กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ภส.07-03

90x90
CX-0221 (4) ขนำด..............................
11.01 หินแกรนิตดำไทย
(1) ประเภทสินค้ำ........................................................................................
(2) ชนิด...................................................
(3) ตรำหรือเครื่องหมำย/แบบ/รุ่น/ดีกรี/ควำมหวำน...................................
(6)
วันเดือนปี

(7)
รำยกำร

ยอดยกมำ 1,000
1 ก.พ. 2562 ใบรับสินค้า

2 ก.พ. 2562 ใบส่งของ
3 ก.พ. 2562 ใบแจ้งสินค้าเสียหาย
4 ก.พ. 2562

(13) รวมเดือนนี้
(14) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี้

(8)
หลักฐำนเลขที่

0001
1555
7024

(9.1)
จำนวนที่นำเข้ำ

2,000
-

2,000
2,000

(9) จำนวนรับ
(9.2)
(9.3)
รับคืนจำกคลัง
อืน่ ๆ
สินค้ำทัณฑ์บน

-

-

0
0

หมำยเหตุ : สำหรับผูน้ ำเข้ำให้จัดทำเฉพำะบัญชีรับจ่ำยสินค้ำที่นำเข้ำมำในรำชอำณำจักร

(9.4)
รวมรับสินค้ำ
นำเข้ำ

-

2,000
-

0
0

2,000
2,000

-

-

(10.1)
จำหน่ำยใน
ประเทศ

500
-

500
500

(10.2)
จำหน่ำยต่ำง
ประเทศ

-

(10) จำนวนจ่ำย
(10.3)
(10.4)
ใช้ในโรง
คลังสินค้ำ
อุตสำหกรรม
ทัณฑ์บน

-

0
0

-

-

-

0
0

(10.5)
เสียหำย

100

0
0

100
100

(10.6)
อืน่ ๆ

(10.7)
รวมจ่ำยสินค้ำ

-

0
500
100

0
0

600
600

แผ่น
(5) หน่วย : .............................
(11)
(12)
ยอดคงเหลือ หมำยเหตุ

3,000
2,500
2,400

-

-๒คำอธิบำยบัญชีรับจ่ำยสินค้ำที่นำเข้ำมำในรำชอำณำจักร (ภส.07-03)
ชื่อช่องรำยกำร
(1) ประเภทสินค้า
(2) ชนิด
(3) ตราหรือเครื่องหมาย/แบบ/รุน่ /ดีกรี/
ความหวาน

คำอธิบำย
ชื่อสินค้าสาเร็จรูปตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ชนิดย่อยของประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตใน ( )
ชื่อเครื่องหมายที่ใช้เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เป็นของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้านั้น และแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
หรือชื่อสินค้าที่บ่งบอกลักษณะ แบบหรือรุ่น (สินค้ารถยนต์) ดีกรี (สินค้าสุรา)
ความหวาน (กรณีเครื่องดืม่ ให้ระบุหน่วยเป็น กรัม/100 มิลลิลติ ร)
(4) ขนาด
บอกขนาดของสินค้าสาเร็จรูป หรือ (สินค้าสุรา ใช้ขนาดบรรจุ หมายถึง ขนาดของ
ภาชนะที่บรรจุสินค้าสาเร็จรูป)
(5) หน่วย
หน่วยนับของสินค้าสาเร็จรูป (สินค้ายาสูบ หน่วยเป็นมวน หรือกรัมต่อหน่วย)
(สินค้าไพ่ หน่วยเป็นใบ)
(6) วันเดือนปี
วันเดือนปที่เกิดรายการรับ หรือจ่ายสินค้าทั้งหมด ซึ่งจะต้องแสดงไว้ตามลาดับ
กอนหลัง โดยให้มีการบันทึกบัญชีทุกวัน หากไม่มีรายการใดเกิดขึ้น ให้ใช้
เครื่องหมาย “ – ” เพื่อแสดงว่าไม่มีรายการนั้น
(7) รายการ
ลักษณะของเอกสารแสดงถึงการได้มาหรือจ่ายสินค้าออกไป เช่น ใบขนสินค้าขา
เข้า ใบรับสินค้า ใบรับสินค้าสาเร็จรูป หรือใบเบิกสินค้า ใบส่งสินค้า ใบส่งของ ใบ
ขนย้ายสุรา ใบกากับภาษีขาย Commercial Invoice
(8) หลักฐานเลขที่
เลขที่ของเอกสารจากช่อง (7) เช่น เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า เลขที่ใบรับสินค้า
เลขที่ใบรับสินค้าสาเร็จรูป หรือเลขที่ใบเบิกสินค้า เลขที่ใบส่งสินค้า เลขที่ใบส่ง
ของ เลขที่ใบขนย้ายสุรา เลขที่ใบกากับภาษีขาย เลขที่ Commercial Invoice
(9) จานวนรับ
จานวนหน่วยของการรับสินค้าสาเร็จรูป เช่น
(9.1) จานวนที่นาเข้า
จากการนาเข้าสินค้า
(9.2) รับคืนจากคลังสินค้าทัณฑ์บน รับคืนจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
(9.3) อื่น ๆ
ในเรื่องอื่น ๆ เช่น รับคืนจากลูกค้า รับคืนจากสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย
(9.4) รวมรับสินค้า
ผลรวมของช่อง (9.1) + (9.2) + (9.3)
(10) จานวนจ่าย
จานวนหน่วยของการจ่ายสินค้าสาเร็จรูป เช่น
(10.1) จาหน่ายในประเทศ
เพื่อจาหน่ายภายในประเทศ
(10.2) จาหน่ายต่างประเทศ
เพื่อจาหน่ายโดยการส่งออกไปต่างประเทศ
(10.3) ใช้ในโรงอุตสาหกรรม
ที่นามาใช้ภายในโรงอุตสาหกรรม
(10.4) คลังสินค้าทัณฑ์บน
นาไปเก็บที่คลังสินค้าทัณฑ์บน
(10.5) เสียหาย
ที่เสียหาย
(10.6) อื่น ๆ
ในเรื่องอื่น ๆ เช่น (สินค้ารถยนต์ นาไปเก็บไว้สถานแสดงรถยนต์เพือ่ รอจาหน่าย)
(10.7) รวมจ่ายสินค้า
ผลรวมของช่อง (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6)
(11) ยอดคงเหลือ
ผลต่างของ ยอดยกมา + (9.4) – (10.7)
(12) หมายเหตุ
สาหรับบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเตือนความจา
(13) รวมเดือนนี้
ผลรวมทั้งเดือนในช่อง (9.1) (9.2) (9.3) (9.4) (10.1) (10.2) (10.3) (10.4)
(10.5) (10.6) (10.7)
(14) รวมแต่ต้นปีถึงเดือนนี้
ผลรวมทั้งปีในช่อง (9.1) (9.2) (9.3) (9.4) (10.1) (10.2) (10.3) (10.4)
(10.5) (10.6) (10.7)

