คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ส.120-11 รำยกำรภำษีสุรำ
หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ ข้อมูล
1. สำหรับเจ้ำ 1.1
พนักงำน

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงำน
002334 หรือ
ตำมลำดับกำรรับหนังสือซึ่งจะเริม่ ลำดับที่ 1 2334
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี

1.2

วัน/เดือน/ปี ที่รบั

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ

10 เม.ย. 2557

1.3

เจ้ำพนักงำนผูร้ ับ

ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบและมีชื่อ นำยกฤตพร
พร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
ศรีศิริ
(_____)

2. สำหรับผู้

2.1

ประกอบ
อุตสำหกรรม
2.2

ชื่อผู้ได้รับอนุญำตทำ

ชื่อนิติบุคคล สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร องค์กร นำงติ๋ว จันทน

สุรำ

กำรเกษตร วิสำหกิจชุมชน ตำมที่ได้รับ
อนุญำตไว้กับกรมสรรพสำมิต

วิบูลย์

ชื่อโรงงำนสุรำ

ชื่อโรงงำนสุรำ

บริษัท เบียร์
ทิพย์ บริวเวอรี่
(1991) จำกัด

2.3

ใบอนุญำตทำสุรำ
เลขที่

เลขที่ออกใบอนุญำต

2.4

ใบอนุญำตทำสุรำ ลง วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญำต
วันที่

2.5

เลขทีป่ ระจำตัว

สำหรับนิตบิ ุคคลตำมกฎหมำยแพ่งและ
10555601045
พำณิชย์คือเลขนิติบุคคลทีอ่ อกโดยกระทรวง 4
พำณิชย์ กรณีอื่นให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสีย
ภำษีอำกร

2.6

ที่อยู่เลขที่

บ้ำนเลขที่ทสี่ ถำนที่ผลิตสินค้ำตั้งอยู่

598

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ข้อมูล
2.7
หมู่ที่

ชื่อหมู่ทสี่ ถำนที่ผลิตสินค้ำตั้งอยู่

-

2.8

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยทีส่ ถำนที่ผลิตสินค้ำตั้งอยู่

ทองหล่อ

2.9

ถนน

ชื่อถนนที่สถำนที่ผลิตสินค้ำตัง้ อยู่

สุขุมวิท 55

2.10

แขวง/ตำบล

ชื่อตำบลหรือแขวงทีส่ ถำนที่ผลิตสินค้ำตั้งอยู่ คลองตันเหนือ

2.11

เขต/อำเภอ

ชื่ออำเภอหรือเขตทีส่ ถำนที่ผลิตสินค้ำตั้งอยู่

วัฒนำ

2.12

จังหวัด

ชื่อจังหวัดทีส่ ถำนทีผ่ ลิตสินค้ำตั้งอยู่

กทม.

2.13

รหัสไปรษณีย์

หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของทีอ่ ยู่ทสี่ ถำนที่
ผลิตสินค้ำตั้งอยู่

10110

2.14

โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถำนทีผ่ ลิต
สินค้ำ

0818399255

3.1

เสียภำษีสำหรับสุรำที่ เลขที่ใบอนุญำต
ได้รับอนุญำตตำม
หนังสือกรม
สรรพสำมิต ที่

3.2

ลงวันที่

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญำต

3.3

เดือน

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญำต

3.4

พ.ศ.

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญำต

3.5

ใบเสร็จรับเงินเลขที่/

เลขที่ เล่มที่ของใบเสร็จรับเงินจำกกำรชำระ

เล่มที่

ภำษี

3.6

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบเสร็จ

3.7

เจ้ำพนักงำนผูร้ ับ ...
(...)

ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบและมีชื่อ
พร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน

4.1

ที่

ลำดับที่ของรำยกำร

4.2

(๓) ชนิดสุรำ

ให้ระบุชนิดสุรำ เช่น สุรำชำว สุรำผสม สุรำ เบียร์
ปรุงพิเศษ วิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน วอดก้ำ อุ
กระแช่หรือน้ำตำลเมำ สำโทหรือน้ำขำว

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ข้อมูล
ไวน์ผลไม้ ไวน์องุ่น หรือชนิดสุรำอื่น
4.3

(๔.๑) ชื่อสุรำ

ให้ระบุชื่อสุรำที่ได้แจ้งและรับอนุญำตไว้กับ
กรมสรรพสำมิต

4.4

(๔.๒) ดีกรี

แรงแอลกอฮอล์โดยปริมำตรของสุรำ หน่วย 6.4
เป็น ดีกรี

4.5

(๔.๓) ขนำดบรรจุ
(ลิตร)

ขนำดภำชนะบรรจุสุรำ

4.6

(๔.๔) จำนวนภำชนะ จำนวนภำชนะที่ชำระภำษี

4.7

(๔.๕) ปริมำณสุรำที่

จำนวนที่เสียภำษี (ลิตร) ได้จำก ขนำดบรรจุ 16266.24

เสียภำษี (ลิตร)

x จำนวนภำชนะ

(๔.๖) รำคำขำยส่ง

รำคำที่ผู้ได้รบั ใบอนุญำตทำสุรำตำมมำตรำ

ช่วงสุดท้ำยของสุรำ
ตำมแจ้ง (บำท/

๕ ผู้นำสุรำเช้ำมำในรำชอำณำจักรตำม
มำตรำ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญำตขำยสุรำ

ภำชนะ) ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม

ประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ ตำมมำตรำ ๑๙
แห่งพระรำชบัญญัตสิ ุรำ พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้

4.8

ขำยสุรำให้แก้ผู้ขำยปลีก โดยรวมค่ำขนส่ง
หรือค่ำบริกำรอย่ำงอื่น ทั้งนี้ต้องเป็นรำคำ
ในทำงธุรกิจโดยสุจริตและเปิดเผย โดยไม่
รวมภำษีมูลค่ำเพิม่
4.9

(๔.๖) รำคำขำยส่ง

รำคำที่อธิบดีประกำศรำคำขำยส่งช่วง

ช่วงสุดท้ำยของสุรำ
ตำมประกำศ (บำท/

สุดท้ำยของสุรำเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในกำร
คำนวณภำษีสุรำ

ภำชนะ) ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
4.10

(๕.๑) ภำษีตำมมูลค่ำ มูลค่ำที่ได้จำกกำรคำนวณโดยนำรำคำขำย
(บำท/ภำชนะ)
ส่งช่วงสุดท้ำยตำมแจ้ง (กรณีมีรำคำตำมที่

ช้ำง

0.64
25416

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ข้อมูล
อธิบดีประกำศฯ ให้ใช้รำคำตำมประกำศฯ)
x อัตรำภำษีตำมมูลค่ำ
4.11

(๕.๒) ภำษีตำม
ปริมำณ (บำท/
ภำชนะ)

4.12

(๕.๓) ภำษีตำม
ภำษีตำมปริมำณกรณีที่ดีกรีเกินเงื่อนไขที่
ปริมำณกรณีภำษีดีกรี กำหนดในกฎกระทรวง ให้คำนวณดังนี้ ภำษี

4.13

มูลค่ำที่คำนวณได้จำกต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หรือ ต่อลิตร ที่คำนวณ
ได้สูงกว่ำ

เกิน (บำท/ภำชนะ)

สุรำ = ขนำดภำชนะ (ลิตร) x ดีกรีที่เกิน x
อัตรำภำษี

(๕.๔) รวมภำษีสุรำ
ตำมปริมำณ (บำท/

รวมภำษีสุรำตำมปริมำณ (บำท/ภำชนะ)

ภำชนะ) (๕.๒+๕.๓)
4.14
4.15
4.16
4.17
5.1

(๖.๑) รวมภำษีสุรำ

รวมภำษีสุรำตำมมูลค่ำโดยใช้จำนวนสุรำใน

ตำมมูลค่ำ (บำท)

ช่อง ๔.๔ คูณ ภำษีตำมมูลค่ำในช่อง ๕.๑

(๖.๑) รวมภำษีสุรำ

รวมภำษีสุรำตำมมูลค่ำโดยใช้จำนวนสุรำใน

ตำมมูลค่ำ (บำท)

ช่อง ๔.๔ คูณ ภำษีตำมมูลค่ำในช่อง ๕.๒

(๖.๒) รวมภำษีสุรำ

รวมภำษีสุรำตำมปริมำณโดยใช้จำนวนสุรำ

ตำมปริมำณ (บำท)

ในช่อง ๔.๔ คูณ ภำษีตำมมูลค่ำในช่อง ๕.๔

(๖.๒) รวมภำษีสุรำ

รวมภำษีสุรำตำมปริมำณโดยใช้จำนวนสุรำ

ตำมปริมำณ (สต.)

ในช่อง ๔.๔ คูณ ภำษีตำมมูลค่ำในช่อง ๕.๕

แนบเอกสำรประกอบ จำนวนหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรยืนเอกสำร จำนวน.. ฉบับ

5.2

โปรดแสดงหนังสือสัง่ แสดงหนังสือสัง่ จ่ำย แสตมป์สรุ ำ
จ่ำย แสตมป์สุรำ

5.3

โปรดแสดงหนังสือสัง่ แสดงหนังสือสัง่ จ่ำย น้ำสุรำ

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ข้อมูล
จ่ำย น้ำสุรำ
5.4

โปรดแสดงหนังสือสัง่ แสดงหนังสือสัง่ จ่ำย เครื่องหมำยแสดงกำร
จ่ำย เครื่องหมำย
เสียภำษีสรุ ำ
แสดงกำรเสียภำษีสุรำ

5.5

ลงชื่อ...(...)

ลงชื่อผูเ้ สียภำษี

5.6

ยื่นวันที่

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นฟอร์มชำระภำษี

5.7

เดือน

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นฟอร์มชำระภำษี

5.8

พ.ศ.

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นฟอร์มชำระภำษี

6.1

(๖.๑) รวมภำษีสุรำ
ตำมมูลค่ำ ... บำท

รวมภำษีสุรำตำมมูลค่ำโดยใช้จำนวนสุรำใน
ช่อง ๔.๔ คูณ ภำษีตำมมูลค่ำในช่อง ๕.๑

6.2

(๖.๒) รวมภำษีสุรำ
ตำมปริมำณ ... บำท

รวมภำษีสุรำตำมปริมำณโดยใช้จำนวนสุรำ
ในช่อง ๔.๔ คูณ ภำษีตำมมูลค่ำในช่อง ๕.๔

6.3

(๖.๒) รวมภำษีสุรำ
ตำมปริมำณ สตำงค์

รวมภำษีสุรำตำมปริมำณโดยใช้จำนวนสุรำ
ในช่อง ๔.๔ คูณ ภำษีตำมมูลค่ำในช่อง ๕.๔

6.4

(๗) รวมภำษีสุรำ

รวมภำษีสุรำทัง้ หมด

6.5

(๘) หักค่ำภำษีสุรำ

หักค่ำภำษีสุรำ

6.6

(๘) ที่ชำระไว้แล้วจำก จำนวนภำษีสุรำที่ชำระไว้แล้วซึง่ จะนำมำหัก
ในครั้งนี้

6.7

(๘) หักค่ำภำษีสุรำ
บำท

6.8

(๙) หัก คืนภำษีสุรำ
ตำมหนังสือกรมฯ ที่

6.9

(๙) หัก คืนภำษีสุรำ
ตำมหนังสือบำท

6.10

(๑๐) คงเหลือภำษี
สุรำ

จำนวนภำษีสรรพสำมิต ซึ่งไม่รวมภำษีเก็บ
เพิ่มเพื่อกระทรวงมหำดไทย

ภำษีสุรำที่ต้องชำระ

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ข้อมูล
6.11 (๑๑) ภำษีเก็บเพิ่ม
เพื่อ

ควำมหมำย
เก็บเพิ่มตำมกฎหมำยที่กำหนด

กระทรวงมหำดไทย
ร้อยละ
6.12

(๑๑) ภำษีเก็บเพิ่ม
เพื่อ
กระทรวงมหำดไทย
บำท

6.13

(๑๒) รวมภำษีที่ต้อง
จ่ำยทั้งสิ้น

ภำษีทั้งหมดที่ชำระ (๑๐)+(๑๑)

6.14

(๑๓) อื่นๆ

เงินอื่นๆที่ต้องชำระ

6.15

(๑๔) รวม (๑๒)+

รวมภำษีทั้งหมดที่ต้องชำระ

(๑๓)
6.16

(ตัวอักษร)...

จำนวนภำษีทั้งหมดที่ตอ้ งชำระเป็นตัวอักษร

ตัวอย่ำงข้อมูล

