คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 06-01 แบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่ม ตามาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2560
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่ง
เริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของ
ทุกปี
วันที่รับ
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
เจ้าหน้าที่ผู้รับ
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง ตำแหน่ง
ในวงเล็บชัดเจน
สำหรับผู้ประกอบ
เรียน สรรพสามิตพื้นที่ ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
อุตสาหกรรม/นำเข้า ชื่อ
ชื่อผู้ส่งออก
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นแบบ

ตัวอย่างข้อมูล
2234

12 ธ.ค. 2562
นายธงชัย ใจดี

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ
นายสมชาย สุขดี
บุคคลธรรมดา

 นิติบุคคล
 กิจการร่วมทุน/
กิจการร่วมค้า
 คณะบุคคล
 หน่วยงานราชการ/
อื่นๆ
เลขทะเบียน
สรรพสามิต
เลขรหัสประจำบ้าน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่

กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีกิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้าเป็น
ผู้ยื่นแบบ
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีหน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีข้างต้น เป็นผู้ยื่น
แบบ
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของผู้ยื่นคำ 11223344556677889
ขอ
เลขรหัสประจำบ้านของที่อยู่ผู้ส่งออก หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของที่อยู่ผู้
111
ส่งออก
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ส่งออก
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ส่งออก
-

หมวดข้อมูลตามแบบ

โรงอุตสาหกรรม

ชื่อข้อมูล
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email
ชื่อ
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

มีความประสงค์

Email
ขอรับแสตมป์
สรรพสามิต สำหรับ
เครื่องดื่ม

ความหมาย
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ส่งออก
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ส่งออก
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ส่งออก
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ส่งออก
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งออก
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ส่งออก
ชื่อผู้ส่งออก
เลขที่ตั้งของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่ออาคารของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ห้องเลขที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
หมู่ที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อถนนของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้โรง
อุตสาหกรรม
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัดของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรม
อีเมลที่ติดต่อได้ของโรงอุตสาหกรรม
ระบุชื่อและเลขที่ทะเบียนสรรพสามิต
ของโรงอุตสาหกรรมที่ประสงค์นำ
สินค้าออก

ตัวอย่างข้อมูล
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
บริษัท น้ำดื่มไทย จำกัด
111
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
ที่ผลิตในราชอาณาจักร

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร
ที่นำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
ลำดับที่
ชนิดเครื่องดื่ม
ชื่อเครื่องดื่ม
ค่าความหวาน

ความหมาย

ลำดับรายการ
ชนิดของสินค้า
ชื่อของสินค้า
ค่าความหวานของสินค้า ใส่หน่วยเป็น
ลิตร
ขนาดบรรจุของสินค้าหน่วยเป็นลิตร
จำนวนของสินค้า

ขนาดบรรจุ
จำนวนสินค้า (หน่วย)
ค่าภาษีสรรพสามิต
จำนวนแสตมป์ (ดวง) จำนวนแสตมป์ (ดวง)
เพื่อนำไปปิด
ภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม
ที่นำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ณ
สำนักงานศุลกากร
เพื่อนำไปปิด
ภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม
ที่โรงอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการ แบบรายการภาษี
พิจารณา
สรรพสามิต หรือใบขน
สินค้าขาเข้า จำนวน….
ฉบับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
จำนวน….ฉบับ
ใบแสดงรายการและ
ราคาสินค้า (invoice)
จำนวน….ฉบับ
คำรับรอง
ลงชื่อ... (...)
ลงชื่อผู้ส่งออก พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ

ตัวอย่างข้อมูล

1
น้ำโซดา
Za Za
0 ลิตร
0.5
1,000 ขวด
500
1,000 ดวง

เพื่อนำไปปิดภาชนะบรรจุ
เครื่องดื่มที่โรงอุตสาหกรรม
2

2
2

สมชาย สุขดี
(นาย สมชาย สุขดี)
12 ธ.ค. 2562

หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าพนักงาน  ไม่เห็นควรไม่จ่าย
สรรพสามิต
แสตมป์ภาษี
สรรพสามิต เนื่องจาก…
 เห็นควรจ่าย
แสตมป์ภาษี
สรรพสามิต
ลำดับที่
ชนิดเครื่องดื่ม
ชื่อเครื่องดื่ม
ค่าความหวาน
ขนาดบรรจุ
จำนวนสินค้า (หน่วย)
หมายเหตุ
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง
วันที่
คำสั่ง

ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง
วันที่

ความหมาย
ระบุเหตุผลกรณีที่เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตไม่เห็นควรไจ่ายแสตมป์
ภาษีสรรพสามิต
เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นควรจ่าย
แสตมป์ภาษีสรรพสามิต
ลำดับรายการ
ชนิดของสินค้า
ชื่อของสินค้า
ค่าความหวานของสินค้า ใส่หน่วยเป็น
ลิตร
ขนาดบรรจุของสินค้า
จำนวนของสินค้า
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
ลงชื่อเจ้าสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา

ตัวอย่างข้อมูล

เห็นควรจ่ายแสตมป์ภาษี
สรรพสามิต
1
น้ำโซดา
Za Za
0 ลิตร
0.5
1,000 ขวด
ธงชัย ใจดี
(นายธงชัย ใจดี)
12 ธ.ค. 2562
มานะ ปีดรี
(นาย มานะ ปีดรี)
12 ธ.ค. 2562

