คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-38 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 104 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
หมวด
ลาดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูลตาม ข้อมูล
แบบฟอร์ม
1.1 รายการสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใช้การ
ไม่ได้ตั้งแต่วันที่
1.2

รายการสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใช้การ
ไม่ได้ถึงวันที่

1.3
1.4

เลขที่รับ
...(เจ้าพนักงาน
ผู้รับ)
ลาดับที่

2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

ประเภทที่ตาม
พระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราภษี
สรรพสามิต
รายการ

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตัวอย่าง กลุ่มข้อมูล
ข้อมูล
หลัก

วันเดือนปีที่สินค้าเริ่มเสียหาย
หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ให้ระบุวันที่ผลิตสินค้า วันแรก
(เทียบกับสินค้าทั้งหมดในกลุ่ม
สินค้าที่เสียหาย)
วันเดือนปีที่สินค้าเริ่มเสียหาย
หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ให้ระบุวันที่ผลิตสินค้า วันสุดท้าย
(เทียบกับสินค้าทั้งหมดในกลุ่ม
สินค้าที่เสียหาย)

ข้อมูลการ
เสียหายหรือ
เสื่อมสภาพ
ของสินค้า

ลาดับรายการสินค้าที่เสียหาย
1
หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
รายการพิกัดภาษีสรรพสามิตของ 2.02
สินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
จนใช้การไม่ได้

ข้อมูลสินค้า

รายการชนิดของสินค้าที่เสียหาย
หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้

ชื่อตราหรือ
รายการชื่อสินค้าที่เสียหาย หรือ
เครื่องหมายการค้า เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
แบบ
รายการแบบหรือรุ่นของสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้

ข้อมูลการ
เสียหายหรือ
เสื่อมสภาพ
ของสินค้า

ข้อมูลสินค้า

น้าอัดลม ข้อมูลสินค้า
ตราไทย
เครื่องดื่ม
ไทย
ข้อมูลสินค้า
เครื่องดื่ม
ขวด
ข้อมูลสินค้า

หมวด
ลาดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูลตาม ข้อมูล
แบบฟอร์ม
2.6

ขนาด

2.7

ปริมาณสุทธิต่อ
หน่วย

2.8

จานวน (หน่วย)

2.9

ปริมาณรวม
(หน่วย)

2.10

เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพ

2.11

ราคาที่ถือเป็น
เกณฑ์ในการ
คานวณภาษี (ต่อ
หน่วย)
อัตราภาษี
สรรพสามิต ตาม
มูลค่าร้อยละ
อัตราภาษี
สรรพสามิต ตาม
ปริมาณ หน่วย

2.12

2.13

ความหมายของข้อมูลหลัก

การไม่ได้
รายการขนาด/ปริมาณต่อหน่วย
ของสินค้าที่ที่เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใช้การไม่ได้
รายการขนาด/ปริมาณต่อหน่วย
ของสินค้าที่ที่เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใช้การไม่ได้
รายการจานวนหน่วยรวมของ
บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าที่ที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้
การไม่ได้ เช่น ลัง
รายการจานวนหน่วยรวมของ
สินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
จนใช้การไม่ได้
เลือกว่าสินค้า "เสียหาย" หรือ
"เสื่อมคุณภาพ" พร้อมอธิบาย
ลักษณะการเสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพ(สาเหตุการเสียหาย หรือ
เสื่อมคุณภาพ)
ราคาต่อหน่วยของสินค้าที่เสียหาย
หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ที่
ถือเป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี
อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า
คิดเป็นร้อยละของมูลค่าสินค้า

ตัวอย่าง กลุ่มข้อมูล
ข้อมูล
หลัก

400 ลบ. ข้อมูลสินค้า
ซม.
400 ลบ. ข้อมูลสินค้า
ซม.
1,145.18 ข้อมูลสินค้า

27,498

ข้อมูลสินค้า

เสื่อม
คุณภาพ

ข้อมูลการ
เสียหายหรือ
เสื่อมสภาพ
ของสินค้า

9.70

ข้อมูลสินค้า

20

ข้อมูลการขอ
คืนภาษี

อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ ขวด
คิดจากหน่วยสินค้าใด

ข้อมูลการขอ
คืนภาษี

หมวด
ลาดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูลตาม ข้อมูล
แบบฟอร์ม
2.14 อัตราภาษี
สรรพสามิต ตาม
ปริมาณ บาท/
หน่วย
2.15 จานวนภาษี
สรรพสามิต บาทสต.
2.16 จานวนภาษี
สรรพสามิต บาทสต.
2.17 รวมภาษี
สรรพสามิต ตาม
ปริมาณ(บาท/
หน่วย)
2.18 รวมภาษี
สรรพสามิต
จานวนภาษี
สรรพสามิต (บาท)
2.19 รวมภาษี
สรรพสามิต
จานวนภาษี
สรรพสามิต (สต.)
2.20 ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย
ตามปริมาณ (บาท/
หน่วย)

2.21

ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ

ความหมายของข้อมูลหลัก

ตัวอย่าง กลุ่มข้อมูล
ข้อมูล
หลัก

อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ 0.37
คิดเป็นมูลค่าภาษีกี่บาทต่อหนึ่ง
หน่วย

ข้อมูลการขอ
คืนภาษี

รายการจานวนภาษีของสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้
การไม่ได้
รายการจานวนภาษีของสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้
การไม่ได้
จานวนภาษีสรรสามิตรวมทุก
รายการของสินค้าที่เสียหายหรือ
เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้

53,346

ข้อมูลการขอ
คืนภาษี

12

ข้อมูลการขอ
คืนภาษี
ข้อมูลการขอ
คืนภาษี

ข้อมูลการขอ
คืนภาษี

ข้อมูลการขอ
คืนภาษี

จานวนภาษีที่เก็บเพิ่มสาหรับ
กระทรวงมหาดไทยตามร้อยละ
ของจานวนภาษีสรรพสามิตตามที่
ระบุไว้รวมทุกรายการของสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้
การไม่ได้

หมวด
ลาดับ ชื่อข้อมูล
ข้อมูลตาม ข้อมูล
แบบฟอร์ม
กระทรวงมหาดไทย
จานวนภาษี
สรรพสามิต (บาท)
2.22 ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทย
จานวนภาษี
สรรพสามิต (สต.)
2.23 รวมภาษีทั้งสิ้น
ตามปริมาณ (บาท/
หน่วย)
2.24 รวมภาษีทั้งสิ้น
จานวนภาษี
สรรพสามิต (บาท)
2.25 รวมภาษีทั้งสิ้น
จานวนภาษี
สรรพสามิต (สต.)
2.18
3.1 ลงชื่อ...(...)
3.2 วันที่

ความหมายของข้อมูลหลัก

จานวนภาษีรวมทุกรายการของ
สินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ
จนใช้การไม่ได้

ตัวอย่าง กลุ่มข้อมูล
ข้อมูล
หลัก

ข้อมูลการขอ
คืนภาษี

