
 หน้า   ๒๑๙ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

 
 

เพื่อให้การซื้อหรือสั่งซื้อเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเป็นไปโดยถูกต้อง  สะดวก  
รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  79  วรรคสอง  และมาตรา  80  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะซื้อหรือสั่งซื้อเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี   
จดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้จากผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
ย่ืนคําขออนุญาตให้ซื้อเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามมาตรา  79  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  ตามแบบ  ภส.06-09  และแบบคําขอขน  และ 
ใบขนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  ตามมาตรา  80  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  ตามแบบ  ภส.06-10  ท้ายประกาศนี้  ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต   
ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 

ข้อ ๒ เม่ือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามข้อ  1  แล้ว  ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมนําแบบ  ภส .06-09  และแบบ  ภส .06-10  ไปแสดงต่อผู้ ได้ รับอนุญาตให้ผลิต
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  เพื่อซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

ข้อ ๓ ก่อนนําเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  ออกจากโรงงานผลิตเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไปเก็บในโรงอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องนําแบบ  ภส.06-09  
และแบบ  ภส.06-10  ที่ได้รับอนุญาตแล้ว  พร้อมหลักฐานเก่ียวกับการติดต่อสั่งซื้อเคร่ืองหมายแสดง
การเสียภาษีจดทะเบียน  ย่ืนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงาน 
ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตั้งอยู่  ผ่านผู้ควบคุมโรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดง 
การเสียภาษีจดทะเบียน  และเมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานแล้ว   
จึงนําเคร่ืองหมายหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี
จดทะเบียนได้ 

ข้อ 4 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องเก็บเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไว้   
ณ  สถานที่ เก็บในโรงอุตสาหกรรมที่ได้ รับอนุญาตจากอธิบดีและแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต   
ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ทราบ 



 หน้า   ๒๒๐ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 5 การดําเนินการใด ๆ  อยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต  
เร่ือง  วิธีการและเง่ือนไขว่าด้วยการซื้อหรือสั่ งซื้อเค ร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
ที่ได้ดําเนินการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเง่ือนไข 
หรือเง่ือนเวลาที่กําหนดไว้หรือจนกว่าจะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

ข้อ  6  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมชาย  พูลสวัสดิ์ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 



กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
แบบค ำขอซื้อ และใบอนุญำตให้ซือ้เครื่องหมำยแสดง 

กำรเสยีภำษีจดทะเบียน 
       ตำมมำตรำ 79 วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต  พ.ศ. 2560 

                       
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ภส.06-09 

 
 
 
 
 
 
  เรียน    อธิบดีกรมสรรพสำมติ/สรรพสำมติพื้นท่ี............................................................................. 

1 ช่ือผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ น ำเข้ำ 

ช่ือ ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กจิกำรร่วมค้ำ   คณะบุคคล   หน่วยงำนรำชกำร/อื่นๆ 

ทะเบียนสรรพสำมิตเลขท่ี  -- 

 เลขรหสัประจ ำบ้ำน.....................ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี..................ชื่ออำคำร...................................................................ห้องเลขท่ี..............ช้ันท่ี............ 

 หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต........................................... 

 จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์............................................... Email........................................................ 
2  โรงอุตสำหกรรม 

ช่ือ ............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                          

เลขท่ี.......................ชื่ออำคำร..............................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ช้ันท่ี............ 

 หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...................................ถนน.............................................ต ำบล/แขวง................................อ ำเภอ/เขต............................................ 

 จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์........................................... Email.................................................................. 
3  มีควำมประสงค ์

ขออนุญำตสั่งซื้อเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจำกโรงงำนผลติเครือ่งหมำยแสดงกำรเสยีภำษีจดทะเบียนช่ือ........................................................................ 

เลขท่ี.......................ชื่ออำคำร..............................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ช้ันท่ี............ 

หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.................................ถนน......................................ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต..................................................... 

จังหวัด.................................................รหสัไปรษณยี์.....................โทรศัพท์................................................ Email.................................................................. 

ตำมรำยกำร ดังนี ้

ล ำดับที ่
เครื่องหมำย 

แสดงกำรเสียภำษี
ตรำ 

ขนำด 
เครื่องหมำย 

และอักษรส ี
พื้นสี 

จดทะเบียน
ไว ้

เลขท่ี วันท่ี 

จ ำนวนหีบหรือกล่อง 
รวม 

(จ ำนวนฝำ) .............. 
กรอสส ์

.............. 
กรอสส์ 

.............. 
เศษฝำ 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     

     รวม     

      ตัวอักษร 

  



- 2 - 
 

4 เครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน ตำม 3 
  ข้ำพเจ้ำจะขออนุญำตน ำเครือ่งหมำยแสดงกำรเสยีภำษีจดทะเบียนท่ียังไม่ได้ช ำระภำษีไปเก็บรักษำท่ีห้องเก็บเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษี 
       จดทะเบียน ณ โรงอุตสำหกรรม ตำม 2 
  ข้ำพเจ้ำจะช ำระภำษีก่อนขนออกจำกโรงงำนผลติเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน 

5  ค ำรับรอง ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำจะปฏิบัตติำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรทุกประกำร 
 
 

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

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

                                                                          วันท่ี............................................................................ 
ส าหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

ควำมเห็นเจ้ำพนักงำน  

  อนุญำต 

  ไม่อนุญำต 

 

 

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

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

                                                                     ต ำแหน่ง...........................................................................  

                                                                         วันท่ี............................................................................ 

 
ใบอนุญาต 

ใบอนุญำตเลขท่ี ......................./...........................  ลงวันท่ี............................................................................. 

 

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

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

                                                                     ต ำแหน่ง...........................................................................  

                                                                         วันท่ี............................................................................ 
 

 
  ข้อที่ควรทราบและต้องปฏิบัต ิ
   1. ค ำขอซื้อและใบอนุญำตให้ซือ้เครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียนให้ท ำเป็น 2 ชุด 
   2. เมื่อพิจำรณำอนุญำตแล้วใหค้ืนต้นฉบับแก่ผู้ยื่นค ำขอซื้อไป 



กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        แบบค ำขอขน และใบขนเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน 
         ตำมมำตรำ 80 วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต  พ.ศ. 2560 

                       
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ 

ภส.06-10 

 
 
 
  
 
 
   เรียน    อธิบดีกรมสรรพสำมิต/สรรพสำมิตพื้นที่............................................................................. 

1  ช่ือผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ น ำเข้ำ 

ช่ือ .......................................................................................................................................................................................................................................... 

 บุคคลธรรมดำ    นิติบุคคล    กิจกำรร่วมทุน/กจิกำรร่วมค้ำ   คณะบุคคล   หน่วยงำนรำชกำร/อื่น ๆ 

ทะเบียนสรรพสำมิตเลขท่ี  -- 

 เลขรหสัประจ ำบ้ำน.....................ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่เลขท่ี..................ชื่ออำคำร...................................................................ห้องเลขท่ี..............ช้ันท่ี............ 

 หมู่ที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต......................................... 

 จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์................................................ Email...................................................... 
2  โรงอุตสำหกรรม 

ช่ือ ...........................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                          

เลขท่ี.......................ชื่ออำคำร................................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ช้ันท่ี.......... 

 หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................................ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต.......................................... 

 จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์........................................... 
Email.................................................................. 
3  มีควำมประสงค ์

ขออนุญำตขนเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีที่ได้รับอนญุำตใหส้ั่งซื้อได้ตำมหนังสือเลขท่ี..............................................ลงวันท่ี............................................... 

จำกโรงงำนผลิตเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีจดทะเบียนช่ือ.................................................................................................................................................. 

เลขท่ี.......................ชื่ออำคำร................................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ช้ันท่ี.......... 

หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................ต ำบล/แขวง....................................อ ำเภอ/เขต............................................... 

จังหวัด.................................................รหสัไปรษณยี์.....................โทรศัพท์................................................ Email................................................................. 

ไปเก็บท่ีโรงอุตสำหกรรมตำม 2. ตำมรำยกำร ดังนี ้

ล ำดับ 

ที ่

เครื่องหมำย 

แสดงกำรเสียภำษ ี

จ ำนวนหีบหรือกล่อง 
รวม 

(จ ำนวนฝำ) 

กำรตรวจของ 

ผู้ควบคุมโรงงำน .............. 
กรอสส ์

.............. 
กรอสส ์

.............. 
เศษฝำ 

  

 

 

 

 

     

 รวม      

  ตัวอักษร   



                                  - 2 -  

4  ขอขนเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีโดย 
  ให้มีเจ้ำพนักงำนสรรพสำมติ 

  วำงเงินไว้เป็นประกัน จ ำนวน........................................................บำท (.......................................................................................................................) 

  ธนำคำร......................................................................................................................เป็นผู้ค้ ำประกนัจ ำนวนเงิน....................................................บำท 

       (.............................................................................................................................................................................................) 
5  ค ำสัญญำ 
          ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับทุกประกำร ถ้ำเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีจดทะเบยีนขำดจ ำนวนไปจำกรำยกำร
ตำม 3 ข้ำพเจำ้ยินยอมให้ทำงรำชกำรริบเงินประกันได้ หรือเรียกร้องจำกธนำคำรผู้ค้ ำประกันเท่ำกับจ ำนวนค่ำภำษีที่ขำดไป 

 ช ำระภำษีจ ำนวน...................................................................................................บำท (ตำมส ำเนำหรือภำพถ่ำยแนบ) 

6.  ค ำรับรอง ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบยีบของทำงรำชกำรทุกประกำร 
 

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

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

                                                                          วันท่ี............................................................................ 
ส าหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

ควำมเห็นเจ้ำพนักงำน  
  อนุญำต 
  ไม่อนุญำต 

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

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

                                                                     ต ำแหน่ง.................................................................................  

                                                                         วันท่ี.................................................................................. 
การอนุญาต 

ใบขนเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีเลขท่ี ......................./.......................  ลงวันท่ี............................................ใช้ไดภ้ำยใน..................วัน นับแต่วันอนุญำต 

 

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

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