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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตจดทะเบียนเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน (มำตรำ 62)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตจดทะเบียนเครื่ องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 62)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กรมสรรพสามิต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงฉบับที ่ 19 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527 ว่าด้วย
ลักษณะของเครื ่องหมายแสดงการเสียภาษี ลงวันที ่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2530
2) พระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตจดทะเบียนเครื่ องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 62)
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ณ สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิ ต/สานักงานสรรพสามิ ต
พืน้ ที ่
ที โ่ รงอุตสาหกรรมตัง้ อยู่
โทร. 02-2415600-19 ต่อ 52164 - 5/เบอร์ โทรศัพท์ของสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ท่ ี ่โรงอุตสาหกรรมตัง้ อยู่/
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตซึง่ เป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มที่มีความประสงค์จะใช้ เครื่ องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายแสดงการเสียภาษี ตามมาตรา 62 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ.
2527 (แบบ ภษ. 01-18) พร้ อมแนบเอกสารประกอบต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 กรม
สรรพสามิต/สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตังอยู
้ ่ โดยเครื่ องหมายแสดงการเสียภาษีสาหรับสินค้ าซึง่ ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมจะขอจดทะเบียนได้ ต้ องมีลกั ษณะอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
1. สิ่งผนึกภาชนะ
1.1 ฝาจีบ หรื อฝาเกลียว ซึง่ เมื่อใช้ สินค้ าแล้ วต้ องคลายจีบหรื อเกลียวออก
1.2 ฝาหรื อจุก หรื อสิ่งผนึกภาชนะอื่นซึง่ ใช้ ผนึกภาชนะนันได้
้ ในทานองเดียวกับฝาหรื อจุก ซึง่ เมื่อใช้ สินค้ าแล้ วต้ องขาด
แยกออกหรื อชารุดหรื อเสียสภาพเดิม จนไม่สามารถใช้ ได้ อีก
2. ภาชนะบรรจุสินค้ าซึง่ สามารถปิ ดผนึกได้ โดยไม่ต้องใช้ สิ่งผนึกภาชนะตามข้ อ 1 ซึง่ เมื่อใช้ สินค้ าแล้ วภาชนะบรรจุสินค้ า
นันต้
้ องขาดแยกออกหรื อชารุดหรื อเสียสภาพเดิมจนไม่สามารถใช้ ได้ อีกเครื่ องหมายแสดงการเสียภาษีดงั กล่าว ต้ อง
แสดงรายการดังต่อไปนี ้ ให้ เห็นไว้ ชดั เจน
(1) ประเภทของสินค้ า
(2) ตัวเลขแสดงปริมาณหรื อปริมาตรของสินค้ า
(3) ลวดลายตราเครื่ องหมายการค้ า หรื อชื่ออันเป็ นลักษณะจาเพาะของสินค้ า
(4) ชื่อของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
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ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

- ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอจด 1 วันทาการ
ทะเบียนเครื่ องหมายแสดง
การเสียภาษี ตามแบบ ภษ.
01-18 พร้ อมเอกสาร
ประกอบ
- เจ้ าหน้ าที่รับเอกสารและ
ตรวจสอบเอกสารเบื ้องต้ น

การพิจารณา

- พิจารณาความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสาร
- รับจดทะเบียนลักษณะ
เครื่ องหมายฯ
- ผู้ขออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียม
- จัดทาประกาศกรม
สรรพสามิต เรื่ อง ลักษณะ
เครื่ องหมายแสดงการเสีย
ภาษีจดทะเบียน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจลงนาม พิจารณา 4 วันทาการ
ตรวจสอบ และลงนามใน
ประกาศกรมสรรพสามิต

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

25 วันทาการ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วันทาการ
13. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมำยเหตุ

-

(ขันตอนการ
้
พิจารณาไม่นบั
รวมระยะเวลาการ
ส่งเอกสารของ
บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จากัด)

-
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14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
บุคคล
การค้ า

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1)

2)

ทะเบียน
สรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

0

1

ฉบับ

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

3)

4)

หมำยเหตุ
(1. หนังสือรับรอง
นิตบิ คุ คล อายุไม่
เกิน 6 เดือน
2. รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตราสาคัญ
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตราสาคัญ
นิตบิ คุ คล)
(บัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจ และ
ผู้รับมอบอานาจ
(ถ้ ามี)
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
)
(สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มอบ
อานาจและผู้รับ
มอบอานาจ (ถ้ า
มี) พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

คาบรรยาย
ลักษณะ
เครื่ องหมาย
แสดงการเสีย
ภาษีที่ขอจด
ทะเบียน(พิมพ์สี)
รูปลักษณะ
เครื่ องหมาย
แสดงการเสีย
ภาษีที่ขอจด
ทะเบียน ซึง่
แสดงอัตราส่วน
จริง (100%) และ
อัตราส่วนขยาย
ให้ เห็น
รายละเอียด
อย่างชัดเจน
(พิมพ์สี)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

1

0

ชุด

1

0

ชุด

1)

2)

3)

หมำยเหตุ
(1. (กรณีมอบ
อานาจ) หนังสือ
มอบอานาจพร้ อม
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ
2. เอกสารออก
โดย ผู้ขออนุญาต)
(1. รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตราสาคัญ
นิตบิ คุ คล
2. เอกสารออก
โดยผู้ขออนุญาต)
(1. รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตราสาคัญ
นิตบิ คุ คล
2. เอกสารออก
โดยผู้ขออนุญาต)
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15. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ 1 ลักษณะเครื ่องหมายแสดงการเสี ยภาษี จดทะเบียน)
16. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายแสดงการเสียภาษี ตามมาตรา 62 วรรคหนึง่ แห่งประพราชบัญญัตภิ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
-

18. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

22/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Akkhadech Winaipanit
นายทวีป สอนชา
ปวริศา สุขมาก

