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ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
สาหรับสุราสามทับทีน่ าไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
เพื่อให้การเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สาหรับสุราสามทับที่นาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม
หรือวิทยาศาสตร์เป็นไปโดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอานาจตามความใน ก) ใน 1) ของ (ข) ของ (๒) ในประเภทที่ ๑๓.๐๒ ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง
กาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สาหรับสุราสามทับที่นาไปใช้ในการแพทย์
เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ โดยออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิ
ในอัต ราภาษีศูนย์สาหรับสุราสามทับที่น าไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2560
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“สุราสามทับ” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่แปดสิบดีกรี
ขึ้นไป
“ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม” หมายความว่ า ผู้ ผ ลิ ต สุ ร าสามทั บ ซึ่ ง ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตผลิต
สุราสามทับเพื่อขายในราชอาณาจักรจากกรมสรรพสามิต
“ผู้ น าเข้ า ” หมายความว่ า ผู้ ใ ช้ สุ ร าสามทั บ ที่ น าสุ ร าสามทั บ เข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
เพื่อนาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ตามประกาศนี้
“ผู้ ใ ช้ สุ ร าสามทั บ ” หมายความว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ น าสุ ร าสามทั บ ไปใช้ ใ นการแพทย์
เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ตามประกาศนี้
หมวด 2
การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สาหรับสุราสามทับ
ที่นาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
ข้อ 3 ผู้ที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สาหรับสุราสามทับที่นาไปใช้ในการแพทย์
เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นาเข้า ตามประกาศนี้
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ข้อ 4 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นาเข้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
สาหรับสุราสามทับที่จะนาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ให้ยื่นคาขอใช้สิทธิเสียภาษี
ในอัตราภาษีศูนย์สาหรับสุราสามทับที่จะนาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ตามแบบ
ภส.05-06/18 ท้ายประกาศนี้ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
4.1 กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมให้ยื่นคาขอต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมสุราตั้งอยู่ และเมื่อสรรพสามิตพื้นที่พิจารณาคาขอแล้ว
ให้เสนอความเห็นต่อผู้ อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่กากับดูแลสานักงานสรรพสามิตพื้นที่นั้น
เป็นผู้พิจารณาอนุญาตในแบบคาขอดังกล่าว
4.๒ กรณีผู้นาเข้าให้ยื่นคาขอต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
แห่งท้องที่ที่ด่านศุลกากรหรือสานักงานศุลกากรที่จะมีการนาสุราสามทับเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งอยู่
และเมื่อสรรพสามิตพื้นที่พิจารณาคาขอแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค
ที่กากับดูแลสานักงานสรรพสามิตพื้นที่นั้นเป็นผู้พิจารณาอนุญาตในแบบคาขอดังกล่าว
ข้อ 5 ให้ผู้ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ในข้อ 4 ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
สาหรับสุราสามทับที่นาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษี
ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งใช้บังคับในเวลาที่ความรับผิด
ในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้น
กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตสาหรับสุราสามทับที่นาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์ ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ จะไม่ ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สาหรับสุราสามทับ
ที่นาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ และต้องเสียภาษีรวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งใช้บังคับในเวลาที่ความรับผิด
ในอันจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเกิดขึ้น
ข้อ 6 ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมต้ อ งจ าหน่ า ยสุ ร าสามทั บ ให้ แ ก่ ผู้ ใ ช้ สุ ร าสามทั บ เท่ า นั้ น
ห้ามมิให้จาหน่ายแก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
ผู้นาเข้าต้องนาสุราสามทับไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ตามประกาศนี้เท่านั้น
ห้ามมิให้จาหน่ายแก่บุคคลอื่น
ข้อ 7 ในการขนย้ า ยสุ ร าสามทั บ ออกจากโรงอุ ต สาหกรรมสุ ร าเพื่ อ ไปใช้ ใ นการแพทย์
เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ให้ ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมสุราออกใบกากับการขนย้ายสุราสามทับ
ที่นาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ตามแบบ ภส.05-06/21 ท้ายประกาศนี้
ในการขนย้ายสุราสามทับที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม
หรือวิทยาศาสตร์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ใช้ใบขนสินค้าขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
แทนใบกากับการขนสุราสามทับ
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หมวด 3
การขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับในการแพทย์
เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
ข้อ 8 ผู้ ใ ช้ สุ ร าสามทั บในการแพทย์ เภสั ช กรรมหรือวิท ยาศาสตร์ ต้ องเป็นหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้
8.๑ ส่วนราชการ
8.๒ โรงพยาบาล
8.๓ สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
8.4 รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการด้านการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
ข้อ 9 ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะน าสุ ราสามทั บไปใช้ ใ นการแพทย์ เภสั ช กรรมหรือ วิท ยาศาสตร์
ยื่นคาขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ตามแบบ ภส.05-06/19
ท้ า ยประกาศนี้ ต่ อ สรรพสามิ ต พื้ น ที่ ณ ส านั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ แ ห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ห น่ ว ยงานที่ ใ ช้
สุราสามทับตั้งอยู่ และให้สรรพสามิตพื้นที่นั้นเป็นผู้พิจารณาอนุญาตในแบบคาขอดังกล่าว
ข้อ 10 รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการด้านการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิ ทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้สุราสามทับสามารถจาหน่ายสุราสามทับที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
ที่ซื้อจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานตามข้อ 8 ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้สุราสามทับจาก
กรมสรรพสามิต ทั้งนี้ การจาหน่ายสุราสามทับดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการนาสุราสามทับไปใช้ในการแพทย์
เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามวรรคหนึ่ ง มี ห น้ า ที่ ร วบรวมต้ น ฉบั บ แบบค าขออนุ ญ าตของหน่ ว ยงาน
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ สุ ร าสามทั บ ตามข้ อ 8 ซึ่ ง ซื้ อ หรื อ รั บ สุ ร าสามทั บ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ เ สี ย ภาษี
ในอัตราภาษีศูนย์จากรัฐวิสาหกิจนั้นเพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
ข้อ 11 การอนุญาตให้ใช้สุราสามทับตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปี
ที่ได้รับอนุญาต
ในกรณีที่ผู้ใช้สุราสามทับในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ประสงค์จะขอใช้สุราสามทับ
ในปีถัดไป ให้ยื่นขออนุญาตก่อนวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ หากจานวนสุราสามทับ
ที่จะขออนุญาตใช้มีปริมาณสูงกว่าที่ใช้ในปีปัจจุบัน ให้แนบรายละเอียดของการใช้ พร้อมสถิติการใช้
ในแต่ละเดือนของปีปัจจุบันเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 12 ให้ผู้ใช้สุราสามทับ ปฏิบัติดังนี้
12.๑ น าสุราสามทับไปเก็บรักษาไว้โดยแยกเป็นสัดส่วน ถูกต้องตรงตามจานวน
ที่ได้รับอนุญาต
12.๒ จัดทาบัญชีประจาวันแสดงการรับ - จ่าย และคงเหลือสุราสามทับตามแบบ
ภส.05-06/20 ท้ายประกาศนี้ โดยการทาบัญชีดังกล่าวต้องลงรายการรับ - จ่าย และปริมาณคงเหลือ
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ของสุราสามทับรวมถึงปริมาณสุราสามทับที่ใช้ไปเมื่อสิ้นวันทุกวัน ถ้าวันใดที่ไม่มีการรับหรือจ่ายสุราสามทับ
ก็ให้แสดงไว้ในบัญชีว่าไม่มีการรับหรือจ่ายสุราสามทับ
บัญชีประจาวันให้เก็บรักษาไว้ ณ โรงอุตสาหกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันสิ้นปี
ที่มีการลงบัญชีเพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ข้อ 13 ผู้ใช้สุราสามทับต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าไปทาการตรวจสอบการใช้
สุราสามทับ ตามที่สรรพสามิตพื้นที่ ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่ สถานที่ใช้สุราสามทับ
ตั้งอยู่กาหนด
ข้อ 14 ผู้ใช้สุราสามทับต้องใช้สุราสามทับ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตเท่านัน้
และไม่นาสุราสามทับไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
ข้อ 15 กรณีที่ผู้ใช้สุราสามทับไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนด
ในประกาศนี้ สรรพสามิ ต พื้ น ที่ ผู้ อ นุ ญ าตจะพิ จ ารณาเพิ ก ถอนการอนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ สุ ร าสามทั บ
ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ที่ได้อนุญาตไว้ทั้งหมด โดยผู้นั้นจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้นกาหนด 1 ปี นับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่งเพิกถอน หรืออาจมีคาสั่งไม่อนุญาตสาหรับการยืน่
คาขอเป็นผู้ใช้สุราสามทับในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ โดยผู้นั้นจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้นกาหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่งไม่อนุญาต ทั้งนี้ ในกรณีที่เพิกถอนการอนุญาต
ให้สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีคาสั่ง ส่งสาเนาคาสั่งเพิกถอนดังกล่าวให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม และ/
หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการด้านการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ทราบด้วย
ผู้ที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับ หรือผู้ได้รับคาสั่งไม่อนุญาตให้เป็นผู้ใช้สุราสามทับ
ตามวรรคหนึ่ง สามารถใช้สุราสามทับที่เสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ที่เหลืออยู่ในความครอบครองต่อไปได้
จนกว่าสุราสามทับดังกล่าวจะหมดสิ้นไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ 16 การด าเนิ น การใด ๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธีการ
และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัต ราภาษีศูนย์สาหรับสุราสามทับที่นาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม
หรือวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ได้ดาเนินการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กาหนดไว้ หรือจนกว่าจะมีคาสั่ง
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อ 17 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖3
พชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คำขอใช้สิทธิเสียภำษีในอัตรำภำษีศูนย์สำหรับสุรำสำมทับ
ที่จะนำไปใช้ในกำรแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยำศำสตร์

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขทีร่ ับ……........................................
ภส.05-06/18
วันเดือนปี............................................
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ
...........................................
............................................
เรียน สรรพสามิตพื้นที่………………........................................................................................................................................……………………………….

1. ข้อมูลผู้ขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า.......................................................................................................................................................................
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ --
สถานประกอบการ ตั้งอยู่เลขที่……...........….หมู่ท…ี่ …….......……….ตรอก/ซอย……………..............................ถนน………….........…................…….…
ตาบล/แขวง…………....................................…………………อาเภอ/เขต………................................................จังหวัด……...........................................
รหัสไปรษณีย์………...................…โทรศัพท์………................................................Email………………………….............................................................
2. ข้อมูลการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
ชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สรุ าสามทับ
ลาดับที่
จากกรมสรรพสามิต

สถานทีใ่ ช้สุราสามทับ

ชนิดสุรา
สามทับ (ดีกรี)

จานวน (ลิตร)

1
2
3. เงื่อนไข/คารับรอง
เมื่อได้รับอนุญาตให้เสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สาหรับสุราสามทับที่จะนาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ แล้ว ข้าพเจ้า
ตกลงยินยอมปฏิบัติ ดังนี้
ข้อ 1 กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรา ข้าพเจ้าจะจาหน่ายสุราสามทับให้ผู้ใช้สุราสามทับที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้วเท่านั้น
ข้อ 2 กรณีผู้นาเข้าสุราสามทับ ข้าพเจ้าจะนาสุราสามทับไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ เท่านั้น จะไม่นาสุราสามทับ
ที่นาเข้ามาไปจาหน่ายให้บุคคลอื่น
นอกจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับกรมสรรพสามิตที่ใช้ อยู่ ใน
ปัจจุบันหรือที่จะออกใช้ภายหน้าทุกประการ และได้อ่านข้อความเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่ อ
พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ…………...............................…….....................ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นาเข้า
(……………………………......…………………........…)
วันที่……………………………..………....….....................
4. การพิจารณาของเจ้าพนักงานสรรพสามิต
5. ความเห็นของสรรพสามิตพื้นที่
ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ใช้สรุ าสามทับในข้อ 2 เป็นผู้ได้รับ  เห็นควรอนุญาต
อนุญาตให้เป็นผู้ใช้สาหรับสุราสามทับจากกรมสรรพสามิตแล้ว
 ไม่เห็นควรอนุญาต
(แนบต้นฉบับเอกสาร)
เนื่องจาก..................................................................................................
.................................................................................................................
 เห็นควรอนุญาตให้ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์
(ลงชื่อ)..................................................................สรรพสามิตพื้นที่
สาหรับสุราสามทับที่นาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือ
(..................................................................)
วิทยาศาสตร์
วันที่……………………………….....……............………
 ไม่เห็นควรอนุญาตให้ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์

6. คาสั่ง
เนื่องจาก.......................................................................................
 อนุญาต
......................................................................................................
 ไม่อนุญาต
(ลงชื่อ)………...…....................................เจ้าพนักงานสรรพสามิต
(……..……………………......….......….)
(ลงชื่อ)..............................................ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค
วันที่……………………………..………....…..
(................................................)
วันที่……………………………….......…….

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คำขออนุญำตเป็นผู้ใช้สรุ ำสำมทับในกำรแพทย์
เภสัชกรรมหรือวิทยำศำสตร์

ภส.05-06/19

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขทีร่ ับ……….........................................
วันเดือนปี...............................................
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ.........................................

เรียน สรรพสามิตพื้นที่………………........................................................................................……………………………….....................................................
1. ข้อมูลผู้ใช้สรุ าสามทับในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
 ส่วนราชการ
 โรงพยาบาล
 สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 รัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินงานด้านการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
ชื่อผู้ใช้สุราสามทับ.....……………………………………………………………………………………………………………..…………….…………..........……..
สถานที่ใช้สุราสามทับ ตั้งอยู่เลขที่……......….หมู่ท…ี่ …...……….ตรอก/ซอย……………................................. ถนน……………….........…............……......…
ตาบล/แขวง………………............……………อาเภอ/เขต………................................................................…......จังหวัด……...............………..………………..
รหัสไปรษณีย์………...................…โทรศัพท์………...............................Email......................................……………………………………................................
2. เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต
เอกสาร (ระบุ) .............................................................................................................................................................................................................
ซึ่งแสดงคุณสมบัติว่าเป็น  ส่วนราชการ  โรงพยาบาล  สถานพยาบาลทีร่ ับผู้ป่วยไว้คา้ งคืน
 รัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการด้านการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
3. ที่มาของสุราสามทับที่ประสงค์จะใช้
 จากผู้ประกอบอุตสาหกรรม
 นาสุราสามทับเข้ามาในราชอาณาจักร
 จากรัฐวิสาหกิจที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการด้านการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
ซึ่งประสงค์จะขอใช้สรุ าสามทับ ระหว่างวันที่.................. เดือน............................ พ.ศ. .................. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.................
ลาดับที่

ชนิดสุราสามทับ (ดีกรี)

จานวน (ลิตร)

สุราสามทับคงเหลือ (ลิตร)

รวม
เงื่อนไข/คารับรอง
ข้อ 1 เมื่อได้รับอนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามทับเพื่อการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์จากกรมสรรพสามิตแล้วข้าพเจ้าจะยินยอมให้เจ้าพนักงานส รรพสามิต
เข้าไปทาการตรวจสอบการใช้สุราสามทับตามที่สรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สถานที่ใช้สุราสามทับตั้งอยู่กาหนด
ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะใช้สุราสามทับ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตเท่านั้น และจะไม่นาสุราสามทับไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกจากเพื่อการแพทย์
เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
ข้ อ 3 ในกรณีที่ ข้า พเจ้าไม่ป ฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขตามที่กาหนดในประกาศนี้ ข้ า พเจ้ ารับทราบว่า สรรพสามิตพื้นที่ จ ะพิจารณาเพิกถอน
การอนุญาต หรือมีคาสั่งไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ใช้สุราสามทับในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ ในการยื่นคาขอครั้งถัดไป

(ลงชื่อ)…………............................................ผู้ขออนุญาตใช้สุราสามทับ
(…….………………......…………………….)
วันที่……..………….......………….....……...……
4. การพิจารณา
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วผู้ยื่นคาขอใช้สุราสามทับเป็นหน่วยงาน
ทีด่ าเนินการเกีย่ วกับการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
 เห็นควรอนุญาตให้ใช้สรุ าสามทับ จานวน......................................ลิตร
 เห็นควรไม่อนุญาต
เนื่องจาก.................................................................................................
........................................................................................................................

5. คาสั่ง
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
เนื่องจาก...............................................................................
........................................................................................................

(ลงชื่อ)………….........................................เจ้าพนักงานสรรพสามิต

(ลงชื่อ).............................................................สรรพสามิตพื้นที่

(……………………………………...………)

(..............................................................)

วันที่………………………………………....……

วันที่……………………………….....……….........……

ภส.05-06/20

บัญชีประจาวันแสดงการรับ – จ่าย และคงเหลือสุราสามทับ
ชื่อหน่วยงานที่ใช้สุราสามทับ.....................……………………………………..……..............……
ชนิดสุราสามทับ ............................... ดีกรี
รายการรับ
วันเดือนปี

ยกมา (ลิตร)

รับจาก (ระบุที่มา)

จานวนรับ
(ลิตร)

รายการจ่าย
จานวนจ่าย
จ่ายเพื่อ*
(ลิตร)

คงเหลือ

หมายเหตุ

(ลิตร)

* กรณีรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการด้านการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ จาหน่ายสุราสามทับให้หน่วยงานในข้อ 8 ของ
ประกาศกรมฯ ให้ใส่ชื่อส่วนราชการ โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการด้านการแพทย์
เภสั ชกรรม หรื อ วิ ท ยาศาสตร์ ในช่ อ ง “จ่ า ย” โดยระบุเ ลขที่แ บบ ภส.05-06/19 ในช่ อ งหมายเหตุแ ละรวบรวมแบบคาขอดั งกล่าวให้
เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ
ขอรับรองว่ารายการนี้ถูกต้องกับความจริง
(ลงชื่อ).................................................................ผู้ใช้สุราสามทับ
(................................................................)
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. .............

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ใบกำกับกำรขนย้ำยสุรำสำมทับที่นำไปใช้ในกำรแพทย์
เภสัชกรรมหรือวิทยำศำสตร์

ภส.05-06/21

สาหรับผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
เลขทีร่ ับ…………...........................................
วันเดือนปี....................................................
ผู้รับ.............................................................

1. รายละเอียดโรงอุตสาหกรรมสุรา
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม……………........................................................……………………………………………..…………….….........................……………
ทะเบียนสรรพสามิตเลขที่ --
โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่เลขที่……...........….หมู่ท…ี่ …….......……….ตรอก/ซอย……………......................... ถนน…………....…...….........…............…….…
ตาบล/แขวง…………..............……………………………………อาเภอ/เขต……….......................……….จังหวัด……..............................………..………………..
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