คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 06-16 แบบคำขอรับแสตมปสรรพสามิต สำหรับสินคายาสูบ
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขทีร่ ับ

1. ชื่อผูขออนุญาต

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วันที่รับ
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
เจาหนาที่ผรู ับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทัง้ ตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
เรียน สรรพสามิตพื้นที่
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ชื่อ
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนำเขา/ผู
ประกอบกิจการสถานบริการของผูยื่น
แบบ
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นแบบ
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 หนวยงานราชการ/อื่นๆ กรณีหนวยงานราชการเปนผูยื่นแบบ
หรือกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีขางตน
พรอมระบุขอ มูล
เลขประจำตัวประชาชน/เลข เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติ
ทะเบียนนิตบิ ุคคล/เลข
บุคคล เลขประจำตัวผูเ สียภาษี
ประจำตัวผูเสียภาษี
เลขทะเบียนสรรพสามิต
เลขทะเบียนสรรพสามิตทีก่ รม
สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขรหัสประจำบาน
เลขรหัสประจำบานของทีอ่ ยูผูยื่นแบบ
ที่ตั้งสำนักงานใหญเลขที่
บานเลขที่ของสำนักงานใหญของที่อยูผ ู
ยื่นแบบ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูผ ูยื่นแบบ

ตัวอยางขอมูล
01111

1 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
ปทุมธานี
โรงงานยาสูบ

 นิติบุคคล

0104444142125

25570167769805674

219876554321
22
-

หมวดขอมูลตามแบบ

2. ที่ตั้งสถาน
ประกอบการ/โรง
อุตสาหกรรม
หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
หองเลขที่
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
Email
ชื่อ
เลขรหัสประจำบาน
สถานที่ตั้งเลขที่
ชื่ออาคาร
หองเลขที่
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง

ความหมาย
หองเลขที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
หมูที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูผูยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยูผ ูยื่นแบบ
รหัสไปรษณียของที่อยูผ ูยื่นแบบ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถาน
ประกอบการนำเขา
เลขรหัสประจำบานของสถาน
ประกอบการ
บานเลขที่ในทะเบียนบานของสถาน
ประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
หองเลขที่ของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
หมูที่ของที่อยูของสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูของสถาน
ประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยูของสถานบริการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของสถาน
ประกอบการ

ตัวอยางขอมูล
7
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@tobacco.co.th
โรงงานยาสูบ
219876554321
22
7
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
อำเภอ/เขต

ความหมาย
ชื่ออำเภอหรือเขตของทีอ่ ยูของสถาน
ประกอบการ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
Email
อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการ
3. มีความประสงค
 บุหรี่ซิกาแรต
กรณีประสงคขอรับแสตมปยาสูบ
ขอรับแสตมปยาสูบ
ประเภทบุหรีซ่ ิกาแรต
ประเภท
 บุหรี่ซิการ
กรณีประสงคขอรับแสตมปยาสูบ
หมวดขอมูลตามแบบ
ประเภทบุหรีซ่ ิการ
หมวดขอมูลตามแบบ  บุหรี่อื่น
กรณีประสงคขอรับแสตมปยาสูบ
หมวดขอมูลตามแบบ
ประเภทบุหรี่อื่น
หมวดขอมูลตามแบบ  ยาเสน
กรณีประสงคขอรับแสตมปยาสูบ
ประเภทยาเสน
 ยาเสนปรุง
กรณีประสงคขอรับแสตมปยาสูบ
ประเภทยาเสนปรุง
 ยาเคี้ยว
กรณีประสงคขอรับแสตมปยาสูบ
ประเภทยาเคี้ยว
 ผลิตภัณฑยาสูบอื่น ๆ
กรณีประสงคขอรับแสตมปยาสูบ
ประเภทผลิตภัณฑยาสูบอื่น
ที่
ลำดับรายการ
ประเภทยาสูบ
ประเภทยาสูบที่ตองการขอรับแสตมป
ตรา
ตราสินคา
ชนิดซอง
ชนิดซองของสินคา
จำนวนมวนหรือน้ำหนักสุทธิ จำนวนสินคา มวน/ซอง หรือ กรัม/ซอง
(มวน/ซอง หรือ กรัม/ซอง)

ตัวอยางขอมูล
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@tobacco.co.th
 บุหรี่ซิกาแรต

1
บุหรี่ซิกาแรต
กรองทิพย 90
ซองออน
20

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
จำนวน (ซอง)
คาภาษีสรรพสามิต (บาท)
จำนวนแสตมป (ดวง)
 เพื่อนำไปปดบนซอง
ยาสูบทีผ่ ลิตในประเทศ ณ
โรงอุตสาหกรรม
 เพื่อนำไปปดบนซอง
ยาสูบ ณ โรงงานผูผ ลิตใน
ตางประเทศ ชื่อผูผ ลิต ...
ประเทศ ...
 เพื่อนำไปปดบนซอง
ยาสูบที่นำเขามาใน
ราชอาณาจักร ณ สำนักงาน
ศุลกากร/ดานศุลกากร...
 เพื่อนำไปปดบนซอง
ยาสูบ ณ สถานที่อื่น...
4. เอกสาร
1. แบบรายการภาษี
ประกอบการพิจารณา สรรพสามิต
กรณีในประเทศ
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
(รวมภาษีที่ชำระทัง้ สิ้น)
เอกสารประกอบการ
พิจารณา กรณีนำเขา

ความหมาย
จำนวนสินคา หนวยเปนซอง
คาภาษีสรรพสามิตที่ชำระ
จำนวนแสตมที่ตองการ หนวยเปนดวง
เพื่อนำแสตมปไปปดบนซองยาสูบที่ผลิต
ในประเทศ ณ โรงอุตสาหกรรม

ตัวอยางขอมูล
100
5,764
100
 เพื่อนำไปปดบนซอง
ยาสูบทีผ่ ลิตในประเทศ ณ
โรงอุตสาหกรรม

เพื่อนำแสตมปไปปดบนซองยาสูบ ณ
โรงงานผูผ ลิตในตางประเทศ ระบุชื่อ
ผูผลิต และประเทศ

เพื่อนำแสตมปไปปดบนซองยาสูบที่
นำเขามาในราชอาณาจักร ณ สำนักงาน
ศุลกากร/ดานศุลกากร ระบุชื่อสำนักงาน
ศุลกากร/ดานศุลกากร ที่นำเขาสินคา
เพื่อนำแสตมปไปปดบนซองยาสูบ ณ
สถานที่อื่น ระบุสถานที่
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของแบบ
รายการภาษีสรรพสามิต
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
ใบเสร็จรับเงินคาภาษี (รวมภาษีที่ชำระ
ทั้งสิ้น)
1. แบบรายการภาษี
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของแบบ
สรรพสามิต หรือ ใบขนสินคา รายการภาษีสรรพสามิต หรือ ใบขน
ขาเขา
สินคาขาเขา
2. ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
(รวมภาษีที่ชำระทัง้ สิ้น)
ใบเสร็จรับเงินคาภาษี (รวมภาษีที่ชำระ
ทั้งสิ้น)

1
1

1

1

หมวดขอมูลตามแบบ

5. คำรับรอง

การพิจารณาของเจา
พนักงาน

คำสั่ง

ชื่อขอมูล
ความหมาย
3. ใบอนุญาตนำยาสูบเขามา จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
ในราชอาณาจักร
ใบอนุญาตนำยาสูบเขามาใน
ราชอาณาจักร
4. ใบแสดงรายการและราคา จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของใบแสดง
สินคา (INVOICE)
รายการและราคาสินคา (INVOICE)
ลงชื่อ… (...)
ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
 เห็นควรไมจายแสตมป ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรไม
เนื่องจาก ...
จายแสตมป ระบุสาเหตุ
 เห็นควรจายแสตมป
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรจาย
แสตมป
ที่
ลำดับรายการ
ประเภทยาสูบ
ประเภทยาสูบที่ตองการขอรับแสตมป
ตรา
ตราสินคา
ชนิดซอง
ชนิดซองของสินคา
จำนวนมวนหรือน้ำหนักสุทธิ จำนวนสินคา มวน/ซอง หรือ กรัม/ซอง
(มวน/ซอง หรือ กรัม/ซอง)
จำนวน (ดวง)
จำนวนแสตมปที่อนุมัติ หนวยเปน ดวง
เครื่องหมายขีดฆา
ลงชื่อ... (…)
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
 ไมจายแสตมป เนื่องจาก ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีไมจาย
...
แสตมป ระบุเหตุผล
 จายแสตมป
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่เห็นควรจาย
แสตมป

ตัวอยางขอมูล
1

1
โรงงานยาสูบ
1 พ.ย. 2562

 เห็นควรจายแสตมป
1
บุหรี่ซิกาแรต
กรองทิพย 90
ซองออน
20
100
นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
1 พ.ย. 2562
 จายแสตมป

หมวดขอมูลตามแบบ

รับแสตมปยาสูบ

ชื่อขอมูล
ลงชื่อ... (…)
วันที่
ไดรับแสตมปยาสูบแลว
จำนวน ... ดวง ไปแลว
ลงชื่อ...(...)
วัน..เดือน...พ.ศ....

ความหมาย
ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูแทน
พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พจิ ารณา
ระบุจำนวนแสตมปยาสูบที่ไดรบั

ตัวอยางขอมูล
นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
6 พ.ย. 2562
100

ลงชื่อผูยื่นคำขออนุญาต ณ วันที่รับ
ใบอนุญาต
วัน เดือน ป ที่ไดรับใบอนุญาต

โรงงานยาสูบ
19 พ.ย. 2562

