
  

คู่มือปฏิบัติงาน  
(WORK MANUAL) 

กระบวนงาน 

การสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายของสินค้า
การพิจารณาราคาฐานนิยม 

กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต 

 เมษายน 2564 

ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม 
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บันทึกการปรับปรุงแก้ไข 
 

ครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ วันที่ประกาศใช้ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 คู่มือปฏิบัติงาน กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน 
การส ารวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ราคาขายของสินค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม 

วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 2/12 

 

2 
 

 

วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือจัดท าและเผยแพร่คู่มือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 

2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีจากราคาขายปลีกแนะน า 

3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

 

ขอบเขตของงาน 

1 เป็นแนวทางในการส ารวจและตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน า 

2 ก าหนดขั้นตอนการส ารวจและตรวจสอบราคาขายปลีกเพ่ือให้ทราบว่าราคาขายปลีกแนะน ารายการใดที่แจ้งไว้
กับกรมสรรพสามิตเป็นราคาขายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

3 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพิจารณาออกประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน าเพ่ือใช้เป็นมูลค่าในการค านวณภ าษี
สรรพสามิต 

 

ค าจ ากัดความ 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 

1 สินค้า สิ่งซึ่งผลิตหรือน าเข้าและระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

2 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมสรรพสามิต 

3 ราคาขายปลีกแนะน า ราคาขายปลีกแนะน าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าประสงค์ให้เป็น
ราคาขายต่อผู้บริโภคท่ัวไป 

ชื่องาน: การส ารวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายของสินค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม 
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ค าจ ากัดความ 

4 ราคาขายปลีกสินค้า ราคาขายปลีกสินค้าท่ีได้จากการส ารวจของกรมสรรพสามิตตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีก าหนด 

5 ราคาฐานนิยม ราคาขายปลีกที่พบมากที่สุดในตลาดปกติจากสินค้านั้นซึ่งเป็นประเภท ชนิด 
คุณภาพ และปริมาณเดียวกัน ในการส ารวจของกรมสรรพสามิตรอบ
เดียวกันโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ 

1 ผู้ อ านวยการกองก ากับและ
พัฒนามาตรฐานราคาภาษี
สรรพสามิต  

ก ากับดูแลราคาภาษีสรรพสามิตเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย  

2 เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
กองก ากับและพัฒนามาตรฐาน
ราคาภาษีสรรพสามิต 

1. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาของสินค้า การพิจารณาราคา
ฐานนิยม  
2. พิจารณาด าเนินการกรณีราคาขายปลีกแนะน าต่ ากว่าราคาฐานนิยม 
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เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

1. ด าเนินการส ารวจและบันทึกราคาขายปลีกสินค้าที่ได้จากการส ารวจเข้าสู่
ระบบส ารวจราคาขายปลีกสินค้า 
2. ด าเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะน าต่ า
กว่าราคาฐานนิยม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียด 
 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1 แจ้งก าหนดการส ารวจ
ราคาขายปลีกสินค้า 

3 วัน 1.1 แจ้งรอบการส ารวจราคาขายปลีกสินค้าอย่างน้อย
ปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตสามารถส ารวจราคา
ขายปลีกจากสถานที่ตามที่ก าหนดและเวลาที่เห็นสมควร  
1.2 ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเตรียมข้อมูล
รายการสินค้าที่จะด าเนินการส ารวจราคาขายปลีกสินค้า
ในแต่ละรอบ 

หนังสือแจ้งรอบการส ารวจ 
 

1. ผู้อ านวยการกอง
ก ากับและพัฒนา

มาตรฐานราคาภาษี
สรรพสามิต 

2. เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

2 เตรียมข้อมูลรายการสินค้า
ที่ จะด าเนินการส ารวจ
ราคาขายปลีกสินค้า 

1 วัน ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และจัดท าตารางข้อมูล
รายการสินค้าที่จะด าเนินการส ารวจราคาขายปลีก
สินค้าในแต่ละรอบในรูปแบบ Excel  และบันทึกไว้ใน
ระบบส ารวจราคาขายปลีกสินค้า 

ตารางรายการสินค้า เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
วิชาการก าหนดมูลค่า
และระบบส ารวจ

ราคาขายปลีกสินค้า 
ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3 ส ารวจราคาขายปลีกสินค้า 5 วัน 3.1 ด าเนินการส ารวจราคาขายปลีกสินค้าจากร้านค้า
โดยเลือกส ารวจประเภทละ 5 ร้านค้า ดังนี้ 
 (1) สินค้าสุรา ส ารวจจากร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง 
และร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย ที่มีใบอนุญาตขาย
สุราประเภทที่ 2 
 (2) สินค้ายาสูบ ส ารวจจากร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง 
และร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย 
 (3) สินค้าเครื่องดื่ม ส ารวจจากร้านขายของช าหรือ
ร้านโชห่วย 
 (4) สินค้าน้ าหอม ส ารวจจากร้านขายของเฉพาะอย่าง 
 (5) สินค้ารถยนต์และจักรยานยนต์ ส ารวจจากร้าน
ขายของเฉพาะอย่าง 
 (6) สินค้าแบตเตอรี่ ส ารวจจากส ารวจจากร้านค้าปลีก
เฉพาะอย่าง และร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย 
3.2 เลือกส ารวจจากร้านค้าที่มีลักษณะดังนี้ 

1. ตารางรายการสินค้า
หรือ 
2. ระบบส ารวจราคาขาย
ปลีกสินค้า 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 (1) ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในแหล่งซึ่งประชาชนสามารถ
เข้าถึงและเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวก 
 (2) ร้านค้าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้า 
 (3) ร้านค้าซึ่งเป็นแหล่งที่มีข้อมูลราคาขายปลีกที่
น่าเชื่อถือหรือมีการควบคุมและตรวจสอบราคาจาก
ทางหน่วยงานราชการ 

4 รายงานผลการส ารวจราคา
ขายปลีกสินค้า 

5 วัน 4.1 บันทึกราคาขายปลีกสินค้าที่ได้จากการส ารวจเข้าสู่
ระบบส ารวจราคาขายปลีกสินค้า 
(http://srp.excise.go.th/EDSRP/index) 
4.2 รายงานผลการด าเนินการการส ารวจราคาขายปลีก
สินค้า 

หนังสือรายงานผลการ
ส ารวจ 

1. สรรพสามิตพ้ืนที่ 
2. เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 

5 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ราคาขายปลีกสินค้า 

5 วัน 5.1 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นสมควร 
และวิเคราะห์เพื่อประมวลผลราคาขายปลีกของสินค้าที่
รวบรวม  

ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้า
ที่ได้จากการส ารวจราคา 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.2 หาราคาฐานนิยมของสินค้าแต่ละชนิด โดยจะถือเอา
ราคาที่ได้จากการส ารวจจากสถานที่ขายสินค้าแต่ละแห่ง
เป็น 1 ราคา ไม่ว่าสถานที่นั้นจะมีหลายสาขาหรือไม่ก็ตาม 

กองก ากับและพัฒนา
มาตรฐานราคา

สรรพสามิต 

6 พิจารณาราคาฐานนิยม 5 วัน 6.1 หาราคาฐานนิยมของสถานที่แต่ละประเภทจาก
สถานที่ทั้ง 6 ประเภท ดังนี้ 
 (1) ห้างสรรพสินค้า 
 (2) ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 
 (3) ร้านสรรพาหาร 
 (4) ร้านค้าสะดวกซื้อ 
 (5) ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง 
 (6) ร้านขายของช าหรือร้านโชห่วย 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีก าหนด 
6.2 เมื่อได้ราคาฐานนิยมของร้านค้าแต่ละประเภทแล้ว 
จะถือราคาฐานนิยมของราคาฐานนิยมของร้านค้าทั้ง  
6 ประเภท เป็นราคาฐานนิยมของสินค้าในรอบ 

ตารางข้อมูลราคาฐาน
นิยมของสินค้าแต่ละ
รายการ 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

กองก ากับและพัฒนา
มาตรฐานราคา

สรรพสามิต 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การส ารวจนั้น ยกเว้น 
 (1) สินค้านั้นมีวางจ าหน่ายในสถานที่ไม่ครบทั้ง  
6 ประเภท ให้ใช้ราคาฐานนิยมเฉพาะสถานที่ที่มีสินค้า
นั้นวางจ าหน่าย 
 (2) มีราคาฐานนิยมมากกว่า 1 ค่า ให้เลือกใช้ราคา
ฐานนิยมสูงสุด 
 (3) ไม่มีราคาฐานนิยม ให้ใช้ราคาขายปลีกสูงสุดที่ได้
จากการส ารวจ 
6.3 กรณีสินค้านั้นไม่ได้วางจ าหน่ายในสถานที่ตาม 
ข้อ 6.1 ให้ถือราคาที่ได้จากร้านค้าออนไลน์ เป็นราคา
ฐานนิยม  
6.4 กรณีสินค้านั้นไม่ได้วางจ าหน่ายในสถานที่ตาม 
ข้อ 6.1 และ 6.3 ให้ถือราคาที่ได้จากร้านอาหารทั่วไป 
หรือร้านอาหารในโรงแรม เป็นราคาฐานนิยม  



 คู่มือปฏิบัติงาน กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน การส ารวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายของสนิค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 9/12 

 

9 
 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7 การพิจารณาและตรวจสอบ
ราคาขายปลีกแนะน า 

5 วัน 7.1 ด าเนินการตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน าแล้ว
ปรากฏกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นราคา
ขายปลีกแนะน าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 (1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าแจ้งราคา
ขายปลีกแนะน าต่ ากว่าร้อยละ 95 ของราคาฐานนิยม 
หรือ 
 (2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าแจ้งราคา
ขายปลีกต่ ากว่าร้อยละ 85 ของราคาขายปลีกสูงสุด
ของสินค้านั้นที่มีจ าหน่ายในตลาดปกติในกรณีที่ ไม่
สามารถหาราคาฐานนิยมได ้
7.2 ตารางเปรียบเทียบราคาฐานนิยมของสินค้ากับราคา
ขายปลีกแนะน าของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า
ที่แจ้งไว้ในแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส. 02 – 01) 
 (1) กรณีราคาขายปลีกแนะน าสอดคล้องกับความ
เป็นจริง ให้ถือว่าผู้เสียภาษียื่นแบบแจ้งราคาขายปลีก

ผลการพิจารณาและ
ตรวจสอบราคาขายปลีก
แนะน าที่ ไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง ตาม
รายละเอียดงาน 

1. ผู้อ านวยการกอง
ก ากับและพัฒนา

มาตรฐานราคาภาษี
สรรพสามิต 

2. เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

กองก ากับและพัฒนา
มาตรฐานราคา

สรรพสามิต 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

แนะน า (ภส. 02 – 01) และช าระภาษีครบถ้วนและ
ถูกต้อง 
 (2) กรณีราคาขายปลีกแนะน าต่ าไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ให้ถือว่าเป็นราคาขายปลีกแนะน าที่ต้อง
ตรวจสอบเพิ่มเติม 
7.3 รายงานผลการตรวจสอบและพิจารณาราคาขาย
ปลีกแนะน า เสนออธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมแจ้งให้
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่มีราคาขายปลีกต่ ากว่าราคา
ฐานนิยมทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

8 แจ้งผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้น าเข้าเพ่ือพิจารณา
ทบทวนราคาขายปลีกแนะน า
และโครงสร้างราคาขาย
ปลีกแนะน า 

7 วัน ให้สรรพสามิตพ้ืนที่แจ้งผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
น าเข้า โดยมีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอ่ืนที่
จ าเป็นมาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ต้องให้เวลาผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าไม่น้อยกว่า 7 วันนับจากวันที่
ได้รับหนังสือ 

หนังสือสอบถาม สรรพสามิตพ้ืนที่ 



 คู่มือปฏิบัติงาน กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน การส ารวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายของสนิค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 11/12 

 

11 
 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลง
ราคาขายปลีกแนะน าและ
โครงสร้างราคาขายปลีก
แนะน าโดยผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า 

ระยะเวลาตามคู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการรับและตรวจสอบ
แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า
และโครงสร้างราคาขายปลีก
แนะน า 

9.1 กรณีประสงค์เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน า
และโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า  ให้ตรวจสอบและ
บันทึกราคาขายปลีกแนะน าตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าสินค้า 
พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมสรรพสามิตทราบ 
9.2 กรณีไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน า 
ให้ด าเนินการตามข้ันตอนในการประกาศราคาขายปลีก
แนะน าเพ่ือถือเป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษีต่อไป 
 (1) ให้สรรพสามิตพ้ืนที่รายงานผลให้กรมสรรพสามิต
ทราบ 
 (2) ให้กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษี
สรรพสามิตด าเนินตามขั้นตอนในการประกาศราคา
ขายปลีกแนะน าเพ่ือถือเป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี
ต่อไป 

แบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะน าที่แจ้งเปลี่ยนแปลง
ราคาขายปลีกแนะน า 
 
 
 
หนังสือแจ้งข้อสอบถาม
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้น าเข้า 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ 

 
 

1. ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 
2. กองก ากับและ
พัฒนามาตรฐาน

ราคาภาษีสรรพสามิต 
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดรอบการส ารวจราคาขาย

ปลีกสินค้า 

 

แจ้งกรมสรรพสามิตทราบ 

เตรียมข้อมูลรายการสินค้าที่จะส ารวจ 

ส ารวจราคาขายปลกีสินค้า 

รายงานผลการส ารวจราคาขายปลีกสินค้า 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายปลีก 

ตรวจสอบราคา
ขายปลกีแนะน า 

พิจารณาราคาฐานนยิม 

แจ้งผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเขา้  
ทบทวนราคาขายปลกีแนะน า 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การประกาศราคาขายปลีกแนะน า 

เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน า ยืนยันราคาขายปลีกแนะน า 

* หมายเหตุ : มีข้ันตอนกระบวนการถัดไป 

กรณี >,= ราคาฐานนิยม 

 

กรณี < ราคาฐานนิยม 
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เอกสารอ้างอิง 

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 าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส ารวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ราคาของสินค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 

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

 

แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 ไม่มี  
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