คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 03-07 รายการภาษีสรรพสามิต
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

ชื่อขอมูล
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจาหนาที่ผูรับ

(1)

ชื่อผูประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู
เสียภาษี
ชื่อโรง
อุตสาหกรรม
เลขทะเบียน
สรรพสามิต
สถานที่ตั้งเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
E-mail
กรณีเปนผูอื่น
โปรดระบุ
(สถานะ)

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้งตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูเสียภาษี

ตัวอยางขอมูล
001239

ชื่อโรงอุตสาหกรรม

โรงงานสุรา

เลขทะเบียนสรรพสามิตที่กรม
สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
บานเลขที่ของผูยื่นแบบ
หมูที่ของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยูผูยื่นแบบ
รหัสไปรษณียของที่อยูผูยื่นแบบ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
ระบุสถานะกรณีบุคคลมิไดเปน
ผูประกอบการอุตสาหกรรม แตเปน
บุคคลที่มีหนาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต
อาทิ ผูจัดการมรดก ทายาท ผูชำระบัญชี
ผูไดรับเอกสิทธิ์ เปนตน

25570167769805674

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

22
7
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@liqueur.co.th

หมวดขอมูลตามแบบ
(2) ชำระภาษีสำหรับ

(18) สำหรับเจาพนักงาน

รายการสินคา

ชื่อขอมูล
 แสตมป
สรรพสามิต/
เครื่องหมายแสดง
การเสียภาษี
 สินคานำออก
จากโรง
อุตสาหกรรม
ตั้งแตวันที่... เดือน
... พ.ศ....
 ชำระเพิ่มเติม
สำหรับ
ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่/เลมที่
 อื่น ๆ
ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่/เลมที่
วัน เดือน ป
เจาพนักงานผูรับ

ความหมาย
ประสงคชำระภาษีสำหรับแสตมป
สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษี

ตัวอยางขอมูล
 แสตมปสรรพสามิต/
เครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษี

ประสงคชำระภาษีสำหรับสินคานำออก
จากโรงอุตสาหกรรม ระบุวัน/เดือน/ป ที่
นำออก

ประสงคชำระเพิ่มเติม ระบุเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน และเลมที่ใบเสร็จรับเงิน

ประสงคชำระภาษีสำหรับกรณีอื่นๆ
นอกจากกรณีขางตน พรอมระบุ
เลขที่และเลมที่ของใบเสร็จรับเงิน

วัน/เดือน/ป ที่ออกใบเสร็จ
ลายมือชื่อเจาพนักงานที่ไดทำการรับ
แบบ และมีชื่อพรอมทั้งตำแหนงในวงเล็บ
ชัดเจน
(3) ที่
ใหกรอกเรียงลำดับรายการสินคาที่ยื่น
ชำระภาษี
(4) ประเภทที่
หมายเลขพิกัดภาษีที่ระบุอัตราภาษีที่
จัดเก็บของรายการบริการที่แจงราคา
คาบริการหรือแจงเปลี่ยนแปลงราคา
คาบริการ
(5) รายการสินคา: ชื่อสินคา
ชื่อสินคา
(5) รายการสินคา: แบบหรือรุน (กรณีรถยนต) ดีกรี (กรณี
แบบ/รุน/ดีกรี/
สุรา) ความหวาน (กรณีเครื่องดื่มใหระบุ
CO2/ความหวาน หนวยเปน กรัม/100 มิลลิลิตร)
(5) รายการสินคา: ขนาด ใชทศนิยม 4 ตำแหนง (กรณีสุรา
ขนาด
หรือเครื่องดื่มใหระบุหนวยเปนลิตร กรณี
ยาสูบใหระบุหนวยเปนมวนตอหนวย

2562/00001
1 ธ.ค. 2562
นายรับเงิน กองคลัง
(นายรับเงิน กองคลัง)
เจาพนักงานสรรพสามิต
1
13.01 (ก)

เบียร
10 ดีกรี

0.3300 ลิตร

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย
หรือกรัมตอหนวย กรณีไพใหระบุหนวย
เปนใบตอหนวย)
(5) รายการสินคา: ปริมาณสินคาที่เสียภาษี
ปริมาณสินคาที่
เสียภาษี
(5) รายการสินคา: ราคาขายปลีกแนะนำไมรวม
ราคาขายปลีก
ภาษีมูลคาเพิ่มตอหนวยสินคา ใชทศนิยม
แนะนำไมรวม
2 ตำแหนง
ภาษีมูลคาเพิ่ม
(6) อัตราภาษี:
อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลคา
ตามมูลคา
(6) อัตราภาษี:
อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ
ตามปริมาณ
(6) ภาษีตอ
ภาษีสรรพสามิตตอปริมาณสินคาทั้งหมด
ปริมาณสินคา
ตามมูลคา
ทั้งหมด: ตาม
มูลคา
(6) ภาษีตอ
ภาษีสรรพสามิตตอปริมาณสินคาทั้งหมด
ปริมาณสินคา
ตามปริมาณ
ทั้งหมด: ตาม
ปริมาณ
(7) รวมภาษี
รวมภาษีสรรพสามิต (หนวยบาท)
สรรพสามิต: บาท
(7) รวมภาษี
รวมภาษีสรรพสามิต (หนวยสตางค)
สรรพสามิต: สต.
(8) ภาษีเก็บเพิ่ม จำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มเพื่อราชการ
เพื่อทองถิ่น รอย สวนทองถิ่นรอยละ 10 โดยคำนวณจาก
ละ 10: บาท
ภาษีสรรพสามิต ตามชอง (7)
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ จำนวนเศษสตางค 2 หลัก (ปดจุด
ทองถิ่น รอยละ
ทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร) ของภาษี
10: สต.
เก็บเพิ่มเพื่อทองถิ่น
(9) รวมภาษี
ผลรวมจำนวนเงินภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อทองถิ่นที่ตองชำระทุก
รายการ

ตัวอยางขอมูล
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หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ความหมาย
(10) หัก ลดหยอน จำนวนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ
ภาษี
หรือสวนประกอบ กรณีที่มีสิทธิหัก
ลดหยอนภาษี
(11) คงเหลือภาษี ภาษีคงเหลือจากที่ไดหักลดหยอนภาษี
แลว
(12) เบี้ยปรับ
จำนวนเบี้ยปรับในกรณีที่ผูประกอบ
อุตสาหกรรมไมยื่นแบบรายการภาษี
ภายในเวลาที่กำหนด หรือยื่นแบบ
รายการภาษีไมถูกตอง หรือมีขอผิดพลาด
ทำใหจำนวนภาษีที่ตองชำระคาดเคลื่อน
ไป
(13) เงินเพิ่มรอย จำนวนเงินที่ตองเสียเพิ่มอีกรอยละ 1.5
ละ....ตอเดือน
ตอเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่
ตองชำระ โดยไมรวมเบี้ยปรับ กรณีที่ผู
เสียภาษีไมชำระภาษีภายในเวลาที่
กำหนด หรือชำระขาดจากจำนวนภาษีที่
ตองเสีย
(14) รวม (11)
รวมมูลคาภาษีที่ตองชำระ พรอมเบี้ย
(12) (13)
ปรับ และเงินเพิ่ม
(15) หัก คืนภาษี จำนวนภาษีที่ไดมีการคืน กรณีผูเสียภาษี
ตามหนังสือ ที่.... มีสิทธิไดรับคืนตามที่ พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 กำหนด พรอม
กับกรอกเลขที่หนังสือที่อนุมัติแลว
(16) รวม
ผลตางมูลคาภาษีที่ตองชำระ พรอมเบี้ย
ปรับ เงินเพิ่ม กับเงินภาษีที่ไดมีการหัก
คืน
(17) รวมภาษีที่
จำนวนเงินรวมภาษีสรรพสามิตและภาษี
ตองชำระทั้งสิ้น
เก็บเพิ่มเพื่อทองถิ่น
(ตัวอักษร).......
จำนวนเงินรวมสุทธิที่ตองชำระทั้งหมด
(เขียนเปนรูปแบบตัวอักษร)
ขาพเจาขอรับรอง คำรับรองวารายการที่สำแดงในแบบ
วารายการที่
รายการภาษีสรรพสามิตนี้ถูกตอง
สำแดงในแบบ
ครบถวนตามความเปนจริงทุกประการ
รายการภาษี
และไดแนบเอกสารรายละเอียดประกอบ
สรรพสามิตนี้
จำนวน....ฉบับ

ตัวอยางขอมูล

2,409| 00 |240 | 90

2,409| 00 |240 | 90

2,409| 00 |240 | 90

2,649.90
สองพันหกรอยสี่สิบเกา
บาท เกาสิบสตางค
1

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
ถูกตองครบถวน
ตามความเปนจริง
ทุกประการ และ
ไดแนบเอกสาร
รายละเอียด
ประกอบจำนวน....
ฉบับ
ลงชื่อ....(.......)
ลงชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูเสียภาษี โรงงานสุรา
พรอมลายเซ็นในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นเอกสาร
1 ธ.ค. 2562
เดือน
พ.ศ.

