
 
วิธีกรอกแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส. 02 – 01) 

ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
------------------------- 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าสามารถใช้แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส. 02 – 01) ตามแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://edweb.excise.go.th/eform/  ตามแบบฟอร์มส าหรับยื่นท่ีส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี  

และแบบฟอรม์ Offline ส าหรบัอับโหลดที่ใช้ในการยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 

1. ผู้มีหน้าที่ย่ืนแบบ ภส. 02 – 01 
 ได้แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
 -  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หมายถึง เจ้าของโรงอุตสาหกรรม และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืน               
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย 
 - ผู้น าเข้า หมายความว่า ผู้น าของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
 

2. การแสดงรายการในแบบ ภส. 02 – 01 (รายละเอียดตาม 2.1- ) 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า  

 - ให้กรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่ายชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้องสมบูรณ์ โดยข้อความต้องตรง
ตามใบทะเบียนสรรพสามิต ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ 

 - กรณีชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าเป็นชาวต่างประเทศที่มีชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ให้กรอก
ชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาอังกฤษอักษรพิมพ์ใหญ่ 

 - โปรดกรอกรายการ “ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า” และ “โรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการน าเข้า” 
ให้ถูกต้องตรงกับท่ีได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ 
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2.2 รายการสินค้าพร้อมรายละเอียดและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 
  หัวข้อ “3. มีความประสงค์” 

   รายการที่ 1 (กรณีแจ้งราคาสินค้าใหม่) ให้กรอก วันเดือนปี ซึ่งเป็นวันแรกที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ 
ผู้น าเข้าใช้ราคาส าหรับสินค้านั้น ๆ เพ่ือการยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษี หรือน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่งจะเป็นราคาขายปลีกแนะน าที่ใช้ในการค านวณภาษี
สรรพสามิต  
  ตัวอย่าง 1 สินค้าช่ือ เอ มีก าหนดการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมวันแรก คือ วันท่ี 1 กันยายน 2563 และเป็นสินค้าที่
ต้องยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีก่อนการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม โดยประสงค์จะยื่นแบบฯ และช าระภาษี ในวันท่ี 25 
สิงหาคม 2563  ต้องกรอกแบบดังน้ี 

 
  ตัวอย่างที ่2 สินค้าช่ือ เอ มีก าหนดการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมวันแรก คือ วันท่ี 1 กันยายน 2563 และเป็น            
สินค้าท่ีต้องยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีภาระความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น              
ต้องกรอกแบบดังน้ี 

 

   รายการที่ 2 (กรณีเปลี่ยนแปลงราคา) ให้กรอกเลขที่ วันเดือนปี เดิมของสินค้าที่แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก
แนะน าและวันเดือนปีวันแรกที่จะใช้ราคาที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือการยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษี หรือน าสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน พร้อมกรอกเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงราคา 
 ทั้งนี้ สินค้าสรรพสามิตรายการใดที่เคยแจ้งราคาขายปลีกแนะน าต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตไว้แล้ว หากประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน า ต้องแสดงรายการในช่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าที่แจ้งไว้ทุกกรณี  

 
 

  หัวข้อ “ข้อ 1 การจ าหน่ายสินค้า” 
 ข้อ 1 การจ าหน่ายสินค้า   ให้เลือกวัตถุประสงค์ของการจ าหน่ายและกรอกวันเดือนปีที่เริ่มจ าหน่าย ดังนี้ 
     จ าหน่ายภายในประเทศ  โดยให้ระบุวันเดือนปีที่สินค้าจะท าการวางจ าหน่ายในร้านค้าทั่วไป  

  ส่งออกต่างประเทศ  โดยให้ระบุวันเดือนปี ซึ่งเป็นวันแรกที่สินค้าจะท าการวางจ าหน่ายในต่างประเทศ 
 จ าหน่ายในร้านค้าปลอดอากร  โดยให้ระบุวันเดือนปี ซึ่งเป็นวันแรกที่สินค้าจะท าการวางจ าหน่ายใน

ร้านค้าปลอดอากร
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 หัวข้อ “ข้อ 2 รายการของสินค้าที่แจ้งราคาในครั้งนี้” 

 

(1) ล าดับที่  
  ให้กรอกเลข 1 2 3 ... เรียงล าดับตามรายการ 

(2) ประเภทพิกัดอัตราภาษี  
  ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น าเข้ากรอกประเภทพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตั้งแต่

ประเภทที่ 02.01 ถึงประเภทที่ 16.90 โดยให้ระบุประเภทพิกัดโดยละเอียด เช่น 02.01(1)(ก)  06.01(4)(ก)1) 
07.01(2)(ก)  หรือ 14.01 (1)(ก)  เป็นต้น 

 (3)  ชนิดสินค้า  ให้กรอกชนิดสินค้าทุกรายการที่แจ้งราคา โดยพิจารณาจ าแนกและระบุชนิดย่อยของ
ในแต่ละประเภทสินค้า เช่น เครื่องดื่ม ได้แก่ น้ าโซดา น้ าแร่เทียม น้ าอัดลม เป็นต้น 

 (4) รหัสข้อมูลสินค้า (Eco Strick / Barcode)  
  ให้กรอกเลขรหัสบาร์โค้ดที่ระบุไว้บนฉลากปิดภาชนะบรรจุหรือบนตัวสินค้านั้น ๆ และ

ส าหรับสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้ระบุป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker)  ทั้งนี้ กรณีไม่มี
รหัสข้อมูลสินค้าให้ระบุว่า “ไม่มี”   

 (5) ตราสินค้า  
  ให้กรอกตราสินค้า (ยี่ห้อ) ที่แจ้งราคา ซึ่งต้องเป็นตราหรือยี่ห้อสินค้าที่ใช้เรียกในทาง

การตลาด โดยสามารถระบุได้ทั้งชื่อที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ทั้งนี้ หากบนฉลากปิดภาชนะบรรจุใช้ชื่อทั้ง 2 
ภาษาให้ระบุทั้ง 2 ภาษา  

  ทั้งนี้ หากใช้ชื่อเป็นภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ระบุ (เขียน) โดยใช้เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 (6) แบบ/รุ่น 
  ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับแบบ/รุ่น ของตราสินค้า (ยี่ห้อ) ที่แจ้งราคา ซึ่งต้องเป็นตราหรือ

ยี่ห้อสินค้าที่ใช้เรียกในทางการตลาด (ถ้ามี) 
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  ทั้งนี้ (5) และ (6) ให้กรอกเป็นตราสินค้าและแบบ/รุ่นที่ใช้เพ่ือการค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค 
ซ่ึงเป็นชื่อตราสินค้าและแบบรุ่นปรากฏข้อความอยู่บนฉลาก กล่องบรรจุ หรือบนตัวสินค้านั้น ๆ   

  ส าหรับสุราและเบียร์ให้ระบุตรงตามหนังสือกรมสรรพสามิตให้ความเห็น “อนุมัติ” หรือ 
“เห็นชอบ” ให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราหรือเบียร์  

  อนึ่ง การใช้ภาษาในการเขียนให้ระบุเช่นเดียวกับ (5) ตราสินค้า 

(7) ขนาดสินค้าต่อหน่วย 
  ให้กรอกขนาดของสินค้าที่แจ้งราคาต่อหน่วย (ทศนิยมไม่เกิน 4 ต าแหน่ง) ได้แก่ 
  - เครื่องดื่ม ให้กรอกขนาดของสินค้าเป็น ขนาดภาชนะ “มิลลิลิตร” 
  - แบตเตอรี่ ให้กรอกขนาดของสินค้าเป็น ขนาดก าลังไฟ “แอมป”์ 
  - รถยนต์ ให้กรอกขนาดของสินค้าเป็น ความจุกระบอกสูบ “ลูกบาศก์เซนติเมตร” 
  - รถจักรยานยนต์ ให้กรอกขนาดของสินค้าเป็น ความจุกระบอกสูบ “ลูกบาศก์เซนติเมตร” 

    - น้ าหอม ให้กรอกขนาดของสินค้าเป็น ขนาดภาชนะ “มิลลิลิตร” 
  - สุรา  ให้กรอกขนาดของสินค้าเป็น ขนาดภาชนะ “ลิตร” 
  - ยาสูบ(บุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่อื่น )ๆ ให้กรอกขนาดของสินค้าเป็น ปริมาณมวนต่อซอง “มวน” 
  - ยาสูบ(นอกจากบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่อื่น )ๆ ให้กรอกขนาดของสินค้าเป็น น้ าหนักของยาสูบ “กรัม” 
  - ไพ่  ให้กรอกขนาดของสินค้าเป็น จ านวนไพ่ต่อ 1 ชุด “ใบ” 
  - ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม ให้กรอกขนาดของสินค้าเป็น ปริมาตรหลังผสม “มิลลิลิตร” 

 (8) หน่วยนับ    
  ให้กรอกหน่วยนับของสินค้า เช่น ขวด กระป๋อง (สุรา เบียร์ เครื่องดื่ม น้ าหอม)  ซอง (บุหรี่ซิ

กาแรต) ก้อน ลูก (แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย)  คัน (รถยนต์ รถจักรยานยนต์)  เป็นต้น 

(9) รหัสสินค้า  
 เป็นรหัสสินค้า/เลขสารบบอาหาร 
 - รหัสสินค้า เป็นอักษรหรือเลขที่ก าหนดเป็นการเฉพาะโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า  
 - สารบบอาหาร เป็นเลขสารบบอาหารที่ออกโดยคณะกรรมการอาหารและยา (เฉพาะสินค้า

เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม 
 - กรณีไม่มีรหัสสินค้า/เลขสารบบอาหาร ให้ระบุว่า “ไม่มี” 

(10) ดีกรี / ความหวาน / Co2/ น้ าหนัก / มวน   
   ให้ระบุตามหน่วยที่ใช้จัดเก็บสินค้าท่ีมีการจัดเก็บตามภาษีในอัตราตามปริมาณ รวมถึงรถยนต์

ที่ให้ระบุค่า CO2 เช่น  
 - เครื่องดื่ม ให้กรอกเลขเพ่ือแสดงปริมาณความหวานเป็น ปริมาณน้ าตาล (กรัม) ที่เครื่องดื่ม 

100 มิลลิลิตร 
 - รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ให้กรอกเลข Co2 หรือ น้ าหนัก แล้วแต่กรณี 
 - ยาสูบ(บุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่อ่ืน ๆ) ให้กรอกน้ าหนัก (กรัม) ของยาสูบต่อ 1 หน่วยนับ 
 - ยาสูบ(นอกจากบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่อื่น ๆ) ให้กรอกจ านวนมวนของยาสูบต่อ 1 หน่วยนับ 
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(11) ราคาขายปลีกแนะน า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
   ให้กรอกราคาขายปลีกแนะน าไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ต่อ 1 หน่วยสินค้า (ใช้ทศนิยมไม่เกิน  2 ต าแหน่ง) 

 (12) หมายเหตุ  
   ให้กรอกรายการอื่น ๆ ที่ไม่ก าหนดไว้ในแบบ 

  ในการแสดงรายละเอียดของสินค้าที่แจ้งราคาตามข้อ 2 นั้น หากมีรายการสินค้าที่แจ้งราคาขายปลีกแนะน า                       
มีหลายรายการ สามารถจัดท าเป็นตารางเพ่ิมเติมแนบได ้

 หัวข้อ “ข้อ 3 โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า” 
    ให้กรอกรายละเอียดต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ ก าไรมาตรฐาน และราคาขายปลีกแนะน า            
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามรายการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
   (1) ต้นทุนการผลิต 
     กรณีสินค้าท่ีผลิตในราชอาณาจักร ให้กรอก ต้นทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในการผลิตสินค้า ได้แก่  

- ค่าวัตถุดิบ  
- ค่าแรงงาน  
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

     กรณีสินค้าน าเข้า ให้กรอก ราคาของสินค้าและค่าใช้จ่ายในการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่  
     - ราคา ซี.ไอ.เอฟ.  
     - อากรศุลกากร  
     - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการน าเข้าอ่ืน ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินพิธีการศุลกากร เป็นต้น 

 

   (2) ค่าบริหารจัดการ 
     ให้กรอกค่าใช้จ่ายในส านักงาน ได้แก่  
     - ค่าโฆษณา  
     - ค่าขนส่ง  
     - ค่าประกันภัย  
     - ค่าธรรมเนียม (ในการรับฝากของในอารักขาศุลกากร)  
     - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น ๆ  
     - ค่าภาษีสรรพสามิต  
     - ค่าภาษเีก็บเพ่ิมข้ึนเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น  
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     - เงินบ ารุงกองทุนหรือองค์การตามที่กฎหมายก าหนด (ถ้ามี)  ได้แก่ เงินบ ารุงกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เงินบ ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เงินบ ารุง
กองทุนพัฒนาการกีฬา และเงินบ ารุงกองทุนผู้สูงอายุ 
     - ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

   (3) ก าไรมาตรฐาน 
     ให้กรอกมูลค่าก าไรมาตรฐาน โดยพิจารณาจ าแนกตามรายการดังนี้  

3.1 “ก าไรของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า” หมายถึง ก าไรที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้น าเข้าประสงค์จะได้รับจากการจ าหน่ายสินค้าสรรพสามิตตามรายการข้างต้น 

3.2 “ส่วนต่างการตลาดของผู้ขายทอดอ่ืน ๆ” หมายถึง มูลค่าที่ก าหนดโดยผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าส าหรับผู้ขายแต่ละทอดตามที่ได้วางแผนการตลาดเพ่ือก าหนดราคาขายปลีก โดยให้หักต้นทุน
การผลิต ค่าบริหารจัดการ และก าไรของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้าจากราคาขายปลีกแนะน า 
 

   (4) ราคาขายปลีกแนะน าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
     ให้กรอกราคาขายปลีกแนะน าโดยใช้ทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง และควรเป็นราคาเดียวกับ                   
ที่กรอกไว้ในหน้าที่ 1    
 

 
 

2.3 การอ้างอิงที่มาของราคาขายปลีกแนะน า 

 หัวข้อ “ข้อ 4 ราคาขายปลีกแนะน าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้าประสงค์จะให้กรมสรรพสามิต
ใช้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ” 
 ข้อ 4 ราคาขายปลีกแนะน าท่ีผู้ประกอบอุตสาหกรรม/เข้าประสงค์จะให้กรมสรรพสามิตใช้เป็นราคา

ขายต่อผู้บริโภคท่ัวไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยเลือกแสดงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือเลือกท้ังสองวิธี ดังต่อไปนี้ 
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    วิธีที่ 1 เลือกแสดงตามข้อ “4.1 การแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป” ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้น าเข้าเลือกว่าจะแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป โดยเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
พร้อมทั้งต้องเลือกวิธีการแสดงราคาอ้างอิงพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ 

- ราคาขายที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ (Sticker Price) 
- ราคาขายที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Brochure, Catalog)   
- ราคาขายที่ปรากฏในรายการราคา (Price List)   
- ราคาขายที่ได้แจ้งไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ   

 
 
   วิธีที่ 2 เลือกแสดงตามข้อ “4.2 รายชื่อร้านค้าปลีกอ้างอิง” ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า
เลือกว่าจะแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป โดยเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งแจ้งชื่อ
ร้านค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ราคาขายปลีก พร้อมแนบแผนที่ตั้งร้านค้า อย่างน้อย 5 ร้านค้าหรือเท่าท่ีมี  

 
 

2.4 เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา 

 หัวข้อ “เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา” 
 ให้แนบเอกสารที่เก่ียวข้องกับรายการสินค้าที่แจ้งราคาขายปลีกแนะน าเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 4.1 ฉลากปิดภาชนะบรรจุ รูปภาพสินค้า หรือเอกสารระบุสมบัติของสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง  
 4.2 เอกสารแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคท่ัวไป (เฉพาะกรณีมีการแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคท่ัวไป) 
 4.3 แผนที่หรือแผนผังแสดงสถานที่ตั้งร้านค้าปลีก (เฉพาะกรณีมีรายชื่อร้านค้าอ้างอิง) 
 4.4 ผลการตรวจวัดปริมาณน้ าตาลในสินค้าเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม  
 4.5 ส าเนาป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO STICKER) (กรณีรถยนต์และรถจักรยานยนต์) 
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2.5 ผู้ลงนามในแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 

ต้องเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามกฎหมาย หรือได้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามกฎหมาย 
และกรณีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 

 

3. ก าหนดเวลา และสถานที่ย่ืนแบบ ภส. 02 – 01 
  ก าหนดเวลายื่นแบบ 

- การแจ้งราคาขายปลีกแนะน าสินค้าที่ผลิต/น าเข้าใหม่ ต้องแจ้งก่อนวันยื่นแบบรายการภาษีและ
ช าระภาษี หรือก่อนการน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะ
เกิดข้ึนก่อน  

-  การแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าสินค้าที่แจ้งไว้ครั้งก่อน ต้องแจ้งก่อนวันที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคา 

  การขยายเวลายื่นแบบ 
   ก าหนดเวลาการยื่นแบบ หากผู้มีหน้าที่ยื่นแบบมีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้ให้

ขออนุมัติอธิบดี ซึ่งอธิบดีมีอ านาจสั่งขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาออกไปได้ตามความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา8) 
  สถานที่ย่ืนแบบ 

- กรณีผลิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่  
- กรณีน าเข้า ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่สถานประกอบการของผู้น าเข้า หรือสถานที่ตรวจ 

   ปล่อยสินค้าน าเข้าตั้งอยู่  
   อนึ่ง ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต 

http://www.excise.go.th 
 
 

4. กรณีสินค้าที่ได้รับยกเว้น หรือลดหย่อน หรือคนืภาษีส าหรับสินค้าท่ีสง่ออกนอก
ราชอาณาจักร 
 การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี หรือลดอัตราภาษี หรือคืนภาษีดังกล่าว เป็นการได้รับสิทธิชั่วคราวที่มีเงื่อนไข ดังนั้น 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า จ าเป็นจะต้องแสดงรายละเอียดในเอกสารประกอบทุกครั้งที่ต้องใช้สิทธิดังกล่าว 
 

---------------------------------- 
 

http://www.excise.go.th/

