
  

คู่มือปฏิบัติงาน  
(WORK MANUAL) 

กระบวนงาน 

การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ
และโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ  

สินค้าไวน์และสปารก์ไวน์ที่ทำจากองุ่น 

กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต 

 เมษายน 2564 

ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม 
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บันทึกการปรับปรุงแก้ไข 
 

ครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ วันที่ประกาศใช้ 
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วัตถุประสงค ์

1 เพ่ือจัดท าและเผยแพร่คู่มือเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 

2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีจากราคาขายปลีกแนะน า 

3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

 

ขอบเขตของงาน 

1 เป็นแนวทางในการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า (ภส.02-01)  
ให้มีมาตรฐานและปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2 ก าหนดวิธีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีก
แนะน าสินค้าไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น 

3 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการส ารวจและตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่องาน: 
การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีก
แนะน าสินค้าไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น 
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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 เจ้าของโรงอุตสาหกรรมและหมายความรวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืน 
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย 

4 ผู้น าเข้า ผู้น าของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

5 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมสรรพสามิต 

6 ราคาขายปลีกแนะน า ราคาขายปลีกแนะน าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าประสงค์ให้
เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคท่ัวไป 

7 ไวน์ สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้จ าพวกองุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลองุ่น 

8 สปาร์กลิ้งไวน์ ไวน์ที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ หรือการเกิดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์
จากการหมักครั้งที่สองในขวดหรือภาชนะท่ีปิดสนิท 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ หน้าทีร่ับผิดชอบ 

1 สรรพสามิตพ้ืนที่ เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต  

รับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส.02-01) ตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนในแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขาย
ปลีกแนะน า พร้อมพิจารณาราคาขายปลีกแนะน าเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณภาษี  

2 ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนา
มาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต  

ก ากับดูแลราคาภาษีสรรพสามิตเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย  

3 เจ้าพนักงานสรรพสามิตส่วนราคา
ภาษีสรรพสามิตด้านสังคม 

เพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ และรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ราคาภาษีสรรพสามิต
เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียด 
 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1 ยื่นแบบ  ก่อนวันยื่นแบบรายการภาษี
และช าระภาษีหรือก่อนน า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม 
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่
กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน  

ยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส.02-01) และ
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าตามท่ีอธิบดีก าหนด  

แบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะน า (ภส.02-01) 

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้น าเข้า 

2 ตรวจสอบความครบถ้วน
ของการกรอกแบบ  

10 นาที 2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 
 การกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะน า (ภส.02-01) ให้มีความชัดเจน ครบถ้วนและ
ถูกต้อง โดยข้อมูลของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ 
ผู้น าเข้าต้องตรงตามใบทะเบียนสรรพสามิต  
 (1) กรณีชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า
เป็นชาวต่างประเทศที่มีชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ 
ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาอังกฤษอักษรพิมพ์ใหญ่ 

เอกสารประกอบการพิจารณา  
ได้แก่  
 
 
 
 
 
 

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

 (2) รายการ “ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น า
เข้า” และ “โรงอุตสาหกรรม/สถานประกอบการน าเข้า” 
ต้องถูกต้องตรงกับท่ีได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ 
 
2.2 รายการสินค้าพร้อมรายละเอียดและโครงสร้าง
ราคาขายปลีกแนะน า 
      - กรณีแจ้งราคาสินค้าใหม่ ให้กรอก วันเดือนปี  
ซึ่งเป็นวันแรกที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าใช้
ราคาส าหรับสินค้านั้น ๆ เพ่ือการยื่นแบบรายการภาษี
และช าระภาษี หรือน าสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม
หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน 
ซึ่งจะเป็นราคาขายปลีกแนะน าที่ใช้ในการค านวณภาษี
สรรพสามิต 

 
 
 
 
 
1. หนังสืออนุมัติฉลากที่
ออกโดยกรมสรรพสามิต 
พร้อมด้วยฉลากปิดภาชนะ
บรรจุ 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

      - กรณีเปลี่ยนแปลงราคา ให้กรอกเลขที่ วันเดือนปี 
เดิมของสินค้าที่แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน า 
และวันเดือนปีวันแรกที่จะใช้ราคาท่ีเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือการยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษี หรือน า
สินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน 
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน พร้อมกรอกเหตุผลของ
การเปลี่ยนแปลงราคา 
 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
การกรอกข้อมูลของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 
ตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า (ภส.02-01) ดังนี้ 
 (1) ตรวจสอบว่าเป็นกรณีแจ้งราคาของสินค้า
ใหม่ หรือเป็นกรณีเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน า 
 (2) การระบุวันที่ใช้ราคา (เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
ค านวณภาษีนับจากวันที่ที่ระบุ) 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 (3) การจ าหน่าย เป็นกรณีจ าหน่ายในประเทศ 
หรือส่งออกต่างประเทศ/จ าหน่ายในร้านค้าปลอดอากร 
พร้อมกับระบุวันที่ที่เริ่มจ าหน่ายสินค้าในราคาดังกล่าว 
 (4) รายการของสินค้า (ให้กรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วนทุกช่องโดยเฉพาะประเภทพิกัดอัตราภาษี  
  - ล าดับที่ ต้องกรอกเลขเรี ยงล าดั บตาม
รายการ 
  - ประเภทพิกัดอัตราภาษี ต้องกรอกเลข
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตให้ครบตามพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง เช่น 13.01(1) 
(ข)1) หรือ 13.01(1)(ข)2) เป็นต้น 
  - ชนิดสินค้า  ต้องกรอกชนิดสินค้าทุกรายการ
ที่แจ้งราคา โดยพิจารณาจ าแนกและระบุชนิดสินค้า
ตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับสินค้าแต่ละประเภท ดังนี้ 
   - ไวน์ที่ท าจากองุ่น  
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   - สปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น  
  - รหัสข้อมูลสินค้า (Barcode) ต้องกรอก
เลขรหัสบาร์โค้ดที่ระบุไว้บนฉลากปิดภาชนะบรรจุหรือ
ที่ติดบนสินค้านั้น ๆ ทั้งนี้ กรณีไม่มีรหัสข้อมูลสินค้าให้
ระบุว่า “ไม่มี” 
  - ตราสินค้า ต้องกรอกตราสินค้า (ยี่ห้อ)  
ที่แจ้งราคา ซึ่งต้องเป็นตราสินค้าหรือยี่ห้อสินค้าที่ใช้
เรียกในทางการตลาด โดยสามารถระบุได้ทั้งชื่อที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ หากบนฉลากปิด
ภาชนะบรรจุใช้ชื่อทั้ง 2 ภาษาให้ระบุชื่อทั้ง 2 ภาษา 
โดยใช้เครื่องหมาย “/” คั้นไว้ เช่น  มะม่วง/MANGO  
 ทั้งนี้ กรณีใช้ชื่อเป็นภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ให้ระบุโดยแปลเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษด้วย  
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  - แบบ/รุ่น ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
แบบ/รุ่น ของตราสินค้า (ยี่ห้อ) ที่แจ้งราคา ซึ่งต้องเป็น
ตราหรือยี่ห้อสินค้าที่ใช้เรียกในทางการตลาด  
  ทั้งนี้  การกรอกเป็นตราสินค้าและแบบ/รุ่น 
ต้องตรงตามหนังสือกรมสรรพสามิตให้ความเห็น 
“อนุมัต”ิ หรือ “เห็นชอบ” ให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุ
สุราแช่ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น  
  - ขนาดสินค้าต่อหน่วย ต้องกรอกขนาดของ
สินค้าที่แจ้งราคาต่อหน่วย (ทศนิยมไม่เกิน 4 ต าแหน่ง) 
โดยให้กรอกขนาดภาชนะของสินค้า มีหน่วยเป็น “ลิตร” 
เช่น ขนาดสินค้า 0.750 ลิตร 
  - หน่วยนับ  ต้องกรอกหน่วยนับของสินค้า 
เช่น ขวด กระป๋อง เป็นต้น ทั้งนี้ เฉพาะสินค้าที่น าเข้า
มาเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอนุโลมให้ระบุ
หน่วยนับเป็น “ลิตร” ได้ 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  - รหัสสินค้า ต้องเป็นรหัสสินค้าของผู้ประกอบ 
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าซึ่งก าหนดขึ้นมาเพ่ือธุรกิจ
ของตนเอง จะเป็นอักษรหรือตัวเลขก็ได้ กรณีไม่มี
รหัสสินค้าให้ระบุว่า “ไม่มี” 
  - ดีกรี  หมายถึงแรงแอลกอฮอล์ของสินค้า 
ที่ประสงค์จะแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
  - ราคาขายปลีกแนะน า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ต้องกรอกราคาขายปลีกแนะน าไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ต่อ 1 หน่วยสินค้า (ใช้ทศนิยมไม่เกิน  2 ต าแหน่ง) 
  - หมายเหตุ  ให้กรอกรายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในแบบ (ถ้ามี) 

3  ตรวจสอบความถูกต้องใน
การค านวณโครงสร้าง
ราคาขายปลีกแนะน า 

5 นาที ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการค านวณโครงสร้าง
ราคาขายปลีกแนะน า สอดคล้องกับราคาขายปลีกแนะน า 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยให้ใช้ทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง 
ดังนี้ 

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

3.1 ต้นทุนการผลิต 
 (1) สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร ต้องกรอก ต้นทุน
การผลิต ได้แก่  
  - ค่าวัตถุดิบ  
  - ค่าแรงงาน  
  - ค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
 (2) สินค้าน าเข้า ต้องกรอกราคาของสินค้าและ
ค่าใช้จ่ายในการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ 
  - ราคา ซี.ไอ.เอฟ.  
  - อากรศุลกากร  
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการน าเข้าอ่ืน ๆ 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินพิธีการศุลกากร เป็นต้น 
3.2 ค่าบริหารจัดการ ต้องกรอกค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า ได้แก่  
 (1) ค่าโฆษณา  
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 (2) ค่าขนส่ง  
 (3) ค่าประกันภัย  
 (4) ค่าธรรมเนียม (ในการรับฝากของในอารักขา
ศุลกากร) 
 (5) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น ๆ  
 (6) ค่าภาษีสรรพสามิต ที่ก าหนดไว้ตามพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิตของสินค้าไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์
ที่ท าจากองุ่น 
 (7) ค่าภาษีเก็บเพิ่มขึ้นเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่น  
 (8) เงินบ ารุงกองทุนหรือองค์การตามที่กฎหมาย
ก าหนด  ได้แก่ เงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ เงินบ ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย เงินบ ารุงกองทุนพัฒนาการ
กีฬา และเงินบ ารุงกองทุนผู้สูงอายุ 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 (9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น 
ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3.3 ก าไรมาตรฐาน ต้องกรอกมูลค่าก าไรมาตรฐาน 
โดยพิจารณาจากราคาขายปลีกแนะน าหักต้นทุนการ
ผลิตและค่าบริหารจัดการ ซึ่งโดยปกติก าไรมาตรฐาน
ต้องไม่มีค่าเป็น “ลบ” เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น 
3.4 ราคาขายปลีกแนะน าไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ต้อง
กรอกเป็นราคาเดียวกับที่กรอกไว้รายการสินค้าพร้อม
รายละเอียดและโครสร้างราคาขายปลีกแนะน า  

4 ตรวจสอบการอ้างอิงที่มา
ของราคาขายปลีกแนะน า 

2 นาที 
(กรณีอ้างอิงรายชื่อร้านค้าปลีก 

ต้องใช้เวลา 2 วัน) 

ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของการแสดงราคา
ขายปลีกแนะน าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้าประสงค์
จะให้กรมสรรพสามิตใช้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป
รายสุดท้ายในตลาดปกติ ได้แก่ 
4.1 การแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคท่ัวไป  
 (1) Sticker Price 

 
 
 
 
1. เอกสารแสดงราคาขาย
ต่อผู้บริโภคท่ัวไป 

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

 (2) Brochure, Catalog 
 (3) Price List 
 (4) แจ้งไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
4.2 รายชื่อร้านค้าปลีกอ้างอิง  
 (1) ต้องแจ้งชื่อร้านค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ราคา
ขายปลีก พร้อมแนบแผนที่ตั้งร้านค้า อย่างน้อย 5 ร้านค้า
หรือเท่าท่ีม ี 
 (2) ด าเนินการตรวจสอบราคาขายปลีก ณ ร้านค้า
ตามที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้าอ้างอิงเพ่ือประกอบ 
การตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน าต่อไป 
กรณีร้านค้าดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่อ่ืนให้แจ้งพ้ืนที่นั้น  ๆด าเนินการตรวจสอบ
ราคาขายปลีก ณ ร้านค้าพร้อมแจ้งผลการตรวจสอบ
กลับให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่รับแบบทราบเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตรวจสอบต่อไป 

 
 
 
2. แผนที่หรือแผนผังแสดง 
สถานที่ตั้งร้านค้าปลีก 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้ กรณีการอ้างอิงรายชื่อร้านค้าปลีกเหมาะ
ส าหรับสินค้าที่มีการผลิตหรือน าเข้าจ านวนไม่มาก 

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

3 นาที เมื่อตรวจสอบตามล าดับที่ 2 - 4 แล้วมีความเห็นว่า 
5.1 การกรอกแบบครบถ้วนถูกต้อง ให้ด าเนินการ
ลงทะเบียนรับแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและ
โครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าตามท่ีอธิบดีก าหนด 
 (1) ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ด าเนินการส่งแบบแจ้งราคา
ขายปลีกแนะน าให้กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคา
ภาษีสรรพสามิตด าเนินการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนท า
การบันทึกแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าตามล าดับที่ 6. 
การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ ก่อนด าเนินการในล าดับที่ 7. 
บันทึกรายละเอียดข้อมูลตามแบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะน าต่อไป 
 (2) ผลิตภัณฑ์เดิมเป็นกรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ราคาขายปลีกแนะน าให้ด าเนินการตามล าดับที่ 7. บันทึก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เจ้าพนักงาน

สรรพสามิต สสพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือปฏิบัติงาน กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน 
การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 

สินค้าไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 17/20 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดข้อมูลตามแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า
ต่อไป 
5.2 การกรอกแบบไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้ด าเนินการ
ส่งคืนผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้าเพ่ือด าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องและเริ่มด าเนินการตามขั้นตอนในล าดับ
ที่ 1 ใหม่   

 
 
1. แบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะน าตามที่ยื่น 
2. หนังสือแจ้งผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า 

 
 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต/

สรรพสามิตพ้ืนที่ 

6 การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ 5 นาที ตรวจสอบและบันทึกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ระบบวิชาการ
ก าหนดมูลค่า ดังนี้ 
6.1 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
6.2 ความซ้ าหรือไม่ซ้ าของชื่อและแบบรุ่นของสินค้าใน
ฐานข้อมูลของระบบวิชาการก าหนดมูลค่า (กรณีที่มีชื่อ
และแบบรุ่นของสินค้าแล้ว จะไม่ด าเนินการเพ่ิมผลิตภัณฑ์
ใหม่) 

 เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต 

ส่วนราคาภาษี
สรรพสามิตด้านสังคม 

กองก ากับและ
พัฒนามาตรฐาน

ราคาภาษีสรรพสามิต 



 คู่มือปฏิบัติงาน กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน 
การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 

สินค้าไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น 
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 18/20 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7 บันทึกรายละเอียดข้อมูล
ตามแบบแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะน า 

10 นาที 
(หากมีมากกว่า 1 รายการ 

ให้เพ่ิมเวลารายการละ 
 5 นาที) 

บันทึกรายละเอียดข้อมูลตามแบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะน า 

 เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต สสพ. 



 คู่มือปฏิบัติงาน กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน 
การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า

และโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 
สินค้าไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น 

วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 19/20 
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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  

 

 

 



 คู่มือปฏิบัติงาน กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน 
การรับและการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า

และโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 
สินค้าไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น 

วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 20/20 
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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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