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ระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการควบคุมและตรวจสอบการยกเว้นภาษีสุรา 
และการคืนค่าภาษีสุรา  สําหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่ได้ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอและการยกเว้นภาษีสุรา  
การเก็บ  และการขนสุรา  สําหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และกฎกระทรวง
กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนภาษีสุรา  สําหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ซ่ึงออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติสุรา  พ.ศ.  ๒๔๙๓  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ซ่ึงข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงกําหนดวิธีการ
และเงื่ อนไขในการขอและการยกเว้นภาษีสุรา  การเก็บ  และการขนสุรา  สําหรับสุราที่ ส่ งออกไป 
นอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการคืนค่าภาษีสุรา  
สําหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕  กําหนดให้อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเพื่อวาง
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมและตรวจสอบการส่งสุราดังกล่าวได้  ฉะนั้น  เพื่อให้
การดําเนินการยกเว้นภาษีสุราและการคืนค่าภาษีสุรา  สําหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร   
เป็นไปโดยถูกต้อง  รัดกุม  และมีประสิทธิภาพ  อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสรรพสามิต  ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการควบคุมและตรวจสอบ
การยกเว้นภาษีสุราและการคืนค่าภาษีสุรา  สําหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังใด  ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ขอยกเว้นภาษีสุรา”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตทําสุราที่ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีสุรา 

ที่ตนทําในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ผู้ขอคืนค่าภาษีสุรา”  หมายความว่า  ผู้ที่ใช้สิทธิขอคืนค่าภาษีสุราซ่ึงทําในราชอาณาจักรที่จะส่งออก

ไปนอกราชอาณาจักร 
“ผู้ควบคุมโรงงานสุรา”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ประจํา

โรงงานสุรา  และให้หมายความรวมถึง  เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
เก่ียวกับโรงงานสุราด้วย 

“พื้นที่ต้นทาง”  หมายความว่า  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงงานสุราตั้งอยู่ 
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“พื้นที่ปลายทาง”  หมายความว่า  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่ด่านศุลกากรหรือ
สํานักงานศุลกากรที่จะส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรตั้งอยู่ 

ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๑  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการควบคุมการส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร  ผู้ขอยกเว้นภาษีสุราหรือ
ผู้ขอคืนค่าภาษีสุราจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายที่ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสุรานั้นด้วย 

ข้อ ๗ ก่อนยื่นคําขอยกเว้นภาษีสุรา  ให้ผู้ขอยกเว้นภาษีสุราส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุสุราและฉลาก
หรือเครื่องหมายแสดงการยกเว้นภาษีสุราที่จะใช้บรรจุสุราและปิดภาชนะบรรจุสุรา  ให้สรรพสามิตพื้นที่
ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทางเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ดังนี้   

  ๗.๑  ตัวอย่างภาชนะบรรจุสุรา  ชนิดหรือขนาดละ  ๑  ตัวอย่าง  โดยแจ้งชนิดและขนาด  
ความจุของภาชนะด้วย   

  ๗.๒  ตัวอย่างฉลากหรือเครื่องหมายแสดงการยกเว้นภาษีสุรา  ซ่ึงทําเครื่องหมาย  
“FOR  EXPORT  ONLY”  หรือ  “FOR  EXPORT”  หรือเครื่องหมายใด ๆ  ที่แตกต่างไปจากฉลากปิดภาชนะ
บรรจุสุราที่ขายในราชอาณาจักรซ่ึงกรมสรรพสามิตเห็นชอบแล้ว 

  ในกรณีที่ผู้ขอยกเว้นภาษีสุรามีความประสงค์จะแก้ไขเปล่ียนแปลงภาชนะ  ฉลากหรือ
เครื่องหมายแสดงการยกเว้นภาษีสุราให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว  ให้ส่งตัวอย่างภาชนะ  ฉลากหรือ
เครื่องหมายแสดงการยกเว้นภาษีสุราให้สรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทางพิจารณาอนุมัติด้วย 

ข้อ ๘ ผู้ขอคืนค่าภาษีสุราที่ประสงค์จะใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะส่งออกไป 
นอกราชอาณาจักรใหม่เพื่อให้แตกต่างไปจากสุราที่ขายในราชอาณาจักร  ให้ส่งตัวอย่างฉลากปิดภาชนะ
บรรจุสุราให้สรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทางพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนยื่นคําขอคืนค่าภาษีสุรา 

  ในกรณีสุราที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรมีฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราเหมือนกับ
สุราที่ขายในราชอาณาจักร  ให้ผู้ขอคืนค่าภาษีสุราทําเครื่องหมาย  “FOR  EXPORT  ONLY”  หรือ  
“FOR  EXPORT”  หรือเครื่องหมายอ่ืน ๆ  ที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบลงบนฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา  
เพื่อให้แตกต่างจากฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่ขายในราชอาณาจักร  ทั้งนี้  ให้ส่งตัวอย่างฉลากปิดภาชนะ
บรรจุสุราดังกล่าวให้สรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทางพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อนยื่นคําขอคืน
ค่าภาษีสุรา 

ข้อ ๙ เม่ือสรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทางพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบให้ใช้ฉลาก
ปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ  ๗  หรือข้อ  ๘  แล้วแต่กรณี  ให้แจ้ง 
กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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หมวด  ๒ 
การขอและการยกเว้นภาษีสุรา 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ขอยกเว้นภาษีสุรายื่นคําขอยกเว้นภาษีสุราต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทาง  ตามแบบ  ส.  ๒/๘๔  ก  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยหลักฐานที่กําหนดไว้ในแบบคําขอ  
ก่อนทําการบรรจุสุรา 

  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  และเสนอ 
ความเห็นเบ้ืองต้น  เพื่อสรรพสามิตพื้นที่ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทางพิจารณาเสนออธิบดีส่ังยกเว้น 
ภาษีสุราต่อไป 

ข้อ ๑๑ สุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุราจะต้องบรรจุในภาชนะบรรจุสุราและปิดฉลากหรือ
เครื่องหมายแสดงการยกเว้นภาษีสุราที่ได้รับอนุมัติ  และภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมโรงงานสุรา    

  ให้ผู้ขอยกเว้นภาษีสุราเก็บสุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุราไว้  ณ  สถานที่เก็บที่กรมสรรพสามิต
กําหนด  และให้แสดงคําส่ังยกเว้นภาษีสุราต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตเพื่อตรวจสอบ 

ข้อ ๑๒ ให้สรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทางพิจารณาแต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ไปตรวจสุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุรา  ณ  โรงงานสุราหรือสถานที่เก็บสุรา  และที่ขนออกจากโรงงานสุรา
หรือสถานที่เก็บสุรา  พร้อมกับแจ้งสรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ปลายทางทราบ   

ข้อ ๑๓ เม่ือผู้ขอยกเว้นภาษีสุราประสงค์จะขนสุราออกจากสถานที่เก็บ  ให้แสดงคําส่ังยกเว้น
ภาษีสุราต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตเพื่อตรวจสอบก่อน  และให้ขนสุราตามเส้นทางที่ระบุไว้ในคําขอ
ยกเว้นภาษีสุราหรือตามเงื่อนไขในการอนุญาต  โดยต้องนําคําส่ังยกเว้นภาษีสุรากํากับไปพร้อมกับสุรานั้นด้วย  
และเม่ือขนสุราไปถึงปลายทางแล้ว  ให้แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ปลายทาง 
เพื่อตรวจสอบ 

ข้อ ๑๔ เม่ือส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  ให้ผู้ขอยกเว้นภาษีสุราทําหนังสือแจ้งต่อ
สรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทางว่าได้ส่งสุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุราออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  
และแสดงคําส่ังยกเว้นภาษีสุราที่ระบุการตรวจสอบตามขั้นตอนของเจ้าพนักงานสรรพสามิต  รวมทั้งแจ้ง
รายละเอียดชนิดและจํานวนสุรา  วัน  เดือนและปีที่ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร  และเลขที่ 
ใบขนสินค้าขาออกของกรมศุลกากร  และหากปรากฏว่าสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนั้นสูญหาย
หรือขาดจํานวนไปจากที่ได้รับยกเว้นภาษีสุรา  ให้เสียภาษีสุราตามชนิดและจํานวนสุราที่สูญหายหรือ 
ขาดจํานวนไปตามอัตราที่บังคับในขณะที่ขนสุราออกจากโรงงานสุราเว้นแต่จะพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจ 
อธิบดีกรมสรรพสามิตได้ว่าการที่สุราสูญหายหรือขาดจํานวนไปเป็นไปตามธรรมชาติ  ทั้งนี้  ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร 

ข้อ ๑๕ สุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุราตามระเบียบนี้  เป็นสุราที่ให้ทําการขนได้โดยไม่ต้องมี
ใบอนุญาตขนสุรา  โดยให้ผู้ขอยกเว้นภาษีสุรานําคําส่ังยกเว้นภาษีสุรากํากับไปกับสุราที่ขนด้วย 
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หมวด  ๓ 

การขอและการคืนค่าภาษีสุรา 
 

 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ขอคืนค่าภาษีสุรายื่นคําขอคืนค่าภาษีสุราต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้รับผิดชอบ
พื้นที่ต้นทาง  ตามแบบ  ส.  ๒/๘๔  ข  ท้ายระเบียบนี้  พร้อมด้วยหลักฐานที่กําหนดไว้ในแบบคําขอ   

 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  และเสนอความเห็น
เบ้ืองต้นต่อสรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทาง  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสุรา  
ที่จะขอคืนค่าภาษีสุรา  ณ  สถานที่เก็บสุรา  พร้อมกับแจ้งให้สรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ปลายทางทราบ 

ข้อ ๑๗ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปตรวจสุราที่จะขอคืนค่าภาษีสุรา  
ตรวจสอบสุราที่จะขอคืนค่าภาษีสุราว่าเป็นสุราที่ได้เสียภาษีสุราไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่   
หากปรากฏว่าสุรานั้นเป็นสุราที่ได้เสียค่าภาษีสุราครบถ้วนแล้ว  ให้ดําเนินการดังนี้ 

  ๑๗.๑  กรณีสุราที่เสียภาษีโดยวิธีการปิดแสตมป์สุรา  ให้ทําเครื่องหมาย  “คืนค่า
ภาษีสุรา”  เป็นภาษาไทยที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน  โดยใช้ตัวอักษรสีแดงเส้นทึบขนาดความสูงไม่น้อยกว่า   
๕  มิลลิเมตร  ประทับลงบนชายของดวงแสตมป์สุรา   

  ๑๗.๒  ตรวจสอบความถูกต้องของฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา  กรณีที่มิได้ขอใช้ 
ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราใหม่ให้แตกต่างจากสุราที่ขายในประเทศ  ให้ทําเครื่องหมาย  “FOR  EXPORT  ONLY”  
หรือ  “FOR  EXPORT”  หรือเครื่องหมายอ่ืนๆ  ที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบ  ลงบนฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา 

  ๑๗.๓  แจ้งให้ผู้ควบคุมโรงงานสุราออกใบอนุญาตขนสุรา  (แบบ  ส.  ๑/๔๓) 
ข้อ ๑๘ ผู้ขอคืนค่าภาษีสุราต้องนําใบอนุญาตขนสุรา  (แบบ  ส.  ๑/๔๓)  ที่ผู้ควบคุมโรงงานสุรา  

ออกให้กํากับไปกับสุราที่ขน  และแจ้งสรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ปลายทางเม่ือขนสุราที่จะขอคืน
ค่าภาษีสุราไปถึงเพื่อตรวจสอบ 

ข้อ ๑๙ ให้สรรพสามิตพื้นที่ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ปลายทางแต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ไปตรวจสุราที่จะขอคืนค่าภาษีสุราซ่ึงขนมาถึงด่านศุลกากรหรือสํานักงานศุลกากรและส่งออกไป 
นอกราชอาณาจักร  ว่าถูกต้องตามรายการที่ระบุในแบบ  ส.  ๒/๘๔  ข  และใบอนุญาตขนสุรา  (แบบ  ส.  ๑/๔๓)  
หรือไม่  แล้วให้บันทึกไว้  ในแบบ  ส.  ๒/๘๔  ข 

ข้อ ๒๐ เ ม่ือได้ ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  ให้ผู้ขอคืนค่าภาษีสุราแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทางทราบเก่ียวกับรายละเอียดชนิดและจํานวนสุรา  วัน  เดือน  ปี 
ที่ส่งสุราออก  และเลขที่ใบขนสินค้าขาออกของกรมศุลกากร  ตามแบบ  ส.  ๒/๘๔  ค  ท้ายระเบียบนี้  
พร้อมทั้งแสดงคําขอคืนค่าภาษีสุรา  แบบ  ส.  ๒/๘๔  ข  และใบอนุญาตขนสุรา  (แบบ  ส.  ๑/๔๓)  ซ่ึงเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตปลายทางได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  เพื่อแสดงว่าสุราที่ขอคืนค่าภาษีสุรานั้นได้ส่งออกไป 
นอกราชอาณาจักรแล้ว 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและ 
เสนอความเห็นเบ้ืองต้น  เพื่อสรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทางพิจารณาเสนออธิบดีส่ังคืนค่าภาษีสุราต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สมชาย  พูลสวัสดิ์ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 



 

ส. ๒/๘๔ ก    

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
คําขอยกเว้นภาษีสุรา 

สําหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
ตามมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

สําหรับเจ้าพนักงาน 
ทะเบียนรับเลขที่.......................... 
วัน เดือน ปี ที่รับ.......................... 
เจ้าพนักงานผู้รับ........................... 

ก. การย่ืนคําขอ 
เรียน เจ้าพนักงานสรรพสามิต วัน เดือน ปี................................... 

(ที่ยื่นคําขอ) 

 
๑.  ช่ือผู้ได้รับใบอนุญาตทําสุรา..................................................................ช่ือโรงงานสุรา.................................................................... 
     ใบอนุญาตให้ทําสุรา เลขที่...........................................ลงวันที่....................................................................................................... 
     สถานที่ตั้งโรงงานสุราเลขที่..................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน....................................................... 

ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................................... 
รหัสไปรษณีย์.......................................................โทรศัพท์............................................................................................................. 

 
๒. ประสงค์จะส่งสุราที่ทําได้ออกไปนอกราชอาณาจักร  โดยการขอยกเว้นภาษีสุราดังรายการต่อไปน้ี 
ลําดบั ชนิดสุรา 

 
พิกัด 

ศุลกากร 
ชื่อสุรา แรง

แอลกอ
ฮอล ์

ขนาด
บรรจุ 
(ลิตร) 

จํานวน 
ภาชนะ 

ปริมาณ 
น้ําสุรา 
(ลิตร) 

ราคาสุรา 
ต่อหน่วย 
 

 

ภาษีสุราที่ยกเว้น 
อัตราภาษีสุรา จํานวนเงนิคา่ภาษีสุรา 

ตาม
มูลค่า 
ร้อยละ 

ตาม
ปริมาณ 
หน่วยละ 

บาท สตางค ์

             
             
             
             

รวม      

๓. ขอใช้ภาชนะบรรจุสุรา และฉลากหรือเครื่องหมายแสดงการยกเว้นภาษีสุราตามที่แนบมาพร้อมคําขอน้ี 
๔. ได้ตกลงขายสุราตามรายการข้างต้นให้แก่........................................................................................................................................ 
    ที่อยู่.................................................................................................................................................................................................. 

สุราที่ได้รับการยกเว้นภาษีสุราน้ี จะส่งออกไปยังประเทศ............................................................................................................... 
ทางด่านศุลกากร/สํานักงานศุลกากร.........................................จังหวัด.......................................................................................... 
โดยทาง...............................................................................ตามเส้นทาง......................................................................................... 
ภายในวันที่......................เดือน..............................................พ.ศ. ................................................................................................... 

๕. ได้แนบหลักฐานรวม................................ฉบับ มาพร้อมกับคําขอ ดังน้ี 
(๑) เอกสารแสดงคําส่ังซ้ือสุรา 
(๒) ใบอนุญาตควบคุมการส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร         มี        ไม่มี    
(๓) ตัวอย่างฉลากและเครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้กับภาชนะบรรจุสุราที่ได้รับอนุมัติ 
(๔) สําเนาแบบภาชนะบรรจุสุราที่ได้รับอนุมัต ิ

๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุรา กฎกระทรวง ประกาศ และคําส่ังของทางราชการที่ประกาศใช้ในขณะน้ีและ      
ที่จะประกาศใช้ในกาลต่อไปทุกประการ และหากสุราที่ได้รับคืนภาษีสุราน้ีสูญหาย หรือขาดจํานวนไป ข้าพเจ้ายินยอมเสียภาษีสุรา      
ให้แก่กรมสรรพสามิต ตามชนิดและจํานวนสุราที่สูญหายหรือขาดจํานวนไปในอัตราภาษีที่ใช้บังคับในขณะที่ขนออกจากโรงงานสุรา  

 
                    ลงช่ือ............................................ผู้ขอยกเว้นภาษีสุรา 
                         (.............................................) 
 
 
 

 



ข. การพิจารณาของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
๗. ความเห็นเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
    ......................................................................... 
    ......................................................................... 
 
    (ลงช่ือ)..................................................... 
             (.................................................) 

ตําแหน่ง................................................. 
    วัน เดือน ปี............................................. 
 

๘. ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่ 
    ......................................................................... 
    ......................................................................... 
 
    (ลงช่ือ)..................................................... 
             (.................................................) 
    ตําแหน่ง................................................. 
    วัน เดือน ปี............................................. 

ค. คําส่ังอธิบดี 
๙. คําส่ัง 
             ให้ยกเว้นภาษีสุราสําหรับสุราตามรายการในข้อ ๒ ได้ 

  คําส่ังเพิ่มเติม....................................................................................................................................................................... 
                            ........................................................................................................................................................................ 
 
                                                                                        (ลงช่ือ)..................................................... 
                                                                                                 (.................................................) 
                                                                                                       อธิบดีกรมสรรพสามิต 
                                                                                        วัน เดือน ปี............................................. 

 
ง. การตรวจของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

๑๐. ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซ่ึงมีรายช่ือดังต่อไปน้ี เป็นผู้ตรวจสุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุราที่เก็บในโรงงานสุราหรือสถานที่เก็บสุรา       
และท่ีจะขนออกจากโรงงานสุราหรือสถานที่เก็บสุรา ซ่ึงตั้งอยู่ที่.................................................................................................. 

 
 (๑)..................................................... (๒).......................................................... (๓)......................................................... 

                                                                                       
                                                                                        (ลงช่ือ)................................................. 

                          (................................................) 
                  ตําแหน่ง.............................................. 

                                                                                       วัน เดือน ปี........................................... 
๑๑. เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุราที่เก็บในโรงงานสุราหรือสถานที่เก็บสุรา 
      ซ่ึงตั้งอยู่ที่..................................................................................................................................................................................... 
      เม่ือวันที่....................................เดือน..............................พ.ศ. ...........................แล้ว ปรากฏว่า  สุราตามรายการในข้อ 2  

       ถูกต้อง  
       ไม่ถูกต้อง ดังน้ี........................................................................................................................................          

บันทึกเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................... 
                       ................................................................................................................................................................................ 

 
(ลงช่ือ).................................................  (ลงช่ือ).................................................     (ลงช่ือ)............................................... 
        (................................................)          (................................................)           (................................................) 
ตําแหน่ง...............................................  ตําแหน่ง...............................................    ตําแหน่ง.............................................. 
วัน เดือน ปี..........................................  วัน เดือน ปี..........................................    วัน เดือน ปี..........................................  
   
 
 
 

-๒- 



 
 
๑๒. เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุรา ที่ขนออกจากโรงงานสุราหรือสถานที่เก็บสุรา 

ซ่ึงตั้งอยู่ที่..................................................................................................................................................................... 
เม่ือวันที่....................................เดือน..............................พ.ศ. ........................แล้ว ปรากฏว่า  สุราตามรายการในข้อ ๒  

       ถูกต้อง  
       ไม่ถูกต้อง ดังน้ี.................................................................................................................... 

บันทึกเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................... 
                       ................................................................................................................................................................................ 

 
(ลงช่ือ)................................................   (ลงช่ือ).................................................    (ลงช่ือ).............................................. 
        (................................................)          (................................................)         (................................................) 
ตําแหน่ง...............................................  ตําแหน่ง...............................................  ตําแหน่ง.............................................. 
วัน เดือน ปี..........................................  วัน เดือน ปี..........................................  วัน เดือน ปี..........................................    

๑๓. เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปลายทางได้ตรวจสุราที่ได้รับยกเว้นภาษีสุรา และขนไปถึง............................................................. 
      ซ่ึงตั้งอยู่ที่...................................................................................................................................................................................... 
      เม่ือวันที่....................................เดือน..............................พ.ศ. ........................แล้ว ปรากฏว่า  สุราตามรายการในข้อ ๒ 

       ถูกต้อง  
       ไม่ถูกต้อง ดังน้ี............................................................................................................................... 

บันทึกเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................... 
                       ................................................................................................................................................................................ 

 
(ลงช่ือ)................................................   (ลงช่ือ).................................................    (ลงช่ือ).............................................. 
        (................................................)          (................................................)         (................................................) 
ตําแหน่ง...............................................  ตําแหน่ง...............................................  ตําแหน่ง.............................................. 
วัน เดือน ปี..........................................  วัน เดือน ปี..........................................  วัน เดือน ปี..........................................       

จ. หนังสือแจ้งการส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร 
เรียน เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
๑๔. สุราที่ได้ยกเว้นภาษีสุรา ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเรียบร้อยแล้ว  
      ตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่...........................วันที่................เดือน............................พ.ศ. ..........................        

 (ลงช่ือ)...............................................ผู้ขอยกเว้นภาษีสุรา 
                    (................................................) 

                                                                               วัน เดือน ปี....................................... 
ฉ. การตรวจของเจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตน้ทาง 

๑๕. เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ต้นทางได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 
      และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีสุรา ปรากฏว่า   

       ถูกต้อง  
       ไม่ถูกต้อง ดังน้ี.................................................................................................................... 

บันทึกเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................... 
                       ................................................................................................................................................................................ 

              (ลงช่ือ)................................................. 
                     (................................................) 
              ตําแหน่ง............................................... 

                                                                                วัน เดือน ปี........................................ 
 

-๓- 



 
ส. ๒/๘๔ ข 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
คําขอคืนค่าภาษีสุรา  

สําหรับที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

สําหรับเจ้าพนักงาน 
ทะเบียนรับเลขที่................................. 
วัน เดือน ปี ที่รับ.................................. 
เจ้าพนักงานผู้รับ................................... 

ก. การขอให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตไปตรวจสอบสุราที่จะขอคืนค่าภาษีสุรา 
เรียน เจ้าพนักงานสรรพสามิต วัน เดือน ปี........................................ 

(ที่ยื่นคําขอ) 
 

๑.  ช่ือผู้ส่งออกสุรา.............................................................................................................................................................................. 
      เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําสุรา          เป็นผู้ซ้ือหรือได้รับสุราจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําสุรา         
ใบอนุญาตทําสุราเลขที่.....................................ลงวันที่.................................................................................................................. 
สถานที่ตั้งโรงงานสุรา/สถานประกอบการ เลขที่...................................ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................. 
   ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด......................................................................... 
   รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์........................................................................................................................ 
 

๒. ประสงค์จะส่งสุราที่ได้เสียภาษีสุราไว้แล้วออกไปนอกราชอาณาจักร  โดยการขอคืนค่าภาษีสุราดังรายการต่อไปน้ี 
ลําดบั ชนิดสุรา 

 
พิกัด 

ศุลกากร 
ชื่อสุรา แรง

แอลกอ
ฮอล ์

ขนาด
บรรจุ 
(ลิตร) 

จํานวน 
ภาชนะ 

ปริมาณ 
น้ําสุรา 
(ลิตร) 

ราคาสุรา 
ต่อหน่วย 
 

 

รายการภาษีสุราที่เสียไว้แล้ว 
จํานวนเงนิ ใบเสร็จรับเงิน 

บาท สตางค ์ เลขที่ เล่มที่ 

             
             
             
             

รวม      

๓. ขอใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา ดังน้ี 
 ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่แตกต่างจากสุราที่ขายอยู่ในราชอาณาจักรซ่ึงได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราเหมือนกับสุราที่ขายในราชอาณาจักร 

๔. ได้ตกลงขายสุราตามรายการข้างต้นให้แก่...................................................................................................................................... 
ที่อยู่.............................................................................................................................................................................................. 
สุราที่ขอคืนค่าภาษีสุราน้ี จะส่งออกไปยังประเทศ.................................................................................................................. 
ทางด่านศุลกากร/สํานักงานศุลกากร.........................................จังหวัด........................................................................................ 
โดยทาง...............................................................................ตามเส้นทาง....................................................................................... 
ภายในวันที่......................เดือน..............................................พ.ศ. ................................................................................................ 

๕. ได้แนบหลักฐาน.................ฉบับ มาพร้อมกับคําขอ ดังน้ี 
(๑) เอกสารแสดงคําส่ังซ้ือสุรา 
(๒) ใบอนุญาตควบคุมการส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร        มี       ไม่มี    
(๓) ตัวอย่างฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่ได้รับความเห็นชอบ 
(๔) แบบรายการภาษีสุรา 
(๕) ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสุรา 

๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุรา กฎกระทรวง ประกาศ และคําส่ังของทางราชการที่ประกาศใช้ในขณะน้ี 
   และท่ีจะประกาศใช้ในกาลต่อไปทุกประการ  

 
                ลงช่ือ..................................................ผู้ขอคืนค่าภาษีสุรา 
                       (.............................................) 
 
 
 



 

ข. การตรวจของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
๗. ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ซ่ึงมีรายช่ือดังต่อไปน้ี เป็นผู้ตรวจสุราที่จะขอคืนค่าภาษีสุราที่เก็บอยู่ ณ โรงงานสุรา 

ซ่ึงตั้งอยู่ที่........................................................................................................................................................................... 
                        (๑)............................................ (๒)............................................ (๓)............................................ 
 

    (ลงช่ือ).................................................... 
            (................................................) 
   ตําแหน่ง................................................ 

                                                                        วัน เดือน ปี............................................ 
 
๘. เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสุราที่จะขอคืนค่าภาษีสุราที่เก็บอยู่ ณ โรงงานสุราซ่ึงตั้งอยู่ที่............................................................. 
     เม่ือวันที่....................................เดือน..............................พ.ศ. ................................แล้ว ปรากฏว่า 

  ถูกต้องตามรายการ และได้ทําเครื่องหมาย “คืนค่าภาษีสุรา” เป็นภาษาไทยที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน  
  โดยใช้ตัวอักษรสีแดงเส้นทึบขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร ประทับลงบนชายของดวงแสตมป์สุรา  
  (กรณีสุราที่เสียภาษีโดยวิธีการปิดแสตมป์สุรา)  เห็นควรออกใบอนุญาตขนสุรา (แบบ ส.๑/๔๓) ได้ 
 ไม่ถูกต้องตามรายการ ได้แก่.............................................................................................................................................. 
                          
     (ลงช่ือ)................................................   (ลงช่ือ).................................................  ลงช่ือ).............................................. 
            (................................................)          (................................................)         (................................................) 
    ตําแหน่ง...............................................  ตําแหน่ง...............................................  ตําแหน่ง.............................................. 

                 วัน เดือน ปี..........................................  วัน เดือน ปี..........................................  วัน เดือน ปี.......................................... 
    
๙. เจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ตรวจสุราที่จะขอคืนค่าภาษีสุราที่เก็บอยู่ ณ ด่านศุลกากร/สํานักงานศุลกากร.......................................... 
       เม่ือวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ..........................ปรากฏว่า
                  ถูกต้องตามรายการ และได้บันทึกผลการตรวจสอบในใบอนุญาตขนสุรา (ส.๑/๔๓) แล้ว	
                  ไม่ถูกต้องตามรายการ ได้แก่.............................................................................................................................. 

                               
     (ลงช่ือ)................................................   (ลงช่ือ).................................................  ลงช่ือ).............................................. 
            (................................................)          (................................................)         (................................................) 
    ตําแหน่ง...............................................  ตําแหน่ง...............................................  ตําแหน่ง.............................................. 

                 วัน เดือน ปี..........................................  วัน เดือน ปี..........................................  วัน เดือน ปี.......................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

-๒- 



 

 
ส. ๒/๘๔ ค 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
หนังสือแจ้งการส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร 

และคําส่ังคืนค่าภาษีสุรา  
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ 

สําหรับเจ้าพนักงาน 
ทะเบียนรับเลขที่................................. 
วัน เดือน ปี ที่รับ.................................. 
เจ้าพนักงานผู้รับ................................... 

ก. หนังสือแจ้งการส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร 
เรียน เจ้าพนักงานสรรพสามิต วัน เดือน ปี........................................ 

(ที่ยื่นคําขอ) 
 

๑.  ช่ือผู้ส่งออกสุรา.............................................................................................................................................................................. 
      เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําสุรา          เป็นผู้ซ้ือหรือได้รับสุราจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทําสุรา         
ใบอนุญาตทําสุราเลขที่.....................................ลงวันที่.................................................................................................................. 
สถานที่ตั้งโรงงานสุรา/สถานประกอบการ เลขที่...................................ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด............................................................................ 
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์........................................................................................................................... 
 

๒. ขอแจ้งว่าได้ส่งสุราตามคําขอคืนค่าภาษีสุรา (ส.๒/๘๔ ข) ลงวันที่........................................................ออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว 
ตามใบขนสินค้าขาออกเลขท่ี..................................................วันที่................เดือน............................พ.ศ. ...................................  
และใบอนุญาตขนสุรา (ส.๑/๔๓) เลขที่..................................................................................................ดังรายการต่อไปน้ี 

ลําดบั ชนิดสุรา 
 

พิกัด 
ศุลกากร 

ชื่อสุรา แรง
แอลกอ
ฮอล ์

ขนาด
บรรจุ 
(ลิตร) 

จํานวน 
ภาชนะ 

ปริมาณ 
น้ําสุรา 
(ลิตร) 

ราคาสุรา 
ต่อหน่วย 
 

 

รายการภาษีสุราที่เสียไว้แล้ว 
จํานวนเงนิ ใบเสร็จรับเงิน 

บาท สตางค ์ เลขที่ เล่มที่ 

             
             
             
             

รวม      

                                                                            
                                                                                        (ลงช่ือ).................................................ผู้ขอคืนค่าภาษีสุรา 
                                                                                               (................................................) 
 

ข. คําส่ังคืนค่าภาษีสุรา 
๓. คําส่ัง 
             ให้คืนค่าภาษีสุราตามรายการในข้อ 2 ได้ 

  คําส่ังเพิ่มเติม....................................................................................................................................................................... 
 
 

                                                                         (ลงช่ือ)..................................................... 
                                                                                 (.................................................) 
                                                                                       อธิบดีกรมสรรพสามิต 
                                                                         วัน เดอืน ปี............................................ 
 

 


