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ชื่อหน่วยงำน: กองก ำกับและพัฒนำมำตรฐำนรำคำภำษีสรรพสำมิต 
 

ชื่อกระบวนงำน: 
การพิจารณาและวิเคราะห์แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 

และโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าของสินค้า 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดท าและเผยแพร่คู่มือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีจากราคาขายปลีกแนะน า 
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
 
ขอบเขตของงำน 
1. เป็นแนวทางในการพิจารณาและวิเคราะห์ราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าให้มี

มาตรฐานและมีการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
2. ใช้ในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขาย

ปลีกแนะน าของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา แห่งท้องที่ที่ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการของผู้
น าเข้าตั้งอยู่ หรือสถานที่ที่ตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ 

3. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าราคาขายปลีกแนะน าและใช้ในการน าไปค านวณภาษีจากราคาขาย
ปลีกแนะน า 

4. กรณีท่ีราคาขายปลีกแนะน าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามกลไกตลาด หรือไม่สามารถ
ก าหนดราคาขายปลีกแนะน าได้ จะท าให้งานน าไปสู่ขั้นตอนการประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน า 

 
ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 

1. สินค้า สิ่งซึ่งผลิตหรือน าเข้าและระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

2. โรง
อุตสาหกรรม 

สถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้ารวมตลอดท้ังบริเวณแห่งสถานที่นั้น 

3. ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม 

เจ้าของโรงอุตสาหกรรมและหมายความรวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย 

4. ผู้น าเข้า ผู้น าของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
5. เจ้าพนักงาน

สรรพสามิต 
ข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมสรรพสามิต 

6. พนักงาน ข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงการคลังหรือบุคคลอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
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ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 

เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
7. ราคาขายปลีก

แนะน า 
ราคาขายปลีกแนะน าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าประสงค์ให้เป็นราคา
ขายต่อผู้บริโภคท่ัวไป 

8. ราคาฐานนิยม ราคาขายปลีกที่พบมากที่สุดในตลาดปกติจากสินค้านั้นซึ่งเป็นประเภท ชนิด 
คุณภาพ และปริมาณเดียวกัน ในการส ารวจของกรมสรรพสามิตรอบเดียวกันโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำทีร่ับผิดชอบ 

1. สรรพสามิตพ้ืนที่ 
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

รบัแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส.02-01) ตรวจสอบความถูก
ต้องและครบถ้วนในแบบแจ้งและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 
พร้อมพิจารณาราคาขายปลีกแนะน าเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ภาษ ี
 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส.02-01) ท าหนังสือ
สอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร 
หลักฐาน หรือสิ่งอื่นที่จ าเป็นมาประกอบการพิจารณาราคาขายปลีก
แนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 

3. ผู้อ านวยการกองก ากับและ
พัฒนามาตรฐานราคาภาษี
สรรพสามิต 

ก ากับดูแลราคาภาษีสรรพสามิตเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎหมาย 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

1. ยื่นแบบ 
 

ก่อนวันยื่น
แบบ
รายการ
ภาษีและ
ช าระภาษี
หรือก่อน
น าสินค้า 
ออกจาก 
โรงอุตฯ 
หรือคลัง 
สินค้า
ทัณฑ์บน 
แล้วแต่
กรณีใดจะ
เกิดข้ึน
ก่อน 

ยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
(ภส.02-01) และโครงสร้างราคา
ขายปลีกแนะน าตามที่อธิบดี
ก าหนด 
 

ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือ
ผู้น าเข้า 

2. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 
 

15 นาที ตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของแบบแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะน า (ภส.02-01) และเอกสาร
ประกอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

3. พิจารณาราคาขายปลีกแนะน า
โดยใช้ราคาท่ีสูงสุดจากการ
เปรียบเทียบของตอนที่ 3 ข้อ 2,
ข้อ 3 และข้อ 4 จากแบบราคา
ขายปลีกแนะน า  (ภส. 02-01) 
และน ามาเปรียบเทียบกับราคา
ในฐานข้อมูลในระบบส ารวจ
ราคาขายปลีกแนะน า ในสินค้า
ประเภท ชนิดและคุณภาพและ
ปริมาณเดียวกัน ที่กรมฯ ได้
ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลราคา
ขายปลีกสินค้า 
 

3 วัน 1.กรณีร้านค้าตั้งอยู่ ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับแบบแจ้ง ภส.
02-01 เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพ้ืนที่
นั้นจะท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ราคาขายปลีกแนะน า 
2.กรณีร้านค้าตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่ที่
รับแบบแจ้ง ภส.02-01 ให้แจ้ง
ข้อมูลไปส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ที่ร้านค้าตั้งอยู่เพ่ือให้
ตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน า
ของร้านค้าท่ีระบุในแบบแจ้งราคา
ขายปลีกแนะน า ภส.02-01 ตาม
ข้อ 4.2 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
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4. ผลการตรวจสอบของพื้นที่ที่
รับผิดชอบร้านค้าตาม ตอนที่ 3 
ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 
 

5 นาที รับผลการตรวจสอบร้านค้าที่อยู่ใน
เขตหรือนอกเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
เพ่ือน ามาพิจารณาราคาขายปลีก
แนะน า 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

5. การพิจารณาราคาขายปลีก
แนะน าว่าสอดคล้องกับความเป็น
จริงหรือไม่ 
 
 

1 วัน 1. กรณีสินค้ามีราคาฐานนิยมที่
กรมสรรพสามิตก าหนด 
- ถ้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ 
ผู้น าเข้าแจ้งราคาขายปลีกแนะน า
ต่ ากว่าร้อยละ 95 ของราคาฐาน
นิยม หมายถึง ราคาขายปลีก
แนะน าไม่สอดคล้องกับความเป็น
จริง ให้ท าหนังสือเชิญผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าชี้แจง
เหตุผลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ หากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ายืนยัน
ราคาขายปลีกแนะน าตามท่ีแจ้งให้
ส่งกรมสรรพสามิตเพ่ือด าเนินการ
พิจารณาประกาศราคาขายปลีก
แนะน าต่อไป 
ส าหรับกรณีไม่ยืนยันและขอแก้ไข
ราคาขายปลีกแนะน า ให้ส่งเรื่อง
เพ่ือด าเนินการแจ้งราคาขายปลีก
แนะน าใหม่   
2. กรณีสินค้าไม่มีราคาฐานนิยม 
ให้ใช้ราคาขายปลีกสูงสุดที่อยู่ใน
ระบบของกรมสรรพสามิต 
 หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
น าเข้าแจ้งราคาขายปลีกแนะน าต่ า
กว่าร้อยละ 85 ของราคาขายปลีก
สูงสุด หมายถึง ราคาขายปลีก
แนะน าไม่สอดคล้องกับความเป็น
จริง ให้ท าหนังสือเชิญผู้ประกอบ

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 
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อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าชี้แจง
เหตุผลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ หากผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ายืนยัน
ราคาขายปลีกแนะน าตามท่ีแจ้งให้
ส่งกรมสรรพสามิตเพ่ือด าเนินการ
พิจารณาประกาศราคาขายปลีก
แนะน าต่อไป 
ส าหรับกรณีไม่ยืนยันและขอแก้ไข
ราคาขายปลีกแนะน า ให้ส่งเรื่อง
เพ่ือด าเนินการแจ้งราคาขายปลีก
แนะน าใหม่   

6. กรณีไม่พบข้อมูลราคาฐานนิยม
และราคาขายปลีกสูงสุด 

7 วัน กรณีไม่พบข้อมูลราคาฐานนิยม
และราคาขายปลีกสูงสุด ให้แจ้ง
กรมสรรพสามิตเพ่ือด าเนินการ
ส ารวจตรวจสอบราคาขายปลีก
แนะน าต่อไป โดยให้ใช้ราคาขาย
ปลีกแนะน าสูงสุดตามท่ีผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าแจ้ง 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

7. การพิจารณาราคาขายปลีก
แนะน าว่าเป็นไปตามกลไก
การตลาดหรือไม่ 
 
 

3 วัน กรณีไม่เป็นไปตามกลไกการตลาด 
ให้ท าความเห็นเสนอกรม
สรรพสามิตเพ่ือด าเนินการ
พิจารณาประกาศราคาขายปลีก
แนะน าเพ่ือถือเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณภาษี 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืน 

8. รับแบบ 
 
 
 

5 นาที รับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
(ภส.02-01) และโครงสร้างราคา
ขายปลีกแนะน าตามที่อธิบดี
ก าหนด 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 
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ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม 
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กำรติดตำมประเมินผล 
1.  
2.  
3.  
 

เอกสำรอ้ำงองิ 
1. มาตรา 17 มาตรา 18  และมาตรา 123 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
2. กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 

2560 
3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า

และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 
4. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า

และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
5. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า

และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) 
6. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส ารวจ การเก็บรวบรวมข้อมูลราคาของ

สินค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 
 
แบบฟอร์มที่ใช ้
1. แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ภส.02-01) 
 

ผู้จัดท ำ:  ผู้อนุมัติ:  
ต ำแหน่ง:  ต ำแหน่ง:  
วันที่จัดท ำ  วันที่อนุมัติ  

 


