คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 06-08 คำขออนุญาตนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร ตามาตรา 77 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 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
ชื่อผู้ยื่นแบบ
 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
เลขรหัสประจำบ้านของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของที่อยู่ผู้ยื่น 111
แบบ
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
-

หมวดข้อมูลตามแบบ

ขออนุญาตนำ
เครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีจด
ทะเบียนเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตาม
รายการ ดังนี้

ชื่อข้อมูล

ความหมาย
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
หมู่ที่
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
Email
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
ลำดับ
ลำดับรายการ
สิ่งผนึกภาชนะ/ภาชนะ รายการสินค้าที่ใช้เครื่องหมายแสดง
บรรจุจดทะเบียนตรา การเสียภาษีที่นำเข้า
เลขที่จดทะเบียน/ลง เลขที่จดทะเบียน/ลงวันที่
วันที่
ประกาศฉบับที่/ลงวันที่ ประกาศฉบับที่/ลงวันที่
จำนวน สิ่งผนึก
ภาชนะ/ภาชนะบรรจุ
หีบ/ห่อ/กล่อง
รายการจำนวนหีบ หรือกล่องของ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
บรรจุ หีบ/ห่อ/กล่อง รายการจำนวนจุกทั้งหมดที่อยู่ในหีบ
หรือกล่องบรรจุ
เศษ
รายการจำนวนจุกทั้งหมดที่อยู่นอกหีบ
หรือกล่องบรรจุ
รวม
จำนวนรวมต่อรายการ
หมายเหตุ
สั่งจากบริษัท
ชื่อบริษัทที่สั่งทำเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษี
ประเทศ
ประเทษที่สั่งทำเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษี
ตามอินวอยซ์เลขที่
หมายเลขใบอินวอยซ์
ลงวันที่
วันที่ของใบอินวอยซ์

ตัวอย่างข้อมูล
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
1
น้ำโซดา ขวด 0.5 ลิตร
228/1198
12 ธ.ค. 2562
2/12 ธ.ค 2562

2,000 พาเลท
16,000 ฝา

18,000
บริษัท พีพีพี จำกัด
พม่า
P/O 2234567
12 ธ.ค. 2562

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
นำเข้าโดยพาหนะ
นำเข้าที่ด่านศุลกากร
ประมาณวันที่

คำรับรอง

เครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีจดทะเบียน
ตาม รายการที่ระบุ จะ
นำไปเก็บรักษาไว้ ณ
ห้องเก็บรักษา
เครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีจดทะเบียน
ของ
 โรงอุตสาหกรรม
 โรงงานที่ได้รับ
อนุญาตให้ผลิต
เครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีจดทะเบียน
ที่ตั้งเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ลงชื่อ... (...)

สำหรับเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต

วันที่
ความเห็นเจ้าพนักงาน
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง

ความหมาย
พาหนะที่นำเข้าเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษี
ชื่อด่านศุลกากรที่นำเข้าเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษี
ลงวันที่ด่านศุลกากรที่นำเข้า
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

เลขที่ตั้งของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
ลงชื่อผู้ส่งออก พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน

ตัวอย่างข้อมูล
ทางเรือ
ท่าเรือคลองเตย
13 ธ.ค. 2562

โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
จดทะเบียน
111
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
สมชาย สุขดี
(นาย สมชาย สุขดี)
12 ธ.ค. 2562
ธงชัย ใจดี
(นายธงชัย ใจดี)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
วันที่
ความเห็นของ
สรรพสามิตพื้นที่
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง

วันที่
คำสั่ง

ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง

วันที่

ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต 12 ธ.ค. 2562
พิจารณา

ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อม
ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน

ปรีชา สามารถ
(นายปรีชา สามารถ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิต 12 ธ.ค 2562
พิจารณา
ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่
มานะ ปีดรี
พร้อมชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บ (นาย มานะ ปีดรี)
ชัดเจน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
12 ธ.ค 2562
พิจารณา

