
 หน้า   ๒๐๓ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  การกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนํา 

และราคาค่าบริการ  พ.ศ.  2560 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการกําหนดมูลค่าที่ ใช้ในการคํานวณภาษีของสินค้าและสถานบริการ   
และเพื่อให้การแจ้งราคาขายปลีกแนะนําของสินค้าและการแจ้งราคาค่าบริการของสถานบริการประเภทต่าง  ๆ 
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษี  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  18  และมาตรา  19  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560   
อธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนําและ 
ราคาค่าบริการไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าแจ้งราคาขายปลีกแนะนําและโครงสร้างราคา
ขายปลีกแนะนําของสินค้า  ตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนํา  (ภส.02-01)  ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต  
ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่สถาน
ประกอบการของผู้นําเข้า  หรือสถานที่ตรวจปล่อยสินค้านําเข้าตั้งอยู่  ก่อนวันย่ืนแบบรายการภาษีและ
ชําระภาษีหรือก่อนการนําสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม  หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน  แล้วแต่กรณีใด 
จะเกิดขึ้นก่อน 

ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนําที่ แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ ง  ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้าแจ้งราคาขายปลีกแนะนําและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนําของสินค้า 
ที่จะเปลี่ยนแปลงนั้น  ตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนํา  (ภส.  02-01)  ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต   
ณ  สถานที่ตามวรรคหน่ึง  ก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งราคาค่าบริการท่ีเรียกเก็บในการประกอบกิจการ  
ตามแบบแจ้งราคาค่าบริการ  (ภส.02-02)  ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ที่สถานบริการตั้งอยู่  ก่อนวันที่จะใช้ราคานั้น 

ถ้าจะมีการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการที่แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบกิจการสถาน
บริการแจ้งราคาค่าบริการที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต  ณ  สถานที่ตามวรรคหนึ่ง  
ก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สมชาย  พูลสวัสดิ์ 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 



     กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
     แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 

     ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                       
 

ส าหรับเจา้หน้าที ่
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ภส.๐๒-๐๑ 

 

  วันที่ .................... เดือน .................................... พ.ศ. ................. 
  เรียน  อธิบดีกรมสรรพสามิต    

๑. ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 

ช่ือ ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล    กิจการร่วมทุน/กจิการร่วมค้า   คณะบุคคล   หน่วยงานราชการ/อื่นๆ 

ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี  -- 

เลขรหสัประจ าบ้าน.....................ที่ตั้งส านักงานใหญ่เลขท่ี..................ชื่ออาคาร................................................................ห้องเลขท่ี..............ชั้นที่................. 

หมู่ที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.............................................. 

จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์................................................ Email........................................................... 
๒. โรงอุตสาหกรรม 

ช่ือ ............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                          

เลขท่ี.......................ชื่ออาคาร.............................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ชั้นท่ี............. 

หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต........................................... 

จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.......................................... Email..................................................................... 
๓. มีความประสงค์ 
  ขอแจ้งราคาขายปลีกแนะน าสินค้าท่ีผลิต/น าเข้า เพื่อใช้ราคาดงักล่าว  ตั้งแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นตน้ไป 
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าสินค้าท่ีแจ้งไว้ครั้งกอ่น ตามแบบ ภส.๐๒-๐๑ เลขท่ีรบั.....................วันที่รับ..................................เพื่อใช้
ราคาดังกลา่วตั้งแต่วันท่ี ........ เดอืน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงราคา............................................................................ 
 
 
ข้อ ๑  การจ าหน่ายสินค้า 
          จ าหน่ายภายในประเทศ ตั้งแต่วันท่ี.........................          ส่งออกต่างประเทศ/จ าหน่ายในร้านค้าปลอดอากร ตั้งแต่วนัท่ี.........................                                                                                                                
ข้อ ๒  รายการของสินค้าท่ีแจ้งราคาในครั้งนี้ 

(๑) 
ล าดับที่ 

(๒) 
ประเภทพิกัดสินค้า 

(๓) 
ชนิดสินค้า 

(๔) 
ตราสินค้า 

(ยี่ห้อ) 

(๕) 
แบบ/รุ่น 

(๖) 
ขนาดสินค้า 
ต่อหน่วย 

(๗) 
  หนว่ยนับ 

(๘) 
 รหัสสินค้า 

(๙) 
ดีกรี/ความหวาน/
Co2/น้ าหนกั/มวน 

(๑๐) 
ราคาขายปลีกแนะน า 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(๑๑) 
หมายเหต ุ

           
           
           
           
           
           
           

           
           
           
           
           

รวมรายการของสินค้าที่แสดงท้ังสิ้น  รายการ 
หมายเหตุ : หากรายการของสินค้าท่ีแจ้งราคาขายปลีกแนะน ามีหลายรายการ สามารถจัดท าเป็นตารางเพิ่มเติมแนบได้ 

รายการสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า แจ้งราคาขายปลีกแนะน า พร้อมรายละเอียดและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 



ข้อ ๓  โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า (ให้กรอกรายละเอียดโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าที่ได้แสดงไว้ในข้อ ๒) 
         (๑) ล าดับที่............................................................ (๒) เลขท่ีรับ (เฉพาะเจ้าหน้าท่ี) ............................................................ 

ล าดับที ่ รายการ ราคา รวม หมายเหต ุ

๑ ต้นทุนการผลิต  = ๑.๑ + ............ ฯลฯ 
 

  
 ๑.๑ .......................................................................................................     
 ๑.๒ .......................................................................................................     
 ๑.๓ .......................................................................................................     
 ฯลฯ    

๒ ค่าบริหารจัดการ* = ๒.๑ + ............ ฯลฯ 
 

  
 ๒.๑ .......................................................................................................     
 ๒.๒ .......................................................................................................     
 ๒.๓ .......................................................................................................     
 ฯลฯ    

๓ ก าไรมาตรฐาน**  
 

  

๔ ราคาขายปลีกแนะน า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่)  
 

  
หมายเหตุ : *ค่าบรหิารจัดการ เป็นค่าทีไ่ด้มาจากการประมาณการของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า 
               **ก าไรมาตรฐาน คือ ก าไรของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า บวกดว้ยก าไรจากการขายสินค้าในทกุช่วง และค่าใช้จา่ยอื่นที่เกีย่วข้องกับการบริหารการขายสินค้า 
ในทุกช่วงที่ไม่ใช่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า โดยให้หักต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการจากราคาขายปลีกแนะน า 

ข้อ ๔  ราคาขายปลีกแนะน าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้าประสงค์จะให้กรมสรรพสามิตใช้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ 
โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
        ๔.๑   การแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป พร้อม  ราคาขายปลีกแนะน ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ราคาขายปลีกแนะน าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                    (กรุณาแนบเอกสารประกอบ) 
                      ราคาขายที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ (Sticker Price)  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท 
                      ราคาขายที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Brochure, Catalog)  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท 
                      ราคาขายที่ปรากฏในรายการราคา (Price List)  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท 
                      ราคาขายที่ได้แจ้งไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท 
        ๔.๒   การแจ้งรายชื่อร้านค้าปลีก (อย่างน้อย ๕ ร้านค้า หรือเท่าท่ีมี พร้อมแนบแผนท่ีร้านค้าปลีกและแจ้งช่ือพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของ  
                    ร้านค้า) พร้อม  ราคาขายปลีกแนะน ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ราคาขายปลีกแนะน าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                    ๑) ช่ือร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท 
                       ที่อยู่ ....................................................................................................................................... จังหวัด ..................................................... 
                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................เริ่มวางจ าหนา่ยตั้งแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป 
                    ๒) ช่ือร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท 
                       ที่อยู่ ....................................................................................................................................... จังหวัด ..................................................... 
                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................เริ่มวางจ าหนา่ยตั้งแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป  
                    ๓) ช่ือร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท 
                       ที่อยู่ ....................................................................................................................................... จังหวัด ..................................................... 
                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................เริ่มวางจ าหนา่ยตั้งแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป                 
                    ๔) ช่ือร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท 
                       ที่อยู่ ....................................................................................................................................... จังหวัด ..................................................... 
                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................เริ่มวางจ าหนา่ยตั้งแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป 
                    ๕) ช่ือร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท                  
                       ที่อยู่ ....................................................................................................................................... จังหวัด ..................................................... 
                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................เริ่มวางจ าหนา่ยตั้งแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป 
หมายเหตุ: กรณีการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าสินค้ามากกว่า ๑ รายการ ให้กรอกรายละเอียดโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าและวิธีที่ประสงค์จะให้กรมสรรพสามิตใช้เป็นราคาขาย
ต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติตามแบบแจ้งฯ ข้อ ๓ และข้อ ๔ 
                     

                    ลงชื่อ ............................................................................... ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเขา้ (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี) 
                             (.........................................................................)       วันที่............................................................................... 

 



         กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
         แบบแจ้งราคาค่าบริการ 

          ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญตัิภาษสีรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                       
 

ส าหรับเจา้หน้าที ่
เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ภส.๐๒-๐๒ 

  วันที่ .................... เดือน .................................... พ.ศ. ................. 
  เรียน  อธิบดีกรมสรรพสามิต    
๑. ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 

ช่ือ ............................................................................................................................................................................................................................................... 

 บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล    กิจการร่วมทุน/กจิการร่วมค้า   คณะบุคคล   หน่วยงานราชการ/อื่นๆ 

ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี  -- 

เลขรหสัประจ าบ้าน.....................ที่ตั้งส านักงานใหญ่เลขท่ี..................ชื่ออาคาร...................................................................ห้องเลขท่ี..............ช้ันท่ี................. 

หมู่ที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต.............................................. 

จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์................................................ Email........................................................... 
๒. สถานบริการ 

ช่ือ ...............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                          

เลขท่ี.......................ชื่ออาคาร................................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ช้ันท่ี............. 

หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.............................................. 

จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์........................................... Email..................................................................... 
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