คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ส.2/84ค คำขอคืนค่ำภำษีสรุ ำสำหรับสุรำที่สง่ ออกไปนอกรำชอำณำจักร
หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ
ข้อมูล

1. สำหรับเจ้ำ 1.1
พนักงำน

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่

ควำมหมำย
กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงำนตำมลำดับกำรรับหนังสือ

ตัวอย่ำงข้อมูล
002334 หรือ
2334

ซึ่งจะเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1
ม.ค. ของทุกปี
1.2

วัน/เดือน/ปี
ที่รับ

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ

10 เม.ย. 2557

1.3

เจ้ำพนักงำนผูร้ ับ

ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบ
และมีชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บ

นำยกฤตพร
ศรีศิริ

ชัดเจน

(_____)

2.1

วัน/เดือน/ปี (ที่ยื่นคำ วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นคำขอ

10 เม.ย. 2557

ขอ)
3. สำหรับผู้

3.1

ชื่อผู้ส่งออกสุรำ

ชื่อผู้ส่งออกสุรำ

ประกอบ
อุตสำหกรรม

3.2

 เป็นผู้ได้รับ
อนุญำตให้ทำสุรำ

เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ทำสุรำ

3.3

 เป็นผู้ซื้อหรือได้รับ เป็นผู้ซื้อหรือได้รับสุรำจำกผู้ได้รับ
สุรำจำกผู้ได้รับ
ใบอนุญำตให้ทำสุรำ

-

ใบอนุญำตให้ทำสุรำ
3.4

ใบอนุญำตทำสุรำเลขที่ เลขที่ออกใบอนุญำต

3.5

ลงวันที่

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญำต

240066

3.6

เลขที่

บ้ำนเลขที่ทสี่ ถำนที่ตั้งโรงงำนหรือ

39638

สถำนประกอบกำรตัง้ อยู่
3.7

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยทีส่ ถำนที่ตั้ง

สุขุมวิท 33

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

โรงงำนหรือสถำนประกอบกำรตั้งอยู่
3.8

ถนน

ชื่อถนนที่สถำนที่ตั้งโรงงำนหรือ
สถำนประกอบกำรตัง้ อยู่

สุขุมวิท

3.9

ตำบล/แขวง

ชื่อตำบลหรือแขวงทีส่ ถำนที่ตั้ง
คลองตันเหนือ
โรงงำนหรือสถำนประกอบกำรตั้งอยู่

3.10

อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอหรือเขตทีส่ ถำนที่ตั้ง
เขตวัฒนำ
โรงงำนหรือสถำนประกอบกำรตั้งอยู่

3.11

จังหวัด

ชื่อจังหวัดของสถำนที่ตั้งโรงงำนหรือ กรุงเทพมหำนคร
สถำนประกอบกำรตัง้ อยู่

3.12

รหัสไปรษณีย์

หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของสถำน
ที่ตั้งโรงงำนหรือสถำนประกอบกำร

10110

ตั้งอยู่
3.13

โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถำน
ที่ตั้งโรงงำนหรือสถำนประกอบกำร
ตั้งอยู่

4.1

ขอแจ้งว่ำได้ส่งสุรำ
ตำมคำขอคืนค่ำภำษี

วันที่ส่งสุรำตำมคำขอคืนภำษีสุรำ
ออกไปนอกรำชอำณำจักร ในฟอร์ม

สุรำ (ส.๒/๘๔ข) ลง
วันที่

ส.๒/๘๔ข

4.2

ใบขนสินค้ำออกเลขที่ เลขที่ใบขนสินค้ำขำออก

4.3

วันที่

วัน/เดือน/ปี ที่ขนสินค้ำออกตำมใบ
ขนสินค้ำออก

4.4

เดือน

วัน/เดือน/ปี ที่ขนสินค้ำออกตำมใบ
ขนสินค้ำออก

4.5

พ.ศ.

วัน/เดือน/ปี ที่ขนสินค้ำออกตำมใบ
ขนสินค้ำออก

02-662-1345

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล
4.6

ชื่อข้อมูล
ใบอนุญำตขนสุรำ (ส.

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

เลขที่ใบอนุญำตขนสุรำ

๑/๔๓) เลขที่
5.1

ที่

ลำดับที่ของรำยกำร

5.2

ชนิดสุรำ

ชนิดของสินค้ำ

สุรำกลั่น

5.3

พิกัดศุลกำกร

ประเภทพิกัดศุลกำกร

-

5.4

ชื่อสุรำ

ชื่อสินค้ำ

ปำกหำน

5.5

แรงแอลกอฮอล์

แรงแอลกอฮอล์โดยปริมำตรของสุรำ 35
หน่วยเป็น ดีกรี

5.6

ขนำดบรรจุภำชนะ
(ลิตร)

ขนำดภำชนะบรรจุสุรำ

0.625

5.7

จำนวนภำชนะ (ถัง/
ขวด/กระป๋อง)

จำนวนภำชนะที่บรรจุ

200

5.8

ปริมำณน้ำสุรำ (ลิตร)

ปริมำณน้ำสุรำทีส่ ่งออกหน่วยเป็น
ลิตร

-

5.9

รำคำขำยส่งช่วง
สุดท้ำย

รำคำที่ผู้ได้รบั อนุญำตทำสุรำ ตำมำตรำ 64
๕ ผู้นำเข้ำสุรำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
ตำมมำตรำ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญำตขำย
สุรำ ประเภทที่ ๑ หรือผู้ได้รับ
ใบอนุญำตขำยสุรำ ประเภทที่ ๒ ตำม
มำตรำ ๑๙ แห่งพระรำชบัญญัติสุรำ
พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ขำยสุรำให้แก่ผู้ขำย
ปลีก โดยรวมค่ำขนส่งหรือค่ำบริกำร
อย่ำงอื่น ทัง้ นี้ ต้องเป็นรำคำตำมปกติ
ในทำงธุรกิจโดยสุจริตและเปิดเผย โดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม

5.10

ภำษีสุรำต่อภำชนะ : ภำษีสุรำตำมมูลค่ำ (บำท/ภำชนะ)
ภำษีตำมมูลค่ำ (บำท/

60

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ภำชนะ)
5.11

ภำษีสุรำต่อภำชนะ :
ภำษีตำมปริมำณ

ภำษีสุรำตำมปริมำณ (บำท/ภำชนะ)

(บำท/ภำชนะ)
5.12

รำยกำรภำษีสรุ ำทีเ่ สีย ภำษีสุรำตำมมูลค่ำที่เสียภำษีไว้แล้ว
ไว้แล้ว : รวมภำษีตำม (บำท)
มูลค่ำ (บำท)

5.13

รำยกำรภำษีสรุ ำทีเ่ สีย ภำษีสุรำตำมมูลค่ำที่เสียภำษีไว้แล้ว
ไว้แล้ว : รวมภำษีตำม (สต.)
มูลค่ำ (สต.)

5.14

รำยกำรภำษีสรุ ำทีเ่ สีย ภำษีสุรำตำมปริมำณทีเ่ สียภำษีไว้
ไว้แล้ว : รวมภำษีตำม แล้ว (บำท)
ปริมำณ (บำท)

5.15

รำยกำรภำษีสรุ ำทีเ่ สีย ภำษีสุรำตำมปริมำณทีเ่ สียภำษีไว้
ไว้แล้ว : รวมภำษีตำม แล้ว (สต.)
ปริมำณ (สต.)

5.16

รำยกำรภำษีสรุ ำทีเ่ สีย เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่เสียภำษีสรุ ำไว้
ไว้แล้ว :
แล้ว
ใบเสร็จรับเงิน (เลขที่)

5.17

รำยกำรภำษีสรุ ำทีเ่ สีย เล่มที่ใบเสร็จรับเงินทีเ่ สียภำษีสุรำไว้
ไว้แล้ว :
แล้ว
ใบเสร็จรับเงิน (เล่มที่)

5.18

รวมภำษีสุรำทีเ่ สียไว้
แล้ว : ภำษีสุรำตำม
มูลค่ำ (บำท)

ภำษีสุรำตำมมูลค่ำที่เสียไว้แล้วรวม
(บำท)

6.75

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ

ชื่อข้อมูล

ข้อมูล
5.19 รวมภำษีสุรำทีเ่ สียไว้
แล้ว : ภำษีสุรำตำม

ควำมหมำย
ภำษีสุรำตำมมูลค่ำที่เสียไว้แล้วรวม
(สต.)

มูลค่ำ (สต.)
5.20

รวมภำษีสุรำทีเ่ สียไว้
แล้ว : ภำษีสุรำตำม
ปริมำณ (บำท)

ภำษีสุรำตำมปริมำณทีเ่ สียไว้แล้วรวม
(บำท)

5.21

รวมภำษีสุรำทีเ่ สียไว้
แล้ว : ภำษีสุรำตำม

ภำษีสุรำตำมปริมำณทีเ่ สียไว้แล้วรวม (สต.)

ปริมำณ (สต.)
5.22

5.23

รวมภำษีสุรำทีเ่ สียไว้

ภำษีสุรำที่เสียไว้แล้วรวมทัง้ หมด

แล้ว : รวมภำษีสุรำ
(บำท)

(บำท)

รวมภำษีสุรำทีเ่ สียไว้
แล้ว : รวมภำษีสุรำ

ภำษีสุรำที่เสียไว้แล้วรวมทัง้ หมด
(สต.)

(สต.)
6.1

(ลงชื่อ)...ผู้ขอคืนค่ำ

ลงชื่อผู้ขอคืนภำษีสรุ ำ

ภำษีสุรำ (...)
6.2

วัน/เดือน/ปี

วันที่ในกำรส่งเอกสำร

7. ข. คำสั่งคืน 7.1

คำสั่งเพิม่ เติม

ผลกำรพิจำรณำของอธิบดีกรม

ค่ำภำษีสุรำ

สรรพสำมิต
7.2

(ลงชื่อ)...ผู้ขอคืนค่ำ

ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสำมิต

ภำษีสุรำ (...)
7.3

วัน/เดือน/ปี

วันที่อธิบดีบันทึกควำมเห็น

ตัวอย่ำงข้อมูล

