
  

คู่มือปฏิบัติงาน  
(WORK MANUAL) 

กระบวนงาน 

การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ
และโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำสินค้าทั่วไป 

กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต 

 เมษายน 2564 

ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม 
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บันทึกการปรับปรุงแก้ไข 
 

ครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ วันที่ประกาศใช้ 
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ชื่องาน: 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและ
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าสินค้าทั่วไป 

 

วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือจัดท าและเผยแพร่คู่มือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 

2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีจากราคาขายปลีกแนะน า 

3  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

 

ขอบเขตของงาน 

1 เป็นแนวทางในการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า (ภส.02-01) ให้มี
มาตรฐานและปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2 ก าหนดวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขาย
ปลีกแนะน าสินค้าทั่วไป (ยกเว้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น) 

3 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการส ารวจและตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน า 
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ค าจ ากัดความ 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 

1 สินค้า สิ่งซึ่งผลิตหรือน าเข้าและระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

2 โรงอุตสาหกรรม สถานที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้ารวมตลอดท้ังบริเวณแห่งสถานที่นั้น 

3 ผู้ประกอบอุตสาหกรรม เจ้าของโรงอุตสาหกรรมและหมายความรวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย 

4 ผู้น าเข้า ผู้น าของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

5 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมสรรพสามิต 

6 ราคาขายปลีกแนะน า ราคาขายปลีกแนะน าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าประสงค์ให้เป็น
ราคาขายต่อผู้บริโภคท่ัวไป 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ หน้าทีร่ับผิดชอบ 

1 สรรพสามิตพ้ืนที่  
เจ้าพนักงานสรรพสามิต  

รับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส.02-01) ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนในแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 
พร้อมพิจารณาราคาขายปลีกแนะน าเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี  

2 ผู้อ านวยการกองก ากับและ
พัฒนามาตรฐานราคาภาษี
สรรพสามิต  

ก ากับดูแลราคาภาษีสรรพสามิตเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย  

3 เจ้าพนักงานสรรพสามิตกอง
ก ากับและพัฒนามาตรฐาน
ราคาภาษีสรรพสามิต 

เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับสินค้าในความรับผิดชอบของแต่ละส่วน และรวบรวม 
ศึกษา และวิเคราะห์ราคาภาษีสรรพสามิตเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียด 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1 ยื่นแบบ  ก่อนวันยื่นแบบรายการ
ภาษีและช าระภาษีหรือ
ก่อนน าสินค้าออกจากโรง
อุตสาหกรรม หรือคลังสินค้า
ทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะ
เกิดข้ึนก่อน  

ยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส.02-01) และโครงสร้าง
ราคาขายปลีกแนะน าตามท่ีอธิบดีก าหนด  

แบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะน า (ภส.02-01) 

ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือ 

ผู้น าเข้า 

2 ตรวจสอบความครบถ้วน
ของการกรอกแบบ  

10 นาที 2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 
 การกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
(ภส.02-01) ให้มีความชัดเจน ครบถ้วนและถูกต้อง โดย
ข้อมูลของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าต้องตรงตามใบ
ทะเบียนสรรพสามิต  
 (1) กรณีชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าเป็น
ชาวต่างประเทศท่ีมีชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ให้กรอก
ชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาอังกฤษอักษรพิมพ์ใหญ่ 

เอกสารประกอบการ
พิจารณา ได้แก่  
1 .  ฉล ากปิ ดภ าชนะ
บรรจุสินค้า 
 - สินค้าสุรา หนังสือ
อนุมัติ/เห็นชอบฉลากที่
ออกโดยกรมสรรพสามิต 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต สสพ. 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 (2) รายการ “ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า” 
และ “โรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการน าเข้า” ต้อง
ถูกต้องตรงกับท่ีได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ 
 
2.2 รายการสินค้าพร้อมรายละเอียดและโครงสร้างราคา
ขายปลีกแนะน า 
      - กรณีแจ้งราคาสินค้าใหม่ ให้กรอก วันเดือนปี ซึ่งเป็นวัน
แรกที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าใช้ราคาส าหรับ
สินค้านั้น ๆ เพ่ือการยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษี หรือ
น าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน ซึ่งจะเป็นราคาขายปลีกแนะน า
ที่ใช้ในการค านวณภาษีสรรพสามิต 
      - กรณีเปลี่ยนแปลงราคา ให้กรอกเลขที่ วันเดือนปี เดิม
ของสินค้าที่แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน า และวัน
เดือนปีวันแรกที่จะใช้ราคาที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือการยื่นแบบ
รายการภาษีและช าระภาษี  หรื อน าสินค้ าออกจากโรง

พร้อมตัวอย่างฉลากปิด
ภาชนะบรรจุ  
 - สินค้าอ่ืน ๆ นอกจาก
สุรา ตัวอย่างฉลากปิด
ภาชนะบรรจุ หรือรูปภาพ
สินค้าที่มองเห็นชื่อและ
แบบรุ่นสินค้า 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้น
ก่อน พร้อมกรอกเหตผุลของการเปลี่ยนแปลงราคา 
 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการกรอก
ข้อมูลของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า ตามแบบแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน า (ภส.02-01) ดังนี้ 
 (1) ตรวจสอบว่าเป็นกรณีแจ้งราคาของสินค้าใหม่ หรือ
เป็นกรณีเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน า 
 (2) การระบุวันที่ ใช้ราคา (เ พ่ือใช้ เป็นฐานในการ
ค านวณภาษีนับจากวันที่ที่ระบุ) 
 (3) การจ าหน่าย เป็นกรณีจ าหน่ายในประเทศ หรือ
ส่งออกต่างประเทศ/จ าหน่ายในร้านค้าปลอดอากร พร้อมกับ
ระบุวันที่ที่เริ่มจ าหน่ายสินค้าในราคาดังกล่าว 
 (4) รายการของสินค้า (ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
ทุกช่องโดยเฉพาะประเภทพิกัดอัตราภาษี  
  - ล าดับที่  ต้องกรอกเลขเรียงล าดับตามรายการ 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  - ประเภทพิกัดอัตราภาษี ต้องกรอกเลขพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตให้ครบตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยระบุประเภทพิกัดโดยละเอียด 
เช่น 02.01 (1) (ก) 
  - ชนิดสินค้า  ต้องกรอกชนิดสินค้าทุกรายการที่แจ้ง
ราคา โดยพิจารณาจ าแนกและระบุชนิดสินค้าตามที่ก าหนด
ไว้ส าหรับสินค้าแต่ละประเภท ได้แก่ 
   -- เครื่องดื่ม ได้แก่ น้ าโซดา น้ าแร่เทียม น้ าอัดลม 
เครื่องดื่มชูก าลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มรังนก เครื่องดื่ม
นม เครื่องดื่มอ่ืน ๆ กาแฟ ชา น้ าผลไม้ น้ าผลไม้รวม น้ าพืชผัก 
น้ าพืชผักรวม น้ าผลไม้และพืชผักผสม  
   -- หัวเชื้อเข้มข้น  
   -- แบตเตอรี่ ได้แก่ แบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์
ชนิดน้ า   แบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์ชนิดแห้ง  แบตเตอรี่
ส าหรับรถยนต์ชนิดกึ่งแห้ง  แบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์ชนิด
ไฮบริด  แบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์ชนิดไฟฟ้า   แบตเตอรี่
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับรถจักรยานยนต์ชนิดธรรมดา แบตเตอรี่ส าหรับรถจัก
ยายนยนต์ชนิดไฮบริด  แบตเตอรี่ส าหรับรถจักรยานยนต์
ชนิดไฟฟ้า  แบตเตอรี่ส าหรับโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า(Traction 
Battery)  แบตเตอรี่ส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบตเตอรี่
ส าหรับถ่ายไฟฉาย  แบตเตอรี่ส าหรับเครื่องส ารองไฟ(Power 
Bank)  แบตเตอรี่ส าหรับกล้องถ่ายรูป  แบตเตอรี่ส าหรับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  แบตเตอรี่ส าหรับรีโมทคอนโทรล  
แบตเตอรี่เครื่องมือแพทย์  แบตเตอรี่อื่น ๆ 
   -- น้ าหอมและหัวน้ าหอม ได้แก ่น้ าหอม หัวน้ าหอม 
   -- สารท าละลายชั้นบรรยากาศ ได้แก่ สารท าลาย
ชั้นบรรยากาศโอโซน  ชนิดอื่น ๆ 
   -- สุรา ได้แก่ เบียร์  เบียร์ที่ผลิตและขาย ณ 
สถานที่ผลิต(Brewpub) สุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่น
หรือไวน์องุ่น สุราแช่ผลไม้ที่ไม่มีส่วนผสมขององุ่น กระแช่
หรือน้ าตาลเมา อุ น้ าขาวหรือสาโท สุราแช่ชนิดอ่ีน สุราขาว 
สุราขาวกลั่นชุมชน สุราสามทับที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือ
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การแพทย์ สุราสามทับที่น าไปใช้ท าการแปลงสภาพ สุราสามทับอ่ืน 
เอทานอลส าหรับน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง  สุราผสม สุราปรุง
พิเศษ สุราพิเศษประเภทวิสกี้ สุราพิเศษประเภทบรั่นดี สุรา
พิเศษประเภทรัม สุราพิเศษประเภทยิน สุราพิเศษประเภทลิเคียว 
สุราพิเศษประเภทวอดก้า สุราพิเศษประเภทอ่ืน 
   -- ยาสูบ ได้แก่ ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว บุหรี่
ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อ่ืน 
   -- ไพ่ ได้แก่ ไพ่ป๊อก ไพ่อ่ืน 
   -- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม ได้แก่ เครื่องดื่ม
ที่มีลักษณะเป็นผง เกล็ด  เครื่องดื่มเข้มข้น 
  - รหัสข้อมูลสินค้า (Barcode) ต้องกรอกเลขรหัส
บาร์โค้ดที่ระบุไว้บนฉลากปิดภาชนะบรรจุหรือที่ติดบนสินค้า
นั้น ๆ ทั้งนี้ กรณีไม่มีรหัสข้อมูลสินค้าให้ระบุว่า “ไม่มี” 
  - ตราสินค้า ต้องกรอกตราสินค้า (ยี่ห้อ) ที่แจ้ง
ราคา ซึ่งต้องเป็นตราสินค้าหรือยี่ห้อสินค้าที่ใช้เรียกในทาง
การตลาด โดยสามารถระบุได้ทั้งชื่อที่เป็นภาษาไทยและ
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ หากบนฉลากปิดภาชนะบรรจุใช้ชื่อทั้ง  
2 ภาษาให้ระบุชื่อทั้ง 2 ภาษา โดยใช้เครื่องหมาย “/” คั้นไว้ 
เช่น  มะม่วง/MANGO  
  กรณีใช้ชื่อเป็นภาษาอ่ืนที่ ไม่ ใช่ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้ระบุโดยแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ด้วย  
  - แบบ/รุ่น ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับแบบ/รุ่น 
ของตราสินค้า (ยี่ห้อ) ที่แจ้งราคา ซึ่งต้องเป็นตราหรือยี่ห้อ
สินค้าท่ีใช้เรียกในทางการตลาด  
  กรณีสินค้าสุราการกรอกชื่อตราสินค้าและแบบ/รุ่น
ต้องตรงตามหนังสือกรมสรรพสามิต “อนุมัต”ิ หรือ “เห็นชอบ” 
ให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุ 
  - ขนาดสินค้าต่อหน่วย ต้องกรอกขนาดของสินค้า 
ที่แจ้งราคาต่อหน่วย (ทศนิยมไม่เกิน 4 ต าแหน่ง) ดังนี้ 
               - เครื่องดื่ม ขนาดภาชนะ “มิลลิลิตร” 
               - แบตเตอรี่ ขนาดก าลังไฟ “แอมแปร”์ 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

               - น้ าหอม ขนาดภาชนะ “มิลลิลิตร” 
               - สุรา ขนาดภาชนะ “ลิตร” 
               - ยาสูบ (บุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่อ่ืน ๆ) ปริมาณ
มวนต่อซอง “มวน” 
               - ยาสูบ (นอกจากบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่อ่ืน ๆ) 
น้ าหนักของยาสูบ “กรัม” 
               - ไพ่ จ านวนไพ่ต่อ 1 ชุด “ใบ” 
               - ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม ให้กรอกปริมาตร 
หลังผสม “มิลลิลิตร” 
  - หน่วยนับ  เบื้องต้นต้องกรอกหน่วยนับของสินค้า 
เช่น ขวด กระป๋อง (สุรา เบียร์ เครื่องดื่ม น้ าหอม) ซอง (บุหรี่
ซิกาแรต) ก้อน ลูก (แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย)  ยกเว้นสินค้าสุรา 
เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มซึ่งน าเข้ามาเพ่ือใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอนุโลมให้ระบุหน่วยนับเป็น “1 
ลิตรส าหรับสุรา” และ “1,000 มิลลิลิตรส าหรับเครื่องดื่ม
หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม” ไดเ้ท่าท่ีมีเหตุผลอันสมควร 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  - รหัสสินค้า ต้องเป็นรหัสสินค้าของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าซึ่งก าหนดขึ้นมาเพ่ือธุรกิจของ
ตนเอง จะเป็นอักษรหรือตัวเลขก็ได้ กรณีไม่มีรหัสสินค้า 
ให้ระบุว่า “ไม่มี” 
  - ดีกรี/ความหวาน/น้ าหนัก/มวน  ให้ระบุหน่วย 
ที่ใช้จัดเก็บสินค้าท่ีมีการจัดเก็บภาษี  
   -- เครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม
มีลักษณะเกล็ด ผง หรือเครื่องดื่มเข้มข้น ให้กรอกเลขเพ่ือแสดง
ปริมาณความหวานเป็น ปริมาณน้ าตาล (กรัม) ที่เครื่องดื่ม 
100 มิลลิลิตร 
   -- ยาสูบ(บุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่อ่ืน) ให้กรอก
น้ าหนักสุทธิ (กรัม) ของยาสูบ ต่อ 1 หน่วยนับ (ซอง) 
   -- ยาสูบ(นอกจากบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่อ่ืน)  
ให้กรอกจ านวนมวนของยาสูบ ต่อ 1 หน่วยนับ (ห่อ) 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  - ราคาขายปลีกแนะน า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ต้องกรอกราคาขายปลีกแนะน าไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ต่อ 1 
หน่วยสินค้า (ใช้ทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง) 
  - หมายเหตุ  ให้กรอกรายการอ่ืน ๆ ที่ไม่ไดก้ าหนดไว้
ในแบบ (ถ้ามี) 

3  ตรวจสอบความถูกต้องใน
การค านวณโครงสร้าง
ราคาขายปลีกแนะน า 

5 นาที ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการค านวณโครงสร้างราคา
ขายปลีกแนะน า สอดคล้องกับราคาขายปลีกแนะน า (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยให้ใช้ทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 
3.1 ต้นทุนการผลิต 
 (1) สินค้าท่ีผลิตในราชอาณาจักร ต้องกรอก ต้นทุนการ
ผลิต ได้แก่  
  - ค่าวัตถุดิบ  
  - ค่าแรงงาน  
  - ค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

 เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต สสพ. 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 (2) สินค้าน าเข้า ต้องกรอกราคาของสินค้าและค่าใช้จ่าย
ในการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ 
  - ราคา ซี.ไอ.เอฟ.  
  - อากรศุลกากร  
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการน าเข้าอ่ืน ๆ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินพิธีการศุลกากร เป็นต้น 
3.2 ค่าบริหารจัดการ ต้องกรอกค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า ได้แก่  
 (1) ค่าโฆษณา  
 (2) ค่าขนส่ง  
 (3) ค่าประกันภัย  
 (4) ค่าธรรมเนียม (ในการรับฝากของในอารักขาศุลกากร) 
 (5) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น ๆ  
 (6) ค่าภาษีสรรพสามิต ที่ก าหนดไว้ตามพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามติของสินค้าไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น 
 (7) ค่าภาษีเก็บเพ่ิมขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น  
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วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 (8) เงินบ ารุงกองทุนหรือองค์การตามที่กฎหมายก าหนด  
ได้แก่ เงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
เงินบ ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย เงินบ ารุงกองทุนพัฒนาการกีฬา และเงินบ ารุง
กองทุนผู้สูงอายุ (ถ้ามี) 
 (9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3.3 ก าไรมาตรฐาน ต้องกรอกมูลค่าก าไรมาตรฐาน โดย
พิจารณาจากราคาขายปลีกแนะน าหักต้นทุนการผลิตและค่า
บริหารจัดการ ซึ่งโดยปกติก าไรมาตรฐานต้องไม่มีค่าเป็น 
“ลบ” เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น 
3.4 ราคาขายปลีกแนะน าไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้องกรอก
เป็นราคาเดียวกับที่กรอกไว้รายการสินค้าพร้อมรายละเอียด
และโครสร้างราคาขายปลีกแนะน า  
 



 คู่มือปฏิบัติงาน กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่      : 00 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4 ตรวจสอบการอ้างอิงที่มา
ของราคาขายปลีกแนะน า 

2 นาที 
(กรณีอ้างอิงรายชื่อร้านค้า
ปลีก ต้องใช้เวลา 2 วัน) 

ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของการแสดงราคาขาย
ปลีกแนะน าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้าประสงค์จะให้
กรมสรรพสามิตใช้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้าย
ในตลาดปกติ ได้แก่ 
4.1 การแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคท่ัวไป  
 (1) Sticker Price 
 (2) Brochure, Catalog 
 (3) Price List 
 (4) แจ้งไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
(เฉพาะสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต รถยนต์ และรถจักรยานยนต์) 
4.2 รายชื่อร้านค้าปลีกอ้างอิง   
 (1) ต้องแจ้งชื่อร้านค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ราคาขายปลีก 
พร้อมแนบแผนที่ตั้งร้านค้า อย่างน้อย 5 ร้านค้าหรือเท่าที่มี  
 (2) ด าเนินการตรวจสอบราคาขายปลีก ณ ร้านค้าตามที่
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้าอ้างอิงเพ่ือประกอบการ
ตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน าต่อไป 

 
 
 
 
1. เอกสารแสดงราคาขาย
ต่อผู้บริโภคท่ัวไป 
 
 
 
 
2. แผนที่หรือแผนผังแสดง 
สถานที่ตั้งร้านค้าปลีก 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต สสพ. 



 คู่มือปฏิบัติงาน กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าสินค้าทั่วไป 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กรณีร้านค้าดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่อ่ืนให้แจ้งพ้ืนที่นั้น ๆ ด าเนินการตรวจสอบ
ราคาขายปลีก ณ ร้านค้าพร้อมแจ้งผลการตรวจสอบกลับให้
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับแบบทราบเพ่ือประกอบการ
พิจารณาตรวจสอบต่อไป 
 ทั้งนี้ กรณีการอ้างอิงรายชื่อร้านค้าปลีกเหมาะส าหรับ
สินค้าท่ีมีการผลิตหรือน าเข้าจ านวนไม่มาก 

5 รับแบบแจ้ งราคาขาย
ปลีกแนะน า (ภส.02-01) 
 
 

3 นาที เมื่อตรวจสอบตามล าดับที่ 2 - 4 แล้วมีความเห็นว่า  
5.1 การกรอกแบบครบถ้วนถูกต้อง ให้ด าเนินการลงทะเบียน
รับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีก
แนะน าตามที่อธิบดีก าหนดรับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
(ภส.02-01) 
 (1) ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ด าเนินการส่งแบบแจ้งราคา
ขายปลีกแนะน าให้กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษี
สรรพสามิตด าเนินการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนท าการบันทึก

 
 
 
 
 
1. แบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะน าตามที่ยื่น 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต สสพ. 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าตามล าดับที่  6 การเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ ใหม่  ก่อนด า เนินการในล าดั บที่  7 บันทึ ก
รายละเอียดข้อมูลตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าต่อไป 
 (2) ผลิตภัณฑ์เดิมเป็นกรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ราคาขายปลีกแนะน าให้ด าเนินการตามล าดับที่ 7 บันทึก
รายละเอียดข้อมูลตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าต่อไป 
5.2 การกรอกแบบไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้ด าเนินการส่งคืนผู้
ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้าเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
และเริ่มด าเนินการตามขั้นตอนในล าดับที่ 1 ใหม่   

 
 
 
2. หนังสือแจ้งผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 

 
 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต/

สรรพสามิตพ้ืนที่ 

6 การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 นาที ตรวจสอบและบันทึกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ระบบวิชาการก าหนด
มูลค่า ดังนี้ 
6.1 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
6.2 ความซ้ าหรือไม่ซ้ าของชื่อและแบบรุ่นของสินค้าในฐานข้อมูล
ของระบบวิชาการก าหนดมูลค่า (กรณีที่มีชื่อและแบบรุ่นของ
สินค้าแล้ว จะไม่ด าเนินการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่) 

 เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

กองก ากับและ
พัฒนามาตรฐาน

ราคาภาษี
สรรพสามิต 
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หน้าที่            : 19/21 

 

19 
 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7 บันทึกรายละเอียดข้อมูล
ตามแบบแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะน า 

10 นาที 
(หากมีมากกว่า  

1 รายการ ให้เพ่ิมเวลา
รายการละ 5 นาที) 

บันทึกรายละเอียดข้อมูลตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า  เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต สสพ. 



 คู่มือปฏิบัติงาน กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน 
การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า
และโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าสินค้าทั่วไป 
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ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

ตรวจสอบความครบถว้น/ถูกตอ้ง 

แบบ ภส.02-01 (ล าดับที่ 2 – 4) 
 

 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 
ยื่นแบบ ภส.02-01 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่รับแบบ ภส.02-01 

รับแบบ 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่บันทกึแบบ ภส.02-01 

ในระบบวิชาการก าหนดมูลค่า 

 

ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 

กองก ากบัราคาฯ เพิ่ม/บันทึกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ในระบบวิชาการก าหนดมูลค่า 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที ่

กรณีแจ้งใหม่ กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงราคา  
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กระบวนงาน 
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เอกสารอ้างองิ 

1 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 123 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

2 กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกาหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560  

3 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและ
ราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 

4 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและ
ราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 (ฉบับที่ 2) 

5 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและ
ราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560 (ฉบับที่ 3) 

6 หนังสือส านักแผนภาษี ที่ กค 0619/ว 11 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติ การตรวจสอบแบบแจ้งราคา
ขายปลีกแนะน าและกระบวนการพิจารณาประกาศราคาขายปลีกแนะน า 

 

แบบฟอร์มที่ใช ้

1 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนาตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ภส.02-01)  
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