
 หน้า   ๒๒๑ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  กําหนดการใช้  การขีดฆ่าและการปิดแสตมป์สรรพสามิต  สําหรับสินค้าเครื่องดื่ม 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2550  
ประกอบกับวรรคสาม  ของข้อ  2  แห่งกฎกระทรวงกําหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกําหนดการใช้  
การขีดฆ่า  และการปิดแสตมป์สรรพสามิต  สําหรับสินค้าเคร่ืองดื่มเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว   
โดยออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 การใช้แสตมป์สรรพสามิตเพื่อให้ปรากฏว่าเครื่องดื่มได้เสียภาษีแล้ว  ให้เป็นดังนี้ 
  1.1 เคร่ืองดื่มที่ใช้แสตมป์สรรพสามิตที่ มีกระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาสซีน   

หรือชนิดมีกาวในตัว  ให้ผู้ มีหน้าที่ เสียภาษี รับแสตมป์สรรพสามิตตามวิธีการที่ กําหนดในข้อ  2   
เพื่อนําแสตมป์สรรพสามิตไปปิดบนภาชนะบรรจุเคร่ืองดื่ม 

  1.2 เคร่ืองดื่มที่ใช้แสตมป์สรรพสามิตที่มิได้มีกระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาสซีน 
หรือชนิดมีกาวในตัว  ให้ผู้ มีหน้าที่ เสียภาษี รับแสตมป์สรรพสามิตตามวิธีการที่ กําหนดในข้อ  2   
เพื่อนําแสตมป์สรรพสามิตไปขีดฆ่าและปิดบนภาชนะบรรจุเคร่ืองดื่ม 

ข้อ 2 การรับแสตมป์สรรพสามิต  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   
  2.1 กรณีเคร่ืองดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
    (1) ให้ผู้ มีหน้าที่ เสียภาษีที่ ได้ ย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษีแล้ว   

ย่ืนคําขอรับแสตมป์สรรพสามิต  ตามแบบ  ภส.06-01  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารและหลักฐาน 
ที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว  ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่เพื่อนําแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุ
เคร่ืองดื่มก่อนนําเคร่ืองดื่มออกจากโรงอุตสาหกรรม 

    (2) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน  
เสนอต่อสรรพสามิตพื้นที่หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขาเพื่อพิจารณาจ่ายแสตมป์สรรพสามิตให้ผู้ย่ืนคําขอ 

  2.2 กรณีเคร่ืองดื่มที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
    (1) ให้ผู้ มีหน้าที่ เสียภาษีที่ ได้ ย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษีแล้ว   

ย่ืนคําขอรับแสตมป์สรรพสามิต  ตามแบบ  ภส.06-01  ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารและหลักฐาน 
ที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่สํานักงาน
ศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่ มีการดําเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้าสําหรับเคร่ืองดื่มที่นําเข้ามา 
ในราชอาณาจักรนั้นตั้งอยู่ 



 หน้า   ๒๒๒ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (2) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต  ตรวจสอบคําขอ  พร้อมเอกสารและหลักฐาน
เสนอต่อสรรพสามิตพื้นที่เพื่อพิจารณาให้จ่ายแสตมป์สรรพสามิตได้ 

  2.3 กรณีเคร่ืองดื่มที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรที่ผู้นําเข้าประสงค์จะนําแสตมป์สรรพสามิต
สําหรับเคร่ืองดื่มไปปิดภาชนะเคร่ืองดื่มนอกราชอาณาจักร  หรือในเขตปลอดอากรที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร   

    (1) ให้ผู้นําเข้าที่ประสงค์จะนําแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุเคร่ืองดื่ม
นอกราชอาณาจักรหรือในเขตปลอดอากรท่ีนําเข้ามาในราชอาณาจักร  ย่ืนคําขออนุญาตนําแสตมป์
สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุเคร่ืองดื่มนอกราชอาณาจักร  หรือในเขตปลอดอากรที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  
ตามแบบ  ภส.06-02  ท้ายประกาศน้ี  ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
แห่งท้องที่ที่ด่านศุลกากรที่นําเข้า  หรือด่านศุลกากรที่ มีการดําเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้าหรือ 
เขตปลอดอากรตั้งอยู่ก่อนการนําเข้า  พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว   

    (2) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบคําขอ  พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานตาม  (1)  เม่ือเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  ให้เสนอสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อพิจารณาเสนอต่อ
ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคพิจารณาอนุญาต  โดยผู้นําเข้าจะต้องทําสัญญาการนําแสตมป์
สรรพสามิตสําหรับเคร่ืองดื่มที่นําไปปิดภาชนะเคร่ืองดื่มนอกราชอาณาจักร  หรือในเขตปลอดอากร 
ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนการนําเข้า  ตามแบบสัญญาท้ายประกาศนี้พร้อมวางหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญา  เป็นหนังสือสัญญาคํ้าประกันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับค่าภาษีสรรพสามิตให้ไว้ต่อสรรพสามิตพื้นที่   

    (3) เม่ือได้ดําเนินการตาม  (2)  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตจ่ายแสตมป์
สรรพสามิตให้แก่ผู้นําเข้าตามจํานวนในแบบ  ภส.06-02  พร้อมทั้งประทับตราว่า  “จ่ายแสตมป์แล้ว”  
ลงในแบบ  ภส.06-02  หากไม่สามารถจ่ายแสตมป์ทั้งหมดให้ผู้นําเข้าในคราวเดียวกัน  ให้สรรพสามิต
พื้นที่มีอํานาจในการพิจารณาจ่ายแสตมป์สรรพสามิตตามความจําเป็นและเหมาะสมได้ 

ข้อ 3 การปิดแสตมป์สรรพสามิตสําหรับสินค้าเคร่ืองดื่ม  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
  3.1 กรณีแสตมป์สรรพสามิตที่มีกระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาสซีน  หรือชนิด 

มีกาวในตัว  ให้ ใช้วิธีการปิดแสตมป์สรรพสามิตหนึ่ งดวงที่ภาชนะบรรจุเคร่ืองดื่มให้แนบสนิท 
จนไม่สามารถแกะลอกมาใช้ซ้ําได้  ในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่ด้านบนของฝา  หรือด้านข้าง
ของภาชนะเคร่ืองดื่ม   

  3.2 กรณีแสตมป์สรรพสามิตชนิดที่มิได้มีกระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาสซีนให้ใช้
กาวทาหลังดวงแสตมป์สรรพสามิตให้เต็มดวง  แล้วปิดคร่อมปากภาชนะบรรจุเคร่ืองดื่มอย่างแนบแน่นสนิท 
จนไม่สามารถแกะลอกออกได้  และอยู่ในสภาพที่แสตมป์สรรพสามิตจะต้องถูกทําลายทันทีเม่ือเปิด
ภาชนะบรรจุเคร่ืองดื่มนั้น  ในกรณีภาชนะบรรจุเคร่ืองดื่มเป็นขวดให้ปิดแสตมป์สรรพสามิตคร่อมบนฝา
หรือจุกขวดโดยให้ปิดแสตมป์สรรพสามิตทั้งสองข้างปิดทาบลงมาที่คอขวด 



 หน้า   ๒๒๓ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 4 การขีดฆ่าแสตมป์สรรพสามิตสําหรับสินค้าเคร่ืองดื่มชนิดที่มิได้มีกระดาษแผ่นหลัง 
เป็นแบบกลาสซีนให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นผู้ขีดฆ่าแสตมป์สรรพสามิต  โดยใช้เคร่ืองหมาย  วัน  เดือน  ปี  
หรือเคร่ืองหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สําหรับแสตมป์ 
ที่มีกระดาษแผ่นหลังเป็นแบบกลาสซีน  หรือชนิดมีกาวในตัวไม่ต้องขีดฆ่าแสตมป์สรรพสามิตสําหรับ
สินค้าเคร่ืองดื่ม 

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมชาย  พูลสวัสดิ์ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 







กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ค ำขออนุญำตน ำแสตมป์สรรพสำมิตไปปิดภำชนะบรรจุเครื่องด่ืม 

         นอกรำชอำณำจักร หรือในเขตปลอดอำกรที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
       ตำมมำตรำ 64 วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต  พ.ศ. 2560 

                       
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าพนักงานผู้รับ 

 ภส.06-02 

 
 
 
 
 
  เรียน  สรรพสำมิตพื้นท่ี.............................................................................  

1 ช่ือผู้น 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  มีควำมประสงค ์
จะน ำเครื่องดื่มเข้ำมำในรำชอำณำจักร โดยขออนุญำตน ำแสตมปส์รรพสำมติไปปดิภำชนะบรรจเุครื่องดื่มนอกรำขอำณำจักร หรือในเขตปลอดอำกร 
ที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ณ (ท่ี) ช่ือ.................................................................................................................................................................................... 

เมือง ...................................................................................................................ประเทศ........................................................................................................  
มีรำยละเอียดของเครื่องดื่มดังนี้ 

ล ำดับ
ที ่

ชนิดเครื่องดื่ม 

รำยกำรเครื่องดื่ม 

ค่ำภำษีสรรพสำมิต 
ภำษีเก็บเพิ่มเพื่อ

รำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

จ ำนวน
แสตมป์  

(ดวง) 
ช่ือ

เครื่องดื่ม 
ปริมำณ
น้ ำตำล 

ขนำดบรรจ ุ

(ลิตร) 
จ ำนวน 

         

         

         

         

โดยจะน ำเครื่องดื่มดังกลำ่วเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้ครบจ ำนวน ภำยในวันท่ี........................................................................................................ 
3  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

 ใบแสดงรำยกำรและรำคำสินค้ำ (invoice)                                                       จ ำนวน ..................... ฉบับ 

4  เงื่อนไขกำรอนุญำต 
ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรอนุญำตให้น ำแสตมปส์รรพสำมติไปปิดภำชนะบรรจุเครื่องดื่มนอกรำชอำณำจักร หรือในเขตปลอดอำกรที่น ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร ดังนี ้
(1) ผู้ได้รับอนุญำตจะต้องน ำเครื่องดื่มที่ปิดแสตมปส์รรพสำมติตำมจ ำนวนแสตมปส์รรพสำมิตที่รับไปเข้ำมำในรำชอำณำจักรให้ครบจ ำนวนภำยใน 
     ระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้
(2) หำกผู้ได้รับอนญุำตไม่ปฏบิัติตำม (1) จะต้องเสียค่ำปรับเท่ำกับค่ำภำษีสรรพสำมิต ส ำหรบัจ ำนวนเครื่องดื่มทีไ่ม่น ำเข้ำหรือน ำเข้ำไม่ครบตำมอัตรำภำษ ี
     สรรพสำมติที่ใช้บังคับในวันที่ครบก ำหนดให้น ำเข้ำโดยให้น ำค่ำปรับมำช ำระภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันท่ีได้รบัแจ้งจำกอธิบดี เว้นแต่มีเหตุอันสมควร         
     ผู้ได้รับอนุญำตอำจขอลดค่ำปรับดังกล่ำวต่ออธิบดีได้แต่ต้องไม่ต่ ำกว่ำค่ำพิมพ์และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำแสตมปส์รรพสำมติ 
 (3) ผู้ไดร้ับอนุญำตจะต้องน ำหลกัประกันเป็นหนังสือสัญญำค้ ำประกันของธนำคำรพำณิชย์จ ำนวนเงินเท่ำกับค่ำภำษสีรรพสำมติและภำษีเก็บเพิ่ม   
      เพื่อรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมำยใหเ้ก็บเพิ่มจำกค่ำภำษสีรรพสำมิตใหไ้ว้ต่อสรรพสำมติพื้นท่ีในวันท่ีรับแสตมป์สรรพสำมิต 
5  ค ำรับรอง  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบค ำขอที่ยื่นมำนี้มคีวำมถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร 
 

                                           ลงช่ือ...............................................................................ผู้ขออนุญำต  

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

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



       - 2 - 
 

ส าหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

ควำมเห็นเจ้ำพนักงำน  

  เห็นควรไม่อนุญำต เนื่องจำก
............................................................................................................................................................................................. 

  เห็นควรอนุญำต ดังนี ้

ล ำดับ
ที ่

ชนิดเครื่องดื่ม 

รำยกำรเครื่องดื่ม 

หมำยเหต ุ
ช่ือเครื่องดื่ม 

ปริมำณ 
น้ ำตำล 

ขนำดบรรจ ุ

(ลิตร) 
จ ำนวน 

       

       

       

       

       

 

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

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

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

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

ควำมเห็นสรรพสำมติพื้นท่ี 
..................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

                                                         

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

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

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

 
ค าสั่ง 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

                                                       

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

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

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

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

 
 



   สัญญาเลขท่ี......................./...........................  
 

สัญญาการน าแสตมป์สรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มที่น าไปปิดภาชนะเครื่องดื่มนอกราชอาณาจักร 
หรือในเขตปลอดอากรที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 

........................................................................ 
 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่.....................................................ตั้งอยู่เลขท่ี........................ 
หมู่ที่......................ถนน.............................................................ต าบล/แขวง....................................................................... 
อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด................................................ ...........เมื่อวันที่......................... 
เดือน..........................................................พ.ศ.....................ระหว่าง กรมสรรพสามิตโดย.................................................. 
...........................................................................................................อธิบดีกรมสรรพสามิต   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“ผู้อนุญาต” ฝ่ายหนึ่ง กับ.................................................................................................................สถานประกอบกิจการ 
ตั้งอยู่เลขที่.......................................หมู่ที่...............................ถนน................................................................ ..................... 
ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด......................................... 
โดย.............................................................................................. .................อายุ......................ปี สัญชาต.ิ......................... 
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี...........................หมู่ที่...........ถนน.......................................ต าบล/แขวง...... ..................................... 
อ าเภอ/เขต................................................................จังหวัด...........................................................ผู้มีอ านาจลงชื่อผูกพัน 
บริษัท..................................................................................................... ...........ตามหนังสือรับรองของส านักงานทะเบียน 
หุ้นส่วนบริษัท.......................................................ที่................................ลงวันที่............. ....เดือน........................................ 
พ.ศ....................แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาต” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญา
กันไว้ มีข้อความต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ผู้ได้รับอนุญาตขอน าแสตมป์สรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มที่น าไปปิดภาชนะเครื่องดื่มนอกราชอาณาจักร 
หรือในเขตปลอดอากรที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรจากผู้อนุญาต เป็นจ านวน............................................ดวง ตามค่าภาษี
สรรพสามิตเครื่องดื่ม.......................................บาท (............................................................. ..............................................) 
 

  ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่ผู้อนุญาตจะพึงพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร 
 
 

 ข้อ 2 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องน าแสตมป์สรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มตามจ านวนที่น าไปจากผู้อนุญาต ตามแบบ
ค าขอน าแสตมป์สรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มที่น าไปปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่มนอกราชอาณาจักร หรือในเขตปลอดอากร
ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร ทะเบียนรับเลขท่ี.......................................................................ไปปิดท่ีภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม  
ณ ที่ (ชื่อ).....................................................................................................เมือง................................................................. 
ประเทศ........................................................ใหถู้กต้องตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ ของผู้อนญุาต 
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  ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปิดแสตมป์สรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มดังกล่าว ตามวรรคแรกด้วยความ
ระมัดระวัง หากแสตมป์สรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มดังกล่าว ช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้หรือสูญหาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
แม้จะเป็นเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้ได้รับอนุญาตจักต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการนั้นทุกประการ 
 

 ข้อ 3 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องน าแสตมป์สรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มที่รับไปตามข้อ 2  ไปปิดที่ภาชนะบรรจุ
เครื่องดื่มและน าเครื่องดื่มเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมทั้งยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีสรรพสามิตส าหรับ
เครื่องดื่มให้แล้วเสร็จภายในแปดเดือน นับแต่วันที่รับแสตมป์สรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มไป 
 

 ข้อ 4 หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีสรรพสามิต ส าหรับเครื่องดื่มดังกล่าวในสัญญา
ข้อ 3 หรือยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีสรรพสามิตไม่ครบถ้วนตามชนิด ประเภท และจ านวน ภายในระยะ เวลา 
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาข้อ 3 ผู้อนุญาตมีสิทธิปรับผู้ได้รับอนุญาตเท่ากับจ านวนภาษีสรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มที่ไม่ได้ยื่น
แบบรายการภาษีและช าระภาษีสรรพสามิตไม่ครบถ้วนตามอัตราที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ครบก าหนด เว้นแต่ผู้อนุญาตจะ
พิจารณาจากข้อเท็จจริง หลักฐาน และพฤติการณ์ประกอบแล้วอาจอนุมัติให้ไม่ต้องรับผิดเท่ากับจ านวนภาษีสรรพสามิต
ส าหรับเครื่องดื่มตามที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร แต่ทั้งนี้  ต้องจ่ายค่าพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ดวงละ..................................บาท 
(ค่าจ้างพิมพ์แสตมป์ที่จ่ายจริงของแสตมป์แต่ละชนิดแล้วแต่กรณี) โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องน าเงินค่าปรับมาช าระภายใน
ก าหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาต 
 

 ข้อ 5 นอกจากผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญานี้โดยเคร่งครัดแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของผู้อนุญาตหรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต อันเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่มที่ใช้ใน
ปัจจุบัน และท่ีจะพึงออกใช้ในภายหน้าให้เป็นการเรียบร้อยด้วย 
 

  ถ้าผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ไดร้ับอนุญาต
ยอมให้ผู้อนุญาตปรับอีกเป็นจ านวน.................................บาท (..........................................................................................)  
และผู้ได้รับอนุญาตต้องน าเงินค่าปรับมาช าระภายในก าหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก               
ผู้อนุญาต การเสียค่าปรับดังกล่าวมิให้ถือเป็นเหตุผลลบล้างหน้าที่ที่ผู้ได้รับอนุญาตจะพึงปฏิบัติตามสัญญาข้อนั้น ๆ ซึ่ง               
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องแต่อย่างใด 
 

 ข้อ 6 เพ่ือประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในวันที่ท าสัญญานี้ผู้ได้รับอนุญาตได้น าหลักประกันเป็นหนังสือสัญญา
ค้ าประกันของธนาคาร........................................................................................................... ..................................... .........
มาไว้ต่อผู้อนุญาตเป็นจ านวนเงิน..................................บาท (..............................................................................................)  
เท่ากับจ านวนภาษีสรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มตามอัตราซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่ท าสัญญานี้ 
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  หลักประกันตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตจะคืนให้เมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ช าระภาษีสรรพสามิตส าหรับ
เครื่องดื่มที่ได้รับอนุญาตให้น าแสตมป์สรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มที่น าไปปิดภาชนะเครื่องดื่มนอกราชอาณาจักร หรือ              
ในเขตปลอดอากรที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรตามสัญญานี้ครบถ้วนและพ้นจากความรับผิดจากสัญญานี้แล้ว 
 

  หากผู้ได้รับอนุญาตจะต้องช าระค่าปรับตามสัญญาข้อ 4 และหรือสัญญาข้อ 5 และไม่ช าระเงินค่าปรับ
ตามสัญญาหรือช าระค่าปรับไม่ครบถ้วน ผู้ได้รับอนุญาตยอมให้ผู้อนุญาตคิดดอกเบี้ยในเงินค่าปรับที่ค้างช าระได้ใน อัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โดยผู้อนุญาตเรียกเอาเงินดังกล่าวจากธนาคารผู้ค้ าประกันได้ทันที 
 

  กรณีที่เงินค้ าประกันลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีธนาคารค้ าประกันเพ่ิมให้ครบ
จ านวนตามวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาต 
 

 ข้อ 7 การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดข้ึนตามสัญญานี้ คู่สัญญายอมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นยุติเด็ดขาด 
 

 ข้อ 8 การเสนอค าฟ้องศาล บรรดาข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามสัญญานี้ก็ดี หรือมูลคดีของเรื่องนั้น
เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานี้ก็ดี คู่สัญญาตกลงกันให้เสนอค าฟ้องต่อศาลแพ่งในประเทศไทยแต่เพียงแห่งเดียว 
 

 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจความในสัญญานี้โดย
ตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
  ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุญาต  
       (....................................................................)  
                  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
  ลงชื่อ..................................................................ผู้ได้รับอนุญาต  
       (............................................ ........................) 
 
  ลงชื่อ..................................................................พยาน  
       (....................................................................)  
  
  ลงชื่อ..................................................................พยาน  
       (....................................................................)  
 

 



สัญญาค  าประกันของธนาคาร................................................................................. 
 
 

ที่............................................... 
 

                                                                             วันที่...............เดือน.................................พ.ศ................ 
 
 ข้าพเจ้าธนาคาร........................................................................................................ส านักงานเลขท่ี.................... 
ถนน................................................................แขวง................................ ............................เขต............................................ 
จังหวัด..................................................ขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อกรมสรรพสามิต มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ตามที่................................................ ........................................................ได้ท าสัญญาการน าแสตมป์
สรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มที่น าไปปิดภาชนะเครื่องดื่มนอกราชอาณาจักร หรือในเขตปลอดอากรที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามสัญญาเลขท่ี........................../.......................ลงวันที่ ................เดือน.................................พ.ศ................ 
ซึ่ง.........................................................................................................จะต้องจัดให้ธนาค ารท าสัญญาค้ าประกันเพ่ือ
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาการน าแสตมป์สรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มที่น าไปปิดภาชนะเครื่องดื่มนอกราชอาณาจักร 
หรือในเขตปลอดอากรที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นจ านวนเงิน...................................................................... .........บาท 
(................................................ .........................................................................) น้ัน 
 

  ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในสัญญาการน าแสตมป์สรรพสามิตส าหรับเครื่องดื่มที่น าไปปิดภาชนะ
เครื่องดื่มนอกราชอาณาจักร หรือในเขตปลอดอากรที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นโดยตลอดแล้ว ขอยอมผูกพันตนเป็น                     
ผู้ค้ าประกัน...............................................................................................................ต่ อกรมสรรพสามิต เป็นจ านวนวงเงิน             
ไม่เกิน..........................................................บาท (...............................................................................................................)  
กล่าวคือ หาก................................................................................................................. .....ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือปฏิบัติ  
ผิดเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว  ซึ่งกรมสรรพสามิตมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกค่าปรับและหรือค่าเสียหายใด ๆ  จาก 
.............................................................................................................แล้ว ข้าพเจ้ายอมช าระเงินแทนให้แก่                      
กรมสรรพสามิตทันทีโดยมิต้องเรียกร้องให้....................................................................................... ....................ช าระก่อน 
โดยให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นลูกหนี้ในหนี้ดังกล่าว 
 

 ข้อ 2 ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันยอมรับรู้และตกลงด้วยในกรณีท่ีกรมสรรพสามิตได้ยินยอมให้มีการผลัดหรือผ่อน
เวลาหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาให้แก่............................................................................ ........................... 
และข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันไม่อาจหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามหนังสือสัญญานี้ 
 

 ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที่.............................................................................  
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามข้อผูกพันนั้นในสัญญา 
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 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าธนาคาร.............................................................................................. ......................... 
โดยผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นผู้มีอ านาจลงนามท านิติกรรมแทนธนาคารได้ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของธนาคาร   
ให้ไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
  

  ลงชื่อ..................................................................ผู้ ค้ าประกัน 
       (....................................................................)  
 
  ลงชื่อ........................................................... .......พยาน 
       (....................................................................)  
 
  ลงชื่อ..................................................................พยาน  
       (....................................................................)  
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