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ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง ก าหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา (ฉบับที ่3) 

   

 
 เพ่ือให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าสุราเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 อาศัยอ านาจตามความในวรรคสาม ของข้อ 2  
ของกฎกระทรวงก าหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพ่ือให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว 
พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงก าหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุราไว้
ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2.1 ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดการใช้ การขีดฆ่า  
และการปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “๒.1 กรณีสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์และสุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรม
สุราขนาดเล็กที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่าต่ ากว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคน 
หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน 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 าขอ 
รับแสตมป์สรรพสามิต ตามแบบ ภส. 0๖-๑๒ ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว 
ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาที่โรงอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่เพ่ือไปปิดบนภาชนะบรรจุสุราตามจ านวนที่ใช้ปิดบนภาชนะบรรจุสุราได้หมดในคราวเดียว โดยมิให้มีแสตมป์
สรรพสามิตคงเหลือเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม 
       (๒) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานเสนอต่อ
สรรพสามิตพ้ืนที่หรือสรรพสามิตพื้นท่ีสาขาเพ่ือพิจารณาจ่ายแสตมป์สรรพสามิตให้ผู้ยื่นค าขอ”  
     

 ข้อ 2 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 4.1 ของประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนด 
การใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  
  “กรณีสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์และสุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุรา 
ขนาดกลางที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่น้อยกว่าห้าสิบแรงม้า หรือใช้คนงาน
ตั้งแต่เจ็ดคนแต่น้อยกว่าห้าสิบคน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมีก าลังรวมหรือก าลังเทียบเท่า
ตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่น้อยกว่าห้าสิบแรงม้าและคนงานมีจ านวนตั้งแต่เจ็ดคนแต่น้อยกว่าห้าสิบคน ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
เป็นผู้ขีดฆ่าแสตมป์สรรพสามิตในความควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต โดยใช้เครื่องหมายขีดฆ่าแสตมป์
สรรพสามิต และวิธีการขีดฆ่าแสตมป์สรรพสามิต ตามท่ีก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม” 
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 ข้อ 3 ให้ยกเลิกแบบค าขอรับแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา ตามมาตรา 64 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.06-12) ท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดการใช้ 
การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา 
(ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้แบบค าขอรับแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา 
ตามมาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.06-12) ท้ายประกาศนี้แทน 
 
 ข้อ 4 แบบค าขอรับแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้า สุรา ตามมาตรา 64 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.06-12) ที่ยื่นไว้ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนด 
การใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับ 
สินค้าสุรา (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่าง 
การพิจารณา ให้ถือว่าเป็นแบบค าขอขอรับแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา ตามมาตรา 64 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.06-12) ตามประกาศนี้ และให้น าประกาศนี้มาใช้บังคับ 
แก่การขอรับแสตมป์สรรพสามิตตามค าขอนั้น 
 
 ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
 
    ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 

     (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) 

          อธิบดีกรมสรรพสามิต 



 

 

 

 

 

 

เรียน  เจ้าพนักงานสรรพสามติ 
 

1. ข้อมูลผู้ประสงค์จะรับแสตมปส์รรพสามิต 
ช่ือ....................................................................................................................................................................................................................................... 
เลขทะเบยีนสรรพสามิต -- 
สถานประกอบการ ตั้งอยู่ที่  อาคาร ....................................................................ชั้นที่...............เลขท่ี..............หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................... 
ถนนน..................................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์...................................................โทรศัพท.์.....................................................E-mail……............................................................................. 
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  ผู้น าเข้า  ผู้อื่น ระบุ................................................................................................................................................... 
2. วัตถุประสงค์ของการยื่นค าขอ 
2.1 ขอรับแสตมป์สรรพสามิต ส าหรับสรุา ดังนี ้
(1)  สุราแช่ที่มิใช่เบียร์ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก          (5)  สุราที่ผลิตในราชอาณาจักรอื่น ๆ นอกจาก (1) – (4)      
(2)  สุราแช่ที่มิใช่เบียร์ที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง         (6)  สุราที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย    
(3)  สุรากลั่นชนิดสรุาขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก      (7)  สุราที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรกรณีอื่น ๆ นอกจากเพื่อขาย 
(4)  สุรากลั่นชนิดสรุาขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง    (8)  สุราอื่น ๆ ระบุ................................................................................... 
ซึ่งมรีายการสรุาดังต่อไปนี้  
ที่ ชนิดสุรา รายการสุรา ค่าภาษีสรรพสามิต จ านวนแสตมป ์ หมายเหต ุ

ชื่อสุรา แรงแอล 
กอฮอล ์

ขนาดบรรจุ 
(ลิตร) 

จ านวนภาชนะ 

         
         
         
         
2.2  เพื่อน าไปปิดภาชนะบรรจุสุราแช่ที่มิใช่เบียร์และสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ผลิตจากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กหรือโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง 
       เพื่อน าไปเก็บรักษาไว้ที่โรงอุตสาหกรรม 
       เพื่อน าไปปิดภาชนะบรรจุสุราที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ส านักงานศลุกากร/ด่านศลุกากร........................................................................ 
       เพื่อน าไปปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผูผ้ลติในต่างประเทศ ช่ือผู้ผลิต.....................................................ประเทศ.........................................  
       เพื่ออื่น 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 และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ทุกประการ ทั้งนี้ ในการน าแสตมป์สรรพสามิตไปใช้เพื่อให้ปรากฏว่าสินค้าสุราได้เสียภาษีแล้ว หากปรากฏว่าแสตมป์สรรพสามิตที่น าไปเพื่อใช้ดังกล่าว 
ช ารุด เสียหาย อยู่ในสภาพที่แตกต่างไปจากเดิม หรือสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขอคืนภาษีสรรพสามิตได้แต่อย่างใด 

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

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
 แบบค าขอรับแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้าสุรา 

ตามมาตรา 64 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
เลขรับที่                      
วันเดือนป ี    
เจ้าหน้าที่ผู้รับ   

 
ภส.06-12 
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5. การพิจารณาของเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ได้ตรวจสอบรายละเอียดในค าขอ เอกสารและหลักฐานแล้วเห็นว่า 
    ไม่ถูกต้อง ได้แก่...................................................................................................................................................................................................... 
        และแจ้งเป็นหนังสือให้ผูย้ื่นขอแก้ไขเพิ่มเตมิค าขอ หรือจดัส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลา..........................วัน 
    มีความถูกต้อง เห็นควรจ่ายแสตมป์สรรพสามิต โดยใช้เครื่องหมายขีดฆ่าแสตมปส์รรพสามติดังนี้  
 
ที่ ชนิดสุรา รายการสุรา  

เครื่องหมายขีดฆ่าแสตมป์สรรพสามิต 
หมายเหต ุ

  ชื่อสุรา แรง 
แอลกอฮอล ์

ขนาดบรรจ ุ
(ลิตร) 

จ านวนภาชนะ 

        
        
        
        
    
   

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

                                 ต าแหน่ง...................................................................... 
                                                                                วันที่...................................................................... 
6. ค าสั่งสรรพสามิตพ้ืนที่/สรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 
   ให้จ่ายแสตมปส์รรพสามิตให้ผู้ยื่นค าขอได ้
   ไม่ให้จ่ายแสตมปส์รรพสามติ เนื่องจาก..................................................................................................................................................................... 
   

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

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

                                                                            วันที่........................................................................... 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


