การขอใช้ สิทธิเสี ยภาษีในอัตราภาษีศูนย์ สาหรับสุ ราสามทับทีน่ าไปใช้ ในการอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรมทีไ่ ด้ รับสิ ทธิเป็ นผู้ใช้
1. อุตสาหกรรมเพื่อการส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร
2. อุตสาหกรรมทาน้ าส้มสายชู
3. อุตสาหกรรมทาอาซี ติก แอซิ ด (Acetic Acid) และเอทิล อาซี เตท
(Ethyl Acetate)
4. อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ทั้งนี้ ผลผลิตของอุตฯ ต้องไม่อยู่
ในรู ปของแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ และต้องไม่สามารถดื่มกินได้
5. อุตสาหกรรมผลิตน้ ามันไบโอดีเซลหรื อพลังงานทดแทนชนิด
อื่น ๆ เพื่อการศึกษาทดลอง หรื อวิจยั เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
6. อุตสาหกรรมผลิตวัตถุเจือปนอาหาร
7. อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรื อฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะต้องมีการใส่ สีและสารที่ให้รสขม ทาให้ไม่
สามารถดื่มกินได้
8. อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องสาอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่ องสาอาง
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้องไม่อยูใ่ นรู ปของแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์
และมีการใส่ สีหรื อสารที่ให้รสขมทาให้ไม่สามารถดื่มกินได้
อุตสาหกรรมข้อ 6 7 8 ส่ งตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ไม่นอ้ ยกว่า
0.500 ลิตรให้กรมฯ ตรวจวิเคราะห์ เพื่อนาผลการตรวจไป
ยืน่ ขอใบสาคัญการขึ้นทะเบียนหรื อใบรับจดแจ้งจาก อ.ย.

การปฏิบัตขิ องผู้ใช้
- ใช้สุราสามทับเฉพาะในการ
อุตสาหกรรม และใช้ในสถานที่ที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น
- ไม่จาหน่ายสุ ราสามทับให้บุคคลอื่น
- เก็บรักษาไว้เป็ นสัดส่วน
- ควบคุมดูแลการกระทาของบุคคลอื่น
เกี่ยวกับการใช้สุราสามทับที่ได้รับ
อนุญาต
- ทาบัญชีรับ-จ่ายคงเหลือ เก็บรักษาไว้
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับแต่วนั สิ้นปี ที่มีการ
ลงบัญชี
-ยินยอมให้ จพง.เข้าตรวจสอบ
ตลอดเวลา
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ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขการขอใช้ สิทธิเสียภาษีในอัตราศู นย์
สาหรับสุ ราสามทับที่นาไปใช้ ในการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ผู้ใช้ สุราสามทับ
1. ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
2. ผูซ้ ้ื อสุ ราสามทับจากองค์การสุ ราฯ
3.ผูน้ าเข้า จะต้องส่ งตัวอย่ างสุ ราสามทับให้กรมฯ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อน จึงจะ
ได้รับสิ ทธิเสี ยภาษีในอัตราภาษีศนู ย์
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ยืน่ คาขออนุญาตเป็ นผู้ใช้ ภส.05-06/23

ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม : ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตผลิตสุ ราสามทับ

(ประสงค์จะใช้ ปีถัดไปอีกให้ ยนื่ ก่ อนวันสิ้นปี ปฏิทิน)

2
1. สรรพสามิตพืน้ ที่
ที่โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่
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4
1. แจ้ ง
1.1 ผู้ใช้
1.2 สรรพสามิตพืน้ ที่
ที่สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมตั้งอยู่

(องค์การสุราฯ / ผูผ้ ลิตสุราสามทับเพื่อการส่งออก)
สุราสามทับต้องมีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. สรรพสามิตพืน้ ที่
ที่สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
ตั้งอยู่

3. สรรพสามิตพืน้ ที่
ที่ด่านศุ ลกากร/
สนง.ศุ ลกากร
ที่จะมีการนาเข้ า
ตั้งอยู่

เสนอ
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่กากับดูแล
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่น้นั
พิจารณาอนุญาต

2. แจ้ ง
2.1 ผู้ใช้
2.2 องค์ การสุราฯ
2.3 สรรพสามิตพืน้ ที่ฉะเชิงเทรา
2.4 สรรพสามิตพืน้ ที่ที่
สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมตั้งอยู่
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ยืน่ แบบรายการภาษี (ภษ. 03-07) และชาระภาษีในอัตราภาษีศนู ย์
(ให้พ้นื ที่วเิ คราะห์แบบรายการภาษีในระบบ)
ก่อนนาสุ ราสามทับไป่ ใช้ในการอุตสาหกรรม

1.ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมนาสิ นค้าไปใช้ในการอุตสาหกรรม ไม่ตอ้ งใช้ใบกากับการขนฯ
2. การขนสุราสามทับออกจากองค์การสุราฯ ผูค้ วบคุมโรงอุตสาหกรรม
ออกใบกากับการขนฯ
3. การนาเข้าใช้ใบขนสิ นค้าขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
3. แจ้ ง

3.1 ผู้ใช้
3.2 จพง.ศุลกากรประจาด่ าน
3.3 สรรพสามิตพืน้ ที่ที่สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม
3.4 สรรพสามิตพืน้ ที่ที่ด่านศุลกากร
/สนง.ศุลกากรที่จะมีการนาเข้ า
ตั้งอยู่
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ถ้ าผู้ใช้ ไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ให้ ผ้ อู านวยการสานักงาน
สรรพสามิตภาคผู้อนุญาต
1. สัง่ พักใช้การอนุญาตครั้งหนึ่ งไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
2. ถูกสัง่ พักใช้ 2 ครั้งแล้ว ยังคงฝ่ าฝื น ให้สงั่ เพิกถอนการ
อนุญาตให้เป็ นผูใ้ ช้ จะขอใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนด 3
ปี นับแต่วนั ได้รับทราบคาสัง่ เพิกถอน และสถานที่ที่ได้รับ
อนุญาตจะไม่สามารถขอใช้ได้อีกจนกว่าจะพ้นกาหนด 3 ปี นับ
แต่วนั ที่ได้ทราบคาสัง่ เพิกถอน
3. กรณี เป็ นนิติบุคคล กรรมการผูม้ ีอานาจจะขออนุญาตเป็ น
ผูใ้ ช้อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนด 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้ทราบ
คาสัง่ เพิกถอน

