
 หน้า   ๒๑๔ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  กําหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต  และสถานที่ย่ืนแบบรายการภาษีสรรพสามิต 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕4  (1)  (2)  (3)  (4)  มาตรา  ๕5  และมาตรา  ๖0   
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ .ศ.  2560  อธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนดแบบรายการ 
ภาษีสรรพสามิต  และสถานที่ย่ืนแบบรายการภาษีสรรพสามิตของผู้นําเข้าไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1 การย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษีสรรพสามิต 
(1) กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต  ย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษี

ตามแบบ  ภส.03-07  ท้ายประกาศนี้  ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 

(2) กรณีผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 
 ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิต  ย่ืนแบบรายการภาษี  และ

ชําระภาษีสรรพสามิตตามแบบ  ภส.03-08  ท้ายประกาศนี้  ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ  สํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานบริการตั้งอยู่ 

(3) กรณีผู้นําเข้า 
 ให้ผู้นําเข้าสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต  ย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษี  ตามแบบ

ที่กฎหมายว่าด้วยศุลกากรกําหนดไว้  ณ  สถานที่ดังต่อไปนี้ 
 (3.1) สํานักงานศุลกากร  หรือด่านศุลกากร  หรือที่ซึ่งกรมศุลกากรกําหนดให้มีหน้าที่

ดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น ๆ  สําหรับสินค้า 
ที่นําเข้าและส่งออก  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดกรมศุลกากรเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

 (3.2) สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถานประกอบการซึ่งเป็นสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่  
ในกรณีที่มีการย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษีเพิ่มเติม 

(4) ในกรณีอื่นนอกจาก  (๑) - (๓)  และผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา  22  และมาตรา  23  
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  ให้ย่ืนแบบรายการภาษีและชําระภาษีตามแบบ   
ภส.03-07  ท้ายประกาศนี้  ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต  ณ   สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอยู่ในเขตท้องที่นั้น 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมชาย  พูลสวัสดิ์ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
แบบรายการภาษีสรรพสามิต 

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

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขที่รับ..................................................       
วันที่รับ.................................................. 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ......................................... 

ภส.03-07 
 

 
 
 
 
 

 

(1) 
ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้เสียภาษี.......................................................................................... 
ชื่อโรงอุตสาหกรรม...................................................................................................................... 

เลขทะเบียนสรรพสามิต -- 

สถานที่ตั้ง เลขที่....................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................................................... 
ถนน.........................................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต.........................................................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์...............................................................................โทรศัพท์................................... 
E-mail..........................................................................................................................................     
กรณีเป็นผู้อ่ืน โปรดระบุ (สถานะ)................................................................................                                                  

 

(2) 
ช าระภาษีส าหรับ   แสตมป์สรรพสามิต/เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
                    สินค้าน าออกจากโรงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 
                            วันที่............เดือน...............................พ.ศ................. 
                    ช าระเพิ่มเติม ส าหรับใบเสร็จรับเงินเลขที่/เล่มที ่
                             ............................................................................. 
                    อื่น ๆ................................................ 
 

ส าหรับ 
เจ้าพนักงาน 

 

(18) 
ใบเสร็จรับเงินเลขที/่เล่มที่................................................. 
วัน เดือน ปี....................................................................... 
เจ้าพนักงานผู้รับ............................................................... 

(3) 
ที่ 

(4) 
ประเภท 

ที่ 
(5)  

รายการสินค้า 

(6)  
ภาษีสรรพสามิต (บาท) (7) 

รวมภาษีสรรพสามิต 

(8) 
ภาษีเก็บเพิ่ม 

เพื่อราชการส่วน
ท้องถิ่น ร้อยละ 10 

 
อัตราภาษี 

ภาษีต่อปริมาณ
สินค้าทั้งหมด 

ชื่อสินค้า 
แบบ/รุ่น/
ดีกรี/ CO2 

/ความหวาน 
ขนาด 

ปริมาณ 
สินค้า 
ที่เสีย
ภาษี 

ราคาขายปลีก
แนะน าไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ตาม 
มูลค่า 

ตาม
ปริมาณ 

ตาม 
มูลค่า 

ตาม
ปริมาณ 

บาท สต. บาท สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่ส าแดงในแบบ

รายการภาษีสรรพสามิตนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
ทุกประการ และได้แนบเอกสารรายละเอียดประกอบจ านวน
...............ฉบบั 
 

 
ลงชื่อ............................................................ 
    (.............................................................) 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้เสียภาษี 
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ........... 

 

(9)   รวมภาษี 
 
    

(10)  หัก ลดหย่อนภาษี     

(11)  คงเหลือภาษี     

(12)  เบี้ยปรับ     

(13)  เงินเพิ่มร้อยละ....................ต่อเดือน     

(14)  รวม (11) (12) (13)     

(15)  หัก คืนภาษี ที่.....................     

(16)  รวม     

(17)  รวมภาษีที่ต้องช าระทั้งสิ้น  

(ตัวอักษร)   (....................................................................................................................) 

 

  



- ๒ - 
 

ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติ 

 
1. แบบรายการภาษีสรรพสามิตให้ส าแดงรายการเพื่อช าระภาษีสรรพสามิต ส าหรับสินค้าแต่ละชนิด กรณีที่มีสินค้าหลายรายการ 

และไม่สามารถแยกส าแดงรายการให้ครบถ้วนในแบบรายการภาษีสรรพสามิตได้ ก็ให้ส าแดงเป็นรายการเดียวโดยแนบ
เอกสารรายละเอียดที่ได้รับรองว่าถูกต้องแล้วมาด้วย 
 

2. การกรอกแบบรายการภาษี 
2.1 ช่อง (1) ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้เสียภาษี ให้กรอกชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีในกรณีต่าง ๆ รวมถึงคลังสินค้าทัณฑ์บน

หรือสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย ยกเว้น ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พร้อมสถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน หรือสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย หรือสถานที่อยู่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีกรณีอื่น ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน     
กรณีเป็นผู้อื่น หมายถึงบุคคลที่มิได้เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม แต่เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
อาทิ เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน ผู้จัดการมรดก ทายาท ผู้ช าระบัญชี ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ เป็นต้น 

2.2 ช่อง (2) ให้กรอกวันที่ที่น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือวันที่ยื่นช าระภาษี กรณีที่สินค้าบางประเภทใช้แสตมป์
สรรพสามิตหรือสิ่งผนึกภาชนะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

2.3 ช่อง (3) ให้กรอกเรียงล าดับรายการสินค้าที่ยื่นช าระภาษี 
2.4 ช่อง (4) ให้กรอกประเภทที่ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิต 
2.5 ช่อง (5) ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสินค้า แบบหรือรุ่น (กรณีรถยนต์)  ดีกรี (กรณีสุรา) ความหวาน (กรณี

เครื่องดื่มให้ระบุหน่วยเป็น กรัม/100 มิลลิลิตร) ขนาด ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่ง (กรณีสุราหรือเครื่องดื่มให้ระบุ
หน่วยเป็น ลิตร กรณียาสูบให้ระบุหน่วยเป็นมวนต่อหน่วย หรือกรัมต่อหน่วย กรณีไพ่ให้ระบุหน่วย เป็นใบต่อหน่วย) 
ปริมาณสินค้าทั้งหมด ราคาขายปลีกแนะน าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยสินค้า ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

2.6 ช่อง (6) ให้กรอกอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าและตามปริมาณ และภาษีสรรพสามิตที่ค านวณได้ต่อปริมาณ
สินค้าทั้งหมด ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าแหน่งที่ 5 ปัดตามหลักสากล 

2.7 ช่อง (7) รวมภาษีสรรพสามิต ให้กรอกภาษีสรรพสามิตที่จะต้องเสียจริง โดยอาจเป็นภาษีตามมูลค่า หรือตาม
ปริมาณ หรือทั้งตามมูลค่าและปริมาณ แล้วแต่กรณี  ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง (ต าแหน่งที่ 3 ปัดตามหลักสากล) 

2.8 ช่อง (8) ให้กรอกจ านวนภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นตามอัตราที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ใช้ทศนิยม         
2 ต าแหน่ง (ต าแหน่งที่ 3 ปัดตามหลักสากล) โดยค านวณจากภาษีสรรพสามิต ตามช่อง (7) 

2.9 ช่อง (9) ให้กรอกภาษีสรรพสามิตเศษของบาทปัดทิ้ง หรือ ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น เศษของสตางค์    
ปัดทิ้ง รวมทุกรายการสินค้า  

2.10  ช่อง (10) ให้กรอกจ านวนภาษีสรรพสามิตส าหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ กรณีที่มีสิทธิหักลดหย่อนภาษี 
2.11  ช่อง (11) แสดงภาษีคงเหลือจากที่ได้หักลดหย่อนภาษีแล้ว 
2.12  ช่อง (12) ให้กรอกจ านวนเบี้ยปรับ ในกรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ยื่นแบบรายการภาษีในเวลาที่ก าหนด      

หรือยื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดท าให้จ านวนภาษีที่ต้องช าระขาดไป ซึ่งจะต้องเสีย       
เบี้ยปรับอีก 2 เท่า หรืออีก 1 เท่าของค่าภาษี แล้วแต่กรณี 

2.13 ช่อง (13) ให้กรอกจ านวนเงินที่ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องช าระ   
โดยไม่รวมเบี้ยปรับ กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ช าระภาษีภายในเวลาก าหนด หรือช าระขาดจากจ านวนภาษีที่ต้องเสีย 

2.14  ช่อง (14) เป็นผลรวมของช่อง (11) (12) และ (13)  
2.15 ช่อง (15) ให้กรอกจ านวนภาษีที่ได้มีการคืน กรณีที่ผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รับคืนตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2560 พร้อมกับกรอกเลขที่หนังสือที่อนุมัติแล้ว 
2.16  ช่อง (16) แสดงผลรวมของภาษีสรรพสามิตและผลรวมของภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 
2.17  ช่อง (17) แสดงผลรวมของภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 
2.18  ช่อง (18) แสดงรายละเอียดของใบเสร็จรับเงิน 
 

----------------------------- 



กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
แบบรายการภาษีสรรพสามิต 

ตามมาตรา 54 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
เลขที่รับ.................................................       
วันที่รับ.................................................. 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ........................................ 

ภส.03-08 
  

 

 

(1) 
ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบรกิาร/ผู้เสียภาษี................................................................................ 
ชื่อสถานบริการ .......................................................................................................................... 

เลขทะเบียนสรรพสามิต  -- 

สถานที่ตั้งเลขที่....................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย........................................................... 
ถนน.........................................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต.........................................................................จังหวัด............................................... 

รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์.............................................................................. 

e-mail: ......................................................................................................................................     
กรณีเป็นผู้อื่น โปรดระบุ (สถานะ) ....................................................................................... (18)                                                                                            

 
(2) 

การช าระภาษีส าหรับรายรับของเดือน.................................................. 
พ.ศ. ................. 

ส าหรับ  
เจ้าพนักงาน 

 

(17) 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่/เล่มที่................................................. 
วัน เดือน ปี....................................................................... 
เจ้าพนักงานผู้รับ............................................................... 

(3) 
ราย 
การ 
ที ่

(4) 
ประ 

เภทพกิัด 
ที ่

(5) 
รายการบริการ 

(6) 
อัตราภาษี 

(7) 
ภาษีสรรพสามติ 

(8) 
รวมภาษีสรรพสามิต 

(9) ภาษีเก็บ
เพิ่มเพือ่ทอ้งถิน่ 

รายการที่
ประกอบ 

กิจการบรกิาร 

ขนาดพืน้ที่/
ปริมาณการใช้

บริการ 

ราคาค่าบริการ
ต่อหน่วย 
(บาท) 

มูลค่าการบริการ 
(บาท) 

ตามมูลค่า 
ร้อยละ 

ตามปริมาณ 
หน่วยละ 

ตามมูลค่า
(บาท) 

ตามปริมาณ 
(บาท) 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่ส าแดงในแบบรายการภาษี

สรรพสามิตนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ และได้
แนบเอกสารรายละเอียดประกอบ    จ านวน...............ฉบับ 
 

 
 

ลงชื่อ............................................................ 
    (.............................................................) 

                               ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ/ผู้เสียภาษี 
                  วันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .......... 

(10)   รวมภาษีสรรพสามิต   
  

(11)  เบี้ยปรับ     

(12)  เงินเพิ่มร้อยละ....................ต่อเดือน     

(13)  รวม (10) (11) (12)     

(14)  หกั คืนภาษีตามหนังสือ ที่.......................................     

(15)  รวมภาษ ี     

(16) รวมภาษีที่ต้องช าระทั้งสิ้น   

(ตัวอักษร) (.......................................................................................................................) 

 

 

 

 



- ๒ - 
 

ข้อควรทรำบและแนวปฏิบัต ิ
 

๑. กรณีที่รายรับจากการให้บริการมีหลายรายการและไม่สามารถแยกส าแดงรายการให้ครบถ้วนในแบบรายการภาษี
สรรพสามิตได้ ให้ส าแดงเป็นรายการเดียวโดยแนบเอกสารรายละเอียดที่ได้รับรองว่าถูกต้องแล้วมาด้วย 

 
2. การกรอกแบบรายการภาษี 

๒.๑ ช่อง (1) ให้กรอกช่ือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ช่ือสถานบริการ เลขทะเบียนสรรพสามิต และสถานที่ตั้ง       
ให้ชัดเจน 

๒.๒ ช่อง (2) ให้กรอกเดือนที่เกิดความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษี 
๒.๓ ช่อง (3) ให้กรอกเรียงล าดับรายการที่ยื่นช าระภาษี 
๒.๔ ช่อง (4) ให้กรอกประเภทท่ีตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
๒.๕ ช่อง (5) ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือและชนิดของการบริการ  /ขนาดพื้นท่ีหน่วยเป็นตารางเมตรส าหรับบริการ

ตามประเภทที่ 07.01  หรือปริมาณการใช้บริการหน่วยเป็นรอบส าหรับบริการตามประเภทที่ 07.02 /ราคา
ค่าบริการต่อหน่วย และมูลค่าการบริการ 

๒.๖ ช่อง (6) ให้กรอกอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บอยู่ในเวลาความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น  
๒.๗ ช่อง (7) ให้กรอกภาษีสรรพสามิต 

๒.๗.๑ ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า เท่ากับ มูลค่าการบริการ คูณ อัตราภาษีตามมูลค่า 
๒.๗.๒ ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ เท่ากับ ขนาดพื้นท่ี/ปริมาณการใช้บริการ คูณ อัตราภาษีตามปริมาณ  

๒.๘ ช่อง (8) ให้กรอกจ านวนเงินภาษีสรรพสามิตที่ต้องช าระของแต่ละรายการ 
๒.๙ ช่อง (9) ให้กรอกจ านวนเงินภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 
๒.๑๐ ช่อง (10) ให้กรอกผลรวมจ านวนเงินภาษีสรรพสามิตที่ต้องช าระทุกรายการ 
๒.๑๑ ช่อง (11) ให้กรอกจ านวนเงินเบี้ยปรับกรณีที่การยื่นแบบรายการภาษีไม่ถูกต้อง 
๒.๑๒ ช่อง (12) ให้กรอกจ านวนเงินเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บเพิ่ม (ถ้ามี) 
๒.๑๓ ช่อง (13) ให้กรอกผลรวมของช่องที่ (10) + (11) + (12) 
๒.๑๔ ช่อง (14) ให้กรอกจ านวนเงินที่ได้มีการคืน กรณีที่ผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รบคืนตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  

พ.ศ. 2560 พร้อมกรอกเลขท่ีหนังสือท่ีอนุมัติแล้ว 
๒.๑๕ ช่อง (15) ให้กรอกผลลัพธ์จากช่องที่ (13) – (14) 
๒.๑๖ ช่อง (16) ให้กรอกผลลัพธ์จากช่องที่ (8) + (9) 
๒.๑๗ ช่อง (17) ให้กรอกเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับค่าภาษี และลงช่ือเจ้าพนักงานผู้รับเงินภาษี 
๒.๑๘ ช่อง (18) กรณีเป็นผู้อื่น หมายถึงบุคคลที่มิได้เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม แต่เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี

สรรพสามิต อาทิ ผู้จัดการมรดก ทายาท ผู้ช าระบัญชี ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ เป็นต้น 
 

----------------------------- 

 


	
	สม.-ประกาศ สถานที่ยื่นแบบรายการภาษี แนบ1
	สม.-ประกาศ สถานที่ยื่นแบบรายการภาษี แนบ2


