คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-12 แบบรำยกำรภำษีสรรพสำมิต
หมวดข้อมูลตำม ลำดับ
แบบ
ข้อมูล
1. สำหรับ เจ้ำ 1.1
พนักงำน

2. (1) สำหรับ ผู้
ประกอบ
อุตสำหกรรม

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ทะเบียนรับเลขที่

กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงำน
ตำมลำดับกำรรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับที่
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ
ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบและมีชื่อ
พร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน

1.2
1.3

วัน เดือน ปี
เจ้ำพนักงำนผู้รับ

2.1

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสำหกรรม/ผู้
เสียภำษี
ชื่อโรง
อุตสำหกรรม
เลขประจำตัวผู้
เสียภำษีอำกร

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3. (2) กำร ชำระ 3.1
ภำษีสำหรับ
3.2

ชื่อ บุคคลหรือนิติบุคคล ของผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมที่ยื่นแบบ
ชื่อโรงอุตสำหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรตำมประกำศ
ของกรมสรรพำกรของผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมที่ยื่นแบบ
เลขทะเบียน
เลขทะเบียนสรรพสำมิต 10 หลัก ของโรง
สรรพสำมิต
อุตสำหกรรม
สถำนที่ตั้งเลขที่ บ้ำนเลขที่ของโรงอุตสำหกรรม
หมู่ที่
หมู่ที่ของโรงอุตสำหกรรม
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของโรงอุตสำหกรรม
ถนน
ชื่อถนนของโรงอุตสำหกรรม
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของโรงอุตสำหกรรม
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของโรงอุตสำหกรรม
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของโรงอุตสำหกรรม
รหัสไปรษณีย์
เลขรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของโรง
อุตสำหกรรม
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของโรง
อุตสำหกรรม
ชำระภำษีโดยใช้แสตมป์สรรพสำมิต
□เครื่องหมำย
แสดงกำรเสียภำษี (กรณีที่สินค้ำบำงประเภทใช้แสตมป์
สรรพสำมิต)
□ สินค้ำนำออก ชำระภำษีสำหรับสินค้ำที่นำออกจำกโรง
อุตสำหกรรม
จำกโรง

ตัวอย่ำงข้อมูล
580003XXX
14 พ.ค. 2558
นำงสวัสดี มีเฮง
(นักวิชำกำรสรรพสำมิต
ชำนำญกำร)
บริษัท พรม (ประเทศไทย)
จำกัด
บริษัท พรม (ประเทศไทย)
จำกัด
3011897XXX
2540042XXX
111/1
ปลวกแดง
ปลวกแดง
ระยอง
21140
038-955-040
□ สินค้ำนำออกจำกโรง
อุตสำหกรรม

หมวดข้อมูลตำม
แบบ

ลำดับ
ข้อมูล
3.3
3.4

4. สำหรับ เจ้ำ
พนักงำน

4.1
4.2
4..3

5. ข้อมูล สินค้ำ

5.1
5.2

6. (5) รำยกำร
สินค้ำ

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7. (6) อัตรำ
ภำษี

7.1
7.2

8. (7) ภำษี
สรรพสำมิต

8.1

8.2
9. สำหรับ ผู้
ประกอบ

9.1

ชื่อข้อมูล
อุตสำหกรรม
อื่นๆ
ตั้งแต่วันที่ เดือน
พ.ศ.
ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่/เล่มที่
วัน เดือน ปี
เจ้ำพนักงำนผู้รับ

ควำมหมำย
ชำระภำษีในกรณีอื่นๆ
วันที่ที่นำสินค้ำออกจำกโรงอุตสำหกรรม
หรือวันที่ยื่นชำระภำษี
เลขที่และเล่มที่ของใบเสร็จรับเงิน

วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จ
ลงชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบและมี
ชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
(3) รำยกำรที่
ลำดับรำยกำรสินค้ำที่ยื่นชำระภำษี
(4) ประเภทที่
พิกัดภำษี ที่ระบุอัตรำภำษีที่จัดเก็บของ
รำยกำรสินค้ำทีย่ ื่นชำระภำษี
ชื่อสินค้ำและชนิด ชื่อตรำสินค้ำหรือเครื่องหมำยกำรค้ำหลัก
ของสินค้ำทีย่ ื่นชำระภำษี
แบบหรือรุ่น
แบบหรือรุ่นของสินค้ำที่ยื่นชำระภำษี
ขนำด
ขนำดของสินค้ำต่อหน่วยที่ยื่นชำระภำษี
ปริมำณสินค้ำที่ ปริมำณสินค้ำทีย่ ื่นชำระภำษี
เสียภำษี
รำคำสินค้ำต่อ
รำคำขำยสินค้ำต่อหน่วยที่ยื่นชำระภำษี
หน่วย
มูลค่ำสินค้ำ
มูลค่ำรวมของรำยกำรสินค้ำที่ยื่นชำระภำษี
สรรพสำมิต (ปริมำณสินค้ำที่เสียภำษีคูณ
รำคำสินค้ำต่อหน่วย)
อัตรำภำษีตำม
อัตรำภำษีคิดตำมมูลค่ำ (ร้อยละ) ตำม
มูลค่ำร้อยละ
ประเภทพิกัดสินค้ำ
อัตรำภำษีตำม
อัตรำภำษีคิดตำมปริมำณ (หน่วยละ) ตำม
ปริมำณหน่วยละ ประเภทพิกัดสินค้ำ
ภำษีสรรพสำมิต ภำษีสรรพสำมิตจะเท่ำกับปริมำณสินค้ำคูณ
บำท
กับอัตรำภำษีตำมปริมำณ กรณีเสียภำษีตำม
ปริมำณ หรือมูลค่ำรวมของสินค้ำในรำยกำร
นั้นคูณอัตรำภำษีตำมมูลค่ำ กรณีเสียภำษี
ตำมมูลค่ำ ระบุเป็นบำทไม่ต้องระบุสตำงค์
ภำษีสรรพสำมิต จำนวนเศษสตำงค์ 2 หลัก (ปัดจุดทศนิยม
ส.ต.
ตำมหลักคณิตศำสตร์) ของภำษีสรรพสำมิต
ข้ำพเจ้ำขอรับรอง เอกสำรรับรองว่ำรำยกำรที่สำแดงในแบบ
ว่ำรำยกำรที่
รำยกำรภำษีสรรพสำมิตนี้ถูกต้องครบถ้วน

ตัวอย่ำงข้อมูล
01-30 เม.ย. 2558
1
08.90(1)
พรมทอมือขนสัตว์
abc1
322.59 ตร.ฟุต
1 ผืน
75,795.75
75,795.75
20.00
15,159

15
2

หมวดข้อมูลตำม
แบบ
อุตสำหกรรม

ลำดับ
ข้อมูล

9.2

10. ภำษี
สรรพสำมิต

9.3
9.4
9.5
10.1
10.2
10.3
10.4

10.5

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

สำแดงในแบบ
รำยกำรภำษี
สรรพสำมิตนี้
ถูกต้องครบถ้วน
ตำมควำมเป็นจริง
ทุกประกำร และ
ได้แนบเอกสำร
รำยละเอียด
ประกอบจำนวน
....ฉบับ
ลงชื่อ
(....................)
ผู้ประกอบ
อุตสำหกกรรม/ผู้
เสียภำษี
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(8) รวมภำษี
สรรพสำมิต
(9) หัก ลดหย่อน
ภำษีตำมมำตรำ
101
(10) คงเหลือภำษี

ตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร และได้แนบ
เอกสำรรำยละเอียดประกอบจำนวน....ฉบับ

ตัวอย่ำงข้อมูล

ลงชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรม/ผู้เสียภำษี
พร้อมลำยเซ็นในวงเล็บชัดเจน

นำยปีใหม่ ยั่งยืน

วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสำร

14 พ.ค. 2558

จำนวนภำษีสรรพสำมิตที่ต้องชำระ

15,159.15

จำนวนเงินภำษีสรรพสำมิตสำหรับวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบ กรณีที่มีสิทธิลดหย่อน
ภำษีตำมมำตรำ 101
ภำษีคงเหลือจำกที่ได้หักลดหย่อน ตำม
มำตรำ 101
(11) เบี้ยปรับ
จำนวนค่ำปรับในกรณีผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมไม่ยื่นแบบรำยกำรภำษีภำยใน
เวลำที่กำหนดตำมหมวด 4 แห่ง พ.ร.บ.
สรรพสำมิต พ.ศ. 2527 หรือยื่นแบบ
รำยกำรภำษีไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลำดทำ
ให้จำนวนภำษีที่ต้องชำระขำดไป ซึ่งจะต้อง
เสียค่ำปรับอีก 2 เท่ำ หรือ 1 เท่ำของค่ำ
ภำษี แล้วแต่กรณี
(12) เงินเพิ่มร้อย จำนวนเงินที่ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อ
ละต่อเดือน
เดือนหรือเศษของเดือนของเงินภำษีที่ต้อง
ชำระ โดยไม่รวมเบี้ยปรับ กรณีที่ผู้เสียภำษี
ไม่ชำระภำษีภำยในเวลำที่กำหนด หรือชำระ

15,159.15
-

-

หมวดข้อมูลตำม
แบบ

ลำดับ
ข้อมูล
10.6
10.7

10.8
10.9

10.10
10.11

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ขำดจำกจำนวนภำษีที่ต้องเสีย
(13) รวม (10), รวมมูลค่ำภำษีที่ต้องชำระ พร้อมเบี้ยปรับ
(11), (12)
และเงินเพิ่ม
(14) ภำษีเก็บเพิ่ม จำนวนภำษีที่เก็บเพิ่มเพื่อมหำดไทยตำม
เพื่อมหำดไทย
อัตรำที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยคำนวณ
ร้อยละ 10
จำกรำยกำร (3) ช่อง (15) แสดงรำยกำร
ผลรวม (13) และ(14
(15) รวม (13), รวมจำนวนเงินภำษีทั้งหมดที่ต้องชำระ จำก
(14)
ภำษีสรรพสำมิต เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และภำษี
เก็บเพิ่มเพื่อมหำดไทย
(16) หัก คืนภำษี จำนวนภำษีที่ได้มีกำรคืน กรณีผู้เสียภำษีมี
ตำมหนังสือที่
สิทธิ์ได้รับคืนตำมที่ พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต
พ.ศ. 2527 กำหนดพร้อมกับกรอกเลขที่
หนังสือที่อนุมัติแล้ว
(17) รวมภำษีที่ จำนวนเงินรวมสุทธิที่ต้องชำระทั้งหมด
ต้องชำระทั้งสิ้น
ตัวอักษร
จำนวนเงินรวมสุทธิที่ต้องชำระทั้งหมด
(เขียนเป็นรูปแบบตัวอักษร)

ตัวอย่ำงข้อมูล
15,159.15
1,515.92

16,675.07
-

16,675.07
หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบ
ห้ำบำทเจ็ดสตำงค์

