คาอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภษ. 01-38 แบบรายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
หมวดข้อมูล ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ตามแบบ ข้อมูล
1. สาหรับผู้
1.1
วันแรกของสินค้าที่
ประกอบ
เสียหายหรือเสื่อม
อุตสาหกรรม
คุณภาพจนใช้การไม่ได้

2. สาหรับเจ้า
พนักงาน

3. รายการ
สินค้า

1.2

วันสุดท้ายของสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใช้การไม่ได้

2.1

เลขที่รับ

2.2

ลงชื่อ

3.1

ลาดับที่

3.2
3.3
3.4
3.5

ความหมาย
วันเดือนปีแรกที่สินค้าเริ่มเสียหาย
หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ให้
ระบุวันที่ผลิตสินค้า วันแรก (เทียบ
กับสินค้าทั้งหมดในกลุ่มสินค้าที่
เสียหาย)
วันเดือนปีสุดท้ายที่สินค้าเสียหาย
หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ให้
ระบุวันที่ผลิตสินค้า วันสุดท้าย
(เทียบกับสินค้าทั้งหมดในกลุ่มสินค้า
ที่เสียหาย)
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับหนังสือ
ซึ่งจะเริ่มลาดับที่ 1 สาหรับวันที่ 1
ม.ค. ของทุกปี
ชื่อเจ้าพนักงานผู้รับ

ตัวอย่างข้อมูล
1 เม.ย. 2558

30 มิ.ย. 2558

001234 หรือ 1234

นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
1

ลาดับรายการสินค้าที่เสียหาย หรือ
เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
ประเภทที่ตาม
รายการพิกัดภาษีสรรพสามิตของ
08.90 (4)
พระราชบัญญัติพิกัด
สินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจน
อัตราภาษีสรรพสามิต ใช้การไม่ได้
รายการ
รายการชนิดของสินค้าที่เสียหาย
แบตเตอรีใ่ หม่ชนิด
หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
แห้งสาหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อตราหรือเครื่องหมาย รายการชื่อสินค้าที่เสียหาย หรือ
abc
การค้า
เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
แบบ
รายการแบบหรือรุ่นของสินค้าที่
NS70
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การ
ไม่ได้

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ชื่อข้อมูล
ข้อมูล
3.6
ขนาด

ความหมาย
รายการขนาด/ปริมาณต่อหน่วยของ
สินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจน
ใช้การไม่ได้
รายการขนาด/ปริมาณต่อหน่วยของ
สินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจน
ใช้การไม่ได้
รายการจานวนหน่วยรวมของบรรจุ
ภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าที่เสียหายหรือ
เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ เช่น
กล่อง
รายการจานวนหน่วยรวมของสินค้า
ที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้
การไม่ได้
เลือกว่าสินค้า "เสียหาย" หรือ "เสื่อม
คุณภาพ" พร้อมอธิบายลักษณะการ
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ(สาเหตุ
การเสียหาย หรือ เสื่อมคุณภาพ)
ราคาต่อหน่วยของสินค้าที่เสียหาย
หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ที่
ถือเป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี
อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า คิด
เป็นร้อยละของมูลค่าสินค้า
หน่วยของปริมาณสินค้าที่นามา
คานวณอัตราภาษีสรรพสามิตตาม
ปริมาณ
อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณคิด
เป็นค่าภาษีต่อหน่วย

3.7

ปริมาณสุทธิต่อหน่วย

3.8

จานวน (หน่วย)

3.9

ปริมาณรวม (หน่วย)

3.10

เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพ

3.11

ราคาที่ถือเป็นเกณฑ์ใน
การคานวณภาษี (ต่อ
หน่วย)
อัตราภาษีสรรพสามิต
ตามมูลค่าร้อยละ
อัตราภาษีสรรพสามิต
ตามปริมาณ
หน่วย
อัตราภาษีสรรพสามิต
ตามปริมาณ
บาท/หน่วย
จานวนภาษีสรรพสามิต จานวนภาษีสรรพสามิตของแต่ละ
บาท
รายการของสินค้าที่เสียหายหรือ
เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ (ส่วน
ของจานวนเต็มบาท)
จานวนภาษีสรรพสามิต จานวนภาษีสรรพสามิตของแต่ละ

3.12
3.13
3.14
3.15

3.16

ตัวอย่างข้อมูล
12V.11P
15
5 (กล่อง)

100 (ก้อน)
เสื่อมคุณภาพ

350.25
10
3,502

50

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

สต.
3.17

3.18

3.19

3.20
3.21

3.22

รายการของสินค้าที่เสียหายหรือ
เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ (ส่วน
ของเศษสตางค์)
รวมภาษีสรรพสามิต
จานวนภาษีสรรพสามิตรวมทุก
ตามปริมาณ (บาท/
รายการที่คิดตามอัตราภาษี
หน่วย)
สรรพสามิตตามปริมาณของสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การ
ไม่ได้
รวมภาษีสรรพสามิต
จานวนภาษีสรรพสามิตรวมทุก
จานวนภาษีสรรพสามิต รายการที่คิดตามอัตราภาษี
(บาท)
สรรพสามิตตามมูลค่าของสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การ
ไม่ได้
(ส่วนของจานวนเต็มบาท)
รวมภาษีสรรพสามิต
จานวนภาษีสรรพสามิตรวมทุก
จานวนภาษีสรรพสามิต รายการที่คิดตามอัตราภาษี
(สต.)
สรรพสามิตตามมูลค่าของสินค้าที่
เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การ
ไม่ได้
(ส่วนของเศษสตางค์)
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
อัตราภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
กระทรวงมหาดไทยร้อย กระทรวงมหาดไทย
ละ
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
จานวนภาษีที่เก็บเพิ่มสาหรับ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยของจานวนภาษี
ตามปริมาณ (บาท/
สรรพสามิตรวมทุกรายการที่คิดตาม
หน่วย)
อัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ
ของสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใช้การไม่ได้ (ข้อมูล 3.17)
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
จานวนภาษีที่เก็บเพิ่มสาหรับ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยของจานวนภาษี
จานวนภาษีสรรพสามิต สรรพสามิตรวมทุกรายการที่คิดตาม
(บาท)
อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าของ

ตัวอย่างข้อมูล

-

3,502

50

10
-

3,50

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ลาดับ
ข้อมูล

3.23

3.24

3.25

3.26

4. สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

4.1

4.2

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

สินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจน
ใช้การไม่ได้
(ส่วนของจานวนเต็มบาท)
(ข้อมูล 3.18)
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อ
จานวนภาษีที่เก็บเพิ่มสาหรับ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยของจานวนภาษี
จานวนภาษีสรรพสามิต สรรพสามิตรวมทุกรายการที่คิดตาม
(สต.)
อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าของ
สินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจน
ใช้การไม่ได้
(ส่วนของเศษสตางค์)
(ข้อมูล 3.19)
รวมภาษีทั้งสิ้น ตาม
จานวนภาษีสรรพสามิตทั้งสิ้นที่คิด
ปริมาณ (บาท/หน่วย) ตามอัตราภาษีสรรพสามิตตาม
ปริมาณของสินค้าที่เสียหายหรือ
เสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้
รวมภาษีทั้งสิ้น จานวน จานวนภาษีสรรพสามิตทั้งสิ้นที่คิด
ภาษีสรรพสามิต (บาท) ตามอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า
ของสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใช้การไม่ได้
(ส่วนของจานวนเต็มบาท)
รวมภาษีทั้งสิ้น จานวน จานวนภาษีสรรพสามิตทั้งสิ้นที่คิด
ภาษีสรรพสามิต (สต.) ตามอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า
ของสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อม
คุณภาพจนใช้การไม่ได้
(ส่วนของเศษสตางค์)
ลงชื่อ.......................ผู้ ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมพร้อม
ประกอบอุตสาหกรรม ลายเซ็นในวงเล็บชัดเจน
(.................)
วันที่

วันเดือนปีที่ยื่นเอกสาร

ตัวอย่างข้อมูล

25

-

3,852

50

นายถ่าน ไฟแรง
(นายถ่าน ไฟแรง)
1 ก.ค. 2558

