
สรุปกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับ 
 

กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
ใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับ ที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม 
หรือวิทยาศาสตร์ และนำไปทำการแปลงสภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สิทธิเสียภาษีใน
อัตราศูนยส์ำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม มีประกาศกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษี
ศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  

1.2 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษี
ศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 

1.3 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษี
ศูนยส์ำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

2. ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สิทธิเสียภาษีใน
อัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ มีประกาศกรมสรรพสามิต 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษี
ศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
(ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยประกาศกรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563) 

2.2 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษี
ศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 

2.3 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษี
ศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2563  

2.4 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษี
ศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 
2563 

3. ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สิทธิเสียภาษี 
ในอัตราศูนยส์ำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

3.1 สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ มีประกาศกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
3.1.1 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ

เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 (ปัจจุบันถูก
ยกเลิกโดยประกาศกรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 3 เมษายน 2562) 

https://drive.google.com/file/d/15unG_des2SzXD6CeRxQzdkWRAED-JCDN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rx3iw27WRqZvRD6y4Qs6n_rYqKMVYZfM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTISPZJOgJmVPBpYnGJ1iaX8_F70YtBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R-ZJmh74xQn9tljGHeHGeVCyJ7XPQ-ae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10LNGIuIOm3uUze3cHM5bsdiHf-PO7WuS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nRJs3Y5atR4nO31M5YkCIEAQ25g3CahH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZOjziqS2M3RPuZRm6Ij6eDUSpkLeGno/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dlEZiVNubMJsXeJ6ppBxzSOiq3zc9Liu/view?usp=sharing
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3.1.2 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 

3.1.3 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 

3.1.4 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

3.2 สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ มีประกาศกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.2.1 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยประกาศกรมสรรพสามิตฯ  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2563) 

3.2.2 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยประกาศ 
กรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563) 

3.2.3 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยประกาศกรมสรรพสามิตฯ  
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563) 

3.2.4 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

3.3 สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพ่ือการจำหน่าย มีประกาศกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.3.1 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดย
ประกาศกรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

3.3.2 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพ่ือการจำหน่าย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 (ปัจจุบันถูก
ยกเลิกโดยประกาศกรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

https://drive.google.com/file/d/1-6DeezLf3N1q34XwstgznhBmBB_vDThL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sA0SE3j35ZHZnPCXU9Y8Q9WVhRBHWvu_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYdc91d486R6AWkPNUi89AYeMEc6h4Oa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iiq-L0vZXu48ELbfaMs_A7kcRFWuhM0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B79PgjKb_YnWxQ6Jqpy3SLRHzCkSUNUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvi7k_oqIMUedzu42syYbt1zCByyjfC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BcnFHqK0B_U450uOaTsvKXCElbDCbMg2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W9Gv_FVGnx_nMlILcF9vlXaYAR8KvUmC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRSu_EMQmot_NrQ21pH93_SuqLHoFigA/view?usp=sharing
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3.3.3 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพ่ือการจำหน่าย (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 (ปัจจุบันถูก
ยกเลิกโดยประกาศกรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

3.3.4 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพ่ือการจำหน่าย (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 (ปัจจุบันถูก
ยกเลิกโดยประกาศกรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

3.3.5 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 (ปัจจุบันถูกยกเลิก
โดยประกาศกรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563) 

3.3.6 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 (ปัจจุบันถูกยกเลิก
โดยประกาศกรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563) 

3.3.7 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพ่ือการจำหน่าย ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

3.4 สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือขาย มีประกาศกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.4.1 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที ่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยประกาศกรม
สรรพสามิตฯ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

3.4.2 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือขาย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยประกาศ
กรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

3.4.3 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษใีนอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือขาย (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยประกาศ 
กรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

https://drive.google.com/file/d/1DisbAJRQ4W2ns1vEI6GNv0OitWdc5sH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wn0a8D9hDa9dL072aY6RDtI4vCJdiX7p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L_xKHbrgUVY805wb17Ovitshx6hwAYVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nJvZBZ5h_P-8EOS7HYLeWmgs1H_0VxAT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mrb2NYoLhXTLa3kUmLEX1WZf6cJOW68i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n9-FdvNO9gqwHzH8Qf8kBr3OGFb_RAmi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y6N9klc8JVhu-I7IqfMdT6Atgyq98a5t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ydf5ZD67qgmBTB5zK2DiFv7LadGj8FPT/view?usp=sharing
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3.4.4 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษใีนอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือขาย (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยประกาศ 
กรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 

3.4.5 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษใีนอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที ่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื ่อขาย ลงวันที ่ 18 สิงหาคม 2563 (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยประกาศ 
กรมสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563) 

3.4.6 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 (ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยประกาศกรม
สรรพสามิตฯ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563) 

3.4.7 ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใช้สทิธิ
เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพ่ือขาย ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ใน

การอุตสาหกรรม นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ และนำไปทำการแปลงสภาพ มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์  
 
 

ประเภทการขอใช้สิทธิ 
เสียภาษีในอัตราศูนย์ 

ชื่อแบบฟอร์ม หมายเหตุ 

1. สุราสามทับที่นำไปใช้ในการ
อุตสาหกรรม 

1. คำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับ 
ในการอุตสาหกรรม (ภส.05-06/23) 
2. บัญชีแสดงรายละเอียดการใช้สุรา
สามทับในการอุตสาหกรรม 
3. ใบกำกับการขนสุราสามทับจาก
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ไปใช้ใน
การอุตสาหกรรม 
4. บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย 
และคงเหลือสุราสามทับ 

- ใช้แบบฟอร์มตามฉบับที่ 3 ลว. 18 ส.ค. 63 
 
- ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 26 ก.ค. 61 
 
- ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 26 ก.ค. 61 
 
 
- ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 26 ก.ค. 61 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10Bw4jqZC0c5lasMY1CsFWSUMJoW5p7HW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pBE-8Wk-Qr4TzgKX_RK_9Cfxb4ZiiPKN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-VK5LfCADN_TBYhherVCF4LfAoR7betn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MYehW1XGxeSyK2kLgxXpV0iUxF0RU1So/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTISPZJOgJmVPBpYnGJ1iaX8_F70YtBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15unG_des2SzXD6CeRxQzdkWRAED-JCDN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15unG_des2SzXD6CeRxQzdkWRAED-JCDN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15unG_des2SzXD6CeRxQzdkWRAED-JCDN/view?usp=sharing
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ประเภทการขอใช้สิทธิ 
เสียภาษีในอัตราศูนย์ 

ชื่อแบบฟอร์ม หมายเหตุ 

2. สุราสามทับที่นำไปใช้ใน
การแพทย์ เภสัชกรรม หรือ
วิทยาศาสตร์ 

1. คำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษี
ศูนย์สำหรับสุราสามทับที่จะนำไปใช้ใน
การแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ 
(ภส.05-06/18) 
2. คำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับ 
ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์ (ภส.05-06/19) 
3. บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย และ
คงเหลือสุราสามทับ (ภส.05-06/ 20) 
4. ใบกำกับการขนย้ายสุราสามทับที่
นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์ (ภส.05-06/21) 

- ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 4 มิ.ย. 63 
 
 
 
- ใช้แบบฟอร์มตามฉบับที่ 2 ลว. 23 ก.ค. 63 
 
 
- ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 4 มิ.ย. 63 
 
 
- ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 4 มิ.ย. 63 

3. สุราสามทับทีน่ำไปทำการ
แปลงสภาพ 

1. คำขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษี
ศูนย์ และคำขอนำสุราสามทับไปทำการ
แปลงสภาพ (ภส.05-06/3) 
2. บันทึกการตรวจสอบและควบคุมการ
แปลงสภาพสุราสามทับ (ภส.05-06/4) 
3. แบบบัญชี รับ-จ่าย คงเหลือสุราสามทับ
แปลงสภาพ (ภส.05-06/5) 
4. ใบกำกับการขนสุราสามทับแปลงสภาพ 
(ภส.05-06/6) 
5. คำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลง
สภาพ (ภส.05-06/7) 
6. บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่าย และ
คงเหลือ (ภส.05-06/22) 

- ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 3 เม.ย. 62 
 
 
- ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 3 เม.ย. 62 
 
- ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 3 เม.ย. 62 
 
- ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 3 เม.ย. 62 
 
- ใช้แบบฟอร์มตามฉบับที่ 3 ลว. 18 ส.ค. 63 
 
- ใช้แบบฟอร์มตามฉบับที่ 2 ลว. 16 มิ.ย. 63 

4. สุราสามทับที่นำไปทำการ
แปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ทำความสะอาดที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 

1. คำขออนุญาตนำสุราสามทับไปทำการ
แปลงสภาพ โดยขอใช้สิทธิเสียภาษีใน
อัตราภาษีศูนย์ (ภส.05-06/14) 
2. แบบบัญชี รับ-จ่าย สุราสามทับ 
แปลงสภาพ (ภส.05-06/15) 
3. คำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับแปลง
สภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑท์ำความ
สะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
(ภส.05-06/16) 

 
 
 
 
     ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 23 ธ.ค. 63 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/10LNGIuIOm3uUze3cHM5bsdiHf-PO7WuS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nRJs3Y5atR4nO31M5YkCIEAQ25g3CahH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10LNGIuIOm3uUze3cHM5bsdiHf-PO7WuS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10LNGIuIOm3uUze3cHM5bsdiHf-PO7WuS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-6DeezLf3N1q34XwstgznhBmBB_vDThL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-6DeezLf3N1q34XwstgznhBmBB_vDThL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-6DeezLf3N1q34XwstgznhBmBB_vDThL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-6DeezLf3N1q34XwstgznhBmBB_vDThL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYdc91d486R6AWkPNUi89AYeMEc6h4Oa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sA0SE3j35ZHZnPCXU9Y8Q9WVhRBHWvu_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BcnFHqK0B_U450uOaTsvKXCElbDCbMg2/view?usp=sharing
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ประเภทการขอใช้สิทธิ 
เสียภาษีในอัตราศูนย์ 

ชื่อแบบฟอร์ม หมายเหตุ 

4. สุราสามทับที่นำไปทำการ
แปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ทำความสะอาดที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
(ต่อ) 

4. แบบบัญชีแสดงจำนวนการใช้สุรา 
สามทับแปลงสภาพของผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ เพื่อใช้ 
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ  
(ภส.05-06/17) 

- ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 23 ธ.ค. 63 

5. สุราสามทับที่นำไปทำการ
แปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ทำความสะอาดมือ  
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
ที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย 
 
 
 
 

1. คำขออนุญาตนำสุราสามทับไปทำ
การแปลงสภาพ โดยขอใช้สิทธิเสียภาษี
ในอัตราภาษีศูนย์ (ภส.05-06/8) 
2. แบบบัญชี รับ-จ่าย สุราสามทับ 
แปลงสภาพ (ภส.05-06/9) 
3. คำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับ
แปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบ ที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการ
จำหน่าย (ภส.05-06/10) 
4. แบบบัญชีแสดงจำนวนการใช้สุรา 
สามทับแปลงสภาพของผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ เพื่อใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ  
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ  
ที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย 
(ภส.05-06/10 ก) 

     
 
 
 
 
 

 
 

      ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 23 ธ.ค. 63 

6. สุราสามทับที่นำไปทำการ
แปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ทำความสะอาดมือ  
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
เพื่อขาย 
 
 
 
 

1. คำขออนุญาตนำสุราสามทับไปทำ
การแปลงสภาพ โดยขอใช้สิทธิเสียภาษี
ในอัตราภาษีศูนย์ (ภส.05-06/11) 
2. แบบบญัชี รับ-จ่าย สุราสามทับ 
แปลงสภาพ (ภส.05-06/12) 
3. คำขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับ
แปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ส่วนประกอบเพื่อขาย (ภส.05-06/13) 
4. แบบบัญชีแสดงจำนวนการใช้สุรา 
สามทับแปลงสภาพของผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ เพื่อใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ  
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
เพื่อขาย (ภส.05-06/13 ก) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

      ใช้แบบฟอร์มตามหนังสือ ลว. 23 ธ.ค. 63 

https://drive.google.com/file/d/1BcnFHqK0B_U450uOaTsvKXCElbDCbMg2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mrb2NYoLhXTLa3kUmLEX1WZf6cJOW68i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MYehW1XGxeSyK2kLgxXpV0iUxF0RU1So/view?usp=sharing
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ผู้ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับ และผู้ใช้สุราสามทับ จำแนกตามการนำ
สุราสามทับไปใช้ มีดังนี้  

 

ตารางที่ 2 ผูไ้ด้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับ และผู้ใช้สุราสามทับ 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต  
เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย ์

ผู้ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ ผู้ใช้สุราสามทับ 

1. สุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
2. ผู้นำเข้า 
3. ผู้ซื้อสุราสามทับจากองค์การสุรา  
กรมสรรพสามิต 

ผู้ใช้สุราสามทับ ประกอบด้วย  
ผู้ประกอบอตุสาหกรรม ผู้นำเข้า 
และผู้ซื้อสุราสามทับจากองค์การสุรา 
กรมสรรพสามิต 

2. สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์  
เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ 

1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
2. ผู้นำเข้า 
 

ผู้ใช้สุราสามทับ คือ ผู้ได้รับอนุญาต
ให้นำสุราสามทับไปใช้ในการแพทย์ 
เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ 

3. สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
 

ผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ คือ  
ผู้ไดร้ับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้สุราสามทับ
แปลงสภาพจากกรมสรรพสามิต 

4. สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ 
เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 

1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
 
 

ผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ คือ  
ผู้ไดร้ับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้สุรา 
สามทับแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ทำความสะอาดที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
จากกรมสรรพสามิต 

5. สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ 
เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
มือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ 
ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย  

1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
 
 

ผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ คือ  
ผู้ไดร้ับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้สุรา 
สามทับแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ทำความสะอาดมือ  
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
ที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย 
จากกรมสรรพสามิต 

6. สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ 
เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
มือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย 
 
 
 

1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
 
 

ผู้ใช้สุราสามทับแปลงสภาพ คือ  
ผู้ไดร้ับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้สุรา 
สามทับแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ทำความสะอาดมือ  
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 
เพื่อขายจากกรมสรรพสามิต 

 

จัดทำโดย นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ 
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 


