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เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนําและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนํา 

การจดทะเบียนสรรพสามิต  และการจัดทําบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  สําหรับสินค้า 
ที่นําติดตัวเข้ามา  หรือนําสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า  หรือนําสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  18  วรรคสาม  มาตรา  32  วรรคสาม  และมาตรา  118  วรรคเจ็ด 
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  2560  อธิบดีกรมสรรพสามิตโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ผ่อนผัน
การแจ้งราคาขายปลีกแนะนําและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนํา  การจดทะเบียนสรรพสามิต  และ 
การจัดทําบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  สําหรับสินค้าที่นําติดตัวเข้ามา  หรือนําสินค้าเข้ามา 
เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าหรือนําเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า  ลงวันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2560 

ข้อ 2 ให้ผู้นําเข้าที่นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  สําหรับสินค้าที่นําติดตัวเข้ามา  หรือ 
นําสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า  หรือนําสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า  ที่จําแนกประเภทไว้ในภาค
ที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร  ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะนําและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนํา  ไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต  และไม่ต้อง
จัดทําบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร   

กรณีการนําเข้าตามวรรคหนึ่งหากผู้นําเข้าได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้แล้ว  ให้ได้รับการผ่อนผัน
เฉพาะการแจ้งราคาขายปลีกแนะนําและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนํา  และไม่ต้องจัดทําบัญชีรับจ่ายสินค้า 
ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร 

ข้อ 3 ให้ผู้นําเข้าที่นําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร  สําหรับสินค้าที่นําติดตัวเข้ามา  หรือ 
นําสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า  หรือนําสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า  ที่ไม่ได้จําแนกประเภทไว้
ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร  ได้รับการผ่อนผัน 
ไม่ต้องแจ้งราคาขายปลีกแนะนําและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนํา  ไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต  
และไม่ต้องจัดทําบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  โดยให้แสดงแบบแจ้งข้อมูลการนําเข้าสินค้า
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ต่อเจ้าพนักงานศุลกากร 

กรณีการนําเข้าตามวรรคหนึ่งหากผู้นําเข้าได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้แล้ว  ให้ได้รับการผ่อนผัน
เฉพาะการแจ้งราคาขายปลีกแนะนําและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนํา  และไม่ต้องจัดทําบัญชีรับจ่ายสินค้า 
ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร 

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
กฤษฎา  จีนะวจิารณะ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 



แบบแจ้งข้อมูลการน าเข้าสินค้า 
 

           วันที่…............................................................................ 
 
ชื่อผู้น ำเข้ำ.................................................................................................................................................................................. 
 บุคคลธรรมดำ     นิติบคุคล     คณะบุคคล     หน่วยงำนรำชกำร  
 อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................................................................................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน/ทะเบียนนิตบิุคคล   
เลขทะเบียนสรรพสำมิต (ถำ้มี) -- 
เลขที่พำสปอร์ต.................................................................... 
ที่อยู่เลขที่..............................................................หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย.................................................................. 
ถนน.............................................................ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต......................................... 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์......................................................... 
ได้น ำเข้ำสินคำ้ที่ไมไ่ด้จ ำแนกประเภทไว้ในภำคทีว่่ำด้วยของทีไ่ดร้ับยกเว้นอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยพิกัดอัตรำศุลกำกร 
เพื่อวัตถุประสงค์  
    น ำสินคำ้ติดตัวเข้ำมำ  
    น ำสินคำ้เข้ำมำเพื่อเป็นตัวอย่ำงสินคำ้ 
    น ำสินคำ้เข้ำมำโดยมิใช่เพือ่กำรค้ำ 
ดังต่อไปนี ้

ล ำดับที ่
ประเภท
สินค้ำ 

ช่ือสินค้ำ 
แบบ/รุ่น 

 

ดีกรี/  
ปริมำณน้ ำตำล/ 

CO2 / 
น้ ำหนัก/มวน 

ขนำด 
ปริมำณ 

ที่
น ำเข้ำ 

รำคำที่ใช้
เป็นฐำน            
ในกำร

ค ำนวณภำษ ี

หมำยเหต ุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
         
         
         
         
         
         
         
         

  
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงตน้เป็นจริงและถูกต้องทุกประกำร 
 
 
                  (ลงชื่อ).................................................... 
                                                                       (...........................................................) 
                                                                                        ผู้น ำเข้ำ 
 
 

 



 
ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติ 

 
 

1. แบบแจ้งข้อมูลกำรน ำเข้ำสินค้ำ ใช้ส ำหรับผ่อนผันกำรแจ้งรำคำขำยปลีกแนะน ำและโครงสร้ำงรำคำขำยปลีกแนะน ำ             
กำรจดทะเบียนสรรพสำมิต และกำรจัดท ำบัญชีรับจ่ำยสินค้ำที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ส ำหรับสินค้ำที่น ำ                   
ติดตัวเข้ำมำ หรือน ำสินค้ำเข้ำมำเพื่อเป็นตัวอย่ำงสินค้ำ หรือน ำสินค้ำเข้ำมำโดยมิใช่เพื่อกำรค้ำ 

 

2. กำรกรอกแบบแจ้งข้อมูลกำรน ำเข้ำสินค้ำ 
 2.1 ช่อง (1) ล ำดับที่  ให้กรอกล ำดับที่ของรำยกำรสินค้ำ 
 2.2 ช่อง (2) ประเภทสินค้ำ  ให้กรอกประเภทสินค้ำที่จะน ำเข้ำ เช่น สุรำ ยำสูบ น้ ำหอม แบตเตอรี่    
 2.3 ช่อง (3) ชื่อสินค้ำ  ให้กรอกชื่อ ยี่ห้อ ตรำของสินค้ำ  
 2.4 ช่อง (4) แบบ/รุ่น  ให้กรอกรำยละเอียดเก่ียวกับแบบ หรือรุ่น หรือรหัสของสินค้ำ 
 2.5 ช่อง (5) ให้กรอกรำยละเอียดเก่ียวกับดีกรี/ปริมำณน้ ำตำล/ CO2 /น้ ำหนัก/มวน  เช่น ใส่จ ำนวนดีกรี (กรณีสุรำ)  
  ใส่ปริมำณน้ ำตำล (กรณีเคร่ืองดื่ม โดยให้ระบุหน่วยเป็น กรัม/100 มิลลิลิตร)  
 2.6 ช่อง (6) ขนำด  ใช้ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง (กรณีสุรำหรือเครื่องดื่ม ให้ระบุหน่วยเป็นลิตร กรณียำสูบ ให้ระบุหน่วยเป็น

มวนต่อหน่วย หรือ กรัมต่อหน่วย กรณีน้ ำหอม ให้ระบุหน่วยเป็นมิลลิลิตร)     
 2.7 ช่อง (7) ปริมำณที่น ำเข้ำ  ให้กรอกปริมำณที่น ำเข้ำ 
 2.8 ช่อง (8) รำคำที่ใช้เป็นฐำนในกำรค ำนวณภำษี ให้พิจำรณำจำก 
 2.8.1 เทียบเคียงกับสินค้ำประเภท ชนิด คุณภำพ และปริมำณเดียวกันหรือใกล้เคียงกันของผู้น ำเข้ำหรือ 
       ผู้ประกอบอุตสำหกรรมรำยอื่น ที่มีจ ำหน่ำยในประเทศ 
 2.8.2 ต้นทุนในกำรน ำเข้ำสินค้ำนั้น บวกด้วยอำกรศุลกำกร และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ   
 2.9 ช่อง (9) หมำยเหตุ  ให้กรอกรำยละเอียดอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IMPORT DESCRIPTION FORM 

 

               Date……..…............................................................... 
 

Name of Importer..................................................................................................................................................................... 
◻ Ordinary person ◻ Juristic person ◻ Group of person ◻ Government Agency 

◻ Other (please specify)............................................................................. 
Identification Card No. / Registration of Juristic person No. ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻  
Excise Taxpayer Registration No. (if any) ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻-◻-◻◻◻ 

Passport No. .......................................................................... 
Office / Home address................................................................................................................................................................ 
Road........................................ Subdistrict (Tambol)......................................... District (Amphur) ........................................ 
Province………………………………………….…… Postal Code……………….….…… Tel. No. …………………………………………………..… 

Have imported goods that is/are not classified in the law on Customs Tariff, Part Customs Exemption Goods  
 

on the purpose of importation 

  ◻  Personal use 

  ◻  Product sample 

  ◻  Non-commercial purposes 
List of the imported goods 

No. Category 
Name of 
Goods 

Model / type 

Degrees/sugar 
content/Co2/ 
Weight/Stick 

 
 

Size 
Quantity 

Value 
used as tax 

base for 
calculation 

Remark 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

         

         

         

         

 

  

 I hereby certify that the above information is true and correct. 
 

 

      (Sign)……….............................................. 
                                                                       (..........................................................) 
                                                                                       Importer 
 



 

 

 

 

Note and Guidelines 
 

 

1. This Import Description Form is used when a person has brought excisable goods into Thailand for personal 
use or non-commercial purposes or as product samples, and this person is entitled to exempt from excise 
registration, submitting suggested retail price of the imported goods and its structure to the Excise 
Department, and submitting import inventory accounts.  

2. How to fill in the List of the Imported Goods 
2.1 Column (1) No.: Ordinal number 
2.2 Column (2) Category: Characteristics of imported goods (e.g., liquor, tobacco, perfume, battery) 
2.3 Column (3) Name of Goods: Name/Brand of imported goods 
2.4 Column (4) Model/type: Name of product 
2.5 Column (5) Degrees/sugar content/Co2/Weight/Stick: please fill in, for example, alcohol by volume  

 (ABV) for liquors, volume of sugar for non-alcoholic beverages (grams per 100 milliliters) 
2.6 Column (6) Size: Please specify size of the imported goods using 4 decimal numbers. (e.g., liter for  

 liquors and non-alcoholic beverages, stick for cigarettes, grams per unit for tobacco products, milliliter  
 for perfume, CO2 gram/km)  

2.7 Column (7) Quantity: Number of Unit of goods imported 
2.8 Column (8) Value used as tax base for calculation: to be derived from 

 2.8.1 Comparing with the same or similar categories, types, qualities and quantities of goods imported  
by the importers/other importers/manufacturers, or made and available in Thailand  

 2.8.2 C.I.F. plus customs duties and other expenses 
2.9 Column (9) Remark: please fill in other details 


