ค้าอธิบายการกรอกข้อมูล

หมวดข้อมูล ล้าดับ
ตามแบบ
ข้อมูล
1. ข้อมูล
1.1
ส้าหรับเจ้า
พนักงาน
1.2
1.3
2. (1) ส้าหรับ 2.1
ผู้ประกอบกิจ
การสถาน
บริการ
2.2
2.3
2.4

2.5

แบบ ภษ. 01-12ก รายการภาษีสรรพสามิต
ชื่อข้อมูล
ความหมาย
ทะเบียนรับ
เลขที่
วัน เดือน ปี
เจ้าพนักงาน
ผู้รับ
ชื่อผู้ประกอบ
กิจการสถาน
บริการ
ชื่อสถาน
บริการ
เลขประจ้าตัวผู้
เสียภาษีอากร
เลขทะเบียน
สรรพสามิต

2.6
2.7

สถานที่ตั้ง
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย

2.8
2.9

ถนน
ต้าบล/แขวง

2.10

อ้าเภอ/เขต

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียน รับของหน่วยงาน
ตามล้าดับการรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มล้าดับที่
1 ส้าหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ท้าการรับแบบ
และมีชื่อพร้อมทั้งต้าแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ชื่อ บุคคล/นิติบุคคลของผู้ยื่นแบบ

002368

ชื่อสถานบริการ

บ.สถานอาบน้้าและ
นวดไทย จ้ากัด
0115554099999

เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากรตามประกาศ
ของกรมสรรพากรของผู้ยื่นแบบ
เลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลัก ที่กรม
สรรพสามิตออกให้หลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิตตามแบบฟอร์ม ภษ.
01-04
บ้านเลขทีใ่ นทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบ
หมู่ทใี่ นทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบ้านของผู้ยื่น
แบบ
ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบ
ชื่อต้าบลหรือแขวงในทะเบียนบ้านของผู้ยื่น
แบบ
ชื่ออ้าเภอหรือเขตในทะเบียนบ้านของผู้ยื่น
แบบ

11 ต.ค. 2557
ศิริพงษ์ ยินดี
บ.สถานอาบน้้าและ
นวดไทย จ้ากัด

2554099999

999
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ล้าดับ
ข้อมูล
2.11
2.12
2.13
3.1

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
การช้าระภาษี
ส้าหรับรายรับ
ของเดือน
พ.ศ.
ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่/เล่มที่
วัน เดือน ปี
เจ้าพนักงาน
ผู้รับ

ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแบบ
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
เดือนที่ยื่นแบบฟอร์ม รายการช้าระภาษี

ชลบุรี
20150
038-999999
กันยายน

ปีที่ยื่นแบบฟอร์มรายการช้าระภาษี
เลขที่และเล่มที่ของใบเสร็จรับเงิน

5.1

(3) รายการที่

ล้าดับรายการบริการที่ยื่นช้าระภาษี

2557
C0210057/000013
2
11 ต.ค. 2557
ศิริภา นาดี
เจ้าพนักงานธุรการ
ช้านาญงาน
1

5.2

(4) ประเภทที่

09.02 (1)

6. (5) รายการ 6.1
สินค้า

รายการที่ประ
กอบกิจการ
บริการ
ปริมาณการใช้
บริการ
ราคาค่าบริการ
ต่อหน่วย
(บาท)
มูลค่าการ
บริการ (บาท)
อัตราภาษีร้อย

หมายเลขพิกัดภาษี ที่ระบุอัตราภาษีที่
จัดเก็บของรายการบริการที่แจ้งราคา
ค่าบริการหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงราคา
ค่าบริการ
ประเภทบริการย่อยที่แจ้งราคาค่าบริการ

จ้านวนรายที่ใช้บริการ

400

ราคาค่าบริการต่อราย

500

มูลค่าการบริการ

20,000

อัตราภาษีคิดตามมูลค่า (ร้อยละ) ตาม

10

3. (2) การ
ช้าระภาษี
ส้าหรับ

3.2
4. ส้าหรับเจ้า 4.1
พนักงาน
4.2
4..3

5. ข้อมูล
บริการ

6.2
6.5

6.6
7. (6) อัตรา

7.1

วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จ
ลายมือชื่อเจ้าพนักงานที่ได้ท้าการรับแบบ
และมีชื่อพร้อมทั้งต้าแหน่งในวงเล็บชัดเจน

นวดน้้ามัน

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
ภาษี

ล้าดับ
ข้อมูล

8. (7) ภาษี
สรรพสามิต

8.1

ละ

8.2

9. ส้าหรับผู้
ประกอบ
กิจการสถาน
บริการ

ชื่อข้อมูล

9.1

9.2

9.3
9.4

ภาษี
สรรพสามิต
บาท
ภาษี
สรรพสามิต
ส.ต.
ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่า
รายการที่
ส้าแดงในแบบ
รายการภาษี
สรรพสามิตนี้
ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง
ทุกประการ
และได้แนบ
เอกสาร
รายละเอียด
ประกอบ
จ้านวน....ฉบับ
ลงชื่อ
(....................)
ผู้ประกอบ
กิจการสถาน
บริการ
วันที่
เดือน

ความหมาย
ประเภทพิกัดบริการสถานอาบน้้าหรืออบ
ตัว และนวด
ภาษีสรรพสามิต (มูลค่าของการบริการ x
อัตราภาษี)

ตัวอย่างข้อมูล

200,000

จ้านวนเศษสตางค์ 2 หลัก (ปัดจุดทศนิยม .00
ตามหลักคณิตศาสตร์) ของภาษีสรรพสามิต
ค้ารับรองว่ารายการที่ส้าแดงในแบบ
1
รายการภาษีสรรพสามิตนี้ถูกต้องครบถ้วน
ตามความเป็นจริงทุกประการ และได้แนบ
เอกสารรายละเอียดประกอบจ้านวน....ฉบับ

ลงชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการพร้อม
ลายเซ็นในวงเล็บชัดเจน

วัชรพงษ์ ปันดี

วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสาร

11 ต.ค. 2557

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ล้าดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
9.5
พ.ศ.
10. ภาษีสรรพ 10.1
(8) รวมภาษี
สามิต
สรรพสามิต
10.2
(9) เบี้ยปรับ

10.3

10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

ความหมาย

จ้านวนภาษีสรรพสามิตที่ต้องช้าระ

จ้านวนเบี้ยปรับในกรณีผู้ประกอบกิจการไม่
ยื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่ก้าหนด
ตามหมวด 4 แห่ง พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ.
2527 หรือยื่นแบบ รายการภาษีไม่ถูกต้อง
หรือมีข้อผิดพลาดท้าให้จ้านวนภาษีที่ต้อง
ช้าระ ขาดไป ซึ่งจะต้องเสียค่า ปรับอีก 2
เท่า หรือ 1 เท่าของค่าภาษี แล้วแต่กรณี
(10) เงินเพิ่ม จ้านวนเงินที่ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อ
ร้อยละต่อ
เดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้อง
เดือน
ช้าระ โดยไม่รวมเบี้ยปรับ กรณีที่ผู้เสียภาษี
ไม่ช้าระภาษีภายในเวลาที่ก้าหนด หรือ
ช้าระขาดจาก จ้านวนภาษีที่ต้องเสีย
(11) รวม (8), รวมมูลค่าภาษีที่ต้องช้าระ พร้อมเบี้ยปรับ
(9), (10)
และ เงินเพิ่ม(ไม่คิดค่าสตางค์)
(12) ภาษีเก็บ จ้านวนภาษีที่เก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทยตาม
เพิ่มเพื่อ
อัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง (ไม่คิดค่า
มหาดไทยร้อย ทศนิยมต้าแหน่งที่ 3)
ละ 10
(13) รวม (11), รวมจ้านวนเงินภาษีทั้งหมดที่ต้องช้าระ จาก
(12)
ภาษีสรรพสามิต เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และ
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย
(14) หัก คืน จ้านวนภาษีที่ได้มีการคืน กรณีผู้เสียภาษีมี
ภาษีตาม
สิทธิ์ได้รับคืนตามที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต
หนังสือที่……. พ.ศ. 2527 ก้าหนด พร้อมกับกรอกเลขที่
หนังสือที่อนุมัติแล้ว
(15) รวมภาษี จ้านวนเงินรวมสุทธิที่ต้องช้าระทั้งหมด
ที่ต้องช้าระ

ตัวอย่างข้อมูล

20,000
-

-

20,000
2,000

22,000

-

22,000.00

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ล้าดับ
ข้อมูล
10.9

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ทั้งสิ้น
(ตัวอักษร)……. จ้านวนเงินรวมสุทธิที่ ต้องช้าระทั้งหมด
.
(เขียนเป็นรูปแบบตัว อักษร)

ตัวอย่างข้อมูล

สองหมื่นสองพันบาท
ถ้วน

