คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 03-07 รายการภาษีสรรพสามิต
หมวดข้อมูลตามแบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

(1)

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้
เสียภาษี
ชื่อโรง
อุตสาหกรรม
เลขทะเบียน
สรรพสามิต
สถานที่ตั้งเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-mail
กรณีเป็นผู้อื่น
โปรดระบุ
(สถานะ)

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้เสียภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
001239

ชื่อโรงอุตสาหกรรม

โรงงานผลิตไพ่พูนทรัพย์

เลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลักที่กรม
สรรพสามิตออกให้หลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
บ้านเลขที่ของผู้ยื่นแบบ
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
ระบุสถานะกรณีบุคคลมิได้เป็น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม แต่เป็น
บุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
อาทิ ผู้จัดการมรดก ทายาท ผู้ชำระบัญชี
ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ เป็นต้น

25570167769805674

1 ธ.ค. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
โรงงานผลิตไพ่พูนทรัพย์

22
7
เมืองใหม่
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@card.co.th

หมวดข้อมูลตามแบบ
(2) ชำระภาษีสำหรับ

(18) สำหรับเจ้าพนักงาน

รายการสินค้า

ชื่อข้อมูล
 แสตมป์
สรรพสามิต/
เครื่องหมายแสดง
การเสียภาษี
 สินค้านำออก
จากโรง
อุตสาหกรรม
ตั้งแต่วันที่... เดือน
... พ.ศ....
 ชำระเพิ่มเติม
สำหรับ
ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่/เล่มที่
 อื่น ๆ
ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่/เล่มที่
วัน เดือน ปี
เจ้าพนักงานผู้รับ

ความหมาย
ประสงค์ชำระภาษีสำหรับแสตมป์
สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษี

ตัวอย่างข้อมูล
 แสตมป์สรรพสามิต/
เครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษี

ประสงค์ชำระภาษีสำหรับสินค้านำออก
จากโรงอุตสาหกรรม ระบุวัน/เดือน/ปี ที่
นำออก

ประสงค์ชำระเพิ่มเติม ระบุเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน และเล่มที่ใบเสร็จรับเงิน

ประสงค์ชำระภาษีสำหรับกรณีอื่นๆ
นอกจากกรณีข้างต้น พร้อมระบุ
เลขที่และเล่มที่ของใบเสร็จรับเงิน

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบเสร็จ
ลายมือชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ทำการรับ
แบบ และมีชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
(3) ที่
ให้กรอกเรียงลำดับรายการสินค้าที่ยื่น
ชำระภาษี
(4) ประเภทที่
หมายเลขพิกัดภาษีที่ระบุอัตราภาษีที่
จัดเก็บของรายการบริการที่แจ้งราคา
ค่าบริการหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงราคา
ค่าบริการ
(5) รายการสินค้า: ชื่อสินค้า
ชื่อสินค้า
(5) รายการสินค้า: แบบหรือรุ่น (กรณีรถยนต์) ดีกรี (กรณี
แบบ/รุ่น/ดีกรี/
สุรา) ความหวาน (กรณีเครื่องดื่มให้ระบุ
CO2/ความหวาน หน่วยเป็น กรัม/100 มิลลิลิตร)
(5) รายการสินค้า: ขนาด ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง (กรณีสุรา
ขนาด
หรือเครื่องดื่มให้ระบุหน่วยเป็นลิตร กรณี
ยาสูบให้ระบุหน่วยเป็นมวนต่อหน่วย

2562/00001
1 ธ.ค. 2562
นายรับเงิน กองคลัง
(นายรับเงิน กองคลัง)
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
1
15.01

ไพ่ป๊อก
Vegas

54

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย
หรือกรัมต่อหน่วย กรณีไพ่ให้ระบุหน่วย
เป็นใบต่อหน่วย)
(5) รายการสินค้า: ปริมาณสินค้าที่เสียภาษี
ปริมาณสินค้าที่
เสียภาษี
(5) รายการสินค้า: ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม
ราคาขายปลีก
ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยสินค้า ใช้ทศนิยม
แนะนำไม่รวม
2 ตำแหน่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(6) อัตราภาษี:
อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า
ตามมูลค่า
(6) อัตราภาษี:
อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ
ตามปริมาณ
(6) ภาษีต่อ
ภาษีสรรพสามิตต่อปริมาณสินค้าทั้งหมด
ปริมาณสินค้า
ตามมูลค่า
ทั้งหมด: ตาม
มูลค่า
(6) ภาษีต่อ
ภาษีสรรพสามิตต่อปริมาณสินค้าทั้งหมด
ปริมาณสินค้า
ตามปริมาณ
ทั้งหมด: ตาม
ปริมาณ
(7) รวมภาษี
รวมภาษีสรรพสามิต (หน่วยบาท)
สรรพสามิต: บาท
(7) รวมภาษี
รวมภาษีสรรพสามิต (หน่วยสตางค์)
สรรพสามิต: สต.
(8) ภาษีเก็บเพิ่ม จำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มเพื่อราชการ
เพื่อท้องถิ่น ร้อย ส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 โดยคำนวณจาก
ละ 10: บาท
ภาษีสรรพสามิต ตามช่อง (7)
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ จำนวนเศษสตางค์ 2 หลัก (ปัดจุด
ท้องถิ่น ร้อยละ
ทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร์) ของภาษี
10: สต.
เก็บเพิ่มเพื่อท้องถิ่น
(9) รวมภาษี
ผลรวมจำนวนเงินภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อท้องถิ่นที่ต้องชำระทุก
รายการ

ตัวอย่างข้อมูล

100

500

0.3

1,620

1,620
00
162

00

1,620 | 00 |162 | 00

หมวดข้อมูลตามแบบ

สำหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

ชื่อข้อมูล
ความหมาย
(10) หัก ลดหย่อน จำนวนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ
ภาษี
หรือส่วนประกอบ กรณีที่มีสิทธิหัก
ลดหย่อนภาษี
(11) คงเหลือภาษี ภาษีคงเหลือจากที่ได้หักลดหย่อนภาษี
แล้ว
(12) เบี้ยปรับ
จำนวนเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมไม่ยื่นแบบรายการภาษี
ภายในเวลาที่กำหนด หรือยื่นแบบ
รายการภาษีไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาด
ทำให้จำนวนภาษีที่ต้องชำระคาดเคลื่อน
ไป
(13) เงินเพิ่มร้อย จำนวนเงินที่ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ 1.5
ละ....ต่อเดือน
ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่
ต้องชำระ โดยไม่รวมเบี้ยปรับ กรณีที่ผู้
เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่
กำหนด หรือชำระขาดจากจำนวนภาษีที่
ต้องเสีย
(14) รวม (11)
รวมมูลค่าภาษีที่ต้องชำระ พร้อมเบี้ย
(12) (13)
ปรับ และเงินเพิ่ม
(15) หัก คืนภาษี จำนวนภาษีที่ได้มีการคืน กรณีผู้เสียภาษี
ตามหนังสือ ที่.... มีสิทธิได้รับคืนตามที่ พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 กำหนด พร้อม
กับกรอกเลขที่หนังสือที่อนุมัติแล้ว
(16) รวม
ผลต่างมูลค่าภาษีที่ต้องชำระ พร้อมเบี้ย
ปรับ เงินเพิ่ม กับเงินภาษีที่ได้มีการหัก
คืน
(17) รวมภาษีที่
จำนวนเงินรวมภาษีสรรพสามิตและภาษี
ต้องชำระทั้งสิ้น
เก็บเพิ่มเพื่อท้องถิ่น
(ตัวอักษร).......
จำนวนเงินรวมสุทธิที่ต้องชำระทั้งหมด
(เขียนเป็นรูปแบบตัวอักษร)
ข้าพเจ้าขอรับรอง คำรับรองว่ารายการที่สำแดงในแบบ
ว่ารายการที่
รายการภาษีสรรพสามิตนี้ถูกต้อง
สำแดงในแบบ
ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ
รายการภาษี
และได้แนบเอกสารรายละเอียดประกอบ
สรรพสามิตนี้
จำนวน....ฉบับ

ตัวอย่างข้อมูล

1,620 | 00 |162 | 00

1,620 | 00 |162 | 00

1,620 | 00 |162 | 00

1,782.00
หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
สองบาทถ้วน
1

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ความหมาย
ตัวอย่างข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน
ตามความเป็นจริง
ทุกประการ และ
ได้แนบเอกสาร
รายละเอียด
ประกอบจำนวน....
ฉบับ
ลงชื่อ....(.......)
ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้เสียภาษี โรงงานผลิตไพ่พูนทรัพย์
พร้อมลายเซ็นในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นเอกสาร
1 ธ.ค. 2562
เดือน
พ.ศ.

