
 
 
 

(ร่าง) 
ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขอและการรับจดทะเบียนเครื่องหมาย 
แสดงการเสียภาษีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

__________________ 
 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีส าหรับสินค้าของตนเอง  ตามความในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติภาษี 
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 และเพื่อให้การยื่นค าขอและการรับจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีดังกล่าว
เป็นไปได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามความในมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ประกอบกับมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื ่นค าขอและการรับ  
จดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี” หมายความว่า เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 

ตามความในมาตรา 65 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
  “ค าขอ” หมายความว่า ค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  “ผู้ยื่นค าขอ” หมายความว่า ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 
ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
  “ผู้ให้บริการรับช าระเงิน” หมายความว่า ธนาคารหรือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับช าระเงินแทน 
ที่ได้ท าความตกลงไว้กับกรมสรรพสามิต 
   

ข้อ 2 ผู้ยื่นค าขอต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตผ่านเว็บไซต์ 
กรมสรรพสามิต https: //www.excise.go.th เ พ่ือรับชื่อผู้ ใช้ งาน (Username)  และรหัสผ่าน (Password)  
ส าหรับน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงการลงลายมือชื่อและการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อ 3 ผู้ยื่นค าขอต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
ตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส. 06-03) ท้ายประกาศนี้  
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบรายละเอียดค าบรรยายลวดลาย รูปตราเครื่องหมายการค้าและสิ่งอันเป็น 
ลักษณะจ าเพาะที่ขอจดทะเบียน และเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาตามรูปแบบและรายการ 
ที่ก าหนดไว้ ในระบบยื่นค าขอจดทะเบียนเครื่ องหมายแสดงการเสียภาษี  ทางเว็บไซต์กรมสรรพสามิ ต 
https://www.excise.go.th ในการนี้ให้ถือว่าการยื่นค าขอดังกล่าวเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ยื่นค าขอได้ปฏิบัติ 
ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการแจ้งตอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
และเอกสารหลักฐานนั้นแล้ว 
  เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ขอจดทะเบียนต้องมีลักษณะถูกต้องและมีรายการตามที่ก าหนดไว้ 
ในประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการก าหนดชนิดและลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน  
และมีลักษณะเฉพาะของตน 

 
ข้อ 4 พนักงานเจ้าหน้าที ่ต้องตรวจสอบรายละเอียดในค าขอ ลักษณะและรายการต่าง ๆ  

ของเครื ่องหมายแสดงการเส ียภาษี ตามประกาศกรมสรรพสามิตเกี ่ยวกับการก าหนดชนิดและลักษณะ 
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาว่ามีความถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอในระบบยื่นค าขอทางอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้แก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จ าหน่ายค าขอโดยแจ้งให้ผู้ยื่น 
ค าขอทราบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดในค าขอ ลักษณะและรายการต่าง ๆ ของเครื่องหมาย 
แสดงการเสียภาษี ตามประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการก าหนดชนิดและลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสีย ภาษี 
จดทะเบียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณามีความถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 พิจารณาออกค าสั่งอนุญาตรับจดทะเบียน เครื่องหมาย 
แสดงการเสียภาษีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงนามในแบบค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี  
ตามมาตรา 68 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส. 06-03) ท้ายประกาศนี ้  
โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่งอนุญาตรับจดทะเบียนดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอ 
ทราบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยถือว่าผู้ยื่นค าขอได้รับแจ้งค าสั่งนั้นเมื่อปรากฏข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่แสดงว่าผู้ยื่นค าขอได้รับแจ้งค าสั่งนั้นแล้ว  
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ข้อ 5 เมื่อผู้ยื่นค าขอได้รับแจ้งค าสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามข้อ 4  แล้ว  
ให้ผู้ยื่นค าขอพิมพ์ใบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีผ่านระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และช าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ณ จุดให้บริการของผู้ให้บริการ 
รับช าระเงินที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ข้อ 6 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะของการช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และเมื่อเห็นว่าผู้ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนในการออกประกาศกรมสรรพสามิต ตามความในมาตรา 68 วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพ่ือก าหนดลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน 
ของผู้ยื่นค าขอ และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
  ข้อ 7 ค าขอหรือเอกสารหลักฐานที่ ได้ยื่นและส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนค าสั่ ง 
หรือการอ่ืนใดตามประกาศนี้ ถือว่ามีการลงลายมือชื่อโดยผู้ที่ เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ท ารายการจนเสร็จสมบูรณ์ 
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะ  
เหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
  ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

                                                             (นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ) 
                                  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าพนักงานผู้รับ 

 ภส. 06-03 

กรมสรรพสำมิต  กระทรวงกำรคลัง 
แบบค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

ตาม     มาตรา 68 วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
                       

 
 

 
 
 

เรียน    พนักงานเจ้าหน้าที.่............................................................................................................................................................................................ 
1. ช่ือผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ น าเข้า 
ช่ือ ............................................................................................................................................................................................................................................... 
 บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล    กิจการร่วมทุน/กจิการร่วมค้า   คณะบุคคล   หน่วยงานราชการ/อื่นๆ 
 ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี  -- 
 เลขรหสัประจ าบ้าน.....................ที่ตั้งส านักงานใหญ่เลขท่ี..................ชื่ออาคาร...................................................................ห้องเลขท่ี..............ช้ันท่ี............... 
 หมู่ที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต............................................ 
 จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์................................................ Email......................................................... 

2. โรงอุตสาหกรรม 
 ช่ือ .............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                          
 เลขท่ี.......................ช่ืออาคาร................................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ชั้นที่........... 
 หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต............................................ 
 จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์........................................... Email................................................................... 

3. มีความประสงค ์
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีซึ่งมลีักษณะจ าเพาะดังต่อไปนี้ 
(1) ฝาจีบ/ฝาเกลียวพลาสติก/ฝาเกลียวอะลมูิเนียม/ฝากระป๋อง/กลอ่งกระดาษ หรือ ............................................................................................................ 
     ขนาด.................................................................................................................................................................................................................................. 
     ส าหรับผนึกภาชนะบรรจุ/บรรจุ สินค้า ........................................ตรา............................................................................................................................... 
     ปริมาตรสุทธิ.....................................................ซม.3/มล./ลติร  
(2) ลวดลายตราเครื่องหมายการค้าและสิ่งอันเป็นลักษณะจ าเพาะของผู้ประกอบอุตสาหกรรม และรปูลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีจดทะเบียนคือ  
 .................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
(3) สีของพื้น............................................................................................................................................................................................................................... 
(4) สีของตรา.............................................................................................................................................................................................................................. 
(5) สีของตัวอักษร/ตัวเลข/สญัลักษณ์/เครื่องหมาย.................................................................................................................................................................... 
4.  ค าสญัญา 
(1)  เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีนี้แล้ว  ข้าพเจ้าขอให้ค าสัญญาว่าจะไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของ ลวดลาย ตรา  
      และลักษณะอื่น ๆ ได้จดทะเบียนไว้ ไปกระท าการอันมีลักษณะเลียนแบบ หรือคล้ายกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่จดทะเบียนไว้ ไม่ว่าจะเป็น 
      สีเดียวกันหรือไม่ก็ตามส าหรับสินค้าของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าท าผิดสัญญาข้อนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมสรรพสามิตสั่งเพิกถอนการจดทะเบีย น 
      เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามข้อ 3 ได้ทันทีโดยให้ถือว่าข้าพเจ้าได้แจ้งการยกเลิกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 69 แล้ว 
(2)  ข้าพเจ้าสัญญาว่า เมื่อข้าพเจ้าจะสั่งผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจากโรงงานใด เมื่อใด จ านวนเท่าใดข้าพเจ้าจะแจ้งให้เจ้าพนั กงานสรรพสามิต 
      ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

 
 



- ๒ - 
 

5.  สิ่งที่ส่งมาด้วย 
ค าบรรยายลวดลาย  และรูปตราเครื่องหมายการค้าและสิ่งอันเป็นลกัษณะจ าเพาะที่ขอจดทะเบียน   
 

6.  ค ำรับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอที่ยื่นมานี้มคีวามถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
 

         ลงช่ือ...............................................................................(ผู้ยืน่ค าขอ)  
                                                                 (.........................................................................)  
                                                           วันท่ี............................................................................ 

ส ำหรับเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต 
ความเห็นเจ้าพนักงาน 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
                                              ลงช่ือ................................................................................ 
                                                                (.............................................................................) 
                                                          วันท่ี............................................................................... 
ความเห็นของผู้อ านวยการส่วน.................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
                                              ลงช่ือ................................................................................ 
                                                                (.............................................................................) 
                                                          วันท่ี............................................................................... 
 

ค ำสั่ง 
กรมสรรพสามิตที่  กค................../...................  ลงวันท่ี ............................................ 
  อนุญาต ท้ังนี้ โดยมีเง่ือนไขว่าอธิบดีจะสั่งเพิกถอนการอนุญาตเมื่อใดก็ได้แล้วแต่กรณี 
  ไม่อนุญาต เนื่องจาก........................................................................................................................................................................................................... 
 
                                              ลงช่ือ................................................................................ 
                                                                (.............................................................................) 
                                                          วันท่ี............................................................................... 

 


