กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
แบบรายการภาษีสรรพสามิต
ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ภส.03-07

(1)
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้เสียภาษี.......................................................................................... ชาระภาษีสาหรับ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม......................................................................................................................
เลขทะเบียนสรรพสามิต --
สถานที่ตั้ง เลขที่....................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย...........................................................
ถนน.........................................................................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต.........................................................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์...............................................................................โทรศัพท์...................................
E-mail..........................................................................................................................................
สาหรับ
กรณีเป็นผู้อื่น โปรดระบุ (สถานะ)................................................................................
เจ้าพนักงาน
(3)
(4)
ที่ ประเภท
ที่

(5)
รายการสินค้า

ชื่อสินค้า

แบบ/รุ่น/
ดีกรี/ CO2 ขนาด
/ความหวาน

ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า รายการที่ ส าแดงในแบบ
รายการภาษีสรรพสามิตนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
ทุกประการ และได้แนบเอกสารรายละเอียดประกอบจานวน
...............ฉบับ
ลงชื่อ............................................................
(.............................................................)
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้เสียภาษี
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...........

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที่รับ..................................................
วันที่รับ..................................................
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับ.........................................

(2)
 แสตมป์สรรพสามิต/เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
 สินค้านาออกจากโรงอุตสาหกรรม ตั้งแต่
วันที่............เดือน...............................พ.ศ.................
 ชาระเพิ่มเติม สาหรับใบเสร็จรับเงินเลขที่/เล่มที่
.............................................................................
 อื่น ๆ................................................

(18)
ใบเสร็จรับเงินเลขที่/เล่มที่.................................................
วัน เดือน ปี.......................................................................
เจ้าพนักงานผู้รับ...............................................................
(6)
(8)
ภาษีสรรพสามิต (บาท)
ภาษี
เ
ก็บเพิ่ม
(7)
เพื
อ
่
ราชการส่
วน
ภาษีต่อปริมาณ รวมภาษีสรรพสามิต
อัตราภาษี
ท้องถิ่น ร้อยละ 10
สินค้าทั้งหมด

ปริมาณ
ราคาขายปลีก
สินค้า
ตาม ตาม ตาม ตาม
แนะนาไม่รวม
ที่เสีย
มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ
ภาษีมูลค่าเพิม่
ภาษี

บาท

สต.

บาท

(9) รวมภาษี
(10) หัก ลดหย่อนภาษี
(11) คงเหลือภาษี
(12) เบี้ยปรับ
(13) เงินเพิ่มร้อยละ....................ต่อเดือน
(14) รวม (11) (12) (13)
(15) หัก คืนภาษี ที่.....................
(16) รวม
(17) รวมภาษีที่ตอ้ งชาระทั้งสิ้น
(ตัวอักษร) (....................................................................................................................)

สต.

-๒ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติ
1. แบบรายการภาษีสรรพสามิตให้สาแดงรายการเพื่อชาระภาษีสรรพสามิต สาหรับสินค้าแต่ละชนิด กรณีที่มีสินค้าหลายรายการ
และไม่สามารถแยกสาแดงรายการให้ครบถ้วนในแบบรายการภาษีสรรพสามิตได้ ก็ให้สาแดงเป็นรายการเดียวโดยแนบ
เอกสารรายละเอียดที่ได้รับรองว่าถูกต้องแล้วมาด้วย
2. การกรอกแบบรายการภาษี
2.1 ช่อง (1) ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้เสียภาษี ให้กรอกชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีในกรณีต่าง ๆ รวมถึงคลังสินค้าทัณฑ์บน
หรือสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ยกเว้น ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พร้อมสถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้า
ทัณ ฑ์บน หรือสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย หรือสถานที่อยู่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี กรณี อื่น ๆ ให้ ครบถ้วนชัดเจน
กรณีเป็นผู้อื่น หมายถึงบุคคลที่มิได้เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม แต่เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
อาทิ เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้จัดการมรดก ทายาท ผู้ชาระบัญชี ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ เป็นต้น
2.2 ช่อง (2) ให้กรอกวันที่ที่นาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือวันที่ยื่นชาระภาษี กรณีที่สินค้าบางประเภทใช้แสตมป์
สรรพสามิตหรือสิ่งผนึกภาชนะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
2.3 ช่อง (3) ให้กรอกเรียงลาดับรายการสินค้าที่ยื่นชาระภาษี
2.4 ช่อง (4) ให้กรอกประเภทที่ตามกฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีสรรพสามิต
2.5 ช่อง (5) ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสินค้า แบบหรือรุ่น (กรณีรถยนต์) ดีกรี (กรณี สุรา) ความหวาน (กรณี
เครื่องดื่ม ให้ระบุหน่วยเป็น กรัม/100 มิลลิลิตร) ขนาด ใช้ทศนิยม 4 ตาแหน่ง (กรณีสุราหรือเครื่องดื่ม ให้ระบุ
หน่วยเป็น ลิตร กรณียาสูบให้ระบุหน่วยเป็นมวนต่อหน่วย หรือกรัมต่อหน่วย กรณีไพ่ให้ระบุหน่วย เป็นใบต่อหน่วย)
ปริมาณสินค้าทั้งหมด ราคาขายปลีกแนะนาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยสินค้า ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
2.6 ช่อง (6) ให้กรอกอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าและตามปริมาณ และภาษีสรรพสามิ ตที่คานวณได้ต่อปริมาณ
สินค้าทั้งหมด ใช้ทศนิยม 4 ตาแหน่ง ตาแหน่งที่ 5 ปัดตามหลักสากล
2.7 ช่อง (7) รวมภาษีสรรพสามิต ให้กรอกภาษีสรรพสามิตที่ จะต้องเสียจริง โดยอาจเป็นภาษีตามมูลค่า หรือตาม
ปริมาณ หรือทั้งตามมูลค่าและปริมาณ แล้วแต่กรณี ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง (ตาแหน่งที่ 3 ปัดตามหลักสากล)
2.8 ช่อง (8) ให้กรอกจานวนภาษีเก็บเพิ่ม เพื่อราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ใช้ทศนิยม
2 ตาแหน่ง (ตาแหน่งที่ 3 ปัดตามหลักสากล) โดยคานวณจากภาษีสรรพสามิต ตามช่อง (7)
2.9 ช่อง (9) ให้กรอกภาษีสรรพสามิต เศษของบาทปัดทิ้ง หรือ ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น เศษของสตางค์
ปัดทิ้ง รวมทุกรายการสินค้า
2.10 ช่อง (10) ให้กรอกจานวนภาษีสรรพสามิตสาหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ กรณีที่มีสิทธิหักลดหย่อนภาษี
2.11 ช่อง (11) แสดงภาษีคงเหลือจากที่ได้หักลดหย่อนภาษีแล้ว
2.12 ช่อง (12) ให้กรอกจานวนเบี้ ย ปรับ ในกรณี ผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ยื่น แบบรายการภาษี ในเวลาที่กาหนด
หรือยื่ นแบบรายการภาษี ไว้ไม่ ถูกต้ อง หรือ มีข้อ ผิดพลาดท าให้ จานวนภาษี ที่ต้ องชาระขาดไป ซึ่งจะต้อ งเสี ย
เบี้ยปรับอีก 2 เท่า หรืออีก 1 เท่าของค่าภาษี แล้วแต่กรณี
2.13 ช่อง (13) ให้กรอกจานวนเงินที่ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชาระ
โดยไม่รวมเบี้ยปรับ กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ชาระภาษีภายในเวลากาหนด หรือชาระขาดจากจานวนภาษีที่ต้องเสีย
2.14 ช่อง (14) เป็นผลรวมของช่อง (11) (12) และ (13)
2.15 ช่อง (15) ให้กรอกจานวนภาษีที่ได้มีการคืน กรณีที่ผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รับคืนตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 พร้อมกับกรอกเลขที่หนังสือที่อนุมัติแล้ว
2.16 ช่อง (16) แสดงผลรวมของภาษีสรรพสามิตและผลรวมของภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น
2.17 ช่อง (17) แสดงผลรวมของภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น
2.18 ช่อง (18) แสดงรายละเอียดของใบเสร็จรับเงิน
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