คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ส.2/84ข คำขอคืนค่ำภำษีสรุ ำสำหรับสุรำที่สง่ ออกไปนอกรำชอำณำจักร
หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ ข้อมูล
1. สำหรับ 1.1
เจ้ำพนักงำน

ชื่อข้อมูล
ทะเบียนรับเลขที่

ควำมหมำย
กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของหน่วยงำน
ตำมลำดับกำรรับหนังสือซึ่งจะเริม่ ลำดับที่

ตัวอย่ำงข้อมูล
002334 หรือ
2334

1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
1.2

วัน/เดือน/ปี ที่รบั

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ

10 เม.ย. 2557

1.3

เจ้ำพนักงำนผูร้ ับ

ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบและมี
ชื่อพร้อมทัง้ ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน

นำยกฤตพร
ศรีศิริ
(_____)

2.1

วัน/เดือน/ปี (ที่ยื่น

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นคำขอ

10 เม.ย. 2557

ชื่อผู้ส่งออกสุรำ

ชื่อผู้ส่งออกสุรำ

-

 เป็นผู้ได้รับ

เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้ทำสุรำ

คำขอ)
3. สำหรับผู้ 3.1
ประกอบ
3.2
อุตสำหกรรม
3.3

อนุญำตให้ทำสุรำ
 เป็นผู้ซื้อหรือ

เป็นผู้ซื้อหรือได้รับสุรำจำกผู้ได้รับ

ได้รับสุรำจำกผู้ได้รบั
ใบอนุญำตให้ทำสุรำ

ใบอนุญำตให้ทำสุรำ

3.4

ใบอนุญำตทำสุรำ
เลขที่

เลขที่ออกใบอนุญำต

3.5

ลงวันที่

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญำต

240066

3.6

เลขที่

บ้ำนเลขที่ทสี่ ถำนที่ตั้งโรงงำนหรือสถำน

39638

ประกอบกำรตั้งอยู่
3.7

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยทีส่ ถำนที่ตั้งโรงงำนหรือ

สุขุมวิท 33

สถำนประกอบกำรตัง้ อยู่
3.8

ถนน

ชื่อถนนที่สถำนที่ตั้งโรงงำนหรือสถำน

สุขุมวิท

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ข้อมูล
ประกอบกำรตั้งอยู่
3.9

ตำบล/แขวง

ชื่อตำบลหรือแขวงทีส่ ถำนที่ตั้งโรงงำนหรือ คลองตันเหนือ
สถำนประกอบกำรตัง้ อยู่

3.10

อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอหรือเขตทีส่ ถำนที่ตั้งโรงงำนหรือ
สถำนประกอบกำรตัง้ อยู่

3.11

จังหวัด

ชื่อจังหวัดของสถำนที่ตั้งโรงงำนหรือสถำน กรุงเทพมหำนคร
ประกอบกำรตั้งอยู่

3.12

รหัสไปรษณีย์

หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของสถำนที่ตั้ง
โรงงำนหรือสถำนประกอบกำรตั้งอยู่

10110

3.13

โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของสถำนที่ตงั้
โรงงำนหรือสถำนประกอบกำรตั้งอยู่

02-662-1345

4.1

ที่

ลำดับที่ของรำยกำร

4.2

ชนิดสุรำ

ชนิดของสินค้ำ

สุรำกลั่น

4.3

พิกัดศุลกำกร

ประเภทพิกัดศุลกำกร

-

4.4

ชื่อสุรำ

ชื่อสินค้ำ

ปำกหำน

4.5

แรงแอลกอฮอล์

แรงแอลกอฮอล์โดยปริมำตรของสุรำ

35

เขตวัฒนำ

หน่วยเป็น ดีกรี
4.6

ขนำดบรรจุภำชนะ

ขนำดภำชนะบรรจุสุรำ

0.625

จำนวนภำชนะที่บรรจุ

200

(ลิตร)
4.7

จำนวนภำชนะ (ถัง/
ขวด/กระป๋อง)

4.8

ปริมำณน้ำสุรำ (ลิตร) ปริมำณน้ำสุรำทีส่ ่งออกหน่วยเป็นลิตร

4.9

รำคำขำยส่งช่วง
สุดท้ำย

-

รำคำที่ผู้ได้รบั อนุญำตทำสุรำ ตำมำตรำ ๕
64
ผู้นำเข้ำสุรำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ตำม
มำตรำ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญำตขำยสุรำ ประเภท
ที่ ๑ หรือผู้ได้รับใบอนุญำตขำยสุรำ ประเภท

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ข้อมูล
ที่ ๒ ตำมมำตรำ ๑๙ แห่งพระรำชบัญญัติสุรำ
พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ขำยสุรำให้แก่ผู้ขำยปลีก
โดยรวมค่ำขนส่งหรือค่ำบริกำรอย่ำงอื่น ทัง้ นี้
ต้องเป็นรำคำตำมปกติในทำงธุรกิจโดยสุจริต
และเปิดเผย โดยไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

4.10

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

60

ภำชนะ)
4.11

ภำษีสุรำต่อภำชนะ :

ภำษีสุรำตำมปริมำณ (บำท/ภำชนะ)

ภำษีตำมปริมำณ
(บำท/ภำชนะ)
4.12

รำยกำรภำษีสรุ ำทีเ่ สีย ภำษีสุรำตำมมูลค่ำที่เสียภำษีไว้แล้ว (บำท) 6.75
ไว้แล้ว : รวมภำษีตำม
มูลค่ำ (บำท)

4.13

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

4.14

รำยกำรภำษีสรุ ำทีเ่ สีย ภำษีสุรำตำมปริมำณทีเ่ สียภำษีไว้แล้ว
ไว้แล้ว : รวมภำษีตำม (บำท)
ปริมำณ (บำท)

4.15

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

4.16

รำยกำรภำษีสรุ ำทีเ่ สีย เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่เสียภำษีสรุ ำไว้แล้ว
ไว้แล้ว :
ใบเสร็จรับเงิน (เลขที่)

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ข้อมูล
4.17 รำยกำรภำษีสรุ ำทีเ่ สีย เล่มที่ใบเสร็จรับเงินทีเ่ สียภำษีสุรำไว้แล้ว
ไว้แล้ว :
ใบเสร็จรับเงิน (เล่มที่)
5.1

รวมภำษีสุรำทีเ่ สียไว้
แล้ว : ภำษีสุรำตำม
มูลค่ำ (บำท)

ภำษีสุรำตำมมูลค่ำที่เสียไว้แล้วรวม (บำท)

5.2

รวมภำษีสุรำทีเ่ สียไว้
แล้ว : ภำษีสุรำตำม

ภำษีสุรำตำมมูลค่ำที่เสียไว้แล้วรวม (สต.)

มูลค่ำ (สต.)
5.3

5.4

รวมภำษีสุรำทีเ่ สียไว้

ภำษีสุรำตำมปริมำณทีเ่ สียไว้แล้วรวม

แล้ว : ภำษีสุรำตำม
ปริมำณ (บำท)

(บำท)

รวมภำษีสุรำทีเ่ สียไว้
แล้ว : ภำษีสุรำตำม

ภำษีสุรำตำมปริมำณทีเ่ สียไว้แล้วรวม (สต.) -

ปริมำณ (สต.)
5.5

รวมภำษีสุรำทีเ่ สียไว้

ภำษีสุรำที่เสียไว้แล้วรวมทัง้ หมด (บำท)

แล้ว : รวมภำษีสุรำ
(บำท)
5.6

รวมภำษีสุรำทีเ่ สียไว้
แล้ว : รวมภำษีสุรำ

ภำษีสุรำที่เสียไว้แล้วรวมทัง้ หมด (สต.)

(สต.)
6.1

 ใช้ฉลำกปิด

ฉลำกปิดภำชนะบรรจุสรุ ำที่แตกต่ำงจำก

ภำชนะบรรจุสรุ ำที่
แตกต่ำงจำกสุรำที่

สุรำที่ขำยอยู่ในรำชอำณำจักรซึ่งได้รับกำร
เห็นชอบแล้ว

ขำยอยู่ใน
รำชอำณำจักรซึ่ง

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ข้อมูล
ได้รับกำรเห็นชอบ
แล้ว
6.2

 ใช้ฉลำกปิด

ฉลำกปิดภำชนะบรรจุสรุ ำเหมือนกับสุรำที่

ภำชนะบรรจุสรุ ำ
เหมือนกับสุรำที่ขำย

ขำยในรำชอำณำจักร

ในรำชอำณำจักร
6.3

ได้ตกลงขำยสุรำตำม

ผู้รบั ซื้อสุรำที่สง่ ออกไปนอกรำชอำณำจักร

รำยกำรข้ำงต้นให้แก่
6.4

ที่อยู่

ที่อยู่ผรู้ ับซื้อสุรำ

6.5

สุรำที่ได้รับกำรคืน
ประเทศทีผ่ ลิตสินค้ำที่ต้องกำรนำเข้ำ
ภำษีสุรำนี้ จะส่งออก
ไปยังประเทศ

6.6

ทำงด่ำนศุลกำกร/

ชื่อด่ำนศุลกำกร ที่ผู้นำเข้ำทำกำรนำ

สำนักงำนศุลกำกร

สินค้ำเข้ำ

6.7

จังหวัด

ชื่อจังหวัดที่ด่ำนศุลกำกรนั้นตั้งอยู่

6.8

โดยทำง

ด่ำนศุลกำกรที่ใช้ขนส่งสินค้ำ

-

6.9

ตำมเส้นทำง

เส้นทำงที่ใช้ขนส่งสินค้ำ

-

6.10

ภำยในวันที่

วันที่กำหนดสำหรับกำรขนส่งสินค้ำ

-

6.11

เดือน

เดือนที่กำหนดสำหรับขนส่งสินค้ำ

-

6.12

พ.ศ.

ปี พ.ศ. ที่กำหนดในกำรขนส่งสินค้ำ

-

6.13

ได้แนบหลักฐำนรวม
... ฉบับ

จำนวนหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรยืน
เอกสำร

6.14

ใบอนุญำตควบคุม
กำรส่งสุรำออกไป

มีใบอนุญำตกำรควบคุมกำรส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักร

นอกรำชอำณำจักร
 มี

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ข้อมูล
6.15

ใบอนุญำตควบคุม

ไม่มีใบอนุญำตกำรควบคุมกำรส่งออกไป

กำรส่งสุรำออกไป
นอกรำชอำณำจักร

นอกรำชอำณำจักร

 ไม่มี
6.16

ลงชื่อ .. ผู้ขอคืนค่ำ

ลงชื่อผู้ขอคืนภำษีสรุ ำ

ภำษีสุรำ (…)
7. ข. กำร

7.1

โรงงำนสุรำตั้งอยู่ที่

ที่อยู่ของโรงงำนสุรำที่จะขอคืนค่ำภำษีสุรำ

ตรวจของเจ้ำ 7.2
พนักงำน
สรรพสำมิต 7.3

(๑)

ชื่อเจ้ำพนักงำนคนที่ 1 ผู้ตรวจสุรำที่ขอคืน
ค่ำภำษี

(๒)

ชื่อเจ้ำพนักงำนคนที่ 2 ผู้ตรวจสุรำที่ขอคืน
ค่ำภำษี

7.4

(๓)

ชื่อเจ้ำพนักงำนคนที่ 3 ผู้ตรวจสุรำที่ขอคืน
ค่ำภำษี

7.5

(ลงชื่อ) ... (...)

ลงชื่อผู้แต่งตั้งผู้ตรวจสุรำ

7.6

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำน

7.7

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปีที่แต่งตัง้

8.1

เจ้ำพนักงำน
สรรพสำมิตได้ตรวจ

ที่อยู่ของโรงงำนสุรำที่จะขอคืนค่ำภำษีสุรำ

สุรำทีจ่ ะขอคืนค่ำภำษี
สุรำทีเ่ ก็บอยู่ ณ
โรงงำนสุรำตั้งอยู่ที่
8.2

เมื่อวันที่

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสุรำที่จะขอคืนค่ำภำษี
สุรำทีเ่ ก็บอยู่ ณ โรงงำนสุรำ

8.3

เดือน

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสุรำที่จะขอคืนค่ำภำษี
สุรำทีเ่ ก็บอยู่ ณ โรงงำนสุรำ

8.4

พ.ศ.

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสุรำที่จะขอคืนค่ำภำษี

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ข้อมูล
สุรำทีเ่ ก็บอยู่ ณ โรงงำนสุรำ
8.5

ปรำกฏว่ำ 
ถูกต้องตำมรำยกำร

ผลกำรตรวจสุรำ ที่เก็บในโรงงำนสุรำ
ถูกต้อง

8.6

ปรำกฏว่ำ  ไม่
ถูกต้องตำมรำยกำร

ผลกำรตรวจสุรำ ที่เก็บในโรงงำนสุรำ ไม่
ถูกต้อง พร้อมรำยละเอียด

8.7

บันทึกเพิ่มเติม

บันทึกเพิ่มเติมจำกเจ้ำพนักงำนผู้ตรวจสอบ

8.8

(ลงชื่อ) ... (...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 1

8.9

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 1

8.10

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 1

8.11

(ลงชื่อ) ... (...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 2

8.12

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 2

8.13

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 2

8.14

(ลงชื่อ) ... (...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 3

8.15

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 3

8.16

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 3

9.1

เจ้ำพนักงำน

ชื่อด่ำนศุลกำกร ที่ผู้สง่ ออกนำสินค้ำออก

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ข้อมูล
สรรพสำมิตได้ตรวจ
สุรำทีจ่ ะขอคืนค่ำภำษี
สุรำที่เก็บอยู่ ณ ด่ำน
ศุลกำกร/สำนักงำน
ศุลกำกร

9.2

เมื่อวันที่

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสุรำ ณ ด่ำนศุลกำกร/
สำนักงำนศุลกำกร เพื่อส่งออก

9.3

เดือน

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสุรำ ณ ด่ำนศุลกำกร/
สำนักงำนศุลกำกร เพื่อส่งออก

9.4

พ.ศ.

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสุรำ ณ ด่ำนศุลกำกร/
สำนักงำนศุลกำกร เพื่อส่งออก

9.5

ปรำกฏว่ำ 
ถูกต้องตำมรำยกำร

ผลกำรตรวจสุรำ ที่เก็บ ณ ด่ำนศุลกำกร/
สำนักงำนศุลกำกร ถูกต้อง

9.6

ปรำกฏว่ำ  ไม่
ถูกต้องตำมรำยกำร

ผลกำรตรวจสุรำ ที่เก็บ ณ ด่ำนศุลกำกร/
สำนักงำนศุลกำกร ไม่ถูกต้อง พร้อม
รำยละเอียด

9.7

บันทึกเพิ่มเติม

บันทึกเพิ่มเติมจำกเจ้ำพนักงำนผู้ตรวจสอบ

9.8

(ลงชื่อ) ... (...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 1

9.9

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 1

9.10

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 1

9.11

(ลงชื่อ) ... (...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 2

9.12

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล ลำดับ
ตำมแบบ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ข้อมูล
สุรำคนที่ 2
9.13

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 2

9.14

(ลงชื่อ) ... (...)

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจสุรำ
คนที่ 3

9.15

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตผู้ตรวจ
สุรำคนที่ 3

9.16

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจของเจ้ำ
พนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 3

ตัวอย่ำงข้อมูล

