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ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง ก าหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์  

(ฉบับที่ 2) 
 

           เพ่ือให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าสุราเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 อาศัยอ านาจตามความในวรรคสาม ของข้อ 2 
ของกฎกระทรวงก าหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพ่ือให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว 
พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงก าหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์ 
บนดวงแสตมป์ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2.1 ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดการใช้ การขีดฆ่า 

และการปิดแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 “๒.1 กรณีสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์และสุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรม
สุราขนาดเล็กที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่าต่ ากว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน หรือ
กรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่าต่ ากว่าห้าแรงม้าและคนงานมีจ านวน
น้อยกว่าเจ็ดคน และกรณีสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์และสุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุรา
ขนาดกลางที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่น้อยกว่าห้าสิบแรงม้า หรือใช้คนงาน
ตั้งแต่เจ็ดคนแต่น้อยกว่าห้าสิบคน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่า
ตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่น้อยกว่าห้าสิบแรงม้าและคนงานมีจ านวนตั้งแต่เจ็ดคน แต่น้อยกว่าห้าสิบคน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                            (1) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีแล้วยื่นค าขอรับ
แสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ตามแบบ ภส. 0๖-๑๒/๑ ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสาร 
และหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงาน 
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 
  (๒) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานเสนอต่อ
สรรพสามิตพ้ืนที่หรือสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาเพ่ือพิจารณาออกค าสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตขีดฆ่าแสตมป์สุรา  
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจ่ายแสตมป์สุราให้กับผู้ยื่นค าขอ ทั้งนี้ การจ่ายแสตมป์สุราดังกล่าวให้จ่าย 
ตามจ านวนที่สามารถใช้ปิดบนภาชนะบรรจุสุราได้หมดในคราวเดียว โดยมิให้มีแสตมป์สุราคงเหลือเก็บไว้  
ที่โรงอุตสาหกรรม” 
 
 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 2.2 ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดการใช้ การขีดฆ่า 
และการปิดแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน                                                                                                    
  “2.2 กรณีสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นขอช าระภาษีสรรพสามิตก่อนความรับผิดในอันจะต้อง
เสียภาษีเกิดขึ้นโดยให้ใช้แบบรายการภาษีสรรพสามิตตามแบบ ภส. ๐๓-๐๗ 
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    (2) เมื่อได้ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีตาม (1) แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
ยื่นค าขอรับแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ตามแบบ ภส. 06-12/1 พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
สาขาที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ โดยยื่นผ่านผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมหรือผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th  
     (3) ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานและ      
ให้ค านวณจ านวนแสตมป์สุราที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขอน าไปเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมรวมกับจ านวนแสตมป์สุรา 
ที่คงเหลืออยู่ในโรงอุตสาหกรรมซึ่งคาดว่าจะใช้ปิดบนภาชนะบรรจุสุราได้ในระยะเวลาไม่เกินสิบวัน แล้วน าเสนอ
ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่หรือสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาเพ่ือพิจารณาออกค าสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตขีดฆ่าแสตมป์สุรา
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์และจ่ายแสตมป์สุราให้กับผู้ยื่นค าขอ 
    (4) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจัดท าแบบบันทึกจ านวนสุราที่ช าระภาษีสรรพสามิต 
กับจ านวนสุราที่ยื่นขอใบขนสินค้าขาเข้า ตามแบบ ภส.06-12/1ก ท้ายประกาศนี้ และให้ใช้ประกอบการยื่น            
เพ่ือออกใบขนสินค้าขาเข้าต่อกรมศุลกากร  
                               (5) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบใบขนสินค้าขาเข้าตามที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ก าหนด ณ ส านักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร หรือที่ซึ่งกรมศุลกากรก าหนดให้ เป็นสถานที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อ่ืน ๆ ส าหรับสุราที่น าเข้า โดยให้ระบุจ านวนเงินค่าภาษี
สรรพสามิตที่ได้ช าระไว้แล้วในใบขนสินค้าขาเข้าด้วย 
                                   เมื่อได้ออกใบขนสินค้าขาเข้าครบตามจ านวนสุราที่ได้เสียภาษีไว้แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีส าเนาใบขนสินค้าขาเข้าดังกล่าวน าส่งให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมเพ่ือตรวจสอบจ านวนสุราที่ขนออก
จากโรงอุตสาหกรรมให้ถูกต้องครบถ้วนตามจ านวนสุราที่เสียภาษี” 
 
  ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 2.2/1 ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดการใช้ 
การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563           
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
     “2.2/1 กรณีสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรชนิดอ่ืน ๆ นอกจาก 2.1 และ 2.2 ให้ด าเนินการ 
ดังนี้                                                                     
      (1) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีแล้ว ยื่นค าขอรับ
แสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ตามแบบ ภส. 06-12/1 พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไว้ 
ในแบบดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ สาขา 
ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่โดยยื่นผ่านผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมหรือผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th 
                             (2) ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานตาม (1) 
และให้ค านวณจ านวนแสตมป์สุราที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขอน าไปเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรมรวมกับจ านวนแสตมป์สุรา
ที่คงเหลืออยู่ในโรงอุตสาหกรรมซึ่งคาดว่าจะใช้ปิดบนภาชนะบรรจุสุราได้ในระยะเวลาไม่เกินสิบวัน แล้วน าเสนอ
ต่อสรรพสามิตพ้ืนที่หรือสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาเพ่ือพิจารณาออกค าสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตขีดฆ่าแสตมป์
สุราในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจ่ายแสตมป์สุราให้กับผู้ยื่นค าขอ” 
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 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 3.2 ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดการใช้ การขีดฆ่า 
และการปิดแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 และให้ใช้ความ     
ต่อไปนี้แทน 
  “3.2 กรณีสุราที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือเป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพ่ือการค้า      
ที่ต้องขอใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตประทับตราค าว่า “ห้ามจ าหน่าย” ด้วยหมึกสีแดงลงบน 
ดวงแสตมป์ให้เห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมขีดฆ่าแสตมป์สุราในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกข้อมูลจากภาพรหัส
คิวอาร์และหมายเลขบนดวงแสตมป์ กับชนิด ชื่อ แรงแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ และข้อมูลการช าระภาษี  
ในระบบงานที่กรมสรรพสามิตก าหนด” 
 
  ข้อ 5 ให้ยกเลิกแบบค าขอรับแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ตามมาตรา 64 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.06-12/1) ท้ายประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง ก าหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ลงวันที่ 15 มกราคม 
พ.ศ. 2563 และให้ใช้แบบค าขอรับแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์  ตามมาตรา 64 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.06-12/1) ท้ายประกาศนี้แทน 
 
   ข้อ 6 ค าขอรับแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ตามมาตรา 64 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส. 06-12/1) ที่ยื่นไว้ตามประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง ก าหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ลงวันที่ 15 มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖3 ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขอรับแสตมป์ สุรา 
ซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์ ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
(ภส. 06-12/1) ตามประกาศนี้ และให้น าประกาศนี้มาใช้บังคับแก่การขอรับแสตมป์สุราตามค าขอนั้น 
 
  ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
 
         ประกาศ ณ วันที่          ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

     (นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ) 
                          อธิบดีกรมสรรพสามิต 
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ถนนน..................................................ต าบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต..............................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์...................................................โทรศัพท.์.....................................................E-mail……............................................................................. 
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม..............................  ผู้น าเข้า .....................................  ผู้อื่น ระบุ.............................................................................. 
2. วัตถุประสงค์ของการยื่นค าขอ 
2.1 ขอรับแสตมป์สรุา ดังนี ้
(1)  สุราแช่ที่มิใช่เบียร์ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก          (5)  สุราที่ผลิตในราชอาณาจักรอื่น ๆ นอกจาก (1) – (4)      
(2)  สุราแช่ที่มิใช่เบียร์ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง         (6)  สุราที่น าเข้าในราชอาณาเพื่อขาย    
(3)  สุรากลั่นชนิดสรุาขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก      (7)  สุราที่น าเข้าในราชอาณาจักรกรณีอื่น ๆ นอกจากเพื่อขาย 
(4)  สุรากลั่นชนิดสรุาขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง    (8)  สุราอื่น ๆ ระบุ................................................................................... 
ซึ่งมีรายการสรุาดังต่อไปนี้  
ที่ ชนิดสุรา รายการสุรา ค่าภาษีสรรพสามิต จ านวนแสตมป ์ หมายเหต ุ

ชื่อสุรา แรง 
แอลกอฮอล ์

ขนาดบรรจุ 
(ลิตร) 

จ านวนภาชนะ 

         
         
         
         
2.2  เพื่อน าไปปิดภาชนะบรรจุสุราแช่ที่มิใช่เบียร์และสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กหรือโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง 
       เพื่อน าไปเก็บรักษาไว้ที่โรงอุตสาหกรรม 
       เพื่อน าไปปิดภาชนะบรรจุสุราที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ส านักงานศลุกากร/ด่านศลุกากร........................................................................ 
       เพื่อน าไปปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผูผ้ลติในต่างประเทศ ช่ือผู้ผลิต.....................................................ประเทศ.........................................  
       อื่น ๆ ระบุ............................................................................................................................................................................................................ 
3. เอกสารหรือหลกัฐาน 
ขอส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
กรณีสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร 
      (1) แบบรายการภาษ ี
      (2) ใบเสร็จรับเงินภาษี และเงินกองทุนต่าง ๆ 
กรณีสุราที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 

(1) ใบขนสินค้าขาเข้า 
(2) ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี และเงินกองทุนต่าง ๆ 
(3) ใบอนุญาตน าสรุาเข้ามาในราชอาณาจักร 
(4) ใบแสดงรายการและราคาสินค้า (INVOICE) 

4. ค ารับรอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ ............................................................. ผู้ยื่นค าขอ 
       (...............................................................) 
วันที.่.................................................................. 

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
แบบค ำขอรับแสตมป์สุรำซ่ึงมีภำพรหัสคิวอำร์บนดวงแสตมป์ 

ตามมาตรา 64 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที ่
เลขรับที่                      
วันเดือนป ี    
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ   
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5. การพิจารณาของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
   ได้ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอ เอกสารและหลักฐานแล้วเห็นว่า 
    ไม่ถูกต้อง ได้แก่...................................................................................................................................................................................................... 
        และแจ้งเป็นหนังสือให้ผูย้ื่นขอแก้ไขเพิ่มเตมิค าขอ หรือจดัส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลา..........................วัน 
    มีความถูกต้อง เห็นสมควรขีดฆ่าแสตมปส์ุราในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจ่ายแสตมปส์ุราให้ผู้ยืน่ค าขอได้  
 
    

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

                                     ต าแหนง่................................................................ 
                                                                               วันที่....................................................................... 
6. ค าสั่งสรรพสามิตพ้ืนที่/สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 
   ให้ขีดฆ่าแสตมป์สุราในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจ่ายแสตมปส์ุราใหผู้้ยื่นค าขอได ้
   ไม่ให้จ่ายแสตมปส์ุรา เนื่องจาก................................................................................................................................................................................. 
   

 
                                 ลงช่ือ................................................................... 

(....................................................................) 
                                  ต าแหน่ง.................................................................... 

                                                                            วันที่........................................................................... 
7. การตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล 
    ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบันทึกข้อมูลจากภาพรหัสคิวอาร์และหมายเลขบนดวงแสตมป์ กับชนิด ช่ือ แรงแอลกอฮอล์ 
ขนาดบรรจุ และข้อมลูการช าระภาษีแล้ว ขอรับรองว่ามีความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
 
 
                                                                                ลงช่ือ.............................................................ผู้ยื่นค าขอ 

        (..............................................................) 
                                                                                วันที.่...............................................................  

 
หมายเหตุ 
ในแบบค าขอนี ้
“โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่าต่ ากว่าห้าแรงม้า หรอืใช้คนงาน            
     น้อยกว่าเจ็ดคน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมีก าลังรวมหรอืก าลังเทียบเท่าต่ ากวา่               
    ห้าแรงม้าและคนงานมีจ านวนน้อยกว่าเจ็ดคน       
                                             
 “โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง” หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่หา้แรงม้าแต่น้อยกวา่          
      ห้าสิบแรงม้า ใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนแต่น้อยกว่าหา้สิบคน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน  
      เครื่องจักรมีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเทา่ตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่น้อยกว่าหา้สิบแรงมา้และคนงานมีจ านวน 
      ตั้งแต่เจ็ดคนแต่น้อยกวา่ห้าสิบคน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




