
 หน้า   ๕ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

พ.ศ.  2560 
 

 

เพื่อให้การควบคุมโรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
รัดกุม  และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และอนุวัติตามความในมาตรา  7๓  มาตรา  ๗๔  มาตรา  ๗๕  
และมาตรา  80  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ .ศ .  2560  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“โรงงาน”  หมายความว่า  โรงงานที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 

จดทะเบียน 
“ผู้ควบคุมโรงงาน”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานสรรพสามิต  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อธิบดี  

หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประจําโรงงาน  เพื่อเป็นผู้ควบคุมโรงงานผลิตเคร่ืองหมาย
แสดงการภาษีจดทะเบียน 

“ผู้ได้รับอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 
จดทะเบียน 

ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1  รักษาการตามระเบียบนี้  
และมีอํานาจวินิจฉัย  สั่งการ  หรืออนุญาตในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การจัดหา  สถานที่เก็บรักษา  การเก็บรักษา  และการเบิก - จ่าย 
สิ่งซึ่งใช้สําหรับผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

 
 

ข้อ ๕ ให้ผู้ควบคุมโรงงานอยู่ประจําโรงงานตั้งแต่เวลาเปิดทําการจนกว่าจะปิดทําการทุกวัน 
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ให้ผู้ควบคุมโรงงานรับผิดชอบควบคุมดูแลมิให้ มีการนําเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี   
จดทะเบียน  วัตถุดิบสําหรับใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  แม่พิมพ์  หรือ
เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต  สิ่งซึ่งใช้ทําแม่พิมพ์  แผ่นฟิล์มที่ใช้ถ่ายแม่พิมพ์  รวมทั้งสิ่งที่ใช้เป็นต้นแบบ 
ในการผลิตเข้ามาภายในหรือออกไปนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมโรงงาน  ในการนี้ 
ให้หัวหน้าผู้ควบคุมโรงงาน  มีอํานาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมโรงงานผลัดเปลี่ยนอยู่เวรประจําที่โรงงาน
ตลอดเวลา  24  ชั่วโมง 

ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับอนุญาตผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนจัดให้มีสถานที่เก็บ
รักษาสิ่งของ  โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมสรรพสามิต  ดังต่อไปนี้ 

  ๖.1 สถานที่เก็บรักษาแม่พิมพ์หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต  สิ่งซึ่งใช้ทําแม่พิมพ์
แผ่นฟิล์มที่ใช้ถ่ายแม่พิมพ์  รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี   
จดทะเบียน 

  ๖.2 สถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบสําหรับใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี  
จดทะเบียน 

  ๖.3 สถานที่เก็บรักษาเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
  ๖.4 สถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

ที่ใช้การไม่ได้หรือเสียหายระหว่างการผลิต  และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ใช้การไม่ได้
หรือเสียหายระหว่างการผลิต 

สถานที่เก็บรักษาสิ่งของตามวรรคหนึ่งให้จัดสร้างขึ้นอย่างม่ันคงแข็งแรง  และไม่ให้มีช่องทาง  
ที่จะสามารถนําสิ่งของที่เก็บรักษาออกจากสถานที่เก็บรักษาได้  เว้นแต่ทางประตูหรือช่องทางที่ทําไว้
สําหรับนําสิ่งของนั้นเข้า - ออก  ที่ประตูหรือช่องทางที่ทําไว้สําหรับการนําสิ่งของที่เก็บรักษาเข้า - ออก  
ให้มีที่สําหรับลั่นกุญแจไว้  2  ชุด  และให้ทําการลั่นกุญแจไว้  ทั้ง  2  ชุด  ผู้ควบคุมโรงงานเป็นผู้ถือ  1  ชุด  
และผู้ได้รับอนุญาตถือ  1  ชุด  การปิดหรือเปิด  และการนําสิ่งของเข้า - ออก  ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของ  
ผู้ควบคุมโรงงาน 

ก่อนการนําสิ่งของเข้าหรือออกจากสถานที่เก็บรักษาสิ่งของตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ควบคุมโรงงาน
ตรวจดูสภาพความเรียบร้อยของห้องเก็บรักษาสิ่งของ  และตรวจนับสิ่งของที่เก็บรักษาอยู่ว่ามีจํานวนตรงตาม  
ที่บันทึกไว้ในทะเบียนหรือบัญชีหรือไม่  กรณีที่ห้องเก็บรักษาสิ่งของมีสภาพผิดปกติไปจากที่อนุญาตไว้  
หรือมีจํานวนสิ่งของที่เก็บรักษาไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ในทะเบียนหรือบัญชี  ให้ผู้ควบคุมโรงงานรายงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  เพื่อเสนอผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคพิจารณา
รายงานอธิบดี 
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ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตทําการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
โรงงานให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้  หากมีความประสงค์จะปรับปรุง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  ส่วนหน่ึงส่วนใด
ของโรงงานให้ผู้ได้รับอนุญาตย่ืนเร่ืองขออนุญาตพร้อมแบบแปลนแผนผัง  และรายละเอียดที่จะทําการ
ปรับปรุง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมต่ออธิบดีโดยผ่านผู้ควบคุมโรงงาน  และสรรพสามิตพื้นที่ 
ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้ว  จึงสามารถกระทําได้ 

การเคล่ือนย้ายหรือนําเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
ออกจากโรงงาน  เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้ว  ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งวันที่ที่จะทําการ
เคลื่อนย้ายหรือขนย้ายต่อผู้ควบคุมโรงงานเพื่อทราบก่อน 

ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ ได้ รับอนุญาตใช้ เคร่ืองจักรที่ ใช้ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 
จดทะเบียนผลิตสิ่งอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดี 

ข้อ ๙ การติดตั้ง  เคลื่อนย้าย  เปลี่ยนแปลง  วัสดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองจักร  หรือสิ่งที่ใช้ใน 
การผลิต  สิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในโรงงาน  ให้ผู้ได้รับอนุญาตย่ืน
หนังสือผ่านผู้ควบคุมโรงงานถึงสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อขออนุญาตต่ออธิบดี   
เม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีแล้ว  จึงสามารถดําเนินการได้ 

ข้อ 1๐ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเคร่ืองหมายจะนําสิ่งของดังต่อไปนี้ เข้ามาภายในโรงงาน   
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ควบคุมโรงงานทราบก่อนการนําเข้ามาภายในโรงงาน 

  1๐.1 สิ่ งซึ่ งใช้ทําแม่พิมพ์   แผ่นฟิล์มที่ ใช้ถ่ายแม่พิมพ์   รวมทั้ งสิ่ งอื่นใดที่ ใช้ 
เป็นต้นแบบ  ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

  1๐.2 วัตถุดิบสําหรับใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
  1๐.3 เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ควบคุมโรงงานจัดทําทะเบียนและบัญชีการนําสิ่งของเข้าเก็บรักษา  และการนํา

ออกจากสถานที่  ดังต่อไปนี้ 
  ๑๑.1 ทะเบียนแม่พิมพ์หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต  สิ่งที่ใช้ทําแม่พิมพ์  แผ่นฟิล์ม  

ที่ใช้ถ่ายแม่พิมพ์  รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  
ตามแบบ  ภส.  06-05/21  ท้ายระเบียบนี้ 

  ๑๑.2 บัญชีประจําวันแสดงการรับจ่ายวัตถุดิบสําหรับใช้ในการผลิตเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่เก็บรักษาในห้องเก็บตามแบบ  ภส.  06-05/22  ท้ายระเบียบนี้ 

  ๑๑.3 บัญชีประจําวันแสดงจํานวนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
ที่ผลิตได้  และส่งออกจากโรงงานทุกตราตามแบบ  ภส.  06-05/23  ท้ายระเบียบนี้ 

  ๑๑.4 บัญชีประจําวันแสดงจํานวนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
ที่ผลิตได้  และส่งออกจากโรงงานแยกแต่ละตราตามแบบ  ภส.  06-05/24  ท้ายระเบียบนี้ 
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  ๑๑.5 บัญชีประจําวันควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่ เสียหายใช้ไม่ได้ระหว่าง 
การผลิต  ตามแบบ  ภส.  06-05/25  และบัญชีประจําวันควบคุมเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 
จดทะเบียนที่เสียหาย  ใช้ไม่ได้ระหว่างการผลิตตามแบบ  ภส.  06-05/26  ท้ายระเบียบนี้ 

  ๑๑.6 บัญชี  รับ - จ่าย  ฉลากดําและฉลากแดงสําหรับปิดภาชนะบรรจุเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามแบบ  ภส.  06-05/27  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 1๒ การนําแม่พิมพ์  หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต  สิ่งซึ่งใช้ทําแม่พิมพ์  แผ่นฟิล์ม 
ที่ใช้ถ่ายแม่พิมพ์  รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
เข้ามาในโรงงาน  และการเบิก - จ่าย  ให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการดังนี้ 

  1๒.1 ก่อนการนําแม่พิมพ์หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต  สิ่งซึ่งใช้ทําแม่พิมพ์  
แผ่นฟิล์มที่ใช้ถ่ายแม่พิมพ์  รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี   
จดทะเบียน  เข้ามาภายในโรงงาน  ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งผู้ควบคุมโรงงานตามแบบ  ภส.  06-05/11  
ท้ายระเบียบนี้  เม่ือนําเข้ามาแล้วให้ผู้ควบคุมโรงงานบันทึกในทะเบียนตามแบบ  ภส.  06-05/21  และ
นําเข้าเก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บรักษา  ตามข้อ  ๖.1  แล้วให้รายงานให้สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงาน 
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทราบ 

  1๒.2 การนําแม่พิมพ์หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งซึ่งใช้ทําแม่พิมพ์  แผ่นฟิล์ม 
ที่ใช้ถ่ายแม่พิมพ์  รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ออกจากสถานที่เก็บรักษาเพื่อนําไปใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  หรือนําส่ง
เข้าเก็บรักษาให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ควบคุมโรงงาน  และให้ผู้ควบคุมโรงงานบันทึก
รายการในทะเบียน  ตามแบบ  ภส.  06-05/21 

  1๒.3 ก่อนที่ผู้ได้รับอนุญาตจะติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการ  
เสียภาษีจดทะเบียนในโรงงาน  ให้ผู้ได้รับอนุญาตย่ืนหนังสือขออนุญาตต่ออธิบดีโดยผ่านผู้ควบคุมโรงงานแล้ว  
ให้ผู้ควบคุมโรงงานเสนอสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานต้ังอยู่ในเขตพื้นที่  เพื่อขออนุญาตติดตั้งเคร่ืองจักรต่ออธิบดี  
เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว  จึงติดตั้งเคร่ืองจักรได้ 

ข้อ 1๓ การนําวัตถุดิบสําหรับใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามา  
ในโรงงาน  และการเบิก - จ่าย  ให้ผู้ได้รับอนุญาตดําเนินการดังนี้   

  1๓.1 ก่อนการนําวัตถุดิบสําหรับใช้ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  
เข้ามาภายในโรงงาน  ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งผู้ควบคุมโรงงานตามแบบ  ภส.  06-05/12  ท้ายระเบียบนี้  
และเม่ือนําเข้ามาแล้วให้ผู้ควบคุมโรงงานบันทึกรายการลงในบัญชีประจําวันแสดงการรับจ่ายวัตถุดิบ
สําหรับใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ เก็บรักษาในห้องเก็บตามแบบ   
ภส.  06-05/22  และนําเข้าเก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บรักษาตามข้อ  ๖.2 



 หน้า   ๙ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

  1๓.2 การเบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  
ให้ผู้ได้รับอนุญาตทําหนังสือขอเบิกวัตถุดิบพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดของเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี  
จดทะเบียนที่จะนําวัตถุดิบที่เบิกไปทําการผลิตตามแบบ  ภส.  06-05/13  ท้ายระเบียบนี้  ล่วงหน้าก่อน   
ทําการผลิตไม่น้อยกว่า  2  วัน  และให้ผู้ควบคุมโรงงานบันทึกรายการลงในบัญชีประจําวันแสดงการรับจ่าย
วัตถุดิบสําหรับใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่เก็บรักษาในห้องเก็บตามแบบ  
ภส.  06-05/22 

หมวด  2 
การผลิต  การเก็บรักษาเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

 
 

ข้อ 1๔ ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งสูตร  หรืออัตราส่วนผสมวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเคร่ืองหมายแสดง 
การเสียภาษีจดทะเบียน  และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสูตร  หรืออัตราส่วนผสมที่ใช้ผลิตเป็นหนังสือต่อ 
ผู้ควบคุมโรงงานทุกคร้ัง 

เม่ือผู้ควบคุมโรงงานได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้รายงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่  เพื่อรายงานผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค  และผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี  1  ทราบต่อไป 

ข้อ 1๕ ให้ผู้ได้รับอนุญาตทําการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามที่แจ้งไว้  
ในแบบ  ภส.  06-05/13  ติดต่อกันไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  ในกรณีที่ไม่สามารถทําการผลิตติดต่อกัน 
ไปได้ให้แจ้งผู้ควบคุมเพื่อทราบ 

ข้อ 1๖ เม่ือสิ้นเวลาทําการผลิตเคร่ืองหมายในแต่ละวัน  ให้ผู้ได้รับอนุญาต  และผู้ควบคุม
โรงงานปฏิบัติดังนี้ 

  1๖.1 เม่ือทําการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเสร็จครบถ้วนตามท่ี
ได้แจ้งไว้ในแบบ  ภส.  06-05/13  แล้ว  ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ควบคุม  และนําสิ่งของ
ดังต่อไปนี้เข้าเก็บรักษาในสถานที่เก็บรักษาตามข้อ  ๖   

   (1) แม่พิมพ์หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต  สิ่งซึ่งใช้ในการทําแม่พิมพ์  
แผ่นฟิล์มสําหรับถ่ายแม่พิมพ์  หรือสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิต   

   (2) วัตถุดิบที่คงเหลือจากการใช้ผลิต 
   (3) เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตแล้วเสร็จ 
   (4) วัตถุดิบที่เสียหายหรือใช้การไม่ได้ระหว่างการผลิต  สิ่งผลิตเคร่ืองหมาย

แสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ใช้การไม่ได้หรือเสียหายระหว่างการผลิต   
  1๖.2 กรณีไม่สามารถผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ

ตามจํานวนที่แจ้งไว้ตามแบบ  ภส.  06-05/13  และต้องทําการผลิตติดต่อกันในวันถัดไป  ให้ผู้ได้รับ
อนุญาตดําเนินการ  ดังนี้ 



 หน้า   ๑๐ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

   (1) เก็บรักษาแม่พิมพ์หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  
สิ่งซึ่งใช้ในการทําแม่พิมพ์  แผ่นฟิล์มสําหรับถ่ายแม่พิมพ์  หรือสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิต   
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  และสิ่งผลิตที่ยังไม่แล้วเสร็จอันอยู่ในระหว่างดําเนินการผลิตไว้  ณ  สถานที่ 
อันสมควรโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมโรงงาน  ทั้งนี้  ต้องอยู่ภายในตัวอาคารของโรงงานผลิตเคร่ืองหมาย 

   (2) เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตเรียบร้อยแล้วให้นําเข้า
เก็บรักษาไว้  ณ  สถานที่เก็บรักษาตามข้อ  ๖.3 

   (3) วัตถุดิบที่ใช้การไม่ได้หรือเสียหายระหว่างการผลิต  สิ่งผลิตที่ใช้การไม่ได้  
หรือเสียหายระหว่างการผลิตให้นําเข้าเก็บรักษาไว้  ณ  สถานที่เก็บรักษาสิ่งของตามข้อ  ๖.4 

  เม่ือทําการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเสร็จครบตามจํานวน 
ที่แจ้งไว้ตามแบบ  ภส.  06-05/13  แล้ว  ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ควบคุมเพื่อทราบ 

หมวด  3 
การขอเบิก  การจ่าย  และการควบคุมการขน 
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

 
 

ข้อ 1๗ เม่ือผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มที่ ใช้เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีได้ ย่ืน 
ชําระภาษีแล้ว  ให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ รับชําระภาษี  แจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งคําขอซื้อ   
และใบอนุญาต  ให้ซื้อเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีตามแบบ  ภส.  06-09  และคําขอขน  และใบขน
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามแบบ  ภส.  06-10  ท้ายระเบียบนี้  ไปยังสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่  ในเขตพื้นที่และผู้ควบคุมโรงงานเพื่อทําการจ่ายเคร่ืองหมายแสดงการ
เสียภาษีจดทะเบียนต่อไป 

ข้อ 1๘ การจ่ายเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  ให้ผู้ควบคุมโรงงานปฏิบัติดังนี้ 
  1๘.1 ตรวจสอบคําขอขน  และใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  

ตามแบบ  ภส.  06-10  โดยปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) ตรวจนับเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเป็นรายลักษณะ   

ทุกขนาด - ภาชนะที่บรรจุ  อย่างละ  1  ภาชนะ  เช่น  50  กร๊อส  หรือ  60  กร๊อส  หรือตามจํานวน 
ที่บรรจุ  แล้วแต่กรณี  เสร็จแล้วชั่งน้ําหนักเฉพาะเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  ได้เท่าใด 
ให้จดไว้   

   (๒) นําเฉพาะภาชนะท่ีบรรจุเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนของ  
(๑)  ชั่งน้ําหนัก  ได้เท่าใดให้จดไว้ 

   (๓) น้ําหนักที่ชั่งได้  (๑)  รวมกับ  (๒)  ถือเป็นหลักในการตรวจสอบกับ
ภาชนะอื่น 



 หน้า   ๑๑ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

   (๔) ทําการเปรียบเทียบโดยชั่งสอบน้ําหนักเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี  
จดทะเบียนที่จะนําออกจากโรงงานทุกภาชนะโดยไม่ต้องเปิดภาชนะ  หากปรากฏว่ามีน้ําหนักแตกต่างกับ
ที่ชั่งไว้เป็นหลักไม่เกินร้อยละ  0.5  ให้ถือเป็นเกณฑ์ปกติ  แต่ถ้าภาชนะใดน้ําหนักแตกต่างกันเกินกว่า
ร้อยละ  0.5  ให้เปิดภาชนะออกนับจํานวน 

  การตรวจนับ  และการชั่งน้ําหนักให้กระทําต่อหน้าผู้ควบคุมโรงงาน  และผู้ได้รับอนุญาต  
หรือผู้แทน  เสร็จแล้วให้ทําบันทึกไว้ตามแบบ  ภส.  06-05/28  ท้ายระเบียบนี้  จํานวน  3  ฉบับ   
มีข้อความตรงกัน  มอบให้ผู้ได้รับอนุญาต  1  ฉบับ  ผู้ควบคุมโรงงาน  1  ฉบับ  และอีก  1  ฉบับส่งให้
สรรพสามิตพื้นที่ที่ โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โดยรวบรวมไปกับงบเดือนการผลิตเคร่ืองหมายแสดง 
การเสียภาษีจดทะเบียน  ตามแบบ  ภส.  06-05/32  ท้ายระเบียบนี้  ของเดือนนั้น  พร้อมทั้งส่งสําเนา
ให้สํานักงานสรรพสามิตภาคและกรมสรรพสามิตทราบ 

  1๘.2 เม่ือตรวจสอบ  และนับจํานวนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
ตามข้อ  1๘.1  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ให้ปิดเคร่ืองหมายฉลากดํา  หรือเคร่ืองหมายฉลากแดง  แล้วแต่กรณี  
บนภาชนะบรรจุเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนภาชนะละ  1  ฉบับ  
ดังนี้ 

   (๑) เคร่ืองหมายฉลากดํา  ให้ใช้สําหรับปิดภาชนะบรรจุเคร่ืองหมายแสดง
การเสียภาษจีดทะเบียนที่ยังมิได้ชําระภาษี 

   (๒) เคร่ืองหมายฉลากแดง  ให้ใช้สําหรับปิดภาชนะบรรจุเคร่ืองหมายแสดง
การเสียภาษีจดทะเบียนที่ได้ชําระภาษีแล้ว   

ข้อ ๑๙ การควบคุมการขนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
  ๑๙.1 การขนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ชําระภาษีแล้ว  จะต้องมี

หลักฐานการชําระภาษีเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนมาแสดง  โดยการขนให้ทําได้โดยมิต้องมี
เจ้าหน้าที่ควบคุมการขน  เว้นแต่อธิบดีจะสั่งเป็นอย่างอื่น 

  ๑๙.๒ การขนเค ร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ ยั งไม่ชํ าระภาษี   
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารมาวางเพื่อเป็นหลักประกัน   
ไม่น้อยกว่าจํานวนค่าภาษีของเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ทําการขอซื้อ  และขอขน   
โดยการขนให้ทําได้โดยมิตอ้งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการขน  เว้นแต่อธิบดีจะสั่งเป็นอย่างอื่น 

  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่นํามาวางประกัน  จะคืนได้เม่ือสรรพสามิตพื้นที่   
ที่อนุญาตให้ซื้อและขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนได้ รับรายงานว่า  ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มได้ขนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนไปเก็บยังห้องเก็บเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียนของโรงอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มครบถ้วนถูกต้องแล้ว 



 หน้า   ๑๒ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

  ๑๙.3 การขนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ ยังไม่ชําระภาษีและ   
ไม่มีหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือการวางหลักประกัน  ให้สรรพสามิตพื้นที่ที่มีการขอซื้อและ 
ขอขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนหรือผู้แทนซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงาน  
หรือปฏิบัติการ  และเจ้าพนักงานสรรพสามิตอีก  2  คน  เป็นผู้ควบคุมการขนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี  
จดทะเบียนไปที่โรงอุตสาหกรรม 

  เม่ือไปถึงห้องเก็บเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนของโรงอุตสาหกรรม
เคร่ืองดื่มแล้ว  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  ซึ่งประกอบด้วย   

  (๑) สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หรือผู้แทน 
ซึ่งดํารงตาํแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญงานหรือปฏิบัติการ   

  (๒) เจ้าพนักงานสรรพสามิต  อีกไม่น้อยกว่า  2  คน   
  (๓) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม   

ทําการตรวจสอบนับจํานวน  และควบคุมนําเข้าเก็บรักษาในห้องเก็บเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 
จดทะเบียนของโรงอุตสาหกรรม  แล้วปิดประตูลั่นกุญแจ  และประทับตรา  พร้อมทั้งทําการบันทึกลงใน
ทะเบียนควบคุมเพื่อเป็นหลักฐานทุกคร้ัง  และทุกคร้ังที่มีการเปิดหรือปิด  ให้ทําบันทึกลงทะเบียน
ควบ คุม   เม่ื อดํ า เนิ น การเส ร็จแล้ ว ให้ บั นทึ ก รายงาน ให้ ส รรพสามิตพื้ นที่ ที่ อ นุ ญ าต ให้ ซื้ อ   
และขนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนทราบ  เพื่อรายงานให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
สรรพสามิตภาคทราบต่อไป 

หมวด  4 
บัญชี  งบเดือน  การวิเคราะห์  การผลิต  การจําหน่าย  และ 
การควบคุมการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

 
 

ข้อ 2๐ ให้ผู้ได้รับอนุญาตบันทึกรายการ  และจํานวนสิ่งของที่ผลิตได้ในบัญชีประจําวันแสดง
รายการเก่ียวกับการผลิต  และการจําหน่ายเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนของผู้ได้รับอนุญาต
ตามแบบ  ภส.  06-07  ท้ายระเบียบนี้  และจัดทํางบเดือนแสดงรายการเก่ียวกับวัตถุดิบ  การผลิต  
การจําหน่าย  และยอดคงเหลือ  เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  ตามแบบ  ภส.  06-05/31  
ท้ายระเบียบนี้  ส่งผู้ควบคุมโรงงานภายในวันที่  10  ของเดือนถัดไป 

ข้อ 2๑ ให้ผู้ควบคุมโรงงานจัดทํางบเดือนการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  
ตามแบบ  ภส.  06-05/32  งบเดือนสรุปการวิเคราะห์วัตถุดิบ  การผลิต  และการจําหน่ายเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามแบบ  ภส.  06-05/33  และงบเดือนแยกประเภทเคร่ืองหมายแสดง
การเสียภาษี  จดทะเบียน  ตามแบบ  ภส.  06-05/34  ท้ายระเบียบนี้  ส่งสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  สําเนาส่งสํานักงานสรรพสามิตภาค  และสํานักมาตรฐานและพัฒนา 
การจัดเก็บภาษี  1  ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป 



 หน้า   ๑๓ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ข้อ 2๒ ให้ผู้ควบคุมโรงงานมีหน้าที่ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจํานวนวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนกับเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตได้  
และที่เสียหายระหว่างการผลิต  พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ  และวิเคราะห์การส่งพร้อมกับงบเดือน  
สรุปการวิเคราะห์วัตถุดิบ  การผลิต  และการจําหน่ายเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามแบบ  
ภส.  06-05/33  ส่งสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป  
พร้อมทั้งส่งสําเนาให้ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค  และผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี  1  ทราบ 

หมวด  5 
หน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตใหผ้ลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
ที่ได้รับอนุญาตให้ทําหรือรับจ้างทําสิ่งอื่นใด  นอกจากเคร่ืองหมาย 

แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
 

 

ข้อ 2๓ เม่ือผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนได้รับอนุญาต   
ให้ทํา  หรือรับจ้างทําสิ่งอื่นใดนอกจากเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  ให้ผู้ได้รับอนุญาตย่ืนคําขอ  
ใบแจ้งการนําแม่พิมพ์  สิ่งซึ่งใช้ในการทําแม่พิมพ์  แผ่นฟิล์มสําหรับถ่ายแม่พิมพ์  สิ่งที่ใช้เป็นต้นแบบ 
ในการผลิตสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีเข้าห้องเก็บในโรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดง 
การเสียภาษี  จดทะเบียนตามแบบ  ภส.  06-05/41  หรือใบแจ้งการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการทํา 
หรือรับจ้างทําสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามแบบ  ภส.  06-05/42  
ท้ายระเบียบนี้  ก่อนนําแม่พิมพ์หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตสิ่งซึ่งใช้ในการทําแม่พิมพ์  แผ่นฟิล์ม
สําหรับถ่ายแม่พิมพ์  หรือสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิต  วัตถุดิบ  หรืออุปกรณ์ในการทํา  หรือรับจ้าง
ทําสิ่งอื่นใดนอกจากเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี  จดทะเบียนเข้ามาภายในโรงงานต่อผู้ควบคุมโรงงาน  
เม่ือผู้ควบคุมโรงงานได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  ให้ลงนามอนุญาตให้นําเข้าไปเก็บในสถานที่ที่กําหนดได้  
โดยสถานที่ดังกล่าวต้องแยกต่างหากจากที่เก็บอุปกรณ์ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

ข้อ 2๔ เม่ือผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะทําหรือรับจ้างทําสิ่งอื่นใดนอกจากเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีจดทะเบียน  ชนิดใด  จํานวนเท่าใด  จะต้องทําใบแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการทํา  หรือ
รับจ้างทําสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามมาตรา  75  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  ตามแบบ  ภส.  06-05/43  ท้ายระเบียบนี้  ให้ผู้ควบคุมโรงงานทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า  2  วัน  และให้ผู้ควบคุมโรงงานส่งสําเนาแบบ  ภส.  06-05/43  ให้สรรพสามิตพื้นที่ 
ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทราบ 

ขณะที่ทําการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  หรือทํา  หรือรับจ้างทําสิ่งอื่นใด  
ซึ่งมิใช่เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  ผู้รับอนุญาตต้องติดป้าย  หรือเคร่ืองหมายแสดง 
การปฏิบัติงานให้มองเห็นได้ชัดเจน 



 หน้า   ๑๔ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ข้อ 2๕ ให้ผู้ควบคุมโรงงานควบคุม  ตรวจสอบการนําแม่พิมพ์หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต  
สิ่งซึ่งในการทําแม่พิมพ์  แผ่นฟิล์มสําหรับถ่ายแม่พิมพ์  หรือสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิต  วัตถุดิบ  
หรืออุปกรณ์ในการทํา  หรือรับจ้างทําสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในโรงงาน  
การเก็บรักษา  และการนําวัตถุดิบ  หรือสิ่งอื่นใดที่ผลิตสําเร็จรูปแล้วออกจากโรงงาน  เช่นเดียวกับ 
การผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

ข้อ 2๖ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะนําสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี
จดทะเบียนออกจากโรงงาน  ให้ผู้ได้รับอนุญาตย่ืนคําขออนุญาตขนส่ิงอื่นใดซึ่งมิใช่เคร่ืองหมายแสดงการ  
เสียภาษีจดทะเบียนตามแบบ  ภส.  06-05/44  ท้ายระเบียบนี้  ต่อผู้ควบคุมโรงงาน  เม่ือผู้ควบคุมโรงงาน  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ลงนามอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  และอนุญาตให้นาํออกได้ 

ข้อ 2๗ ให้ผู้ได้รับอนุญาตทํางบเดือนการผลิตสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี  
จดทะเบียนตามแบบ  ภส.  06-05/35  ท้ายระเบียบนี้  ส่งผู้ควบคุมโรงงานเพื่อตรวจสอบ  และ 
ผู้ควบคุมโรงงานนําส่งสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  พร้อมกับงบเดือนการผลิตเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษี  จดทะเบียนตาม  แบบ  ภส.  06-05/32  พร้อมทั้งสําเนาส่งผู้อํานวยการสํานักงาน
สรรพสามิตภาค  และผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1  ทราบ 

หมวด  6 
การตรวจสอบบัญชี  และการตรวจโรงงานผลิตเคร่ืองหมาย 

แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
 

 

ข้อ 2๘ ให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย   
(1) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หรือผู้แทน 
(2) สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หรือผู้แทน 
(3) นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ  ส่วนตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม  สํานักงานสรรพสามิตภาค 

ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 
(4) เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงาน 

ไปตรวจสอบบัญชีต่าง ๆ  ตามระเบียบนี้ทุก ๆ  3  เดือนแล้วรายงานผล  พร้อมทั้งแจ้งปัญหา  และอุปสรรค  
ให้ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1  ทราบ  ภายใน  30  วันนับแต่วันที่
ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และให้สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1  รายงานผลการตรวจสอบให้  
กรมสรรพสามิตทราบต่อไป 

ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย 
(๑) สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  หรือผู้แทน 
(2) ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๓  สํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี  ๑  หรือผู้แทน 



 หน้า   ๑๕ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

(3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  (เคร่ืองดื่ม)  ส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี  3  สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1  หรือผู้แทน 

(4) เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการข้ึนไป   
ฝ่ายพัฒนาและกํากับดูแลการจัดเก็บภาษี  (เคร่ืองดื่ม)  ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  ๓  
สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1 
เป็นคณะกรรมการร่วมกับผู้ควบคุมโรงงานร่วมกันทําการตรวจสอบ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนกับเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีที่ผลิตได้  
และที่ เสียหายระหว่างการผลิตของโรงงานตามความเหมาะสม  ซึ่งไม่น้อยกว่า  3  เดือนต่อคร้ัง   
แล้วรายงานผลให้กรมสรรพสามิตทราบ  โดยแนบบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนกับเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีที่ผลิตได้  
และที่เสียหายระหว่างการผลิตของโรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  ตามแบบ   
ภส.  06-05/51  ท้ายระเบียบนี้  ภายในวันที่  20  ของเดือนถัดไป 

ข้อ 3๐ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจโรงงาน  และจัดทําบันทึกการตรวจ
ปฏิบัติการโรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  ตามแบบ  ภส.  06-05/52   
ท้ายระเบียบนี้ 

(1) สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี  1  สําหรับพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 
(2) สํานักงานสรรพสามิตภาค  สําหรับพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(3) สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  สําหรับพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

หมวด  7 
การตรวจสอบ  และทําลาย 

 
 

ข้อ 3๑ เม่ือผู้ได้รับอนุญาตมีความประสงค์จะทําลายแม่พิมพ์  หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  สิ่งซึ่งใช้ทําแม่พิมพ์  แผ่นฟิล์มสําหรับถ่ายแม่พิมพ์  และ 
สิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเสื่อมคุณภาพ  หรือไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ต่อไป  ให้ย่ืนคําขอต่อ 
ผู้ควบคุมโรงงาน  ตามแบบ  ภส.  06-05/๑4  ท้ายระเบียบนี้ 

ในกรณีผู้ได้รับอนุญาตได้รับแจ้งการยกเลิกลักษณะจําเพาะเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี   
จดทะเบียนจากกรมสรรพสามิตให้จัดการทําลายแม่พิมพ์  หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  สิ่งซึ่งใช้ทําแม่พิมพ์  
และสิ่งซึ่งใช้เป็นต้นแบบในการผลิตดังกล่าวเสีย 

ข้อ 3๒ วิธีการทําลายสิ่งของตามข้อ  3๑  ให้กระทําต่อหน้าผู้ควบคุมโรงงานด้วยวิธีการ 
ที่หัวหน้าผู้ควบคุมโรงงานเห็นสมควร  โดยให้สิ้นสภาพการเป็นแม่พิมพ์  หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  หรือไม่สามารถใช้ทําแม่พิมพ์  หรือใช้เป็นแผ่นฟิล์มสําหรับ
ถ่ายแม่พิมพ์  หรือใช้เป็นต้นแบบในการผลิตได้ต่อไป  และให้ผู้ควบคุมโรงงานทําบันทึกไว้  3  ฉบับ   



 หน้า   ๑๖ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

มีข้อความตรงกัน  มอบให้ผู้ได้รับอนุญาต  1  ฉบับ  ผู้ควบคุมโรงงานเก็บไว้เป็นหลักฐานการจําหน่าย
บัญชี  1  ฉบับ  อีก  1  ฉบับ  ส่งให้สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  โดยแนบไปกับสําเนา
เร่ืองทําลายแม่พิมพ์หรือเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตามแบบ  
ภส.  06-05/14 

ข้อ 3๓ เม่ือผู้ได้รับอนุญาตมีความประสงค์จะจําหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจากบัญชีหรือทําลายวัตถุดิบที่เสื่อมสภาพ  หรือที่เสียหายใช้การไม่ได้
ระหว่างผลิต  หรือหมดความจําเป็นที่จะเก็บรักษา  และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่
เสียหายใช้การไม่ได้ระหว่างการผลิต  ให้ย่ืนคําขออนุญาตตามแบบ  ภส.  06-05/15  ท้ายระเบียบนี้  
ต่อผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โดยผ่านผู้ควบคุมโรงงาน  และ
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 

เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว  ให้คณะกรรมการตามข้อ  2๘  เป็นคณะกรรมการควบคุมการทําลายร่วมกับ 
ผู้ได้รับอนุญาตโดยทําการตรวจสอบสิ่งที่ขอทําลายตามวรรคแรก  เม่ือตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
ตามแบบ  ภส.  06-05/15  ให้ทําลายได้ 

ข้อ 3๔ การทําลายสิ่งของตามข้อ  3๓  ให้ทําลายภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ 
ด้วยวิธีการที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้สิ้นสภาพไม่สามารถนํากลับมาใช้ในการผลิตเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียนอีกต่อไป  แล้วทําบันทึก  3  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  มอบให้ผู้ได้รับ
อนุญาต  1  ฉบับ  ให้ผู้ควบคุมโรงงานใช้ไว้เป็นหลักฐานการบันทึกรายการลงในบัญชีตามแบบ   
ภส.  06-05/25  และแบบ  ภส.  06-05/26  1  ฉบับ  และให้คณะกรรมการ  1  ฉบับ  เพื่อประกอบการ
รายงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่โรงงาน
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทราบต่อไป 

ข้อ 3๕ เม่ือผู้ ได้ รับอนุญาตมีความประสงค์จะจําหน่ายเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี   
จดทะเบียนที่ผลิตสําเร็จแล้วแต่เสื่อมคุณภาพ  หรือหมดความจําเป็นที่ต้องเก็บรักษาอีกต่อไป   
ให้ย่ืนคําขออนุญาต  ตามแบบ  ภส.  06-05/16  ท้ายระเบียบนี้  ต่อผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิต
ภาคโดยผ่านผู้ควบคุมโรงงาน  และสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 

เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว  ให้คณะกรรมการตามข้อ  2๘  เป็นคณะกรรมการควบคุมการทําลาย
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตสําเร็จแล้วแต่เสื่อมคุณภาพ  หรือหมดความจําเป็นที่ต้อง
เก็บรักษาอีกต่อไป  ให้ย่ืนคําขออนุญาตร่วมกับผู้ได้รับอนุญาตทําการตรวจสอบสิ่งที่ขอทําลายตามวรรคแรก  
เม่ือตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตามแบบ  ภส.  06-05/16  ให้ทําลายได้ 

ข้อ 3๖ การทําลายสิ่งของตามข้อ  3๕  ให้ทําลายภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ 
ด้วยวิธีการที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้สิ้นสภาพไม่สามารถนํากลับมาใช้ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการ  
เสียภาษีจดทะเบียนอีกต่อไป  แล้วทําบันทึก  3  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  มอบให้ผู้ได้รับอนุญาต  1  ฉบับ  
ให้ผู้ควบคุมโรงงานใช้ไว้เป็นหลักฐานการบันทึกรายการลงในบัญชีตามแบบ  ภส.  06-05/23  และแบบ  



 หน้า   ๑๗ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

 

ภส.  06-05/24  1  ฉบับ  และให้คณะกรรมการ  1  ฉบับ  เพื่อประกอบการรายงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทราบต่อไป 

ข้อ 3๗ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะขอทําลาย  หรือขอจําหน่ายแม่พิมพ์  สิ่งซึ่งใช้ 
ในการทําแม่พิมพ์  แผ่นฟิล์มสําหรับถ่ายแม่พิมพ์  สิ่งที่ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่
เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีที่เสื่อมคุณภาพหรือไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ต่อไป  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
สิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่เสื่อมสภาพ  หรือหมดความจําเป็นที่จะต้อง
เก็บรักษาอยู่ในห้องเก็บ  ออกจากบัญชี  หรือที่เสียหายใช้การไม่ได้ระหว่างการผลิต  หรือขอทําลายสิ่งอื่นใด
ซึ่งมิใช่เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตเสร็จแล้วแต่เสื่อมคุณภาพ  หรือหมดความจําเป็น
ที่จะเก็บรักษาให้ย่ืนคําขอตามแบบ  ภส.  06-05/45  ภส.  06-05/46  หรือ  ภส.  06-05/47  
ท้ายระเบียบนี้  แล้วแต่กรณี  และการทําลายให้อยู่ในความควบคุมของผู้ควบคุมโรงงาน 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๘ การใดอยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบกรมสรรพสามิต  ว่าด้วยการควบคุม
โรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระเบียบดังกล่าว  สําหรับการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
ระเบียบนี้ 

การดําเนินการใด ๆ  ตามระเบียบกรมสรรพสามิต  ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเคร่ืองหมาย
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ที่ได้ดําเนินการไว้
ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลา 
ที่กําหนดไว้  หรือจนกว่าจะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมชาย  พูลสวัสดิ์ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 



        กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        ทะเบียนแม่พิมพ์ / แผ่นฟิล์ม เครื่องหมายแสดงการเสียภาษจีดทะเบียน 
        บริษัท................................................................................................................................................. 
        ประจ าเดือน....................................................................................................................................... 

                       
 

ภส. 06-05/21 

   
 

 
 
 
 

วันเดือนป ี
เลขท่ี 
เอกสาร 

รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหต ุ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมเดือนนี ้     
     

รวมแต่ต้นป ี     
 



        กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        บัญชีประจ ำวันแสดงรำยกำรรับจ่ำยวัตถุดิบส ำหรับใช้ในกำรผลิตเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษี 
        จดทะเบียน ที่เก็บรักษำในห้องเก็บ 
        ช่ือวัตถุดิบ.......................................................................................................................................... 
        ประจ ำเดือน....................................................................................................................................... 

                       
 

ภส. 06-05/22 

   
 

 
 
 
 
 
 

วันเดือนป ี
เลขท่ี 

เอกสำร 
รำยกำร รับ จ่ำย คงเหลือ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมเดือนนี ้    
    

รวมแต่ต้นป ี    
 



        กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        บัญชีประจ ำวันแสดงจ ำนวนเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีจดทะเบียนที่ผลิตได้ และส่งออก 

         จำกโรงงำนทุกตรำ 
        ประจ ำเดือน
....................................................................................................................................... 

                       
 

ภส. 06-05/23 

   
 

 
 
 
 
 

วันเดือนป ี
เลขท่ี 

เอกสำร 
รำยกำร ผลิตได ้

ใบขน 
จ่ำย 

เลขท่ี วันเดือนป ี
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมเดือนนี ้     
     

รวมแต่ต้นป ี     
 



        กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        บัญชีประจ ำวันแสดงจ ำนวนเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีจดทะเบียนท่ีผลิตได้ และส่งออก 
         จำกโรงงำน แยกแต่ละตรำ 
        ตรำ...................................................................ขนำด...................................................................... 
        ประจ ำเดือน..................................................................................................................................... 
                       

 

ภส. 06-05/24 

   
 

 
 
 
 
 
 

วันเดือนป ี
เลขท่ี 

เอกสำร 
ผลิตได ้

ใบขน 
จ่ำย คงเหลือ 

เลขท่ี วันเดือนป ี
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมเดือนนี ้      
      

รวมแต่ต้นป ี      
 



        กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        บัญชีประจ ำวันควบคุมวัตถดุิบที่ใช้ในกำรผลิตทีเ่สียหำยใช้ไมไ่ด้ระหว่ำงกำรผลิต 
        ประจ ำเดือน..................................................................................................................................                      

 

ภส. 06-05/25 

   
 

 
 
 
 

วันเดือนป ี
เลขท่ี 

เอกสำร 
รำยกำร 

วัตถุดิบเสยีหำย 
ระหว่ำงผลิต 

ท ำลำย คงเหลือ 

เสียจำกกำรพมิพ์/ 
กำรฉีดพลำสตกิ/

กำรขึ้นรูป 
เสียจำกกำรตดั 

เสียจำกกำรพมิพ์/ 
กำรฉีดพลำสตกิ/

กำรขึ้นรูป 
เสียจำกกำรตดั 

เสียจำกกำรพมิพ์/ 
กำรฉีดพลำสตกิ/

กำรขึ้นรูป 
เสียจำกกำรตดั 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวมเดือนนี ้       
       

รวมแต่ต้นป ี       
 



        กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        บัญชีประจ ำวันควบคุมเครือ่งหมำยแสดงกำรเสยีภำษีจดทะเบียนท่ีเสียหำยใช้ไมไ่ด้ระหว่ำงกำรผลิต 
        ประจ ำเดือน.......................................................................................................................................                      

 

ภส. 06-05/26 

   
 

 
 
 
 

วันเดือนป ี
เลขท่ี 

เอกสำร 
รำยกำร ฝำเสีย ท ำลำย คงเหลือ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมเดือนนี ้    
    

รวมแต่ต้นป ี    
 



        กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        บัญชี รับ - จ่าย ฉลากด าและฉลากแดงส าหรับปิดภาชนะบรรจุเครื่องหมายแสดงการเสียภาษจีดทะเบียน 
         ประจ าเดือน............................................................................................................................................                      

 

ภส. 
06-05/27 

   
 

 
 
 
 

ล าดับที่ บริษัท 
เลขที่

ใบอนุญาต 
จ านวน 
(ฝา) 

วันที่ขนออก 
หมายเลข 
ประจ าหอ่ 

เลขที่ฉลากด าที่จา่ย เลขที่ฉลากแดงจ่าย จ านวน 
(ฉบับ) 

คงเหลือ 
เลขที่ เลขที่ เลขที่ เลขที่ ฉลากด า ฉลากแดง 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ใบแจ้งการนําแม่พิมพ์/สิ่งซ่ึงใช้ในการทําแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม 

         สําหรับถ่ายแม่พิมพ์/สิ่งท่ีใช้เป็นต้นแบบ ในการผลิตเคร่ืองหมาย 
         แสดงการเสียภาษีจดทะเบียน เข้าห้องเก็บในโรงงานผลิต 
         เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

ภส. 06-05/11 

 
 
 
 
 
 
  
ถึง    ผู้ควบคุมโรงงาน ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  ๑.  วันท่ีแจ้ง ..................................................................................................... 
๒.  ชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน........................................................................................................................................ 

๓.  ชื่อโรงงานผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ....................................................................................................................................................... 
๔.  มีความประสงค์จะนําแม่พิมพ์/สิ่งซ่ึงใช้ในการทําแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์มสําหรับถ่ายแม่พิมพ์/สิ่งท่ีใช้เป็นต้นแบบ ในการผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี 
     จดทะเบียนเข้ามาในห้องเก็บของโรงงาน โดยมีรายการดังนี้ 

เลขท่ี 

แม่พิมพ์/สิ่งซ่ึงใช้ในการทําแม่พิมพ์/
แผ่นฟิล์มสําหรับถ่ายแม่พิมพ์/สิ่งท่ีใช้เป็น

ต้นแบบ 
ตรา 

ขนาดของแม่พิมพ์/
แผ่นฟิล์ม/ต้นแบบ หมายเลข 

ประจํา 
แม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/

ต้นแบบ 

ชื่อโรงงาน 
ผลิตเคร่ืองด่ืม 

เจ้าของแม่พิมพ์/แผ่นฟิลม์/
ต้นแบบ 

หมายเหตุ กว้าง 
ซม. 

ยาว 
ซม. 

  

 

 

 

     

๕.  แม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/ต้นแบบ ตาม ๔.  ข้าพเจ้ารับมาจากโรงงาน ชื่อ........................................................................................................................................ 
     เลขท่ี.......................ชื่ออาคาร.............................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ชั้นท่ี............ 
     หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................................... 
     จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.......................................... Email................................................................ 
     ตามใบส่งของเลขที่.....................................................ลงวันท่ี....................................................โรงงานทําข้ึนเองวันท่ี.............................................................. 
๖.  ขอนําเข้าเก็บในห้องเก็บของโรงงานฯ  ในวันท่ี .......................................................................................... 
                  

     ลงชื่อ...............................................................................(ผู้แทนบริษัท)  
                                                            (.........................................................................)  
                                                      วันท่ี............................................................................ 
 
       ท่ี................................. วันท่ี ................................................................. 
       เสนอ  สรรพสามิตพ้ืนท่ี.................................................................................................. 
                ผู้ผลิตเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  โรงงานชื่อ บริษัท ................................................................................................................... 
       ได้นําแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/ต้นแบบ ตามรายการในใบแจ้งนี้เข้าห้องเก็บแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/ต้นแบบ เป็นการถูกต้องและได้ลงทะเบียนไว้แล้ว 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

     ลงชื่อ...............................................................................  
                                                            (.........................................................................) 
              ผู้ควบคุมโรงงาน 
                                                     วันท่ี............................................................................ 

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผูร้ับ 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ใบแจ้งการจัดหาวัตถดุิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดง 
การเสยีภาษีจดทะเบียน 

                       
 

ภส. 06-05/12 

 
 
 
 
 
 
ถึง    ผู้ควบคุมโรงงาน ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  1.  วันท่ีแจ้ง ..................................................................................................... 

2.  ช่ือผู้ไดร้ับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน........................................................................................................................................ 

3.  ช่ือโรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน ....................................................................................................................................................... 
4.  ไดส้ั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน มรีายการดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลติเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน 

หมายเหต ุหนา 
มม. 

กว้าง 
ซม. 

ยาว 
ซม. 

จ านวน 
(ลูก/ถุง) 

จ านวน 
(แผ่น/ก.ก.) 

 

 

 

 

 

 

       

5.  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตาม 4. ข้าพเจ้าสั่งซื้อจากโรงงาน ช่ือ............................................................................ 

     เลขท่ี.......................ชื่ออาคาร.............................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ชั้นที่............ 

     หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................................... 

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

     ตามใบส่งของเลขท่ี.............................................................ลงวันที่............................................................ 
6.  ขอน าเข้าเก็บในห้องเก็บของโรงงานฯ  ในวันท่ี .......................................................................................... 
                  

     ลงช่ือ...............................................................................(ผู้แทนบริษัท)  
                                                             (.........................................................................)  
                                                      วันท่ี............................................................................ 
 

       ที่................................. วันท่ี ................................................................. 
       เสนอ  สรรพสามติพื้นท่ี.................................................................................................. 
                ผู้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  โรงงานช่ือ บริษัท ........................................................................................................................ 
       ได้น าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน ตามรายการในใบแจ้งความนี้ เข้าเก็บในห้องเก็บของโรงงานเป็นการถูกต้อง  
       และได้ลงบัญชีแล้ว 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

     ลงช่ือ...............................................................................  
                                                            (.........................................................................) 
         ผู้ควบคุมโรงงาน 
                                                      วันท่ี............................................................................ 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ใบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผลติเครื่องหมายแสดง 
การเสยีภาษีจดทะเบียน  
ตามมาตรา ๗๓ (๓) แห่งพระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                       
 

ภส. 06-05/13 

  
 
 
 
 
 
ถึง    ผู้ควบคุมโรงงาน ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  1. วันท่ีแจ้ง ..................................................................................................... 

2.  ช่ือผู้ไดร้ับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน........................................................................................................................................ 

3.  ช่ือโรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน ....................................................................................................................................................... 
4.  ขอแจ้งก าหนดเวลาท าการผลติหรือรับจ้างท าเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน ........................................................................................................ 
     ผู้ผลิตเครื่องดื่มโรงงานผลิตเครื่องดื่มช่ือ................................................................................................. ตั้งอยู่เลขท่ี....................ถนน .................................  
     ต าบล ...........................................................อ าเภอ..................................................... จังหวัด ...................................โทร......................................................  

วันท่ี 
ท าการผลิต 

 

 
รายการ 

จ านวนหีบห่อ ประมาณการใช้วัตถุดบิ 
รวมจ านวนฝา หมายเหต ุลูก/

ก.ก. 
เศษแผ่น 

รวมแผ่น 
/ก.ก. 

ปริมาณ 
ฝา/แผ่น 

ปริมาณ 
ถุง/ก.ก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 

       

       

 

      

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

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

    ผู้แทนบริษัท 

 

 

  ที่................................. วันที่ ................................................................. 
       เสนอ  สรรพสามติพื้นท่ี.................................................................................................. 
                เพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        แบบค ำขอซื้อ และใบอนุญำตให้ซื้อเครื่องหมำยแสดง 
        กำรเสียภำษีจดทะเบียน 
         ตำมมำตรำ 79 วรรคสอง  แหง่พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต  พ.ศ. 2560 

                       
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ภส. 06-09 

 
 
 
 
 
 
เรียน    อธิบดีกรมสรรพสำมติ/สรรพสำมิตพื้นที่............................................................................. 
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.  มีควำมประสงค์ 

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

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

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

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

ตำมรำยกำร ดังนี ้

ล ำดับ 

ที ่

เครื่องหมำย 

แสดงกำรเสียภำษี
ตรำ 

ขนำด 
เครื่องหมำย 

และอักษรส ี
พื้นสี 

จดทะเบียน
ไว ้

เลขท่ี วันท่ี 

จ ำนวนหีบหรือกล่อง 
รวม 

(จ ำนวนฝำ) .............. 
กร๊อส 

.............. 
กร๊อส 

.............. 
เศษฝำ 

  

 

 

 

 

 

 

        

     รวม     

      ตัวอักษร  
 



4.  เครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียนตำม 3. 
  ข้ำพเจ้ำจะขออนุญำตน ำเครือ่งหมำยแสดงกำรเสยีภำษีจดทะเบียนท่ียังไม่ได้ช ำระภำษีไปเก็บรักษำท่ีห้องเก็บเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีจดทะเบียน  
       ณ โรงอุตสำหกรรม ตำม 2. 
  ข้ำพเจ้ำจะช ำระภำษีก่อนขนออกจำกโรงงำนผลติเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน 

5.  ค ำรับรอง ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบยีบของทำงรำชกำรทุกประกำร 
 
 

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

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

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

ควำมเห็นเจ้ำพนักงำน  

  อนุญำต 

  ไม่อนุญำต 

 

 

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

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

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

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

 
ใบอนุญาต 

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

 

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

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

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

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

 
ข้อที่ควรทราบและต้องปฏิบัต ิ
1. ค ำขอซื้อและใบอนุญำตให้ซื้อเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียนให้ท ำเป็น 2 ชุด 
2. เมื่อพิจำรณำอนุญำตแล้วให้คืนต้นฉบับแก่ผู้ยื่นค ำขอซื้อไป 



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

                       
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ 

ภส. 06-10 

 
 
 
  
 
 
เรียน    อธิบดีกรมสรรพสำมติ/สรรพสำมิตพื้นที่............................................................................. 
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.  มีควำมประสงค์ 

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 .............. 
กร๊อส 

.............. 
กร๊อส 

.............. 
เศษฝำ 

  

 

 

 

 

 

 

     

 รวม      

  ตัวอักษร   



4.  ขอขนเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีโดย 
  ให้มีเจ้ำพนักงำนสรรพสำมติ 

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

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

       (..............................................................................................................................................................................................) 
5.  ค ำสญัญำ 
          ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับทุกประกำร ถ้ำเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีจดทะเบยีนขำดจ ำนวนไปจำกรำยกำร
ตำม 3. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ทำงรำชกำรริบเงินประกันได้ หรือเรยีกรอ้งจำกธนำคำรผู้ค้ 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................................................................................ 

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

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

                                                                         วันท่ี.................................................................................. 
บันทึกการควบคุม 

ผู้ประกอบอุตสำหกรรมได้น ำเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษตีำมรำยกำรข้ำงต้นเข้ำบัญชี..........................................................วันท่ี........................................ 

และน ำไปเก็บไว้  ในโรงอุตสำหกรรม    สถำนท่ีเก็บในโรงอุตสำหกรรมทีไ่ดร้ับอนุญำตจำกอธิบดีตำมใบอนุญำตสั่งซื้อเลขท่ี...........................ลงวันท่ี
.......................... ฉลำกด ำเลขท่ี............................ถึงเลขท่ี.....................................ฉลำกแดงเลขท่ี.................................ถึงเลขท่ี.............................................. 

                                                                       ลงช่ือ................................................................................ เจ้ำหน้ำที่ผูค้วบคุม 

                                                                        วันท่ี............................................................................... 
 
ค าเตือน : ผู้ใดน ำเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีจดทะเบยีนออกจำกโรงงำนผลติเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีจดทะเบียนไปเก็บรักษำไว้ 
                  ในโรงอุตสำหกรรมของตนโดยไม่มีใบขนก ำกับไปด้วยต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
                  ตำมมำตรำ 189 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 



แบบ ภส.06-05/28 
 

กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
บันทึกการตรวจนับและชั่งน้้าหนักเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน น้าออกครั้งที่ ........................ 

ที่น้าออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
 

ขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตรา............................. ขนาด............ซี.ซี. จ้านวน................กล่อง 
 

(1)  วันเดือนปี.......................................... 
(2)  ชื่อบริษัท........................................... 
(3)  เวลา............................... น. ผู้มีนามต่อไปนี้ 
         1. ..............................................................................ต้าแหน่งผู้ควบคุมโรงงานฯ  
         2. ..............................................................................ต้าแหน่งเจ้าหน้าที่สรรพสามิต  
         3. ..............................................................................ผู้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฯ  
(4)  ได้พร้อมกันตรวจนับและชั่งน้้าหนักเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนผู้ผลิตเครื่องดื่ม 
      โรงงาน บริษัท......................................... เพื่อน้าออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
      ตามใบขนเลขที่..............................ลงวันที่................................ 
      ตรวจนับและชั่ง 1 ภาชนะบรรจุ............................... ฝา ปรากฏดังนี้ 
      1.  นับจ้านวนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนกล่องแรกได้................ฝา..............ขาด/เกิน...........ฝา 
      2.  ชั่งน้้าหนักเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนกล่องแรกได้............ กก. คมษ.หลัก (A)........... กก. 
      3.  ชั่งน้้าหนักภาชนะส้าหรับบรรจุได้.......................................................................................................  กก. 
      4.  ชั่งน้้าหนักเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนและภาชนะรวมกันได้............................................. กก. 
(5)  การเฉลี่ยเปรียบเทียบโดยตรงชั่งน้้าหนักเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่น้าออกจากโรงงาน 
     มีจ้านวนทั้งสิ้น............................กล่อง  ปรากฏดังนี้ 
     1.  ชั่งน้้าหนักเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนและภาชนะรวมกันได้ทั้งสิ้น......................................กก. 
     2.  น้้าหนักกล่องเปล่าจ้านวน.........................กล่อง  หนักประมาณ......................................................... .......กก. 
     3.  น้้าหนักเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนทั้งสิ้น....................................................................... .....กก. 
     4.  เฉลี่ยน้้าหนักเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนภาชนะ ละ (B)......................................................กก. 
     5.  ความแตกต่างระหว่างข้อ 4 (2) กับข้อ 5 (4) ในทางสูงหรือต่้าได้......................................................... ....% 
     6.  ข้อความและรายการตามบันทึกได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
  ลงชื่อ....................................................................ผู้ควบคุมโรงงานฯ 
   
  ลงชื่อ....................................................................เจ้าหน้าที่สรรพสามิต  
 
  ลงชื่อ....................................................................ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฯ 
 
 
หมายเหตุ คมษ. = เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

 
 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        งบเดือนการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน 
        เดือน............................................                       

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ภส. 06-05/32 

 
 
 
 
 
 

โรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน บริษัท......................................... 
(1)  การจัดหาและจ าหน่ายแผ่นฟิล์ม – แม่พิมพ์ ตราเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษ ี

รายการ 
แผ่นฟิล์ม แม่พิมพ ์

หมายเหต ุ
ยกมา 

ท าข้ึน
ใหม่ 

ท าลาย คงเหลือ ยกมา ท าข้ึนใหม่ ท าลาย คงเหลือ 

          

          

          

 
 
 
 
 

         

รวมเดือนนี ้          

รวมแต่ต้นป ี          

     
 (2)  การรับและจ่ายวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

(2.1) แผ่นอลูมิเนยีม/เม็ดพลาสตกิ 

 
 

 (2.2) แผ่นอลูมิเนยีม พิมพ์เคลือบแล้ว/เม็ดสี สารปรุงแต่ง/อื่นๆ 

 

 

รายการ ยกมา รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหต ุ

      

      

      

      

รวมเดือนนี ้      

รวมแต่ต้นป ี      

รายการ ยกมา รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหต ุ

      

      

      

      

รวมเดือนนี ้      

รวมแต่ต้นป ี      



-2- 

(3) เครื่องหมายแสดงการเสยีภาษจีดทะเบียนท่ีผลติได้และส่งออก 

 
(4) วัตถุดิบที่เสยีหายระหว่างการผลิต 

รายการ 
เสียจากการพิมพ์/การฉีดพลาสติก/การขึ้นรูป เสียจากการตดั 

ยกมา เสียเดือนนี ้ ท าลาย คงเหลือ ยกมา เสียเดือนนี ้ ท าลาย คงเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
 

         

         

         

รวมเดือนนี ้         

รวมแต่ต้นป ี         
 

 (5) เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนช ารดุเสียหายระหว่างการผลติ 
รายการ ยอดยกมา เสียเดือนนี ้ ท าลาย คงเหลือ 

     

     

     

     

รวมเดือนนี ้     

รวมแต่ต้นป ี     
 
ที่ ........................ ลงวันท่ี .................................. 
      เรียน  สรรพสามิตพื้นที่ ........................................ 
              ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เพื่อโปรดทราบ 
 

 

                                                                                     (                                    ) 
                                                                                                  ผู้ควบคุมโรงงาน ฯ 
 
 
 

รายการ ยกมา รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหต ุ

      

      

      

      

รวมเดือนนี ้      

รวมแต่ต้นป ี      



        กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        บัญชีประจ ำวันแสดงรำยกำรเกี่ยวกับกำรผลิตและกำรจ ำหนำ่ย 
         เครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน 
         ตำมมำตรำ 73 (4)  แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต  พ.ศ. 2560 

                       
 

เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
ตรา ................................................ 
เลขท่ี .............................................. 
ประจ าเดือน...................................... 

ภส. 06-07 

   
 

 
 
 
 
 

 

 

วันที่ 

 

 

 

รำยกำร 

 

 

เอกสำร 

หรือ 

ใบขน
เลขที่ 

รำยกำรผลิต รำยกำรจ่ำยออก คงเหลือ  

ลงชื่อ 

เจ้ำพนักงำน 

ผู้ตรวจ 

ผลิตได้  

จ ำนวน
ที่ช ำรุด 
(ฝำ) 

กล่อง
บรรจุ 

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

กร๊อส 

กล่อง
บรรจุ 

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

กร๊อส 

กล่อง
บรรจุ 

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

กร๊อส 

กล่อง
บรรจุ 

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

กร๊อส 

ไม่บรรจุ
กล่อง 

(ฝำ) 
กล่อง
บรรจุ 

กร๊อส 

กล่อง
บรรจุ 

กร๊อส 

ไม่บรรจุ
กล่องหรือ
เศษฝำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ  การผลิต  การจ าหน่ายและยอดคงเหลือเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน 
         ช่ือโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน .................................................................................................. 
         ประจ าเดือน ...............................................................พ.ศ. ................................ 

 

ภส. 06-05/31 

 
  
 

 
 
 

 
 

จ ำนวนวัตถุดิบ 

เครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียนที่ผลิตได้ 
หน่วย :ฝำ/กล่อง  

 
 

หมำย
เหตุ 

ชื่อ
วัตถุดิบ 

(1) 

ยอดคงเหลือ 
ยกมำ 

(แผ่น/ก.ก.) 
(2) 

รับเข้ำ 
(แผ่น/ก.ก.) 

(3) 

ยอดคงเหลือ 
ณ สิ้นเดือน

ปัจจุบัน 
(แผ่น/ก.ก.) 

(4) 

วัตถุดิบท่ีใช้ในกำร
ผลิต 

(ฝำ/กล่อง) 
(5)=(2)+(3)-(4) 

ชนิด 
(6) 

ขนำด 
(7) 

ยอดคงเหลือ 
ณ สิ้นเดือน

ก่อน 
(8) 

จ่ำยออก 
ระหว่ำง
เดือน 
(9) 

ยอด
คงเหลือ ณ 
สิ้นเดือน
ปัจจุบัน 

(10) 

จ ำนวน 
ที่ผลิตได้ 

(11)=(10)+(9)-(8) 

จ ำนวน แตกต่ำงเป็น
ร้อยละ 

(12)=[(5)-(11)]x100 
(5) 

 
 
 
 
 
 

            

 
หมายเหต ุ  1.  แผ่นเหล็ก  1  แผ่น  =...............ฝา 
  2.  แผ่นอลมูิเนียม  1  แผ่น  =...............ฝา 
  3.  เม็ดพลาสติก  1  กก. =...............ฝา 
  4.  กระดาษ  1  กก.   =...............กล่อง 
  5.  ในช่อง (5)  เป็นตัวเลขท่ีค านวณเป็นฝาหรือกล่องแล้วแต่กรณี  

 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 



          กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
         งบเดือนสรุปการวิเคราะห์วัตถุดิบ  การผลิต  และการจําหน่ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
         สํานักงานสรรพสามิตควบคุมโรงงาน บริษัท ................................................................................ 
         ประจําเดือน ................................. พ.ศ. .........................

สําหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่รับ ................................................................ 
วันที่รับ................................................................... 
เจ้าหน้าที่ผูร้ับ.................................................... 

ภส. 06-05/33 

 
 

 
 

 
 

 
ชนิดของ

เครื่องหมาย
แสดงการเสีย

ภาษีฯ 
(1) 

จํานวน
เครื่องหมายฯ 
ที่แจ้งของทํา

การผลิต 
(2) 

วัตถุดิบระหว่าง
ผลิตยกมาคิด 
เป็นฝา/กล่อง 

 
(3) 

จํานวนวัตถุดิบ
ที่เบิกมาจาก

ห้องเก็บคิดเป็น
ฝา/กล่อง 

(4) 

จํานวน
เครื่องหมายฯที่
ผลิตได้นําเข้า
ห้องเก็บฝา 

(5) 

จํานวน
วัตถุดิบ

สูญเสียคิดเป็น
ฝา/กลอ่ง 

(6) 

จํานวน
เครื่องหมายฯที่

เสียหายใน
ระหว่างการผลิต 

(7) 

วัตถุดิบระหว่าง
การผลิตคงเหลือ
ยกไปคิดเป็น 
ฝา/กล่อง 

(8) 

จํานวนวัตถุดิบ
ที่ใช้ผลิตจริงใน
แต่ละเดือนคิด
เป็นฝา/กล่อง 

(9) 

การสูญเสีย
คํานวณจาก 

((6)+(7)) - (9) 
(10) 

เปรียบเทียบ
กับงวดก่อน 
+เพิ่ม -ลด 

(11) 

    
    
    
    
    
    
 รวม    

 
 

หมายเหตุ                1. แผ่นเหล็ก  1  แผ่น  =...............ฝา 
    2. แผ่นอลูมิเนียม  1  แผ่น  =...............ฝา 
    3. เม็ดพลาสติก  1  กก. =...............ฝา 
    4. กระดาษ  1  กก.   =...............กล่อง 

 
 
 
 
 
 



          กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
         งบเดือนแยกประเภทเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน  บริษัท …………………………………………........ 
         ช่ือบริษัทท่ีผลิตเครื่องดื่ม  บริษัท …………………………………….. 
         ยอดการผลติและจ าหน่ายเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน ประจ าเดือน ………………………………...... 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่รับ ................................................................ 
วันที่รับ................................................................... 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ.................................................... 

ภส. 06-05/34 

 
 
 
 
 
 
 
  

หน่วย : ฝา 

ล าดับ
ที ่

ช่ือตราสินค้า 
ประเภทฝา...............................................................ท าด้วย.............................................. 

ปริมาตร............................. ปริมาตร............................. ปริมาตร............................. 
ยกมา รับ จ่าย คงเหลือ ยกมา รับ จ่าย คงเหลือ ยกมา รับ จ่าย คงเหลือ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 รวมทั้งสิ้น             
 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
       ใบแจ้งการน าแม่พิมพ์/สิ่งซึง่ใช้ในการท าแม่พิมพ์/แผ่นฟิลม์ 
        ส าหรับถ่ายแม่พิมพ์/สิ่งที่ใช้เป็นต้นแบบ ในการผลิตสิ่งอื่นใดซึง่มิใช่ 
        เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้าห้องเก็บในโรงงาน 
        ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน 

                       
 

ภส. 06-05/41 

 
 
 
 
 
 
 
ถึง    ผู้ควบคุมโรงงาน ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  1. วันท่ีแจ้ง ..................................................................................................... 

2.  ช่ือผู้ไดร้ับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน........................................................................................................................................ 

3.  ช่ือโรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน ....................................................................................................................................................... 
4.  มีความประสงค์จะน าแม่พมิพ์/สิ่งซึ่งใช้ในการท าแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์มส าหรับถ่ายแม่พิมพ์/สิ่งที่ใช้เป็นต้นแบบ ในการผลิตสิ่งอื่นใดซึ่งมใิช่เครื่องหมาย 
     แสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในห้องเก็บของโรงงาน โดยมีรายการดังนี ้

เลขท่ี 

แม่พิมพ์/สิ่งซึ่งใช้ในการท าแม่พิมพ์/
แผ่นฟิล์มส าหรับถ่ายแม่พิมพ/์สิ่งที่ใช้เป็น

ต้นแบบ 
ตรา 

ขนาดของแม่พิมพ์/
แผ่นฟิล์ม/ต้นแบบ หมายเลข 

ประจ า 
แม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/

ต้นแบบ 

ช่ือโรงงาน 
ผลิตเครื่องดืม่ 

เจ้าของแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/
ต้นแบบ 

หมายเหต ุ
กว้าง 
ซม. 

ยาว 
ซม. 

  

 

 

 

     

5.  แม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/ต้นแบบ ตาม 4. ข้าพเจ้ารับมาจากโรงงาน ช่ือ........................................................................................................................................ 

     เลขท่ี.......................ชื่ออาคาร.............................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ชั้นที่............ 

     หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................................... 

     จังหวัด....................................................รหัสไปรษณยี์.........................โทรศัพท์.......................................... Email................................................................ 

     ตามใบส่งของเลขท่ี.....................................................ลงวันท่ี....................................................โรงงานท าขึ้นเองวันท่ี.............................................................. 
6. ขอน าเข้าเก็บในห้องเก็บของโรงงานฯ  ในวันท่ี .......................................................................................... 
 

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

                                                            (.........................................................................)  
                                                      วันท่ี............................................................................ 
 

       ที่................................. วันที่ ................................................................. 
       เสนอ  สรรพสามติพื้นท่ี.................................................................................................. 
                ผู้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  โรงงานช่ือ บริษัท ................................................................................................................... 
       ได้น าแม่พิมพ์/แผ่นฟิลม์/ต้นแบบ ตามรายการในใบแจ้งนี้เข้าหอ้งเก็บแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/ต้นแบบ เป็นการถูกต้องและไดล้งทะเบียนไว้แล้ว 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

     ลงช่ือ...............................................................................  
                                                           (.........................................................................) 
              ผู้ควบคุมโรงงาน 
                                                      วันท่ี............................................................................ 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ใบแจ้งการจัดหาวัตถดุิบที่ใช้ในการผลิตสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่ 
เครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน 

                       
 

ภส. 06-05/42 

 
 
 
ถึง    ผู้ควบคุมโรงงาน ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  1. วันท่ีแจ้ง ..................................................................................................... 

2.  ช่ือผู้ไดร้ับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน........................................................................................................................................ 

3.  ช่ือโรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน ....................................................................................................................................................... 
4.  ไดส้ั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน มีรายการดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลติเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน 

หมายเหต ุหนา 
มม. 

กว้าง 
ซม. 

ยาว 
ซม. 

จ านวน 
(ลูก/ถุง) 

จ านวน 
(แผ่น/ก.ก.) 

 

 

 

 

 

       

5.  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนตาม 4. ข้าพเจ้าสั่งซื้อจากโรงงาน ช่ือ............................................................................ 

     เลขท่ี.......................ชื่ออาคาร.............................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ชั้นที่............ 

     หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................................... 

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

     ตามใบส่งของเลขท่ี.............................................................ลงวันที่............................................................ 
6.  ขอน าเข้าเก็บในห้องเก็บของโรงงานฯ  ในวันที่ .......................................................................................... 
                  

     ลงช่ือ...............................................................................(ผู้แทนบริษัท)  
                                                             (.........................................................................)  
                                                      วันท่ี............................................................................ 
 

       ที่................................. วันที่ ................................................................. 
       เสนอ  สรรพสามติพื้นท่ี.................................................................................................. 
                ผู้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  โรงงานช่ือ บริษัท ........................................................................................................................ 
       ได้น าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน ตามรายการในใบแจ้งความนี้ เข้าเก็บในห้องเก็บของโรงงาน 
       เป็นการถูกต้องแล้ว  
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

     ลงช่ือ...............................................................................  
                                                            (.........................................................................) 
         ผู้ควบคุมโรงงาน 
                                                      วันท่ี............................................................................ 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ใบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการท าหรือรับจ้างท าสิ่งอื่นใด 
ซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  
ตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

                       
 

ภส. 06-05/43 

 
 
 
 
 
 
ถึง    ผู้ควบคุมโรงงาน ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  1. วันท่ีแจ้ง ..................................................................................................... 

2.  ช่ือผู้ไดร้ับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน........................................................................................................................................ 

3.  ช่ือโรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน ....................................................................................................................................................... 
4.  ขอแจ้งก าหนดเวลาท าการผลติหรือรับจ้างท าสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครือ่งหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน ตรา......................................................................... 
     ของ...........................................................................................................................................................................................................................................  

วันท่ี 
ท าการผลิต 

 

 
รายการ 

จ านวนหีบห่อ ประมาณการใช้วัตถุดบิ 
รวมจ านวนฝา หมายเหต ุลูก/

ก.ก. 
เศษแผ่น 

รวมแผ่น 
/ก.ก. 

ปริมาณ 
ฝา/แผ่น 

ปริมาณ 
ถุง/ก.ก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 

       

       

 
 
 

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

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

    ผู้แทนบริษัท 

 

 

  ที่................................. วันที่ ................................................................. 
       เสนอ  สรรพสามติพื้นท่ี.................................................................................................. 
                เพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

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

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
ขออนุญาตขนสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดง 
การเสยีภาษีจดทะเบียน 

 

ภส. 06-05/44 

 
 
 
 
 
 
เรียน    สรรพสามติพื้นที่ .........................................................................................       (ผ่านผู้ควบคมุโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน)      

1.  วันท่ี..................................................................................................... 

2.  ช่ือโรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน................................................................................................................................................. 
3.  ช่ือผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างท า ..................................................................................................................................................................................................... 

4.  มีความประสงค ์
     ขอขนสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนออกจากโรงงาน ดังนี้ 

ใบส่งของ
เลขท่ี 

รายการ 
จ านวนกล่อง หรือ หีบ 

หมายเหต ุภาชนะกล่อง/ 
พาเลท 

เศษฝา รวมจ านวนฝา 

 
 
 
 
 

     

      
   
 

     ลงช่ือ...............................................................................(ผู้แทนบริษัท)  
                                                             (.........................................................................)  
                                                       วันท่ี............................................................................ 

 5.  ความเห็นผู้ควบคุมโรงงาน 

    อนุญาต             ไม่อนุญาต    
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

       ที่................................. วันที่ ................................................................. 

       เสนอ  สรรพสามติพื้นท่ี.................................................................................................. 
                ผู้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนได้ขนสิ่งของดังกล่าวข้างต้นออกจากโรงงานฯ  และได้จ าหน่ายออกจากบญัชีเรียบร้อยแล้ว 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

     ลงช่ือ...............................................................................  
                                                            (.........................................................................) 
                      ผู้ควบคุมโรงงาน 
                                                      วันท่ี............................................................................ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        งบเดือนการผลิตสิ่งอื่นใดซึง่มิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
         จดทะเบียน 
         ประจ าเดือน ........................................................ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ภส. 06-05/35 

 
 
 
 
 
 

(1) โรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน  บริษัท ............................................................................ 
 
(2) การน าเข้า – จ าหน่ายออก วัตถุท่ีใช้ในการผลิตสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
                                                                                                                                           (แผ่น) 

รายการ น าเข้าเก็บ เบิกใช้ผลิต คงเหลือ เสียหาย ท าลาย คงเหลือ 
ยอดยกมา 

 
 
 
 

      

รวมเดือนนี ้       
รวมแต่ต้นป ี       

 
(3) สิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีนที่ผลติได้ 

รายการ 
ผลิต จ่าย คงเหลือ 

กล่อง เศษฝา กล่อง เศษฝา กล่อง เศษฝา 
ยอดยกมา 

 
 
 
 

      

รวมเดือนนี ้       
รวมแต่ต้นป ี       

 
(4) สิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีนที่เสียหายระหว่างการผลิต 

 เสียหาย ท าลาย คงเหลือ 
ยอดยกมา 

 
 
 
 

   

รวมเดือนนี ้    
รวมแต่ต้นป ี    

(5) ท่ี ........................ ลงวันท่ี .................................. 
      เรียน  สรรพสามิตพื้นที่ ........................................ 
              เพื่อโปรดทราบ 
 

                                                                                     (                                    ) 

                                                                                              ผู้ควบคุมโรงงาน ฯ 



แบบ ภส. 06-05/51 
 

บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเครื่องหมาย 
แสดงการเสียภาษีจดทะเบียนกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ผลิตได้ และที่เสียหายระหว่างการผลิต 

ของโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  
 บริษัท................................................. 

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

วันนี้เวลา...........................น.  ข้าพเจ้า .................................................................... ...................................... 
ต าแหน่ง ..........................................................  สังกัด .......................................................... ...................................... 
พร้อมด้วย (1) ............................................................ ต าแหน่ง........................................................................ 
  (2) ............................................................ ต าแหน่ง........................................................................ 
  (3) ............................................................ ต าแหน่ง....................................................... ................. 
สังกัด ............................................................................................................. ...............................................................  
คณะกรรมการตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ ............................ ลงวันที่ ........................... 
ได้มาตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ชื่อ .................................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่ .............................................. ตรอก/ซอย ......................................... ถนน .............................................. 
ต าบล/แขวง ....................................  อ าเภอ/เขต ............................... ......... จังหวัด .................................................. 
โดยมี..................................................................................... เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมโรงงาน  
 

ข้าพเจ้าได้ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องหมายแสดง 
การเสียภาษีจดทะเบียนกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ผลิตได้ และที่เสียหายระหว่างการผลิตของโรงงาน  
ระหว่างเดือน................................ เดือน.............................. รายละเอียดดังนี้ 
(1)  ข้อมูลทั่วไป 
     1.1  ชนิดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
   -  แผ่นเหล็ก  จ านวน............................... แผ่น 
   -  แผ่นอลูมิเนียม จ านวน............................... แผ่น 
   -  เม็ดพลาสติก  จ านวน............................... กก. 
   -  อ่ืน ๆ  จ านวน.................................................................... 
     1.2  ชนิดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตได้ 
   - ฝาจีบ ขนาด.............................. จ านวน...................... กล่อง 
   - ฝาเกลียว ขนาด.............................. จ านวน...................... กล่อง 
   - ฝาพลาสติก ขนาด.............................. จ านวน...................... กล่อง 
   - ฝากระป๋อง ขนาด.............................. จ านวน...................... กล่อง 
   - อ่ืน ๆ ....................................... จ านวน...................... 
     1.3  ชนิดวัตถุดิบ/เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่เสียหายระหว่างการผลิต 
   - แผ่นเหล็ก    จ านวน............................... แผ่น 
   - แผ่นอลูมิเนียม   จ านวน............................... แผ่น 
   - ฝาจีบ ขนาด.............................. จ านวน............................... กล่อง 
   - ฝาเกลียว ขนาด.............................. จ านวน............................... กล่อง 



-2- 
 
   - ฝาพลาสติก ขนาด.............................. จ านวน............................... กล่อง 
   - ฝากระป๋อง ขนาด.............................. จ านวน............................... กล่อง 
   - อ่ืน ๆ ....................................... จ านวน............................... 
 
 (2)  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
ที่ผลิตได้ 
      เหมาะสม 
      ไม่เหมาะสม 
      เนื่องจาก ................................................................................................................... ........................ 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  
(เอกสารแนบ....)  (ถ้ามี) 
 
 (3)  การสุ่มตรวจสอบนับวัตถุดิบคงเหลือ  ปรากฏว่า 

ตรงตามบัญชีคุมวัตถุดิบคงเหลือ 
สูงกว่าบัญชีคุมวัตถุดิบคงเหลือ  เนื่องจาก........................................................................ ............................... 
ต่ ากว่าบัญชีคุมวัตถุดิบคงเหลือ  เนื่องจาก.............................................................................. ......................... 

 
(4)  การสุ่มตรวจนับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนคงเหลือ  ปรากฏว่า 

ตรงตามบัญชีเครื่องหมายฯ คงเหลือ 
สูงกว่าบัญชีเครื่องหมายฯ คงเหลือ  เนื่องจาก.................................................................................................  
ต่ ากว่าบัญชีเครื่องหมายฯ คงเหลือ  เนื่องจาก.................................................................................................  

 
 (5) ข้อเสนอแนะ 
     ......................................................................................................................... ....................................................... 
     ............................................................................................................................. ................................................... 
     .......................................................................................................................................... ...................................... 
 
    ลงชื่อ ....................................................... ต าแหน่ง......................................... 

           (                                       ) 
 

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

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

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



แบบ ภส. 06-05/52 
 

บันทึกการตรวจปฏิบัติการโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
บริษัท........................................... 

 
      วันที่..................................... 
 
เรียน     สรรพสามิตพ้ืนที่ .............................................. 
 

วันนี้เวลา...........................น.  ข้าพเจ้า .................................................................... ...................................... 
ต าแหน่ง ..........................................................  สังกัด ................ ................................................................................ 
พร้อมด้วย (1) ............................................................ ต าแหน่ง........................................................................ 
  (2) ............................................................ ต าแหน่ง........................................................................ 
  (3) ............................................................ ต าแหน่ง....................................................... ................. 
  (4) ............................................................ ต าแหน่ง....................................................... ................. 
สังกัด .................................................................................... ....................................................................................... .  
ได้มาตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ชื่อ .................................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่ .............................................. ตรอก/ซอย ......................................... ถนน .............................................. 
ต าบล/แขวง ....................................  อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .................. ................................ 
โดยมี..................................................................................... เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมโรงงาน  
 

ข้าพเจ้าได้ด าเนินการสุ่มตรวจปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ................................ ถึงวันที่ ......................................
ปรากฏว่า 
(1) ข้อมูลทั่วไป 
     1.1  ชนิดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
      แผ่นเหล็ก   
      แผ่นอลูมิเนียม  
      เม็ดพลาสติก   
      อ่ืน ๆ .................................................................... 
     1.2  ชนิดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตได้ 
     ฝาจีบ  
     ฝาเกลียว  
     ฝาพลาสติก  
     ฝากระป๋อง  
     อ่ืน ๆ .................................................................... 
     1.3  ชนิดวัตถุดิบ/เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่เสียหายระหว่างการผลิต 
     แผ่นเหล็ก    แผ่นอลูมิเนียม 
     ฝาจีบ    ฝาเกลียว 
     ฝาพลาสติก    ฝากระป๋อง 
     อ่ืน ๆ ................................................... 
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(2)  สุ่มตรวจสอบบัญชีประจ าวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจ าหน่ายเครื่องหมายฯ (แบบ ภษ.03-03) 
ปรากฏว่า 
           ลงบัญชีครบถ้วน 
           ลงบัญชีไม่ครบถ้วน 
           เนื่องจาก ................................................................................................................... ................................ 
 .................................................................................................................................. ..............................................   
 
(3)  ตรวจสอบบัญชีประจ าวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจ าหน่ายเครื่องหมายฯ (แบบ ภษ.03-03) กับ
แบบงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจ าหน่ายและยอดคงเหลือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
จดทะเบียน (แบบ ภษ.400/1)  ปรากฏว่า 
          ถูกต้องตรงกันทุกรายการ 
          ไม่ถูกต้อง 
 เนื่องจาก ................................................................................................................... ..................................... 
..................................................................... ................................................................................................. ............... 
 
 (4)  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่
ผลิตได้ 
 เหมาะสมกับรายงานการตรวจโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
 ไม่เหมาะสม 
 เนื่องจาก ................................................................................................................... ..................................... 
...................................................................................................................................................................... ............... 
 
(5)  การสุ่มตรวจสอบนับวัตถุดิบคงเหลือ  ปรากฏว่า 

ตรงตามบัญชีคุมวัตถุดิบคงเหลือ 
สูงกว่าบัญชีคุมวัตถุดิบคงเหลือ  เนื่องจาก..................................................................................... ................. 
ต่ ากว่าบัญชีคุมวัตถุดิบคงเหลือ  เนื่องจาก.................................................................................... .................. 

 
(6)  การสุ่มตรวจนับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนคงเหลือ  ปรากฏว่า 

ตรงตามบัญชีเครื่องหมายฯ คงเหลือ 
สูงกว่าบัญชีเครื่องหมายฯ คงเหลือ  เนื่องจาก.................................................................................................  
ต่ ากว่าบัญชีเครื่องหมายฯ คงเหลือ  เนื่องจาก.................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 
 (5) ข้อเสนอแนะ 
     ..................................................................................... ........................................................................ ................... 
     ............................................................................................................................. ................................................... 
     ............................................................................................................................. ................................................... 
 
    ลงชื่อ ....................................................... ต าแหน่ง......................................... 

           (                                       ) 
 

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

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

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



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        การขอท าลายแม่พิมพ์/แผน่ฟิล์ม/สิ่งซึ่งใช้ท าแม่พิมพ์ 
         เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

                       
 

ภส. 06-05/14 

 
 
 
 
 
 
ถึง    ผู้ควบคุมโรงงาน ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  1. วันท่ีแจ้ง ..................................................................................................... 

2.  ช่ือผู้ไดร้ับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน........................................................................................................................................ 

3.  ช่ือโรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน ....................................................................................................................................................... 
4.  มีความประสงค์จะขอท าลายแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/สิ่งซึ่งใช้ท าแม่พิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษจีดทะเบียนท่ีเก็บรักษาอยู่ท่ีห้องเกบ็ของโรงงาน 
     เพราะเสื่อมคณุภาพ หรือหมดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ต่อไปอีก ได้รับแจ้งการยกเลิกจากกรมสรรพสามิตมีรายการดังนี้ 

เลขท่ี 

แม่พิมพ์/สิ่งซึ่งใช้ในการท าแม่พิมพ์/
แผ่นฟิล์มส าหรับถ่ายแม่พิมพ/์สิ่งที่ใช้เป็น

ต้นแบบ 
ตรา 

ขนาดของแม่พิมพ์/
แผ่นฟิล์ม/ต้นแบบ หมายเลข 

ประจ า 
แม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/

ต้นแบบ 

ช่ือโรงงาน 
ผลิตเครื่องดืม่ 

เจ้าของแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/
ต้นแบบ 

หมายเหต ุ
กว้าง 
ซม. 

ยาว 
ซม. 

  

 

 

 

     

5.  ขอท าลายโดยวิธี...................................................................เพื่อให้สิ้นสภาพเป็นแม่พมิพ์/แผ่นฟิล์ม/สิ่งซึ่งใช้ท าแม่พิมพ์ ในวันท่ี............................................ 
 

                  

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

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

    ผู้แทนบริษัท 
                                                                                    วันท่ี............................................................................ 
 
       ที่................................. วันที่ ................................................................. 
       เสนอ  สรรพสามติพื้นท่ี.................................................................................................. 
                ผู้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน โรงงานช่ือ บริษัท .................................................................... ได้ท าลายแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/ 
       สิ่งซึ่งใช้ท าแม่พิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียนตามรายการในเรื่องราวนีเ้รียบร้อยแล้ว และได้จ าหน่ายออกจากทะเบียนแล้ว   
       จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบพร้อมด้วยบันทึกการท าลาย ท่ีแนบมาพร้อมนี้ด้วย 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

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

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

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
        การขออนุญาตตรวจสอบและท าลายวัตถุดิบทีเ่สื่อมคณุภาพ 
        หมดความจ าเป็นท่ีจะเก็บรกัษาและหรือที่ใช้ในการผลิต และ 
        เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนทีเ่สียหายใช้การไม่ได้ 
        ระหว่างการผลิต                       

 

ภส. 06-05/15 

 
 
 
 
 
 
 
เรียน    สรรพสามติพื้นท่ี......................................................             

1.  วันท่ีแจ้ง ..................................................................................................... 

2.  ช่ือผู้ไดร้ับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน................................................................................................................................... 
     ช่ือโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน ................................................................................................................................................. 

3.  การผลิตเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียนช่วงเวลา วันท่ี...........................................................ถึง....................................................................... 
      3.1  มีวัตถุดิบ/เครื่องหมายฯ ที่เสียหายระหว่างการผลิตดังนี้ 
    
 
 
 
 
 
      3.2  มีวัตถุดิบที่เสื่อมคุณภาพหมดความจ าเป็นที่จะเก็บรักษาดังนี้ 
 
 
 
 
    
 
 

 
4.  มีความประสงค ์
     ขออนุญาตท าลายวัตถุดิบและเครื่องหมายฯ ตาม 3. เพื่อจ าหน่ายออกจากบัญชีของเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ขอไดโ้ปรดพิจารณาสง่คณะกรรมการ 
ไปท าการตรวจสอบและท าลายต่อไปด้วย 
 

     ลงช่ือ...............................................................................(ผู้แทนบริษัท)  
                                                            (.........................................................................)  
                                                      วันท่ี............................................................................ 

 
ส าหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

5.  ความเห็นผู้ควบคุมโรงงาน 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 



6.  ความเห็นนักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ/เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

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

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

 

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

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

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

7.  ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่ .............................................................. 

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

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

 

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

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

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

ค าสั่งผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ................... 

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

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

 

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

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

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

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
การขออนุญาตตรวจสอบและท าลายเครื่องหมายแสดง 
การเสยีภาษีจดทะเบียนท่ีผลติเสรจ็แล้วแต่เสื่อมคณุภาพหรือ 
หมดความจ าเป็นที่จะเก็บรักษา                       

 

ภส. 06-05/16 

 
 
 
 
 
 
เรียน    สรรพสามติพื้นท่ี......................................................              

1.  วันท่ีแจ้ง ..................................................................................................... 

2.  ช่ือผู้ไดร้ับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน................................................................................................................................... 
     ช่ือโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน ................................................................................................................................................. 

3.  มีความประสงค ์
จะท าลายเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียนที่ผลิตเสร็จแล้วแต่เสื่อมสภาพ    ไม่สมควรจะขายให้แก่ลูกค้า    หมดความจ าเป็นจะเก็บรักษา  
ดังมีรายการต่อไปนี ้

ล าดับ
ที ่

สิ่งผนึกภาชนะหรือ 
แผ่นโลหะ 

จ านวนกล่อง หรือ หีบ จ านวน 
แผ่น 

หมายเหต ุ
ภาชนะกล่อง เศษฝา รวมจ านวนฝา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

        
4.  ขอได้โปรดให้คณะกรรมการไปท าการตรวจสอบและท าลายเครือ่งหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียนจ านวนดังกล่าวด้วย 
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................................................(ผู้แทนบริษัท)  
                                                            (.........................................................................)  
                                                      วันท่ี............................................................................ 
 

ส าหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

5.  ความเห็นผู้ควบคุมโรงงาน 
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 



6.  ความเห็นนักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ/เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

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

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

 

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

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

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

7.  ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่ .............................................................. 

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

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

 

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

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

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

ค าสั่งผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ................... 

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

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

 

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

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

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

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



          กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
การขอท าลายแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/สิ่งซึ่งใช้ท าแม่พิมพ์ 
สิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน 

                       
 

ภส. 06-05/45 

 
 
 
 
 
 
ถึง    ผู้ควบคุมโรงงาน ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  1.  วันท่ีแจ้ง ..................................................................................................... 

2.  ช่ือผู้ไดร้ับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน........................................................................................................................................ 

3.  ช่ือโรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน ....................................................................................................................................................... 
4.  มีความประสงค์จะขอท าลายแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/สิ่งซึ่งใช้ท าแม่พิมพ์สิ่งอ่ืนใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน เพราะเสื่อมคณุภาพ  
     หรือหมดความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ต่อไป มีรายการดังนี้ 

เลขท่ี 

แม่พิมพ์/สิ่งซึ่งใช้ในการท าแม่พิมพ์/
แผ่นฟิล์มส าหรับถ่ายแม่พิมพ/์สิ่งที่ใช้เป็น

ต้นแบบ 
ตรา 

ขนาดของแม่พิมพ์/
แผ่นฟิล์ม/ต้นแบบ หมายเลข 

ประจ า 
แม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/

ต้นแบบ 

ช่ือโรงงาน 
ผลิตเครื่องดืม่ 

เจ้าของแม่พิมพ์/แผ่นฟิล์ม/
ต้นแบบ 

หมายเหต ุ
กว้าง 
ซม. 

ยาว 
ซม. 

  

 

 

 

     

5.  ขอท าลายโดยวิธี...................................................................เพื่อให้สิ้นสภาพเป็นแม่พมิพ์/แผ่นฟิล์ม/สิ่งซึ่งใช้ท าแม่พิมพ์ ในวันท่ี............................................ 
 

                  

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

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

    ผู้แทนบริษัท 
                                                                                    วันท่ี............................................................................ 
 
 
       ที่................................. วันที่ ................................................................. 
       เสนอ  สรรพสามติพื้นท่ี.................................................................................................. 
                เพื่อโปรดทราบ 
 

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

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

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
การขอท าลายหรือขอจ าหน่ายวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสิ่งอื่นใด 
ซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนทีเ่สื่อมสภาพหรือ 
หมดความจ าเป็นที่จะเก็บรักษาอยู่ในห้องเก็บออกจากบัญชี  
และที่เสียหายใช้การไมไ่ดร้ะหว่างการผลิต                       

 

ภส. 06-05/46 

 
 
 
 
 
 
 
เรียน    ผู้ควบคุมโรงงานผลิตเครือ่งหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน 

1.  วันท่ีแจ้ง ..................................................................................................... 

2.  ช่ือโรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน .................................................................................................................................................. 

3.  เนื่องจากวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีนที่เก็บรกัษาอยู่ในห้องเก็บของโรงงานเสื่อมคุณภาพ 
หรือหมดความจ าเป็นไมส่มควรใช้ในการผลติสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนระหว่างผลิตดังนี้ 
 
 
 
    
 
 

 
4.  มีความประสงค ์
ขอท าลายหรือจ าหน่ายออกจากบญัชี เพื่อน าออกจากโรงงาน และขา้พเจ้ายอมปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานทุกประการ และจะน าออกจากบริเวณ
โรงงานผลติเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนทันที 
 

     ลงช่ือ...............................................................................(ผู้แทนบริษัท)  
                                                            (.........................................................................)  
                                                      วันท่ี............................................................................ 
5.  ความเห็นผู้ควบคุมโรงงาน 

    อนุญาต             ไม่อนุญาต    
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

       ที่................................. วันที่ ................................................................. 

       เสนอ  สรรพสามติพื้นท่ี.................................................................................................. 
                ผู้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนได้ขนสิ่งของดังกล่าวข้างต้นออกจากโรงงานฯ  และได้จ าหน่ายออกจากบญัชีเรียบร้อยแล้ว 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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             (.........................................................................) 

              ผู้ควบคุมโรงงาน 
                                                      วันท่ี............................................................................ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 



         กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
การขอท าลายสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษ ี
จดทะเบียนทีผ่ลติเสร็จแล้วแต่เสื่อมคุณสภาพ 
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เรียน    ผู้ควบคุมโรงงานผลิตเครือ่งหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียน 

1.  วันท่ีแจ้ง ..................................................................................................... 

2.  ช่ือผู้ไดร้ับอนุญาตให้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบยีน................................................................................................................................... 
     ช่ือโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบยีน ................................................................................................................................................. 

3.  มีความประสงค ์

จะท าลายสิ่งอื่นใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนที่ผลิตเสร็จแล้ว    ไมส่มควรจะขายให้แก่ลูกค้า    หมดความจ าเป็นจะเก็บรักษา  
ดังมีรายการต่อไปนี ้

ล าดับ
ที ่

สิ่งผนึกภาชนะหรือ 
แผ่นโลหะ 

จ านวนกล่อง หรือ หีบ จ านวน 
แผ่น 

หมายเหต ุ
ภาชนะกล่อง เศษฝา รวมจ านวนฝา 

 
 

 
 
 
 
 

     

       
 
 
 

     ลงช่ือ...............................................................................(ผู้แทนบริษัท)  
                                                            (.........................................................................)  
                                                      วันท่ี............................................................................ 

 4.  ความเห็นผู้ควบคุมโรงงาน 

    อนุญาต             ไม่อนุญาต    
..................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

       ที่................................. วันที่ ................................................................. 

       เสนอ  สรรพสามติพื้นท่ี.................................................................................................. 
                ผู้ผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนได้ขนสิ่งของดังกล่าวข้างต้นออกจากโรงงานฯ  และได้จ าหน่ายออกจากบญัชีเรียบร้อยแล้ว 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

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

              ผู้ควบคุมโรงงาน 
                                                      วันท่ี............................................................................ 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 


	
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ1ภส.06-05-21 ทะเบียนแม่พิมพ์ แผ่นฟิล์มเครื่องหมายฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ2ภส.06-05-22 บัญชีประจำวันวัตถุดิบเครื่องหมายฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ3ภส.06-05-23 บัญชีประจำวันแยกประเภทเครื่องหมายฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ4ภส.06-05-24 บัญชีประจำวันแยกประเภทเครื่องหมายฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ5ภส.06-05-25 บัญชีประจำวันวัตถุดิบเสียหายฯ ระหว่างผลิต
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ6ภส.06-05-26 บัญชีประจำวันเครื่องหมายฯเสียหาย ระหว่างผลิต
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ7ภส.06-05-27 บัญชีรับจ่ายฉลากดำฉลากแดง
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ8ภส.06-05-11 ใบแจ้งความนำเข้าแม่พิมพ์
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ9ภส.06-05-12 ใบแจ้งความนำเข้าวัตถุดิบ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ10ภส.06-05-13 ใบแจ้งความผลิตเครื่องหมายฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ11ภส.06-09 คำขอซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ12ภส.06-10 คำขอขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ13ภส.06-05-28 บันทึกตรวจนับและชั่งน้ำหนักเครื่องหมายฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ14ภส.06-05-32 งบเดือนการผลิตเครื่องหมายฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ15ภส.06-07 บัญชีประจำวัน
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ16ภส.06-05-31 งบเดือนวัตถุดิบ ผลิต จำหน่าย และยอดคงเหลือเครื่องหมายฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ17ภส.06-05-33 งบเดือนสรุปวิเคราห์วัตถุดิบ ผลิต จำหน่ายเครื่องหมายฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ18ภส.06-05-34 งบเดือนแยกประเภทเครื่องหมายฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ19ภส.06-05-41 ใบแจ้งความนำเข้าแม่พิมพ์สิ่งอื่นใด
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ20ภส.06-05-42 ใบแจ้งความนำเข้าวัตถุดิบสิ่งอื่นใด
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ21ภส.06-05-43 ใบแจ้งความผลิตสิ่งอื่นใด
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ22ภส.06-05-44 ใบแจ้งความขอขนสิ่งอื่นใด
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ23ภส.06-05-35 งบเดือนการผลิตสิ่งอื่นใดฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ24ภส.06-05-51 บันทึกตรวจวิเคราะห์ความสัมพันธ์วัตถุดิบกับเครื่องหมายฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ25ภส.06-05-52 บันทึกตรวจปฏิบัติการโรงงานผลิตเครื่องหมายฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ26ภส.06-05-14 ใบแจ้งความขอทำลายแม่พิมพ์
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ27ภส.06-05-15 ใบแจ้ง
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ28ภส.06-05-16 ใบแจ้งความขอทำลายเครื่องหมายฯ หมดความจำเป็นฯ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ29ภส.06-05-45 ใบแจ้งความขอทำลายแม่พิมพ์สิ่งอื่นใด
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ30ภส.06-05-46 ใบแจ้งความ
	สม.-ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิต แนบ31ภส.06-05-47 ใบแจ้งความขอทำลายสิ่งอื่นใดฯ หมดความจำเป็นฯ


