คำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18
หมวดข้อมูลตามแบบ
ชื่อข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ

วันที่รับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับ

ชื่อผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้นำ
เข้า

วันที่... เดือน…พ.ศ....
เรียน อธิบดีกรม
สรรพสามิต
ชื่อ

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการรับ
แบบฟอร์ม และมีชื่อพร้อมทั้ง
ตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบแจ้งราคาขาย
เรียนอธิบดีกรมสรรพสามิต

ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้า
ของผู้ยื่นแบบ
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ยื่นแบบแจ้ง
ราคาขาย
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบแจ้งราคา
ขาย
 กิจการร่วมทุน/
กรณีกิจการร่วมทุน/กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า
เป็นผู้ยื่นแบบแจ้งราคาขาย
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบแจ้ง
ราคาขาย
 หน่วยงานราชการ/ กรณีหน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ
อื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีข้างต้น เป็นผู้ยื่น
แบบแจ้งราคาขาย
เลขทะเบียนสรรพสามิต เลขที่ทะเบียนสรรพสามิตของผู้ยื่นคำ
ขอ
เลขรหัสประจำบ้าน
เลขรหัสประจำบ้านของผู้ยื่นแบบแจ้ง
ราคาขาย

ตัวอย่างข้อมูล
2234

12 ธ.ค. 2562
นายธงชัย ใจดี

12 ธ.ค. 2562
สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ
นาย สมชาย สุขดี

บุคคลธรรมดา

11223344556677889
หมายเลขรหัสประจำบ้าน 11
หลักในทะเบียน
บ้านที่ออกให้โดย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

หมวดข้อมูลตามแบบ

โรงอุตสาหกรรม

ชื่อข้อมูล
ความหมาย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ บ้านเลขที่ของสำนักงานใหญ่ของที่อยู่
ผู้ยื่นแบบแจ้งราคาขาย
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบแจ้งราคา
ขาย
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบแจ้งราคา
ขาย
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่ผู้ยื่นแบบแจ้ง
ราคาขาย
หมู่ที่
หมู่ที่ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
แจ้งราคาขาย
ถนน
ชื่อถนนของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
แจ้งราคาขาย
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่ผู้ยื่นแบบ
แจ้งราคาขาย
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยู่ผู้ยื่นแบบแจ้งราคา
ขาย
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ผู้ยื่นแบบแจ้ง
ราคาขาย
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบ
แจ้งราคาขาย
Email
อีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ยื่นแบบแจ้ง
ราคาขาย
ชื่อ
ชื่อโรงอุตสาหกรรมในการยื่นแบบ
เลขที่
บ้านเลขที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ห้องเลขที่
ห้องเลขที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
หมู่ที่
หมู่ที่ของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
ถนน
ชื่อถนนของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม

ตัวอย่างข้อมูล
111
2
สุขาภิบาล2
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
บริษัท มอเตอร์ไทย จำกัด
111
2
สุขาภิบาล2

หมวดข้อมูลตามแบบ

มีความประสงค์

ชื่อข้อมูล
ตำบล/แขวง

ความหมาย
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยู่โรงอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่โรง
อุตสาหกรรม
โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้โรงของ
อุตสาหกรรม
Email
อีเมลที่ติดต่อได้ของโรงอุตสาหกรรม
 ขอแจ้งราคาขาย
กรณีขอแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ
ปลีกแนะนำสินค้าที่
สินค้าที่ผลิต/นำเข้า เพื่อใช้ราคา
ผลิต/นำเข้า เพื่อใช้ราคา ดังกล่าว ระบุ วัน/เดือน /ปี ที่แจ้งใช้
ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่...
ราคาสินค้า
เดือน... พ.ศ.... เป็นต้น
ไป
 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง กรณีขอแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขาย
ราคาขายปลีกแนะนำ
ปลีกตามที่แจ้งไว้ตามแบบ ภส.02-01
สินค้าที่แจ้งไว้ก่อน ตาม ระบุเลขที่รับและวันที่รับครั้งก่อน
แบบ ภส.02-01 เลขที่
รับ... วันที่รับ...
เพื่อใช้ราคาดังกล่าว
ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่แจ้งใช้ราคาสินค้า
ตั้งแต่วันที่... เดือน...
พ.ศ.... เป็นต้นไป
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
ระบุเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงราคา
ราคา
จำหน่ายภายในประเทศ กรณีจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ
ตั้งแต่วันที่
ระบุวัน/เดือน/ปี ที่จำหน่าย
ส่งออกต่างประเทศ/
จำหน่ายในร้านค้าปลอด
อากร ตั้งแต่วันที่
(1) ลำดับที่

ตัวอย่างข้อมูล
ห้วยใหญ่
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-239400
ขอแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ
สินค้าที่ผลิต/นำเข้า
15 ธันวาคม 2562

-

-

-

จำหน่ายภายในประเทศ
15 ธ.ค. 2562
-

กรณีจำหน่ายสินค้าส่งออก/จำหน่าย
ในร้านค้าปลอดอากร ระบุวัน/เดือน/
ปี ที่จำหน่าย
ลำดับรายการของสินค้าที่แจ้งในครับ 1
นี้

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
(2) ประเภทพิกัดสินค้า

(3) ชนิดสินค้า

ความหมาย
พิกัดอัตราภาษี ที่ระบุอัตราภาษีที่
จัดเก็บของรายการสินค้าที่แจ้งขาย
สินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า
ชื่อชนิดของสินค้าตามประเภทพิกัด
สินค้าที่แจ้งขายสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่
หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า

ตัวอย่างข้อมูล
06.01(1)(ข)

รถยนต์นั่ง ความจุกระบอกสูบ
ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์ และมี
การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 150 กรัม/
กิโลเมตร
(4) รหัสข้อมูลสินค้า
รหัสข้อมูลสินค้าของสินค้าที่แจ้งราคา (Barcode) (ถ้ามี)
ขายสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า
(5) ตราสินค้า (ยี่ห้อ)
ยี่ห้อของสินค้าที่แจ้งราคาขายสินค้าที่ มอเตอร์คาร์
ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ราคาขายสินค้า
(6) แบบ/รุ่น
ชื่อรุ่นที่ใช้ในท้องตลาดและแบบของ XYZ-2C
สินค้าที่แจ้งราคาขายสินค้าที่ผลิตขึ้น
ใหม่หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขาย
สินค้า
(7) ขนาดสินค้าต่อหน่วย ขนาดความจุที่แจ้งราคาขายสินค้าที่ 1,500 cc
ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ราคาขายสินค้า
(8) หน่วยนับ
ชื่อหน่วยนับของสินค้าที่แจ้งราคาขาย 10 คัน
สินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า
(9) รหัสสินค้า
รหัสสินค้าของสินค้าที่แจ้งราคาขาย A17965
สินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า
(10) ดีกรี/ความหวาน/ ดีกรี ความหวาน CO2 น้ำหนัก หรือ
CO2/น้ำหนัก/มวน
มวนของสินค้าที่แจ้งราคาขายสินค้าที่
ผลิตขึ้นใหม่ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง
ราคาขายสินค้า

หมวดข้อมูลตามแบบ

สำหรับเจ้าหน้าที่
สำหรับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

ชื่อข้อมูล
(11) ราคาขายปลีก
แนะนำ (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ความหมาย
ราคาขายสินค้าต่อหน่วยที่โรง
อุตสาหกรรมซึ่งรวมภาษีสรรพสามิต
และภาษีเก็บเพื่อมหาดไทย แต่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
(12) หมายเหตุ
รายะเอียดอื่นเกี่ยวกับสินค้า
รวมรายการของสินค้าที่ จำนวนรวมของรายการสินค้าที่แจ้ง
แสดงทั้งสิ้น... รายการ ราคาขายสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ หรือ
แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายสินค้า
(1) ลำดับที่
ลำดับรายการ
เลขที่รับ (เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ระบุเลขที่รับ
เจ้าหน้าที่)
ลำดับที่ 1 รายการ
ระบุรายการต้นทุนการผลิต ราคา
ต้นทุนการผลิต: (1.1)
และราคารวมของต้นทุนการผลิต
(1.2) (1.3) ฯลฯ
ลำดับที่ 2 รายการค่า
บริหารจัดการ: (2.1)
(2.2) (2.3) ฯลฯ

กำไรมาตรฐาน

ราคาขายปลีกแนะนำ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 การแสดงราคาขาย
ต่อผู้บริโภคทั่วไป

ตัวอย่างข้อมูล
1,000,000 บาท

1

1
2234
ถังน้ำมัน 200,0000
แบตเตอร์รี่ 100,000
ท่อไอเสีย 100,000
รวม 400,0000
ค่าแรงงาน 100,000
ค่าเช่าโรงงาน 100,000
รวม 200,000

ระบุรายการค่าบริหารจัดการ และ
ราคารวมของค่าบริหารจัดการ
หมายเหตุ เป็นค่าที่ได้มาจากการ
ประมาณการของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า
กำไรของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ 400,000 บาท
ผู้นำเข้า บวกด้วยกำไรจากการขาย
สินค้าในทุกช่วง และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการขายสินค้า
ในทุกช่วงที่ไม่ใช่ของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้า โดยให้หัก
ต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการ
ราคารวมของราคาขายปลีกแนะนำที่ 1,000,000 บาท
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีแสดงราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป
การแสดงราคาขายต่อผู้บริโภค
ทั่วไป

หมวดข้อมูลตามแบบ

ชื่อข้อมูล
พร้อม  ราคาขาย
ปลีกแนะนำรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
พร้อม  ราคาขาย
ปลีกแนะนำที่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขายปลีกแนะนำต่อ
หน่วย...บาท

 การแจ้งรายชื่อ
ร้านค้าปลีก
พร้อม  ราคาขาย
ปลีกแนะนำรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
พร้อม  ราคาขาย
ปลีกแนะนำที่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อร้านค้า
ราคาขายปลีกแนะนำต่อ
หน่วย...บาท
ที่อยู่... จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่
วันที่... เดือน... พ.ศ....
เป็นต้นไป
ลงชื่อ... (...)
วันที่

ความหมาย
แสดงราคาขายพร้อมราคาขายปลีก
แนะนำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แสดงราคาขายพร้อมราคาขายปลีก
แนะนำที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระบุราคาขายปลีกแนะนำต่อหน่วย
(บาท) กรณีปรากฏบนภาชนะบรรจุ
สื่อสิ่งพิมพ์ รายการราคา หรือที่ได้
แจ้งไว้กับหน่วยงานของรัฐ
กรณีแจ้งรายชื่อร้านค้าปลีก (อย่าง
น้อย 5 ร้านค้า หรือเท่าที่มี)
แจ้งรายชื่อร้านค้าปลีกพร้อมราคา
ขายปลีกแนะนำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แจ้งรายชื่อร้านค้าปลีกพร้อมราคา
ขายปลีกแนะนำที่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระบุชื่อร้านค้า
ราคาขายปลีกแนะนำต่อหน่วย (บาท)
ที่อยู่และจังหวัดของร้านค้า
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของร้านค้า
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มวางจำหน่ายสินค้า

ตัวอย่างข้อมูล

ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1,200,000 บาท

การแจ้งรายชื่อร้านค้าปลีก
-

ราคาขายปลีกแนะนำที่ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
car market
1,200,000 บาท
22 หมู่ 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.
ปทุมธานี
087-1123344
1 ธ.ค. 2562

ลงชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำ
สมชาย สุขดี
เข้า พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน (นาย สมชาย สุขดี)
วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ
12 ธ.ค. 2562

