คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 07-03 บัญชีรบั จ่ำยสิ นค้ำที่นำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตำมมำตรำ 118
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
ผูป้ ระกอบการ

ชื่อข้อมูล
(1) ประเภทสินค้า

ความหมาย

ชื่อสินค้าสาเร็จรูปตามพิกดั
อัตราภาษีสรรพสามิต (สินค้า
สุรา แบ่งเป็ น 2 ช่วง คือสินค้า
รอการบรรจุภาชนะ และสินค้า
สาเร็จรูปพร้อมขาย)
(2) ชนิด
ชนิดย่อยของประเภทสินค้า
ตามพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต
(3) ตราหรือ
ชื่อเครื่องหมายทีใ่ ช้เกี่ยวข้อง
เครื่องหมาย/แบบรุ่น/ กับสินค้าเพือ่ แสดงว่าสินค้าที่
ดีกรี/ความหวาน
ใช้เป็ นของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้านัน้ และแตกต่างกับ
สินค้าทีใ่ ช้เครื่องหมายการค้า
ของบุคคลอื่น หรือชื่อสินค้าที่
บ่งบอกลักษณะ แบบหรือรุ่น
(4) ขนาด
บอกขนาดของสินค้าสาเร็จรูป
หรือ (สินค้าสุรา ใช้ขนาดบรรจุ
หมายถึง ขนาดของภาชนะที่
บรรจุสนิ ค้าสาเร็จรูป)
(5) หน่วย
หน่วยนับของสินค้าสาเร็จรูป
เช่น (สินค้าสุรา หมายถึง
สินค้ารอการบรรจุภาชนะ
หน่วยเป็ นลิตร และสินค้า
สาเร็จรูปพร้อมขาย หน่วยเป็ น
ขวด กระป๋ อง ถัง (สินค้ายาสูบ
หน่วยเป็ นมวน หรือกรัมต่อ
หน่วย) (สินค้าไพ่ หน่วยเป็ น
ใบ)

ตัวอย่างข้อมูล
10.01 พรมทอ
มือขนสัตว์

ยีห่ อ้ AA

-

ผืน

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
(6) วันเดือนปี

(7) รายการ

ยอดยกมา
(8) หลักฐานเลขที่

(9.1) ผลิตได้
(9.2) รับคืนจาก
คลังสินค้าทัณฑ์บน
(9.3) อื่น ๆ

(9.4) รวมรับสินค้า
(10.1) จาหน่ายใน
ประเทศ

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

วันเดือนปี ทเ่ี กิดรายรับ หรือ
จ่ายสินค้าทัง้ หมด ซึง่ จะต้อง
แสดงไว้ตามลาดับก่อนหลัง
โดยให้มกี ารบันทึกบัญชีทุกวัน
หากไม่มรี ายการใดเกิดขึน้ ให้
ใช้เครื่องหมาย “ - ” เพือ่ แสดง
ว่าไม่มรี ายการนัน้
ลักษณะของเอกสารแสดงถึง
การได้มาหรือจ่ายสินค้าออกไป
เช่น ใบรับสินค้า ใบรับสินค้า
สาเร็จรูป หรือใบเบิกสินค้า ใบ
ส่งสินค้า ใบส่งของ ใบขนย้าย
สุรา ใบกากับภาษีขาย
Commercial Invoice
ยอดยกมา
เลขทีข่ องเอกสารตามรายการ

1 ก.พ. 2562 –
28 ก.พ. 2562

จานวนหน่วยของการรับสินค้า
สาเร็จรูปจากการผลิตสินค้า
จานวนหน่วยของการรับสินค้า
สาเร็จรูปรับคืนจากคลังสินค้า
ทัณฑ์บน
จานวนหน่วยของการรับสินค้า
สาเร็จรูปในการอื่น เช่น รับคืน
จากลูกค้า รับคืนจากสถาน
แสดงรถยนต์เพือ่ ขาย
ผลรวมของจานวนรับทัง้ หมด
จานวนหน่วยของการจ่าย
สินค้าสาเร็จรูปเพือ่ จาหน่ายใน
ประเทศ

ใบรับสินค้า
ใบส่งของ
ใบแจ้งสินค้า
เสียหาย

1,000
0001
1555
7024
2,000
-

-

2,000
500

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

(10.2) จาหน่าย
ต่างประเทศ

จานวนหน่วยของการจ่าย
สินค้าสาเร็จรูปเพือ่ จาหน่าย
โดยการส่งออกไปต่างประเทศ
(10.3) ใช้ในโรง
จานวนหน่วยของการจ่าย
อุตสาหกรรม
สินค้าสาเร็จรูปทีน่ ามาใช้
ภายในโรงอุตสาหกรรม
(10.4) คลังสินค้า
จานวนหน่วยของการจ่าย
ทัณฑ์บน
สินค้าสาเร็จรูปทีน่ าไปเก็บที่
คลังสินค้าทัณฑ์บน
(10.5) เสียหาย
จานวนหน่วยของการจ่าย
สินค้าสาเร็จรูปทีเ่ สียหาย
(10.6) อื่น ๆ
จานวนหน่วยของการจ่าย
สินค้าสาเร็จรูปในการอื่นๆ เช่น
(สินค้ารถยนต์ นาไปเก็บไว้
สถานแสดงรถยนต์เพือ่ รอ
จาหน่าย) (สินค้าสุรา การจ่าย
บรรจุ หมายถึง การจ่ายน้าสุรา/
น้าเบียร์/ไวน์ เพือ่ การบรรจุ
ภาชนะ ก่อนเป็ นสินค้า
สาเร็จรูปพร้อมขาย)
(10.7) รวมจ่ายสินค้า ผลรวมของจานวนจ่ายทัง้ หมด

(11) ยอดคงเหลือ

(12) หมายเหตุ

ผลรวมของยอดยกมารวมกับ
ยอดรวมรับสินค้า หักลบกับ
ยอดรวมจ่ายสินค้า
สาหรับบันทึกเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ เพือ่ เตือนความจา

ตัวอย่างข้อมูล
-

-

-

100
-

1/2/62 - 0
2/2/62 - 500
3/2/62 - 100
1/2/62 - 3,000
2/2/62 - 2,500
3/2/62 - 2,400
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
(13) รวมเดือนนี้

(14) รวมแต่ตน้ ปี ถงึ
เดือนนี้

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ผลรวมของทัง้ เดือนของจานวน ผลิตได้ 2,000
รับ และจานวนจ่ายแต่ละ
รับคืน 0
ประเภท
อื่นๆ 0
รวมรับ 2,000
ในประเทศ 500
ต่างประเทศ 0
โรง
อุตสาหกรรม 0
คลังฯ 0
เสียหาย 100
อื่นๆ 0
รวมจ่าย
1/2/62 - 0
2/2/62 - 500
3/2/62 - 100
ผลรวมทัง้ ปี ของจานวนรับ และ ผลิตได้ 2,000
จานวนจ่ายแต่ละประเภท
รับคืน 0
อื่นๆ 0
รวมรับ 2,000
ในประเทศ 500
ต่างประเทศ 0
โรง
อุตสาหกรรม 0
คลังฯ 0
เสียหาย 100
อื่นๆ 0
รวมจ่าย
1/2/62 - 0
2/2/62 - 500
3/2/62 - 100

