คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 02-01 แบบแจงราคาขายปลีกแนะนำ
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขทีร่ ับ

วันที่รับ
เจาหนาที่ผรู ับ

1. ชื่อผูป ระกอบ
วันที่... เดือน…
อุตสาหกรรม/ผูนำเขา พ.ศ....
เรียน อธิบดีกรม
สรรพสามิต
ชื่อ

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1
สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทัง้ ตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ

เรียนอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือระบุ
สรรพสามิตพื้นที่
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนำเขา ผูยื่น
แบบ
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นแบบ
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 กิจการรวมทุน/
กรณีกิจการรวมทุน/กิจการรวมคาเปนผูยื่น
กิจการรวมคา
แบบ
 คณะบุคคล
กรณีคณะบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 หนวยงานราชการ/ กรณีหนวยงานราชการ หรืออื่นๆ
อื่นๆ
นอกเหนือจากกรณีขางตน เปนผูยื่นแบบ
ทะเบียนสรรพสามิต
ทะเบียนสรรพสามิตของผูป ระกอบ
เลขที่
อุตสาหกรรม/ผูนำเขา ผูยื่นแบบ
เลขรหัสประจำบาน
เลขรหัสประจำบานของผูยื่นแบบ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
บานเลขที่ของสำนักงานใหญของที่อยูผ ูยื่น
เลขที่
แบบ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูผ ูยื่นแบบ
หองเลขที่
หองเลขที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
หมูที่
หมูที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูผูยื่นแบบ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ

ตัวอยางขอมูล
001234

1 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรือ่ ง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
1 พ.ย. 2562
ปทุมธานี
โรงงานยาสูบ
 นิติบุคคล

100678000012345678
22
7
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง

หมวดขอมูลตามแบบ

2. โรงอุตสาหกรรม

ชื่อขอมูล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
Email
ชื่อ
เลขที่
ชื่ออาคาร
หองเลขที่
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท

3. มีความประสงค

Email
 ขอแจงราคาขาย
ปลีกแนะนำสินคาที่
ผลิต/นำเขา เพื่อใช
ราคาดังกลาว ตั้งแต
วันที่... เดือน... พ.ศ....
เปนตนไป
 ขอแจงเปลี่ยนแปลง
ราคาขายปลีกแนะนำ
สินคาที่แจงไวกอน ตาม
แบบ ภส.02-01 เลขที่
รับ... วันที่รับ...
เพื่อใชราคาดังกลาว
ตั้งแตวันที่... เดือน...
พ.ศ.... เปนตนไป

ความหมาย
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยูผ ูยื่นแบบ
รหัสไปรษณียของที่อยูผ ูยื่นแบบ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรมในการยื่นแบบ
บานเลขที่ของทีอ่ ยูโรงอุตสาหกรรม
ชื่ออาคารของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
หองเลขที่ของที่อยูโ รงอุตสาหกรรม
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
หมูที่ของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูโรงอุตสาหกรรม
ชื่อถนนของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูโรง
อุตสาหกรรม
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัดของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณียของที่อยูโรงอุตสาหกรรม
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดโรงของ
อุตสาหกรรม
อีเมลที่ติดตอไดของโรงอุตสาหกรรม
กรณีขอแจงราคาขายปลีกแนะนำสินคาที่
ผลิต/นำเขา เพื่อใชราคาดังกลาว ระบุ วัน/
เดือน /ป ที่แจงใชราคาสินคา

กรณีขอแจงเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก
ตามที่แจงไวตามแบบ ภส.02-01 ระบุเลขที่
รับและวันที่รบั ครั้งกอน

ระบุ วัน/เดือน/ป ที่แจงใชราคาสินคา

ตัวอยางขอมูล
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@tobacco.co.th
โรงงานยาสูบ
22
7
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@tobacco.co.th
 ขอแจงราคาขายปลีก
แนะนำสินคาที่ผลิต/นำเขา
เพื่อใชราคาดังกลาว ตั้งแต
วันที่ 30 เดือน พ.ย. พ.ศ.
2562 เปนตนไป

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
เหตุผลทีเ่ ปลี่ยนแปลง
ราคา
 จำหนาย
ภายในประเทศ ตั้งแต
วันที่
 สงออก
ตางประเทศ/จำหนาย
ในรานคาปลอดอากร
ตั้งแตวันที่
(1) ลำดับที่
(2) ประเภทพิกัดสินคา

(3) ชนิดสินคา

(4) รหัสขอมูลสินคา
(Barcode) (ถามี)
(5) ตราสินคา (ยี่หอ )

(6) แบบ/รุน

(7) ขนาดสินคาตอ
หนวย
(8) หนวยนับ

(9) รหัสสินคา

ความหมาย
ระบุเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงราคา
กรณีจำหนายสินคาภายในประเทศ ระบุ
วัน/เดือน/ป ที่จำหนาย

ตัวอยางขอมูล

 จำหนาย
ภายในประเทศ ตั้งแตวันที่
30 พ.ย. 2562

กรณีจำหนายสินคาสงออก/จำหนายใน
รานคาปลอดอากร ระบุวัน/เดือน/ป ที่
จำหนาย
ลำดับรายการของสินคาที่แจงในครับนี้
พิกัดอัตราภาษี ที่ระบุพิกัดอัตราภาษีที่
จัดเก็บของรายการสินคาที่แจงขายสินคาที่
ผลิตขึ้นใหม หรือแจงเปลี่ยนแปลงราคา
ขายสินคา
ชื่อชนิดของสินคาตามประเภทพิกัดสินคาที่
แจงขายสินคาทีผ่ ลิตขึ้นใหม หรือแจง
เปลี่ยนแปลงราคาขายสินคา
รหัสขอมูลสินคาของสินคาที่แจงราคาขาย
สินคาที่ผลิตขึ้นใหม หรือแจงเปลี่ยนแปลง
ราคาขายสินคา
ยี่หอของสินคาที่แจงราคาขายสินคาทีผ่ ลิต
ขึ้นใหม หรือแจงเปลี่ยนแปลงราคาขาย
สินคา
ชื่อรุนที่ใชในทองตลาดและแบบของสินคา
ที่แจงราคาขายสินคาที่ผลิตขึ้นใหมหรือแจง
เปลี่ยนแปลงราคาขายสินคา
ขนาดความจุที่แจงราคาขายสินคาที่ผลิต
ขึ้นใหม หรือแจงเปลี่ยนแปลงราคาขาย
สินคา
ชื่อหนวยนับของสินคาที่แจงราคาขาย
สินคาที่ผลิตขึ้นใหม หรือแจงเปลี่ยนแปลง
ราคาขายสินคา
รหัสสินคาของสินคาที่แจงราคาขายสินคาที่
ผลิตขึ้นใหม หรือแจงเปลี่ยนแปลงราคา
ขายสินคา

1
14.01

บุหรี่ซิกาแรต

กรองทิพย

90

20

ซอง

115

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ความหมาย
(10) ดีกรี/ความหวาน/ ดีกรี ความหวาน CO2 น้ำหนัก หรือมวน
CO2/น้ำหนัก/มวน
ของสินคาที่แจงราคาขายสินคาที่ผลิตขึ้น
ใหม หรือแจงเปลี่ยนแปลงราคาขายสินคา
(11) ราคาขายปลีก
ราคาขายสินคาตอหนวยที่โรงอุตสาหกรรม
แนะนำ (ไมรวม
ซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพือ่
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
มหาดไทย แตไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)
(12) หมายเหตุ
รายะเอียดอื่นเกี่ยวกับสินคา
รวมรายการของสินคาที่ จำนวนรวมของรายการสินคาที่แจงราคา
แสดงทัง้ สิ้น... รายการ ขายสินคาที่ผลิตขึ้นใหม หรือแจง
เปลี่ยนแปลงราคาขายสินคา
(1) ลำดับที่
ลำดับรายการ
เลขทีร่ ับ (เฉพาะ
เจาหนาที่ระบุเลขทีร่ ับ
เจาหนาที่)
ลำดับที่ 1 รายการ
ระบุรายการตนทุนการผลิต ราคา และ
ตนทุนการผลิต: (1.1) ราคารวมของตนทุนการผลิต
(1.2) (1.3) ฯลฯ
ลำดับที่ 2 รายการคา ระบุรายการคาบริหารจัดการ และราคา
บริหารจัดการ: (2.1)
รวมของคาบริหารจัดการ
หมายเหตุ เปนคาที่ไดมาจากการประมาณ
(2.2) (2.3) ฯลฯ
การของผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผู
นำเขา
กำไรมาตรฐาน
กำไรของผูป ระกอบอุตสาหกรรมหรือผู
นำเขา บวกดวยกำไรจากการขายสินคาใน
ทุกชวง และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการ
บริหารการขายสินคาในทุกชวงที่ไมใชของผู
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผูนำเขา โดยให
หักตนทุนการผลิตและคาบริหารจัดการ
ราคาขายปลีกแนะนำ ราคารวมของราคาขายปลีกแนะนำที่ไม
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมภาษีมูลคาเพิม่
 การแสดงราคาขาย กรณีแสดงราคาขายตอผูบ ริโภคทั่วไป
ตอผูบริโภคทั่วไป
พรอม  ราคาขาย
แสดงราคาขายพรอมราคาขายปลีกแนะนำ
ปลีกแนะนำรวม
รวมภาษีมูลคาเพิม่
ภาษีมูลคาเพิ่ม

ตัวอยางขอมูล
-

94

1

1
03456
1.1. ยาเสน 30 บาท

2.1. คาแรงพนักงาน ราคา
20 บาท
2.2. คาขนสง 10

34

94
 การแสดงราคาขายตอ
ผูบริโภคทั่วไป
 ราคาขายปลีกแนะนำ
รวมภาษีมูลคาเพิม่

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
พรอม  ราคาขาย
ปลีกแนะนำที่ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
 …. ราคาขายปลีก
แนะนำตอหนวย...บาท

 การแจงรายชื่อ
รานคาปลีก
พรอม  ราคาขาย
ปลีกแนะนำรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
พรอม  ราคาขาย
ปลีกแนะนำที่ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ชื่อรานคา
ราคาขายปลีกแนะนำ
ตอหนวย...บาท
ที่อยู... จังหวัด
เบอรโทรศัพทติดตอ
เริ่มวางจำหนายตัง้ แต
วันที่... เดือน... พ.ศ....
เปนตนไป
ลงชื่อ... (...)
วันที่

ความหมาย
แสดงราคาขายพรอมราคาขายปลีกแนะนำ
ที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

ตัวอยางขอมูล

ระบุราคาขายปลีกแนะนำตอหนวย (บาท)
กรณีปรากฏบนภาชนะบรรจุ สื่อสิ่งพิมพ
รายการราคา หรือที่ไดแจงไวกับหนวยงาน
ของรัฐ
กรณีแจงรายชื่อรานคาปลีก (อยางนอย 5
รานคา หรือเทาทีม่ ี)
แจงรายชื่อรานคาปลีกพรอมราคาขายปลีก
แนะนำรวมภาษีมูลคาเพิม่

 ราคาขายที่ปรากฎใน
ภาชนะบรรจุ (Sticker
Price) ราคาขายปลีก
แนะนำตอหนวย 94 บาท

แจงรายชื่อรานคาปลีกพรอมราคาขายปลีก
แนะนำที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ระบุชื่อรานคา
ราคาขายปลีกแนะนำตอหนวย (บาท)
ที่อยูและจังหวัดของรานคา
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของรานคา
วัน/เดือน/ป ที่เริ่มวางจำหนายสินคา

ลงชื่อผูป ระกอบอุตสาหกรรม/ผูนำเขา
พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ

นายสูบ จัดหนัก
(นายสูบ จัดหนัก)
1 พ.ย. 2562

