คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 03-08 รำยกำรภำษี สรรพสำมิ ตตำมมำตรำ 55 (3)
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

(1) สาหรับผู้
ประกอบ
กิจการสถาน
บริการ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

เลขทีร่ บั

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับ
ของหน่วยงานตามลาดับการ
รับหนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วันทีร่ บั
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั
แบบฟอร์ม
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ชื่อผูป้ ระกอบกิจการ ชื่อ บุคคล/นิตบิ ุคคลของผูย้ ่นื
สถานบริการ/ผูเ้ สีย แบบ
ภาษี

002368

ชื่อสถานบริการ
เลขทะเบียน
สรรพสามิต

บ.สลากไทย จากัด
2554099999000

สถานทีต่ งั ้ เลขที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย

ชื่อสถานบริการ
เลขทะเบียนสรรพสามิตที่
กรมสรรพสามิตออกให้
หลังจากยื่นขอจดทะเบียน
สรรพสามิต
บ้านเลขทีใ่ นทะเบียนบ้านของ
ผูย้ ่นื แบบ
หมู่ทใ่ี นทะเบียนบ้านของผูย้ ่นื
แบบ
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียน
บ้านของผูย้ ่นื แบบ

2 ธ.ค. 2562
ศิรพิ งษ์ ยินดี
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
บ.สลากไทย จากัด

999
9
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ถนน

(2) การชาระ
ภาษีสาหรับ

(17) สาหรับ
เจ้าพนักงาน

ความหมาย

ชื่อถนนในทะเบียนบ้านของผู้
ยื่นแบบ
ตาบล/แขวง
ชื่อตาบลหรือแขวงในทะเบียน
บ้านของผูย้ ่นื แบบ
อาเภอ/เขต
ชื่ออาเภอหรือเขตในทะเบียน
บ้านของผูย้ ่นื แบบ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบ้าน
ของผูย้ ่นื แบบ
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณียใ์ นทะเบียนบ้าน
ของผูย้ ่นื แบบ
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
ผูย้ ่นื แบบ
e-mail
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูย้ ่นื แบบ
กรณีเป็ นผูอ้ ่นื โปรด ระบุสถานะกรณีบุคคลมิได้
ระบุ (สถานะ)
เป็ นผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรม แต่เป็ นบุคคลที่
มีหน้าทีต่ อ้ งเสียภาษี
สรรพสามิต อาทิ ผูจ้ ดั การ
มรดก ทายาท ผูช้ าระบัญชี ผู้
ได้รบั เอกสิทธิ ์ เป็ นต้น
การชาระภาษี
เดือนทีย่ ่นื แบบฟอร์มรายการ
สาหรับรายรับของ ชาระภาษี
เดือน
พ.ศ.
ปี ทย่ี ่นื แบบฟอร์มรายการ
ชาระภาษี
ใบเสร็จรับเงินเลขที/่ เลขทีแ่ ละเล่มทีข่ อง
เล่มที่
ใบเสร็จรับเงิน
วัน เดือน ปี
วัน เดือน ปี ทีอ่ อกใบเสร็จ

ตัวอย่างข้อมูล
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-999999
-

พฤศจิกายน

2562
C0210057/000013
2
2 ธ.ค. 2562

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
เจ้าพนักงานผูร้ บั

ข้อมูลบริการ

(3) รายการที่
(4) ประเภทพิกดั ที่

(5) รายการบริการ:
รายการทีป่ ระกอบ
กิจการบริการ
(5) รายการบริการ:
ขนาดพืน้ ที/่ ปริมาณ
การใช้บริการ

(5) รายการบริการ:
ราคาค่าบริการต่อ
หน่วย (บาท)
(5) รายการบริการ:
มูลค่าการบริการ
(บาท)
(6) อัตราภาษี: ตาม
มูลค่าร้อยละ
(6) อัตราภาษี: ตาม
ปริมาณหน่วยละ

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ลายมือชื่อเจ้าพนักงานทีไ่ ด้
ทาการรับแบบ และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
ลาดับรายการบริการทีย่ ่นื
ชาระภาษี
หมายเลขพิกดั ภาษีทร่ี ะบุ
อัตราภาษีทจ่ี ดั เก็บของ
รายการบริการทีแ่ จ้งราคา
ค่าบริการหรือแจ้ง
เปลีย่ นแปลงราคา
ค่าบริการ
ประเภทบริการย่อยทีแ่ จ้ง
ราคาค่าบริการ

ศิรภิ า นาดี
(เจ้าพนักงาน
ธุรการ
ชานาญงาน)
1

ขนาดพืน้ ทีห่ น่วยเป็ นตาราง
เมตรสาหรับบริการตาม
ประเภทที่ 17.01 หรือ
ปริมาณการใช้บริการหน่วย
เป็ นรอบสาหรับการบริการ
ตามประเภทที่ 17.02
ราคาค่าบริการต่อหน่วย

400

มูลค่าการบริการ

200,000

18.02

สลากกินแบ่ง

500

อัตราภาษีคดิ ตามมูลค่า (ร้อย 0
ละ) ตามประเภทพิกดั อัตรา
ภาษี
อัตราภาษีคดิ ตามปริมาณ
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

(7) ภาษีสรรพสามิต: ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า
ตามมูลค่า (บาท)
(มูลค่าของการบริการ x
อัตราภาษี)
(7) ภาษีสรรพสามิต: ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ
ตามปริมาณ (บาท) (ขนาดพืน้ ที/่ ปริมาณการใช้
บริการ x อัตราภาษีตาม
ปริมาณ)
(8) รวมภาษี
จานวนภาษีสรรพสามิตทีต่ อ้ ง
สรรพสามิต: บาท
ชาระของแต่ละรายการ
(8) รวมภาษี
จานวนเศษสตางค์ 2 หลัก
สรรพสามิต: ส.ต.
(ปั ดจุดทศนิยมตามหลัก
คณิตศาสตร์) ของภาษี
สรรพสามิต
(9) ภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ จานวนภาษีทเ่ี รียกเก็บเพิม่
ท้องถิน่ : บาท
เพือ่ ราชการส่วนท้องถิน่ ร้อย
ละ 10
(9) ภาษีเก็บเพิม่ เพือ่ จานวนเศษสตางค์ 2 หลัก
ท้องถิน่ : ส.ต.
(ปั ดจุดทศนิยมตามหลัก
คณิตศาสตร์) ของภาษีเก็บ
เพิม่ เพือ่ ท้องถิน่
(10) รวมภาษี
ผลรวมจานวนเงินภาษี
สรรพสามิต
สรรพสามิตทีต่ อ้ งชาระทุก
รายการ
(11) เบีย้ ปรับ
จานวนเบีย้ ปรับในกรณีทผ่ี ู้
ประกอบกิจการไม่ย่นื แบบ
รายการภาษีภายในเวลาที่
กาหนด หรือยื่นแบบรายการ
ภาษีไม่ถูกต้อง หรือมี
ข้อผิดพลาดทาให้จานวนภาษี
ทีต่ อ้ งชาระคาดเคลื่อนไป

ตัวอย่างข้อมูล
0

-

0
.00

0

.00

0.00

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

(12) เงินเพิม่ ร้อยละ
...ต่อเดือน

จานวนเงินทีต่ อ้ งเสียเพิม่ อีก
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษ
ของเดือนของเงินภาษีทต่ี อ้ ง
ชาระ โดยไม่รวมเบีย้ ปรับ
กรณีทผ่ี เู้ สียภาษีไม่ชาระภาษี
ภายในเวลาทีก่ าหนด หรือ
ชาระขาดจากจานวนภาษีท่ี
ต้องเสีย
รวมมูลค่าภาษีทต่ี อ้ งชาระ
พร้อมเบีย้ ปรับ และเงินเพิม่
จานวนภาษีทไ่ี ด้มกี ารคืน
กรณีผเู้ สียภาษีมสี ทิ ธิได้รบั
คืนตามที่ พ.ร.บ. ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560
กาหนด พร้อมกับกรอกเลขที่
หนังสือทีอ่ นุมตั แิ ล้ว
ผลต่างมูลค่าภาษีทต่ี อ้ งชาระ
พร้อมเบีย้ ปรับ เงินเพิม่ กับ
เงินภาษีทไ่ี ด้มกี ารหักคืน
จานวนเงินรวมภาษี
สรรพสามิตและภาษีเก็บเพิม่
เพือ่ ท้องถิน่
จานวนเงินรวมสุทธิทต่ี อ้ ง
ชาระทัง้ หมด (เขียนเป็ น
รูปแบบตัวอักษร)

(13) รวม (10) (11)
(12)
(14) หัก คืนภาษี
ตามหนังสือ ที.่ ..

(15) รวมภาษี

(16) รวมภาษีทต่ี อ้ ง
ชาระทัง้ สิน้
(ตัวอักษร) (…)

ตัวอย่างข้อมูล
-

0.00
-

0.00

0.00

ศูนย์บาทถ้วน

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับผู้
ประกอบ
กิจการสถาน
บริการ

ชื่อข้อมูล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
รายการทีส่ าแดงใน
แบบรายการภาษี
สรรพสามิตนี้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความ
เป็ นจริงทุกประการ
และได้แนบเอกสาร
รายละเอียดประกอบ
จานวน...ฉบับ
ลงชื่อ...(...)

วันที…
่ เดือน…
พ.ศ….

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

คารับรองว่ารายการทีส่ าแดง 1
ในแบบรายการภาษี
สรรพสามิตนี้ถูกต้องครบถ้วน
ตามความเป็ นจริงทุกประการ
และได้แนบเอกสาร
รายละเอียดประกอบจานวน
...ฉบับ

ลงชื่อผูป้ ระกอบกิจการสถาน วัชรพงษ์ ปั นดี
บริการ/ผูเ้ สียภาษี พร้อมชื่อชื่อสกุล ในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื เอกสาร
2 ธ.ค. 2562

