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กฎกระทรวง
การอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐ วรรคสอง และมาตรา ๗๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
“เครื่องหมาย” หมายความว่า เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะผลิตเครื่องหมาย ให้ ยื่น คําขออนุ ญ าตต่อ อธิบ ดีตามแบบที่ อ ธิบ ดี
ประกาศกําหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(๒) เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ
การยื่ น คํ า ขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ ย่ื น ณ สํ า นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ แ ห่ ง ท้ อ งที่ ที่ โรงงาน
ผลิตเครื่องหมายตั้งอยู่
ข้อ ๔ โรงงานผลิ ต เครื่ อ งหมายต้ อ งมี ลั ก ษณะโครงสร้ า งและเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ที่กฎหมายว่าด้วยโรงงานกําหนด และต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีประตูทางเข้า - ออก หลักของโรงงานเพียงประตูเดียว
(๒) มีสถานที่ ทําการของเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตั้งอยู่บ ริเวณหน้าประตูท างเข้า - ออก
หลักของโรงงาน
(๓) มีสถานที่ทําการผลิตเครื่องหมายที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถควบคุมการผลิตได้
อย่างรัดกุมและเหมาะสม
(๔) มีลักษณะอื่นใดตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
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ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานผลิตเครื่องหมายมีสถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่เก็บรักษาแม่พิมพ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต สิ่งซึ่งใช้ทําแม่พิมพ์ แผ่นฟิล์ม
ที่ใช้ถ่ายแม่พิมพ์ รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเครื่องหมาย
(๒) สถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบสําหรับใช้ในการผลิตเครื่องหมาย
(๓) สถานที่เก็บรักษาเครื่องหมาย
(๔) สถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบสําหรับใช้ในการผลิตเครื่องหมายและเครื่องหมายที่ใช้การไม่ได้
สถานที่ตามวรรคหนึ่งต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และมีประตูหรือช่องทางสําหรับการนําของเข้า
หรือออกจากสถานที่ดังกล่าวได้เพียงทางเดียวเท่านั้น
ข้อ ๖ เมื่ออธิบดีได้รับคําขอแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดในคําขอ เอกสารและหลักฐาน
ว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายละเอียดในคําขอ เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น คํ า ขอไม่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม คํ า ขอ หรื อ ไม่ จั ด ส่ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานให้ ถู ก ต้ อ ง
และครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอและให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
ในกรณี ที่ อ ธิบ ดี ต รวจสอบแล้ วเห็ น ว่า รายละเอี ย ดในคําขอ เอกสารและหลั กฐานถู ก ต้ อ ง
และครบถ้วน ให้อธิบดีพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตต่อไป
ข้อ ๗ ให้อธิบดีดําเนินการตรวจสอบโรงงานผลิตเครื่องหมายว่ามีลักษณะและสถานที่ตามที่
ระบุไว้ในคําขอหรือไม่ ก่อนพิจารณาออกใบอนุญ าต โดยให้ผู้ยื่นคําขออนุญ าตอํานวยความสะดวก
ให้ตามสมควร
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ อ ธิบ ดี มี คํ าสั่ งอนุ ญ าต ให้ มี ห นั งสื อ แจ้ งการอนุ ญ าตให้ ผู้ ยื่ น คํ าขอมารับ
ใบอนุญ าตภายในสามสิบ วันนั บ แต่วัน ที่ ได้รับ แจ้ง หากไม่ม ารับ ใบอนุ ญ าตภายในกําหนดระยะเวลา
ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่อนุญาต ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบ ทั้งนี้
ให้ ระบุ เหตุ ผลของการไม่ อนุ ญ าต รวมทั้ งแจ้งสิท ธิอุ ท ธรณ์ การยื่น อุท ธรณ์ และระยะเวลาสําหรับ
การอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อ อธิบ ดีก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้น อายุ พร้อ มด้ วยเอกสารหรือ หลั กฐานตามที่ ระบุ ไว้ในแบบคําขอต่อ อายุ
ใบอนุญาต
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ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลงไปจากรายการในใบอนุญาตเดิม ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นเอกสารหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วย
ข้อ ๑๐ ให้นําความในข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการพิจารณาคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๗๐ และมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การขออนุญาต การอนุญาต และการขอต่ออายุ
ใบอนุญ าตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี จดทะเบียน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

