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สําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตท่ีไดรับสิทธิตามมาตรการ 
สนับสนุนการใชยานยนตไฟฟาประเภทรถยนตและรถจักรยานยนต 

สําหรับเจาหนาที ่

เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจาหนาที่ผูรับ 

ภส. ๐๒-๐๑/ยฟ 

 

 
 

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

  เรียน   อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 

๑. ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนําเขา 

ช่ือนิติบุคคล ................................................................................................................................................................................................................. ............ 

ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี  -- 

เลขรหสัประจําบาน.....................ท่ีตั้งสํานักงานใหญเลขท่ี..................ช่ืออาคาร................................................................หองเลขท่ี..............ช้ันท่ี................. 

หมูท่ี..............ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.............................................. 

จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท................................................ Email........................................................... 
 

๒. โรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการของผูนําเขา 

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

เลขรหสัประจําบาน.....................เลขท่ี..................ช่ืออาคาร..............................................................................................หองเลขท่ี..............ช้ันท่ี................. 

หมูท่ี..............ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.............................................. 

จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท................................................ Email........................................................... 
 

๓. มีความประสงค 
 

              ขอแจงราคาขายปลีกแนะนําสินคาท่ีผลติ/นําเขา เพ่ือใชราคาดังกลาวตั้งแตวันท่ี ....... เดือน .................... พ.ศ. ............. เปนตนไป 
       ขอแจงเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะนําท่ีแจงไวกอน ตามแบบ ภส. 02-01/ยฟ เลขท่ีรบั .............. วันท่ีรับ .......................................  
              เพ่ือใชราคาดังกลาวตั้งแตวันท่ี ......... เดือน ......................... พ.ศ. ............ เปนตนไป เหตผุลท่ีเปลี่ยนแปลงราคา ...................................... 
 

 
 
 

ขอ 1  การจําหนายสินคา 
  จําหนายภายในประเทศ ตั้งแตวันท่ี .............................................   

ขอ ๒  รายการของสินคาท่ีแจงราคาในครั้งน้ี 

(๑) 
ลําดับที่ 

(๒) 
ประเภทพิกัด
อัตราภาษี 

 

(๓) 
ชนิด
สินคา 

(4) 
รหัสปายที่ระบุขอมูล

รถยนตหรือรถจักรยานยนต 
(ECO Stricker ID) (ถามี) 

(5) 
ตราสินคา 

(ย่ีหอ) 

(6) 
แบบ/รุน 

(7) 
ขนาด
สินคา 

ตอหนวย 

(8) 
หนวยนับ 

(9) 
รหัสสินคา 

(ถามี) 

(10) 
แบบแชสซีส 

(Chassis Model) 

(๑1) 
ราคาขายปลีกแนะนํา 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

(12) 
หมายเหตุ 

            
            
            
            
            

            

รวมรายการของสินคาท่ีแสดงท้ังสิ้น  รายการ 

หมายเหตุ : หากรายการของสินคาท่ีแจงราคาขายปลีกแนะนํามหีลายรายการ สามารถจดัทําเปนตารางเพ่ิมเติมแนบได 

 

รายการสินคาท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขา แจงราคาขายปลีกแนะนํา พรอมรายละเอียดและโครงสรางราคาขายปลีกแนะนํา 
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ขอ 3 โครงสรางราคาขายปลีกแนะนํา (ใหกรอกรายละเอียดโครงสรางราคาขายปลีกแนะนําท่ีไดแสดงไวในขอ ๒) 

 (๑) ลําดับท่ี............................................................ (๒) เลขท่ีรับ (เฉพาะเจาหนาท่ี) ............................................................ 

ลําดับ รายการ 

กรณีไมไดรบัสิทธิตามมาตรการ

สนับสนุนการใชยานยนตไฟฟา

ประเภทรถยนตและรถจักรยานยนต 

กรณีไดรับสิทธติามมาตรการ

สนับสนุนการใชยานยนตไฟฟา

ประเภทรถยนตและรถจักรยานยนต 
หมายเหตุ 

ราคา รวม ราคา รวม 

1 ตนทุนการผลิตหลังหักเงินอุดหนุน                  รวมเปน 

(= 1.1+1.2+1.3 หัก เงินอุดหนุน)              

  
  

 

 
กรณีสินคาท่ีผลิตในประเทศ  

 
 

 

 1.1 คาวัตถุดิบ      

 1.2 คาแรงงาน      

 1.3 คาใชจายอื่นท่ีใชในกระบวนการผลิต      

 กรณีสินคานําเขา    

 1.1 ราคา ซี.ไอ.เอฟ       
1.๒ อากรศุลกากร  

  
  

 

 
1.๓ คาใชจายอื่นท่ีใชในการดําเนินพิธีการศุลกากร 

  
  

 

 หัก เงินอดุหนนุ (เฉพาะสวนท่ีเกินจากหักคาบริหารจัดการแลว)      
   

 
 

2 คาบริหารจัดการ*หลังหักเงินอดุหนนุ                รวมเปน 

(= 2.1+...+2.9 หัก เงินอุดหนุน) 

  
  

 

 
2.๑ คาโฆษณา 

  
  

 

 
2.๒ คาขนสง 

  
  

 

 
2.๓ คาประกันภัย 

  
  

 

 2.4 คาธรรมเนียมในการรับฝากของในอารักขาศุลกากร      

 2.5 คาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการขายสินคา      

 2.6 คาภาษีอื่นท่ีจัดเก็บจากการขายสินคา (ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม)      

 2.7 คาภาษีสรรพสามิต      

 2.8 คาภาษีเก็บเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการสวนทองถิ่น      

 2.9 เงินบํารุงกองทุนหรือองคการตามท่ีกฎหมายกําหนด (ถามี)      

 หัก เงินอดุหนนุ (ไมเกินคาบริหารจัดการท่ีไมรวมคาภาษีท่ีพึง

ตองชําระ และสําหรับเงินอุดหนุนสวนท่ีเหลือใหสามารถนําไป

หักเพ่ิมไดไมเกินตนทุนสินคาตามขอ 1.1) 

     

       

3 กําไรมาตรฐาน**   รวมเปน 
  

  
 

 3.1 กําไรของผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนําเขา      

 3.2 สวนตางการตลาดของผูขายทอดอื่น ๆ      

       

4 ราคาขายปลีกแนะนําที่ไดรบัสิทธติามมาตรการสนบัสนนุ  

การใชยานยนตไฟฟาประเภทรถยนตและรถจักรยานยนต 

     

       

5 ราคาขายปลีกแนะนํา (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)      

หมายเหตุ : *คาบริหารจัดการ เปนคาท่ีไดมาจากการประมาณการของผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขา 
               **กําไรมาตรฐาน จําแนกออกเปน 2 สวน ไดแก 
 - “3.1 กําไรของผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนําเขา” หมายถึง กําไรท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาประสงคจะไดรับจากการจําหนาย
สินคาสรรพสามิตตามรายการขางตน 
 - “3.2 สวนตางการตลาดของผูขายทอดอ่ืน ๆ” หมายถึง มูลคาโดยประมาณท่ีกําหนดโดยผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขาสําหรับ
ผูขายแตละทอดหรือผลตอบแทนผูสนับสนุนการจําหนายตามท่ีไดวางแผนการตลาดเพ่ือกําหนดราคาขายปลีก โดยใหหักตนทุนการผลิต คาบริหารจัดการ 
และกําไรของผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนําเขา ตาม 3.1 จากราคาขายปลีกแนะนํา 
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ขอ 4  ราคาขายปลีกแนะนําท่ีผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนําเขาประสงคจะใหกรมสรรพสามิตใชเปนราคาขายตอผูบริโภคท่ัวไปรายสุดทายในตลาดปกติ 
ดังตอไปน้ี 
 4.๑ การแสดงราคาขายตอผูบริโภคท่ัวไป :     ราคาขายปลีกแนะนํารวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ราคาขายปลีกแนะนําท่ีไมรวมภาษีมลูคาเพ่ิม  
(แนบเอกสารหลักฐานประกอบ)  
    ราคาขายท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจุ (Sticker Price)  ราคาขายปลีกแนะนําตอหนวย .......................  บาท 
    ราคาขายท่ีปรากฏในสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส (Brochure, Catalog)  ราคาขายปลีกแนะนําตอหนวย .......................  บาท 
    ราคาขายท่ีปรากฏในรายการราคา (Price List)  ราคาขายปลีกแนะนําตอหนวย .......................  บาท 
    ราคาขายท่ีไดแจงไวกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ  ราคาขายปลีกแนะนําตอหนวย .......................  บาท 
 4.๒ รายช่ือรานคาปลีกอางอิง (อยางนอย ๕ รานคา หรือเทาท่ีมี พรอมแนบเอกสารแผนท่ีรานคาปลีกพรอมแจงช่ือและเบอรโทรศัพทติดตอ          
ของรานคา)     

  ราคาขายปลีกแนะนํารวมภาษีมูลคาเพ่ิม  ราคาขายปลีกแนะนําท่ีไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

 ๑) ช่ือรานคา ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะนําตอหนวย ...............................  บาท  
ท่ีอยู ................................................................................................................................................................... จังหวัด ............................................ .........  
เบอรโทรศัพทตดิตอ ............................................................เริ่มวางจาํหนายตั้งแตวันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เปนตนไป  

 2) ช่ือรานคา ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะนําตอหนวย ...............................  บาท  
ท่ีอยู ................................................................................................................................................................... จังหวัด ..................................................... 
เบอรโทรศัพทตดิตอ ............................................................เริ่มวางจาํหนายตั้งแตวันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เปนตนไป  
 3) ช่ือรานคา ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะนําตอหนวย ...............................  บาท  
ท่ีอยู ................................................................................................................................................................... จังหวัด .....................................................  
เบอรโทรศัพทตดิตอ ............................................................เริ่มวางจาํหนายตั้งแตวันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เปนตนไป 

 4) ช่ือรานคา ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะนําตอหนวย ...............................  บาท  
ท่ีอยู ................................................................................................................................................................... จังหวัด ............................................ .........  
เบอรโทรศัพทตดิตอ ............................................................เริ่มวางจาํหนายตั้งแตวันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เปนตนไป  

 5) ช่ือรานคา ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะนําตอหนวย ................................  บาท  
ท่ีอยู ................................................................................................................................................................... จังหวัด ............................................ .........  
เบอรโทรศัพทตดิตอ ............................................................เริ่มวางจาํหนายตั้งแตวันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เปนตนไป 
 

เอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณา 

1.   เอกสารแสดงขอมูลรถยนตท่ีขอรับสิทธิและขนาดความจุของแบตเตอรี่                                             จํานวน ............... แผน 

      (จากสถาบันยานยนต สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือหนวยงานอ่ืนท่ีรัฐรับรอง) 

2.   เอกสารแสดงขอมูลรถจักรยานยนตเก่ียวกับการใชแบตเตอรี ่การใชยางลอ และการทดสอบความปลอดภัย  จํานวน ............... แผน 

     ตามมาตรฐานท่ีกําหนด เก่ียวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของรถจักรยานยนตท่ีขอรับสิทธิ 

3. สําเนาปายขอมูลรถยนตหรือรถจักรยานยนตตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) (ถามี)                         จํานวน ............... แผน   

4. เอกสารแสดงขอมูลราคาขายตอผูบริโภคท่ัวไปตามขอ 4.1        จํานวน ............... แผน 

5.  แผนท่ีหรือแผนผังแสดงสถานท่ีตั้งรานคาปลีกตามขอ 4.2                   จํานวน ............... แผน 

 หมายเหตุ :  กรณีการแจงราคาขายปลีกแนะนําสินคามากกวา ๑ รายการ ใหแยกกรอกรายละเอียดโครงสรางราคาขายปลีกแนะนําและวิธีท่ีประสงค             
จะใหกรมสรรพสามิตใชเปนราคาขายตอผูบริโภคท่ัวไปรายสุดทายในตลาดปกติตามแบบแจงฯ ขอ ๓ และขอ 4 ของแตละรายการ 

               
 
                           ลงช่ือ .............................................................................. ผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนําเขา (ประทับตรานิติบุคคล ถามี) 
 

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

 

คําเตือน 
      การแจงราคาขายปลีกแนะนําตามแบบแจงราคาขายปลีกแนะนํา (ภส. ๐๒-๐๑/ยฟ) หากผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนําเขา แจงขอความ
อันเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี จะมีความผิดตามมาตรา 202 แหงพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหน่ึงลานสองแสนบาท 


