
ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  การก าหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและราคาค่าบริการ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

(ฉบับที ่ 3) 
 
 

ตามที่กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและราคาค่าบริการ  พ.ศ.  2560  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและราคาค่าบริการ  พ.ศ.  2560  (ฉบับที่  2)  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๖1  นั้น 

เพ่ือให้การแจ้งราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบด ี
กรมสรรพสามิตจึงออกประกาศเพิ่มเติมไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า  (ภส.๐๒  -  ๐๑)  ท้ายประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและราคาค่าบริการ  
ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  การก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและราคาค่าบริการ  พ.ศ.  2560  
(ฉบับที ่ 2)  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖1  และให้ใช้แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า  (ภส.๐๒  -  ๐๑)  
ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พชร  อนันตศิลป ์

อธิบดีกรมสรรพสามิต 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๒



     กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
     แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนํา 

     ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สําหรับเจ้าหน้าที ่
เลขท่ีรับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ภส.๐๒-๐๑ 

 

  วันท่ี .................... เดือน .................................... พ.ศ. ................. 
 

  เรียน   อธิบดีกรมสรรพสามิต.............................................................................    
 

๑. ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นําเข้า 

ชื่อ ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล    กิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้า   คณะบุคคล   หน่วยงานราชการ/อ่ืน ๆ 

ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี  -- 
เลขรหัสประจําบ้าน.....................ท่ีต้ังสํานักงานใหญ่เลขท่ี..................ชื่ออาคาร................................................................ห้องเลขท่ี..............ชั้นท่ี................. 
หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์................................................ Email........................................................... 
 

๒. โรงอุตสาหกรรม 

ชื่อ ............................................................................................................................................................................................................................................  
เลขท่ี.......................ชื่ออาคาร.............................................................................................................................ห้องเลขท่ี..................................ชั้นท่ี............. 
หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต........................................... 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.......................................... Email..................................................................... 
 

๓. มีความประสงค์ 
 

  ขอแจ้งราคาขายปลีกแนะนําสินค้าท่ีผลิต/นาํเข้า เพ่ือใช้ราคาดังกล่าว ต้ังแต่วันท่ี ..........  เดือน.............................. พ.ศ. ...............  เป็นต้นไป    
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนําสินค้าท่ีแจ้งไว้ก่อน ตามแบบ ภส.๐๒-๐๑  เลขท่ีรับ..................... วันท่ีรับ........................ เพ่ือใช้ 
ราคาดังกล่าวต้ังแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป เหตุผลท่ีเปลี่ยนแปลงราคา............................................................................. 
 

 
 
 

ข้อ ๑  การจําหน่ายสินค้า 
          จําหน่ายภายในประเทศ ต้ังแต่วันท่ี.........................          ส่งออกต่างประเทศ/จําหน่ายในร้านค้าปลอดอากร ต้ังแต่วันท่ี......................... 
                                                                                                             

ข้อ ๒  รายการของสินค้าท่ีแจ้งราคาในคร้ังนี ้
(๑) 

ลําดับที ่
(๒) 

ประเภทพิกัด
สินค้า 

(๓) 
ชนิด
สินค้า 

(4) 
รหัสข้อมูลสินค้า 

(Barcode) 
(ถ้ามี) 

(5) 
ตราสินค้า 

(ยี่ห้อ) 

(6) 
แบบ/รุ่น 

(7) 
ขนาด
สินค้า 

ต่อหน่วย 

(8) 
หน่วยนับ

(9) 
รหัสสินค้า 

(10) 
ดีกรี/ความ
หวาน/Co2/
นํ้าหนัก/มวน 

(๑1) 
ราคาขายปลีก
แนะนํา (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(12) 
หมายเหตุ 

            
            
            
            
            

            
            
            

รวมรายการของสินค้าท่ีแสดงทั้งสิ้น  รายการ 
หมายเหตุ : หากรายการของสินค้าท่ีแจ้งราคาขายปลีกแนะนํามีหลายรายการ สามารถจัดทําเป็นตารางเพิ่มเติมแนบได้ 

รายการสินค้าท่ีผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า แจ้งราคาขายปลีกแนะนํา พร้อมรายละเอียดและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนํา 
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ข้อ ๓  โครงสร้างราคาขายปลีกแนะนํา (ให้กรอกรายละเอียดโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนําท่ีได้แสดงไว้ในข้อ ๒) 
  

(๑) ลําดับท่ี............................................................ (๒) เลขท่ีรับ (เฉพาะเจ้าหน้าท่ี) ............................................................ 
 

ลําดับท่ี รายการ ราคา รวม หมายเหตุ 
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 กําไรมาตรฐาน**    

๔ ราคาขายปลีกแนะนํา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)    
 
หมายเหตุ : *ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าท่ีได้มาจากการประมาณการของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า 
               **กําไรมาตรฐาน คือ กําไรของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า บวกด้วยกําไรจากการขายสินค้าในทุกช่วง และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
                  กับการบริหารการขายสินค้าในทุกช่วงท่ีไม่ใช่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า โดยให้หักต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการ 
                  จากราคาขายปลีกแนะนํา 
 
 
ข้อ 4  ราคาขายปลีกแนะนําท่ีผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นําเข้าประสงค์จะให้กรมสรรพสามิตใช้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ 
โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
 
        4.๑   การแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคท่ัวไป พร้อม  ราคาขายปลีกแนะนํารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ราคาขายปลีกแนะนําท่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                    (กรุณาแนบเอกสารประกอบ) 
 

                      ราคาขายที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ (Sticker Price)  ราคาขายปลีกแนะนําต่อหน่วย .......................  บาท 
                      ราคาขายที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Brochure, Catalog)  ราคาขายปลีกแนะนําต่อหน่วย .......................  บาท 
                      ราคาขายที่ปรากฏในรายการราคา (Price List)  ราคาขายปลีกแนะนําต่อหน่วย .......................  บาท 
                      ราคาขายที่ได้แจ้งไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ราคาขายปลีกแนะนําต่อหน่วย .......................  บาท 
         

4.๒   การแจ้งรายชื่อร้านค้าปลีก (อย่างน้อย ๕ ร้านค้า หรือเท่าท่ีมี และกรุณาแนบแผนท่ีร้านค้าปลีกพร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของ 
                    ร้านค้า) พร้อม  ราคาขายปลีกแนะนํารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ราคาขายปลีกแนะนําท่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
                    ๑) ชื่อร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะนําต่อหน่วย .......................  บาท 
                       ท่ีอยู่ ....................................................................................................................................... จังหวัด ..................................................... 
                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................เร่ิมวางจาํหน่ายต้ังแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป 
 
                    ๒) ชื่อร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะนําต่อหน่วย .......................  บาท 
                       ท่ีอยู่ ....................................................................................................................................... จังหวัด ..................................................... 
                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................เร่ิมวางจาํหน่ายต้ังแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป 
  
                    ๓) ชื่อร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะนําต่อหน่วย .......................  บาท 
                       ท่ีอยู่ ....................................................................................................................................... จังหวัด ..................................................... 
                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................เร่ิมวางจาํหน่ายต้ังแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป 
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                    ๔) ชื่อร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะนําต่อหน่วย .......................  บาท 
                       ท่ีอยู่ ....................................................................................................................................... จังหวัด ..................................................... 
                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................เร่ิมวางจาํหน่ายต้ังแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป 
 
                    ๕) ชื่อร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะนําต่อหน่วย .......................  บาท    
                       ท่ีอยู่ ....................................................................................................................................... จังหวัด ..................................................... 
                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................เร่ิมวางจาํหน่ายต้ังแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป 
 
 
หมายเหตุ :  กรณีการแจ้งราคาขายปลีกแนะนําสินค้ามากกว่า ๑ รายการ ให้กรอกรายละเอียดโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนําและวิธีท่ีประสงค์จะให้        
                กรมสรรพสามิตใช้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคท่ัวไปรายสุดท้ายในตลาดปกติตามแบบแจ้งฯ ข้อ ๓ และข้อ ๔ 
 
               
 
                           ลงชื่อ .............................................................................. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นําเข้า (ประทับตรานิติบุคคล ถ้ามี) 
 

                                   (...........................................................................)   
                            วันท่ี .............................................................................. 
 

   
คําเตือน 

      การแจ้งราคาขายปลีกแนะนําตามแบบ (ภส.๐๒ – ๐๑) หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นําเข้า แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือนําพยาน      
หลักฐานเท็จมาแสดง เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี จะมีความผิดตามมาตรา 202 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560   

         ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท 
   


