คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 06-09 แบบคำขอซื้อและใบอนุญาตให้ซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามาตรา 79 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

สำหรับผู้ประกอบ
เรียน สรรพสามิตพื้นที่
อุตสาหกรรม/นำเข้า ชื่อ
 บุคคลธรรมดา

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ชื่อผู้ส่งออก
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นแบบ

ตัวอย่างข้อมูล
2234

12 ธ.ค. 2562
นายธงชัย ใจดี

สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ
นายสมชาย สุขดี
บุคคลธรรมดา

 นิติบุคคล
 กิจการร่วมทุน/
กิจการร่วมค้า
 คณะบุคคล
 หน่วยงานราชการ/
อื่นๆ
เลขทะเบียนสรรพสามิต
เลขรหัสประจำบ้าน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่

กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีกิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้า
เป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ
กรณีหน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีข้างต้น เป็นผู้ยื่น
แบบ
เลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของผู้ยื่น 11223344556677889
คำขอ
เลขรหัสประจำบ้านของที่อยู่ผู้ยื่น
หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
แบบ
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของที่อยู่ผู้ยื่น 111
แบบ
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
-

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ชั้นที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

โรงอุตสาหกรรม

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

ความหมาย
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ผู้ยื่นแบบ
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่น
แบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่น
แบบ
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
ชื่อผู้ส่งออก
เลขที่ตั้งของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่ออาคารของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ห้องเลขที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
หมู่ที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อถนนของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้โรง
อุตสาหกรรม
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัดของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรม
อีเมลที่ติดต่อได้ของโรงอุตสาหกรรม

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

หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
มีความประสงค์
ขออนุญาตซื้อ
เครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีจดทะเบียน จาก
โรงงานผลิตเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีจด
ทะเบียนชื่อ
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชั้นที่

ความหมาย

เลขที่ตั้งของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่ออาคารของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ห้องเลขที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
หมู่ที่
หมู่ที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
ถนน
ชื่อถนนของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้โรง
อุตสาหกรรม
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรม
ลำดับที่
ลำดับที่
เครื่องหมายแสดงการเสีย เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตรา
ภาษีตรา
รายการชื่อสินค้า
ขนาด
รายการขนาดต่อหน่วยของสินค้า
เครื่องหมายและอักษร สี รายการสีของตราและสีของตัวอักษร
ของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
พื้นสี
รายการสีของพื้นของเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษี
จดทะเบียนไว้ เลขที่ วันที่ รายการเลขที่หนังสือขอจดทะเบียน
และวันที่

ตัวอย่างข้อมูล
บริษัท น้ำดื่มไทย จำกัด

111
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
1
Za Za
0.5 ลิตร
แดง ขาว ดำ
ขาว
92/2265
12 ธ.ค. 2562

หมวดข้อมูลตามแบบ

เครื่องหมายแสดง
การเสียภาษี

ชื่อข้อมูล
จำนวนหีบหรือ กล่อง…
กร๊อส

ความหมาย
รายการจำนวนหีบหรือกล่องของ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดย
ระบุ ปริมาณของเครื่องหมายฯ ต่อ
กล่อง หรือหีบ(หมายเหตุ: 1 กร๊อส=
1 กุรุส = 12 โหล= 144 ชิ้น)
จำนวนหีบหรือ กล่อง… รายการจำนวนหีบหรือกล่องของ
กร๊อส
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดย
ระบุ
จำนวนหีบหรือ กล่อง… รายการจำนวนหีบหรือกล่องของ
เศษ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีโดย
ระบุ ปริมาณของเครื่องหมายฯ ต่อ
กล่อง หรือหีบ(หมายเหตุ: 1 กร๊อส=
1 กุรุส = 12 โหล= 144 ชิ้น)
รวม (จำนวนฝา)
จำนวนจุก รวมทุกรายการ
รวม
จำนวนหีบหรือกล่องของ
เครื่องหมาย แสดงการเสียภาษีรวม
ทุกรายการ (หมายเหตุ: 1 กร๊อส= 1
กุรุส = 12 โหล= 144 ชิ้น)
ตัวอักษร
ตัวอักษรแสดงจำนวนจุกรวมทุก
รายการ
ข้าพเจ้าขออนุญาต
เลือกกรณีต้องการนำเครื่องหมายฯ
นำเครื่องหมาย แสดงการ ที่ ยังไม่ได้ชำระภาษีไปเก็บที่ห้องเก็บ
เสียภาษี จดทะเบียน ที่ เครืองหมายฯ
ยัง ไม่ได้ชำระภาษีไป เก็บ
ที่ห้องเก็บ เครืองหมาย
แสดง การเสียภาษีจด
ทะเบียน ณ โรง
อุตสาหกรรม
ข้าพเจ้าจะชำระ ภาษี เลือกกรณีต้องการชำระภาษีก่อนขน
ก่อนขนออกจาก
ออกจากโรงงานผลิตเครื่องหมายฯ
โรงงานผลิต เครื่องหมาย
แสดง การเสียภาษีจด
ทะเบียน

ตัวอย่างข้อมูล
50

86,400
86,400

แปดหมื่นหกพันสี่ร้อย

ข้าพเจ้าขออนุญาต นำ
เครื่องหมาย แสดงการเสียภาษี
จดทะเบียน ที่ยัง ไม่ได้ชำระ
ภาษีไป เก็บที่ห้องเก็บ เครือง
หมายแสดง การเสียภาษีจด
ทะเบียน ณ โรงอุตสาหกรรม

หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
คำรับรอง
ลงชื่อ... (...)

สำหรับเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต

วันที่
 อนุญาต

ความหมาย
ลงชื่อผู้ส่งออก พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ

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

 ไม่อนุญาต
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง

วันที่
ใบอนุญาต

ใบอนุญาตเลขที่….ลง
วันที่…..
ลงชื่อ... (...) ตำแหน่ง

วันที่

ลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต พร้อม ธงชัย ใจดี
ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน (นายธงชัย ใจดี)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
วัน/เดือน/ปี ที่เจ้าพนักงาน
12 ธ.ค. 2562
สรรพสามิตพิจารณา
เลขที่ใบอนุญาต และวันที่ใบอนุญาต 92/7789
12 ธ.ค. 2562
ลงชื่อเจ้าสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมชื่อ- มานะ ปีดรี
ชื่อสกุล ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
(นาย มานะ ปีดรี)
เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่
วัน/เดือน/ปี ที่สรรพสามิตพื้นที่
12 ธ.ค. 2562
พิจารณา

