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1.วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการชําระภาษีสุรา (สําหรับโรงงานเบียร์ขนาดใหญ่)  

1.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความถูกต้องแม่นยํา และมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 
ภาษีสุรา (สําหรับโรงงานเบียร์ขนาดใหญ่)  

1.3 เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการได้รับบริการของผู้เสียภาษี 
 

2.ขอบเขต 

  การรับชําระภาษีสุรา (สําหรับโรงงานเบียร์ขนาดใหญ่) ในเขต และนอกเขตสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ที่โรงงานสุราน้ันตั้งอยู่ โดยไม่รวมการเบิกจ่ายนํ้าเบียร์ 
 

3.คําจํากัดความ 

           “สุรา” หมายความรวมถึงวัตถุท้ังหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับนํ้าสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับนํ้าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับสุรา 
     “สุราแช่” หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับ
สุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย 
                      “เบียร์” หมายถึง สุราแช่ชนิดเบียร์ 
                      “เจ้าพนักงานสรรพสามิต” หมายความว่า เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง
ให้มีอํานาจและหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 (ประกาศกรม
สรรพสามิต เร่ือง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตฯ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม) 
                      “ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตทําสุรา และให้หมายความรวมถึง
ผู้แทน หรอืตัวแทนผู้ได้รับใบอนุญาตทําสรุาด้วย 
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4.ความรับผิดชอบ  

4.1 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา มีหน้าที่ควบคุม 
กํากับ ดูแล การบริหารงานและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ครอบคลุมและถูกต้อง 

4.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิต มีหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหรือแบบขอชําระภาษี รับชําระ
เงินค่าภาษีพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตทําสุรา    
 

5.ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

5.1 ผู้ได้รับอนุญาตทําสุรายื่นแบบขอชําระภาษีเบียร์ กรณชีําระภาษโีดยวิธีใช้เคร่ืองมือ
วัดปริมาณนํ้าสุราเพื่อการเสียภาษีสุราแช่ ดังตอ่ไปน้ี  

 5.1.1 แบบคําขอชําระเงินค่าภาษีสุราล่วงหน้า (แบบ สร 130-1) 
 5.1.2 แบบรายการภาษีสุรา (แบบ สร 120 – 11) 

(ผู้ได้รับอนุญาตทําสุราซึ่งประสงค์จะนํานํ้าสุราออกจากโรงสุรา ให้ย่ืนคําขอ
ชําระเงิน ภาษีสุราล่วงหน้าตามแบบ สร.130-1 ผ่านผู้ควบคุมโรงงานพร้อมแจ้งปริมาณนํ้าสุราที่อยู่ในถัง
พักต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงงานสุราตั้งอยู่ หรือ กรมสรรพสามิต
พร้อมแบบรายการภาษีสุราตามแบบ สร.120-11)  

5.1.3 แบบรายการเ งินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 (แบบ สสส.  1/01) 

5.1.4 แบบรายการเงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง 
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2551 (แบบ สสท. 1/01) 

5.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกต้องการย่ืนแบบชําระภาษีเบียร์ ดังน้ี 
 5.2.1 แบบคําขอชําระเงินค่าภาษีสุราล่วงหน้า (แบบ สร 130-1) 

5.2.1.1 ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับอนุญาต เช่น ชื่อบริษัท ชื่อโรงงาน       
การมอบอํานาจหรือมอบหมายให้ชําระภาษี เป็นต้น 
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5.2.1.2 ตรวจสอบจํานวนรวมภาษีสุรา โดยดูผลรวม ช่อง “ภาษีสุรา” ให้
ถูกต้องตรงกัน 

5.2.1.3 ตรวจสอบจํานวนรวมเงินเพ่ิมจากภาษีสุราเพื่อกระทรวงมหาดไทย 
โดยดูผลรวม ช่อง “ภาษีเก็บเพ่ิมจากภาษีสุราเพื่อกระทรวงมหาดไทย” ให้ถูกต้องตรงกัน 

5.2.1.4  ตรวจสอบจํานวนเงินรวมค่าภาษีสุรา โดยดูผลรวม ช่อง “ค่าภาษี
สุรา” ให้ถูกต้องตรงกัน   

5.2.1.5 ตรวจสอบการชําระเงินค่าภาษีสุราเป็นเช็คหรือเงินสด ระบุจํานวนเงิน
เป็นตัวอักษรให้ตรงกับจํานวนเงินท่ีเป็นตัวเลข ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 5.2.1.6 ตรวจสอบรายละเอียดของสุราที่ต้องการชําระภาษีสุราให้ถูกต้องตรงกัน  
กับแบบรายการภาษี (แบบ สร.120-11) 

 5.2.1.7 ตรวจสอบความถูกต้อง ของจํานวนเงินชําระภาษี 
 5.2.1.8 ตรวจสอบการลงชื่อของผู้รับอนุญาต และวันเดือนปีที่ชําระภาษี 
 5.2.1.9 สําหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต เมื่อได้รับเงินค่าภาษีถูกต้องแล้วให้

ระบุรายละเอียดการออกหนังสือสั่งจ่ายนํ้าสุรา แบบ สร.130-11 ท้ายแบบคําขอชําระเงินค่าภาษีสุรา
ล่วงหน้า แบบ สร.130-1 ไว้เป็นหลักฐานตอ่ไป            

5.2.2 แบบรายการภาษีสุรา (แบบ สร.120-11) 
 5.2.2.1 ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับอนุญาต เช่น ชื่อบริษัท ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง   

การมอบอํานาจหรือมอบหมายให้ชําระภาษี เป็นต้น 
 5.2.2.2 ตรวจสอบรายละเอียดของสุราที่ต้องการชําระภาษี 

  (1) ชอ่ง “สุรา” ระบุเป็น สรุาแช ่
                 (2) ช่อง “ชนิดสุรา” ระบุเป็น “เบียร์” 
                 (3) ช่อง “ชื่อสุรา” ระบุชื่อสุราที่ชําระภาษี ให้ตรงตามที่ได้รับ

อนุญาตให้ผลติออกจําหน่าย 
(4) ชอ่ง “ดีกรี” ระบุดีกรีของสุราท่ีชําระภาษี ตอ้งมีแรง  

                      แอลกอฮอล์เป็นไปตามทีไ่ด้รับอนุญาตผลิต 
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                  (5) ช่อง “ขนาดบรรจุ (ลติร)” ระบุขนาดภาชนะท่ีบรรจุสรุาตามที ่
                       ได้รับอนุญาต (ใช้ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 
                  (6) ช่อง “จํานวนภาชนะ” ระบุจํานวนภาชนะทีต่้องการชําระภาษ ี
                 (7) ช่อง “ปริมาณสุราท่ีเสียภาษี” ระบุปริมาณสุราเป็นจํานวนลิตร  
                       (ใช้ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) 
                  (8) ช่อง “ราคาสุราตอ่หน่วย” ระบุราคาขาย ณ โรงงานสุรา ตามที ่
                       กรมฯรับราคาขาย ณ โรงงานสุราที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
                       ภาษแีล้ว หรือมลูค่าสุราที่กรมสรรพสามิตประกาศใช้เป็นเกณฑ์ 
                       ในการคํานวณภาษี แล้วแต่กรณ ี(ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง) 
                  (9) ช่อง “มูลค่าสุรา” ใช้จํานวนภาชนะ คูณ ราคาสุราต่อหน่วย 

(ใช้ทศนิยม 3 ตําแหน่ง ปัดเศษตามหลักสากลนิยม) 
                 (10) ชอ่ง “อตัราภาษตีามมลูค่า” ระบุอตัราภาษีสุราตามมลูค่า  (ร้อยละ) 
                 (11) ชอ่ง “อัตราภาษีตามปริมาณหน่วยละ” ระบุอตัราภาษีสุราตาม 
                       ปริมาณ (บาทต่อลติรแห่งแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ) 
                 (12) ชอ่ง “ภาษีสุรา”ระบุจํานวนภาษีสุรา ที่คํานวณได้จากอตัราภาษี 
                       ตามมูลค่าเปรียบเทียบกับอัตราภาษีตามปริมาณโดยใชอ้ัตราที ่
                        คิดเป็นเงินสูงกว่า ดังน้ี 

                     (12.1) คํานวณภาษีตามมลูค่า โดยนําชอ่ง “มูลค่าสรุา” คูณ   
                             ช่อง  “อตัราภาษีตามมูลค่า” หารด้วย 100 
                     (12.2) คํานวณภาษีตามปริมาณ โดยนําช่อง “ดีกรี” คูณ ชอ่ง  
                             “ปรมิาณสุราที่เสียภาษี” คูณ ชอ่ง “อตัราภาษีตาม 
                              ปรมิาณหน่วยละ” หารด้วย 100  
                              (100 หมายถึง แอลกอฮอล์บรสิทุธิ์ 100 ดีกรี) 

                   (13) ชอ่ง “รวมภาษีสุรา” ระบุผลรวมจํานวนภาษีสุรา ของทกุรายการ 
                         สุรา ชนิดสุรา ชือ่สุรา ขนาด และ ดีกร ี
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                  (14) ช่อง “หักค่าภาษีสุรา (ระบุชนิดสุรา) ที่ชําระไว้แล้วจาก 
                         (ระบุกรณี...และใบเสรจ็รับเงินเล่มท่ี.. เลขที่... ลงวันท่ี...)” 

 เช่น กรณีการปรับเพ่ิมอัตราภาษี การลดหย่อนภาษีสุรา เป็นต้น    
                  (15) ช่อง “คงเหลือภาษี” ระบุจํานวนภาษีที่คงเหลือจากการ

นําจํานวน “รวมภาษีสุรา” หกัด้วย “ค่าภาษสีุราที่ชําระไว้แล้ว 
(16) ช่อง “ภาษีเพ่ือมหาดไทยจากภาษีสุรา” คํานวณจากร้อยละ 

10 ของภาษีสุราจากช่อง “คงเหลือภาษี” (ให้ผู้มีหน้าที่เสยี
ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราเสียภาษีสรุาเพ่ิมข้ึนร้อยละ
สิบของภาษีเศษของหน่ึงสตางค์ให้ปัดทิ้ง)        

(17) ชอ่ง “หักคืนภาษีตามหนังสือกรมฯที่...” ระบุจํานวนภาษีสุรา
ที่กรมฯสั่งคืน เช่น สุราแปรสภาพ สุราส่งออกนอกราชอาณาจักร 
เป็นต้น 

                   (18) ชอ่ง “รวมภาษีทีต่อ้งชาํระทั้งสิน้” นําชอ่ง “รวม (10) , (11)”  
                         หัก ช่อง “คืนภาษีตามหนังสือกรมฯที.่..” 

 5.2.2.3 ตรวจสอบการระบุจํานวนเงินเป็นตัวอักษรใหต้รงกับจํานวนเงินท่ี
เป็นตัวเลข 

  5.2.2.4 ตรวจสอบการลงชื่อของผู้รับอนุญาต และวันเดือนปีที่ชําระภาษี 
  5.2.2.5 ตรวจสอบเอกสารแนบตามกรณีการคืน ลดหย่อน เป็นต้น    

5.2.3  แบบรายการเงินบํารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (แบบ สสส.1/01) 
       5.2.3.1 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของผู้รับอนุญาต ชื่อ ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง เป็นต้น 

          5.2.3.2 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการชําระภาษี 
                                   5.2.3.3 ชอ่ง “รายการเงินบํารุงกองทุน” ให้ระบุจํานวนค่าภาษีสุรา 

       5.2.3.4 ช่อง “เงินบํารุงกองทุน” ระบุเงินบํารุงกองทุนโดยคิดอัตราร้อยละ 
2 ของภาษีที่เก็บจากสุรา      

           5.2.3.5 ตรวจสอบความถูกต้อง ของจํานวนเงินส่งกองทุนทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
           5.2.3.6 ตรวจสอบการลงชือ่ของผู้รับอนุญาตเงินบํารุงกองทุน และวัน เดอืน ปีทีช่ําระ 



 
คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระภาษีสรุา     
(สําหรับโรงงานเบียรขนาดใหญโดย

วิธีใชเครื่องมือวัดปริมาณน้ําสุราเพ่ือ

การเสียภาษีสรุาแช) 
 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-012

การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาท่ี :  6  จาก 11 

 

5.2.4  แบบรายการเงินบํารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (แบบ สสท.1/01) 

           5.2.4.1 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของผู้รับอนุญาต ชื่อ ชื่อโรงงาน ที่ตั้ง เป็นต้น 
           5.2.4.2 ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการชําระภาษี 

       5.2.4.3 ช่อง “รายการเงินบํารุงองค์การ” ให้ระบุจํานวนค่าภาษีสุรา 
       5.2.4.4 ช่อง “เงินบํารุงองค์การ” ระบุเงินเงินบํารุงองค์การโดยอตัรา   

ร้อยละ1.5 ของภาษีที่เก็บจากสุรา 
           5.2.4.5 ตรวจสอบความถูกตอ้ง ของจํานวนส่งเงินบํารุงองค์การท้ังตัวเลข

และตัวอักษร 
           5.2.4.6 ตรวจสอบการลงชื่อของผู้รับอนุญาตเงินบํารุงองค์การ และวัน 

เดือน ปีที่ชําระ  

5.3 เจ้าพนักงานสรรพสามิตลงทะเบียนรับเอกสารการย่ืนขอชําระภาษีตามคําขอชําระ
เงินค่าภาษีล่วงหน้า (แบบ สร.130-1) แบบรายการภาษีสุรา (แบบ สร.120-11) ลงเลขรับตามทะเบียนรับ
เอกสาร  ลงวันเดือนปี และลงชื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้รับแบบ  
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5.4 เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตรงกันของเอกสาร
หลักฐานต่างๆของการรับชําระภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์แล้ว รับชําระเงินค่าภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์และออก
ใบเสร็จรับเงิน     

5.4.1 กรณีผู้ได้ รับอนุญาตทําสุรายื่นขอชําระภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ในเขต
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีหรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาที่โรงงานสุราน้ันตั้งอยู่ เมื่อเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตรับชําระเงินค่าภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์แล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงิน สําเนารายการชําระภาษีสุรา
ให้ผู้ได้รับอนุญาตทําสุราไว้เป็นหลักฐาน และออกหนังสือสั่งจ่ายนํ้าสุรา (แบบ สร.130-11) พร้อมสําเนา
หนังสือให้ผู้ควบคุมโรงงานสุราในเขตพ้ืนที่น้ันทราบและดําเนินการต่อไป 

5.4.2 กรณีผู้ได้รับอนุญาตทําสุราย่ืนขอชําระภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ นอกเขต
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาที่โรงงานสุราน้ันตั้งอยู่ 

        เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตรับชาํระเงินค่าภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์แล้ว ให้ออก
ใบเสร็จรับเงิน สําเนาแบบรายการชําระภาษีสุราและสําเนาแบบคําขอชําระภาษีสุราล่วงหน้า (แบบ สร.
130-1) ให้ผู้ได้รับอนุญาตทําสุราไว้เป็นหลักฐานและนําหลักฐานการชําระภาษีดังกล่าวย่ืนต่อสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่สาขา ท่ีโรงงานสุราน้ันตั้งอยู่ เพ่ือออกหนังสือสั่งจ่ายนํ้าสุรา (แบบ สร.130-11) 
พร้อมสําเนาหนังสือให้ผู้ควบคุมโรงงานสุราในเขตพ้ืนที่น้ันทราบและดําเนินการต่อไป 
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แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานการรับชําระภาษีสุรา (สําหรับโรงงานเบียร์ขนาดใหญ่) 
ระยะเวลาการให้บริการ 10 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มปฏิบัติงาน 

ผู้รับอนุญาตทาํสุราย่ืนแบบชาํระภาษี
• แบบ สร. 130-1 
• แบบ สร. 120-11 
• แบบ สสส.1/01  
• แบบ สสท.1/01

เจาหนาท่ี 

ตรวจสอบความ 

ถูกตองแบบ 

รับชําระเงินภาษีสุรา 

ออกหนังสือ 

ส่ังจายน้ําสุรา 
ออกใบเสร็จรบัเงิน 

สิ้นสุดงาน 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 
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6. เอกสารอ้างอิง 

6.1 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
6.2 พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 
6.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 116 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
6.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2543 
6.5 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เคร่ืองมือวัดปริมาณนํ้าสุราเพื่อการเสียภาษีสุราแช่  

พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 มกราคม 2545 
6.6 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 

                      6.7 พระราชบัญญัตกิองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 
6.8 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดเก็บ การนําส่งเงิน การงดเว้น การยกเว้น 

การลดหย่อนและการขอคืนเงินบํารุงองค์การขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย สําหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 

  6.9 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการขอคืนเงิน
บํารุงกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ สําหรับสุราและยาสูบ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

        

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

  7.1 คําขอชําระเงินค่าภาษีล่วงหน้า (แบบ สร.130.1) โดยวิธีใช้เครื่องมือวัดปริมาณนํ้าสุราเพื่อ
การเสียภาษีสุราแช่ 

  7.2 แบบรายการภาษีสุรา (แบบ สร.120-11) 
  7.3 แบบรายการเงินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามพระราชบัญญัติกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 (แบบ สสส.1/01) 
 7.4 แบบรายการเงินบํารุงองค์กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตาม

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2551 (แบบ สสท.1/01) 
  7.5 หนังสือสั่งจ่ายนํ้าสุรา (แบบ สร. 130-11) 

 

 



 
คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระภาษีสรุา     
(สําหรับโรงงานเบียรขนาดใหญโดย

วิธีใชเครื่องมือวัดปริมาณน้ําสุราเพ่ือ

การเสียภาษีสรุาแช) 
 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-012

การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาท่ี :  10  จาก 11 

 

8. เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ
1. คําขอชําระเงินค่าภาษี
ล่วงหน้า (แบบ สร.
130.1) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 
 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่
หรือสํานักงานสรรพสามติ
พ้ืนที่สาขาฝ่ายจัดเก็บภาษี 

5 ปี จัดเก็บเป็นแฟ้มแยกเดือน
ภาษีและเรียงตามเลข
ทะเบียนสรรพสามิต 

2. แบบรายการภาษี
สรรพสามติ   
(แบบ สร.120-11) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 
 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่
หรือสํานักงานสรรพสามติ
พ้ืนที่สาขาฝ่ายจัดเก็บภาษี 

5 ปี จัดเก็บเป็นแฟ้มแยกเดือน
ภาษีและเรียงตามเลข
ทะเบียนสรรพสามิต 

3. แบบรายการ
เงินกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
ตามพระราชบัญญตัิ
กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 
2544(แบบ สสส.1/01) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 
 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่
หรือสํานักงานสรรพสามติ
พ้ืนที่สาขาฝ่ายจัดเก็บภาษี 

5 ปี จัดเก็บแนบกับ
แบบรายการภาษีสุรา 
(สร.120-11) 
แบบคําขอชําระเงินค่า           
ภาษีสุราล่วงหน้า ( สร.130-1) 

4. แบบรายการเงินบํารุง
องคก์ระจายเสยีงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยตาม
พระราชบัญญตัอิงค์การ
กระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย  พ.ศ. 
2551(แบบ สสท.1/01) 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 
 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่
หรือสํานักงานสรรพสามติ
พ้ืนที่สาขาฝ่ายจัดเก็บภาษี 

5 ปี จัดเก็บแนบกับ
แบบรายการภาษีสุรา 
(สร.120-11) 
แบบคําขอชําระเงินค่า      
ภาษีสุราล่วงหน้า 
(สร.130-1) 



 
คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระภาษีสรุา     
(สําหรับโรงงานเบียรขนาดใหญโดย

วิธีใชเครื่องมือวัดปริมาณน้ําสุราเพ่ือ

การเสียภาษีสรุาแช) 
 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-012

การแกไขคร้ังที่ : 
วันท่ีเร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาท่ี :  11  จาก 11 

 

8. เอกสารบันทึก (ต่อ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ
5. ใบเสร็จรับเงิน เจ้าพนักงาน

สรรพสามติ 
 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่
หรือสํานักงานสรรพสามติ
พ้ืนที่สาขาฝ่ายจัดเก็บภาษี 

10 ปี เรียงตามวันที่ เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน 

6. ทะเบียนรับหนังสือ เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่
หรือสํานักงานสรรพสามติ
พ้ืนที่สาขาฝ่ายจัดเก็บภาษี 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

7. หนังสอืสั่งจ่ายนํ้า
สุรา(แบบ สร.130-11) 

- เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 

- ผู้ควบคุม
โรงงาน 

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่
หรือสํานักงานสรรพสามติ
พ้ืนที่สาขาฝ่ายจัดเก็บภาษี 

5 ปี จัดเก็บแนบกับ
แบบคําขอชําระเงินค่า 
ภาษีสุราล่วงหน้า 
(สร.130-1) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


