
     กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง 
     แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 

     ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                       
 

ส าหรับเจา้หน้าที ่

เลขที่รับ  
วันที่รับ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

ภส.๐๒ - ๐๑ 

 

 
  วันที่ .................... เดือน .................................... พ.ศ. ................. 
 

  เรียน   อธิบดีกรมสรรพสามิต   ณ  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ......................................................    
 

๑. ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 

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

 บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล    กิจการร่วมทุน/กจิการร่วมค้า   คณะบุคคล   หน่วยงานราชการ/อื่น ๆ 

ทะเบียนสรรพสามิตเลขท่ี  -- 

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

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

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

๒. โรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการของผู้น าเข้า 

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

เลขรหสัประจ าบ้าน.....................เลขท่ี..................ชื่ออาคาร..............................................................................................ห้องเลขท่ี..............ช้ันท่ี................. 

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

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

๓. มีความประสงค ์
 

          ขอแจ้งราคาขายปลีกแนะน าสินค้าท่ีผลติ/น าเข้า เพื่อใช้ราคาดังกลา่วตั้งแต่วันท่ี ....... เดือน .................... พ.ศ. ............. เปน็ต้นไป 
       ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าที่แจ้งไว้ก่อน ตามแบบ ภส. 02 – 01 เลขท่ีรับ ................ วันท่ีรับ ................................. เพื่อใช้ 
ราคาดังกลา่วตั้งแต่วันท่ี ......... เดอืน ............................. พ.ศ. ............ เป็นต้นไป เหตผุลที่เปลี่ยนแปลงราคา ........................................................ 
 

 
 
 

ข้อ 1  การจ าหน่ายสินค้า 
  จ าหน่ายภายในประเทศ ตั้งแต่วันท่ี ....................................   ส่งออกต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ........................................ 
  จ าหน่ายในร้านค้าปลอดอากร ตั้งแต่วันท่ี ..................................................... 
ข้อ ๒  รายการของสินค้าท่ีแจ้งราคาในครั้งนี้ 

(๑) 
ล าดับที่ 

(๒) 
ประเภทพิกัด
อัตราภาษี 

 

(๓) 
ชนิด
สินค้า 

(4) 
รหัสข้อมูลสินค้า 

(Eco Stricker/Barcode) 
(ถ้ามี) 

(5) 
ตราสินค้า 

(ยี่ห้อ) 

(6) 
แบบ/รุ่น 

(7) 
ขนาด
สินค้า 

ต่อหน่วย 

(8) 
หน่วยนับ 

(9) 
รหัสสินค้า/ 

เลขสารบบอาหาร 
(ถ้ามี) 

(10) 
ดีกรี/ความ
หวาน/Co2/
น้ าหนัก/มวน 

(๑1) 
ราคาขายปลีกแนะน า 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(12) 
หมาย
เหตุ 

            
            
            
            
            

            
            

รวมรายการของสินค้าที่แสดงท้ังสิ้น  รายการ 
หมายเหตุ : หากรายการของสินคา้ที่แจ้งราคาขายปลีกแนะน ามหีลายรายการ สามารถจดัท าเป็นตารางเพิ่มเติมแนบได ้
 

รายการสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า แจ้งราคาขายปลีกแนะน า พร้อมรายละเอียดและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 
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ข้อ ๓  โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า (ให้กรอกรายละเอียดโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าที่ได้แสดงไว้ในข้อ ๒)  
 (๑) ล าดับที่............................................................ (๒) เลขท่ีรับ (เฉพาะเจ้าหน้าที่) ............................................................ 
 

ล าดับที ่ รายการ ราคา รวม หมายเหต ุ
๑ ต้นทุนการผลิต  = ๑.๑ + ............ ฯลฯ                              รวมเป็น 

   

 
กรณสีินค้าท่ีผลิตในประเทศ  

   

 1.1 ค่าวัตถุดิบ    

 1.2 ค่าแรงงาน    

 1.3 ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีใช้ในกระบวนการผลิต    

 กรณสีินค้าน าเข้า    

 1.1 ราคา ซี.ไอ.เอฟ     
๑.๒ อากรศุลกากร  

   

 
๑.๓ ค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการด าเนนิพิธีการศุลกากร 

   

     

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

 
๒.๑ ค่าโฆษณา 

   

 
๒.๒ ค่าขนส่ง 

   

 
๒.๓ ค่าประกันภัย 

   

 2.4 ค่าธรรมเนียมในการรับฝากของในอารักขาศุลกากร    

 2.5 ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกีย่วข้องกับการบริหารการขายสินค้า    

 2.6 ค่าภาษีอื่นที่จัดเก็บจากการขายสินค้า (ยกเว้นภาษีมลูค่าเพิ่ม)    

 2.7 ค่าภาษีสรรพสามิต    

 2.8 ค่าภาษีเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น    

 2.9 เงินบ ารุงกองทุนหรือองค์การตามที่กฎหมายก าหนด (ถ้ามี)         

๓ ก าไรมาตรฐาน** รวมเป็น 
   

 3.1 ก าไรของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า    

 3.2 ส่วนต่างการตลาดของผู้ขายทอดอื่น ๆ    

๔ ราคาขายปลีกแนะน า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่)  
   

 
 

หมายเหตุ : *ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าที่ได้มาจากการประมาณการของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า 
               **ก าไรมาตรฐาน จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
 - “3.1 ก าไรของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า” หมายถึง ก าไรที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าประสงค์จะได้รบัจากการจ าหน่าย
สินค้าสรรพสามิตตามรายการข้างต้น 
 - “3.2 ส่วนตา่งการตลาดของผู้ขายทอดอื่น ๆ” หมายถึง มูลคา่โดยประมาณที่ก าหนดโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าส าหรบั
ผู้ขายแตล่ะทอดตามที่ได้วางแผนการตลาดเพื่อก าหนดราคาขายปลกี โดยให้หักต้นทุนการผลิต ค่าบรหิารจัดการ และก าไรของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/
ผู้น าเข้าจากราคาขายปลีกแนะน า 
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ข้อ 4  ราคาขายปลีกแนะน าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้าประสงค์จะให้กรมสรรพสามิตใช้เป็นราคาขายต่อผูบ้ริโภคทั่วไปรายสุดทา้ยในตลาดปกติ 
โดยเลือกแสดงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือเลอืกทั้งสองวิธี ดังต่อไปนี้  
 4.๑ การแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป :     ราคาขายปลีกแนะน ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ราคาขายปลีกแนะน าที่ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม  
(แนบเอกสารหลักฐานประกอบ)  
    ราคาขายที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ (Sticker Price)  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท 
    ราคาขายที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Brochure, Catalog)  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท 
    ราคาขายที่ปรากฏในรายการราคา (Price List)  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท 
    ราคาขายที่ได้แจ้งไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย .......................  บาท 
 4.๒ รายช่ือร้านค้าปลีกอ้างอิง (อย่างน้อย ๕ ร้านค้า หรือเท่าที่มี พร้อมแนบเอกสารแผนที่ร้านค้าปลีกพร้อมแจ้งช่ือและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ          
ของร้านค้า)     

  ราคาขายปลีกแนะน ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ราคาขายปลีกแนะน าที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

 ๑) ช่ือร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย ...............................  บาท  
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................... จังหวัด .....................................................  
เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ ............................................................เริ่มวางจ าหน่ายตั้งแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป  

 2) ช่ือร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย ...............................  บาท  
ทีอ่ยู่ ................................................................................................................................................................... จังหวัด ..................................................... 
เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ ............................................................เริ่มวางจ าหน่ายตั้งแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป  
 3) ช่ือร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย ...............................  บาท  
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................... จังหวัด .....................................................  
เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ ............................................................เริ่มวางจ าหน่ายตั้งแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป 

 4) ช่ือร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย ...............................  บาท  
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................... จังหวัด .....................................................  
เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ ............................................................เริ่มวางจ าหน่ายตั้งแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป  

 5) ช่ือร้านค้า ........................................................................................................  ราคาขายปลีกแนะน าต่อหน่วย ................................  บาท  
ทีอ่ยู่ ................................................................................................................................................................... จังหวัด .....................................................  
เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ ............................................................เริ่มวางจ าหน่ายตั้งแต่วันท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .......... เป็นต้นไป 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
1. ฉลากปิดภาชนะบรรจุ หรือเอกสารแสดงลักษณะหรือแบบรุ่นของสินค้า (อย่างใดอย่างหน่ึง) จ านวน ............... แผ่น 
 (สินค้าสุราและเบียร์แนบส าเนาหนังสืออนุมัติหรือเห็นชอบให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุ)  
2. เอกสารแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป      จ านวน ............... แผ่น 
3. ส าเนาป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO STICKER) กรณีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จ านวน ............... แผ่น    
4. ผลการตรวจวัดปริมาณน้ าตาลในสินค้าพร้อมแสดงผลวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาล (ถ้ามี)  จ านวน ............... แผ่น 
5.  แผนท่ีหรือแผนผังแสดงสถานที่ตั้งร้านค้าปลีกตามข้อ 4.2    จ านวน ............... แผ่น 
      
หมายเหตุ :  กรณีการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าสินค้ามากกว่า ๑ รายการ ให้กรอกรายละเอียดโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าและวิธีที่ประสงค์จะให้                     
               กรมสรรพสามิตใช้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติตามแบบแจ้งฯ ข้อ ๓ และข้อ ๔  
 

               
 
                           ลงช่ือ .............................................................................. ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า (ประทับตรานติิบุคคล ถ้ามี) 
 

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

ค าเตือน 
      การแจ้งราคาขายปลีกแนะน าตามแบบ (ภส.๐๒ – ๐๑) หากผูป้ระกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเขา้ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือน าพยาน      

หลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลีย่งหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี จะมีความผดิตามมาตรา 202 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560   
         ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท 
   


