
ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติ

ผู้มีหน้าที่ย่ืนแบบ ภส.02-01 
 ได้แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามมาตรา 4 หมายความว่า เจ้าของโรงอุตสาหกรรม และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของโรงอุตสาหกรรมด้วย 
 ผู้น าเข้าตามมาตรา 4 หมายความว่า ผู้น าของเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

การแสดงรายการในแบบ ภส.02-01 
- ให้กรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน และถูกต้องสมบูรณ์โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ 
- กรณีช่ือผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นชาวต่างประเทศท่ีมีชื่อและช่ือสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ให้กรอกช่ือและช่ือสกุลด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่ 

รายการสินค้าพร้อมรายละเอียดและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 
ข้อ 1 ให้เลือกว่าเป็นการจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศหรือสง่ออกต่างประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใส่เครื่องหมาย “√” ลงในช่อง “” 
หน้าข้อความนั้น 
ข้อ 2 ให้กรอกรายละเอียดของสินค้าท่ีแจ้งราคาในครั้งนี้ 
 ช่อง (1) ให้กรอกตัวเลขตามจ านวนรายการสินค้าที่แจ้งราคา 
 ช่อง (2) ให้กรอกประเภทพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตั้งแต่ประเภทที่ 02.01 ถึง 16.90 ตามรายการสินค้าที่แจ้งราคา 
 ช่อง (3) ให้กรอกชนิดสินค้าทุกรายการที่แจ้งราคา เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย สุราขาว เบียร์ บุหรี่ซิกาแรต ยาเส้น
ปรุง ฯลฯ 
 ช่อง (4) ให้กรอกตราสินค้า (ยี่ห้อ) ที่แจ้งราคา 
 ช่อง (5) ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับแบบหรือรุ่น (รถยนต์ แบตเตอรี่)  
 ช่อง (6) ให้กรอกขนาดของสินค้าที่แจ้งราคาต่อหน่วย ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่ง เช่น ลิตร (สุรา/เครื่องดื่ ม) มวน/กรัม (ยาสูบ) โวลท์ 
(แบตเตอรี่)  ใบ (ไพ่) เป็นต้น 
 ช่อง (7) ให้กรอกหน่วยนับของสินค้า เช่น ขวด กระป๋อง (สุรา/เครื่องดื่ม/น้ าหอม) ก้อน ลูก (แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย) เป็นต้น 
 ช่อง (8) ให้กรอกรหัสสินค้าที่แจ้งราคา 
 ช่อง (9) ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับดีกรี (สุรา) ความหวาน (เครื่องดื่ม โดยระบุหน่วยเป็น กรัม/100 มิลลิลิตร) Co2 (กรัม) มวน (บุหรี่ซิกา
แรต)     กรัม (ยาเส้น ยาเส้นปรุง บุหรี่ซิการ์) เป็นต้น 
 ช่อง (10) ให้กรอกราคาขายปลีกแนะน าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยสินค้า ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 ช่อง (11) หมายเหตุ ให้กรอกรายการอื่น ๆ ที่ไม่ก าหนดไว้ในแบบ 
- ในการแสดงรายละเอียดของสินค้าที่แจ้งราคาตามข้อ 2 นั้น หากมีรายการสินค้าที่แจ้งราคาขายปลีกแนะน ามีหลายรายการ สามารถจัดท าเป็น
ตารางเพิ่มเติมแนบได้ 
ข้อ 3 ให้กรอกโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าทุกรายการที่ได้แสดงไว้ในข้อ 2 
 ล าดับที่ 1 ต้นทุนการผลิต  
 (1) ในกรณีสินค้าท่ีผลิตในราชอาณาจักร หมายถึง ต้นทุนท้ังหมดที่มีอยู่ในการผลิตสินค้า ซึ่งได้แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
 (2) ในกรณีสินค้าน าเข้า หมายถึง ราคาของสินค้าและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการน าเข้าสินค้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งได้แก่ ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
อากรศุลกากร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีใช้ในการด าเนินพิธีการศุลกากร 

 ล าดับที่ 2 ค่าบริหารจัดการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในส านักงาน ซึ่งได้แก่ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าภาษีอื่น
ที่จัดเก็บจากการขายสินค้านั้น ค่าธรรมเนียม (ในการรับฝากของในอารักขาศุลกากร) เงินบ ารุงกองทุนหรือองค์การตามที่กฎหมาย



- 2 - 
 

ก าหนดให้เรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับสินค้านั้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการบริหารการขายสินค้าผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า 
 ล าดับที่ 3 ก าไรมาตรฐาน หมายถึง ให้พิจารณาจากราคาขายปลีกแนะน าหักต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการ 
 ล าดับที่ 4 ราคาขายปลีกแนะน า ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
ข้อ 4 ให้เลือกวิธีที่ประสงค์จะให้กรมสรรพสามิตใช้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติวิธีใดวิธีหนึ่ง  
 4.1 การแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป ให้เลือกว่าเป็นราคาขายปลีกแนะน ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเลือกวิธีเพียง 
1 ข้อ จากทั้งหมด 4 ข้อ พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่เลือก 
 4.2 การแจ้งรายช่ือร้านค้าปลีก ให้เลือกว่าเป็นราคาขายปลีกแนะน ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องแจ้งอย่างน้อย 5 
ร้านค้าหรือเท่าที่ม ีพร้อมแนบแผนที่ร้านค้าปลีกพร้อมแจ้งช่ือและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของร้านค้า 
- ในกรณีที่มีการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าตามข้อ 2 มากกว่า 1 รายการ ให้กรอกรายละเอียดโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าและวิธีที่
ประสงค์จะให้กรมสรรพสามิตใช้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติตามข้อ 3 และข้อ 4 ของทุก ๆ รายการสินค้า 
- ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการ กรุณาแนบส าเนาหนังสือหรือสัญญาการแต่งตั้ง
ด้วย 

ก าหนดเวลา และสถานที่ย่ืนแบบ ภส.02-01 
• ก าหนดเวลายื่นแบบ 
- การแจ้งราคาขายปลีกแนะน าสินค้าที่ผลิต/น าเข้าใหม่ ต้องแจ้งก่อนวันยื่นแบบรายการภาษีและช าระภาษีหรือก่อนการน าสินค้าออกจาก
โรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน 
- การแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าสินค้าท่ีแจ้งไว้ครั้งก่อน ต้องแจ้งก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา 
• การขยายเวลาย่ืนแบบ 
 ก าหนดเวลาการยื่นแบบ หากผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ มีเหตุจ าเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามก าหนดเวลาได้ ให้ขออนุมัติอธิบดี ซึ่งอธิบดีมี
อ านาจสั่งขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาออกไปได้ตามความจ าเป็นแก่กรณี (มาตรา 8) 
• สถานที่ย่ืนแบบ 
 (1) ในกรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร ให้ยื่น ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ท่ีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการตั้งอยู่ 
 (2) ในกรณีสินค้าน าเข้า ให้ยื่น ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่ หรือสถานท่ีตรวจปล่อย 

กรณีสินค้าที่ได้รับการยกเว้น หรือลดหย่อน หรือคืนภาษีส าหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร 
 การยกเว้นหรือลดหย่อน หรือลดอัตราภาษี หรือคืนภาษีดังกล่าว เป็นการได้รับสิทธิช่ัวคราวที่มีเง่ือนไข ดังนั้น ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
หรือผู้น าเข้า จ าเป็นจะต้องแสดงรายละเอียดในเอกสารประกอบทุกครั้งท่ีต้องใช้สิทธิดังกล่าว 
 


