คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 02-01 แบบแจ้งรำคำขำยปลีกแนะนำ ตำมมำตรำ 18
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขทีร่ บั

วันทีร่ บั
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั

สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม/
ผูน้ าเข้า

วันที.่ .. เดือน…
พ.ศ....

ชื่อ


บุคคลธรรมดา



นิตบิ ุคคล

กิจการร่วมทุน/
กิจการร่วมค้า
 คณะบุคคล


ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หน่วยงานตามลาดับการรับ
หนังสือ ซึง่ เริม่ ลาดับที่ 1
สาหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
วัน/เดือน/ปี ทีไ่ ด้รบั แบบฟอร์ม
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ทีไ่ ด้ทา
การรับแบบฟอร์ม และมีช่อื
พร้อมทัง้ ตาแหน่งในวงเล็บ
ชัดเจน
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื แบบแจ้งราคา
ขาย

4297

ชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม/
ผูน้ าเข้าของผูย้ ่นื แบบ
กรณีบุคคลธรรมดาเป็ นผูย้ ่นื
แบบแจ้งราคาขาย
กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผูย้ ่นื แบบ
แจ้งราคาขาย
กรณีกจิ การร่วมทุน/กิจการร่วม
ค้าเป็ นผูย้ ่นื แบบแจ้งราคาขาย
กรณีคณะบุคคลเป็ นผูย้ ่นื แบบ
แจ้งราคาขาย
เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิต

บ.โคมระย้า
จากัด
-

20 พ.ค. 2562
นางสวัสดี มีเฮง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
20 พฤษภาคม
2562



นิตบิ ุคคล

0115554005429

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
หน่วยงาน
ราชการ/อื่นๆ


เลขรหัสประจาบ้าน
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email

ความหมาย
กรณีหน่วยงานราชการ หรือ
อื่นๆ นอกเหนือจากกรณี
ข้างต้น เป็ นผูย้ ่นื แบบแจ้งราคา
ขาย
เลขรหัสประจาบ้านของผูย้ ่นื
แบบแจ้งราคาขาย
บ้านเลขทีข่ องสานักงานใหญ่
ของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบแจ้งราคา
ขาย
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
แจ้งราคาขาย
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
แจ้งราคาขาย
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื
แบบแจ้งราคาขาย
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื
แบบแจ้งราคาขาย
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นแบบแจ้งราคาขาย
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
ยื่นแบบแจ้งราคาขาย
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื แบบ
แจ้งราคาขาย
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผยู้ ่นื
แบบแจ้งราคาขาย
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผู้
ยื่นแบบแจ้งราคาขาย
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูย้ ่นื แบบ
แจ้งราคาขาย

ตัวอย่างข้อมูล
-

1234-56789-0
999

9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-955000
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
ข้อมูลโรง
อุตสาหกรรม

ชื่อข้อมูล
ชื่อ
เลขที่
ชื่ออาคาร
ห้องเลขที่
ชัน้ ที่
หมู่ท่ี
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email

ความหมาย
ชื่อโรงอุตสาหกรรมในการยื่น
แบบ
บ้านเลขทีข่ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่โรงอุตสาหกรรม
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่โรง
อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้โรง
ของอุตสาหกรรม
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของโรง
อุตสาหกรรม

ตัวอย่างข้อมูล
บ.โคมระย้า
จากัด
999
9
สุขาภิบาล 2
บางละมุง
ชลบุรี
20150
038-955000
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
วัตถุประสงค์
ในการยื่น
แบบแจ้ง
ราคา

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ขอแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะนาสินค้าที่
ผลิต/นาเข้า เพือ่ ใช้
ราคาดังกล่าว ตัง้ แต่
วันที.่ .. เดือน... พ.ศ
.... เป็ นต้นไป
 ขอแจ้ง
เปลีย่ นแปลงราคา
ขายปลีกแนะนา
สินค้าทีแ่ จ้งไว้ก่อน
ตามแบบ ภส.02-01
เลขทีร่ บั ... วันทีร่ บั ...
เพือ่ ใช้ราคาดังกล่าว
ตัง้ แต่วนั ที.่ .. เดือน...
พ.ศ.... เป็ นต้นไป
เหตุผลทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ราคา
 จาหน่ าย
ภายในประเทศ ตัง้ แต่
วันที่
 ส่งออก
ต่างประเทศ/จาหน่าย
ในร้านค้าปลอดอากร
ตัง้ แต่วนั ที่
(1) ลาดับที่

กรณีขอแจ้งราคาขายปลีก
แนะนาสินค้าทีผ่ ลิต/นาเข้า
เพือ่ ใช้ราคาดังกล่าว ระบุ วัน/
เดือน /ปี ทีแ่ จ้งใช้ราคาสินค้า



(2) ประเภทพิกดั
สินค้า

กรณีขอแจ้งเปลีย่ นแปลงราคา
ขายปลีกตามทีแ่ จ้งไว้ตามแบบ
ภส.02-01 ระบุเลขทีร่ บั และ
วันทีร่ บั ครัง้ ก่อน

ตัวอย่างข้อมูล
ขอแจ้งราคา
ขายปลีกแนะนา
สินค้าทีผ่ ลิต เพือ่
ใช้ราคาดังกล่าว
ตัง้ แต่วนั ที่ 30
พ.ค.2562


ระบุ วัน/เดือน/ปี ทีแ่ จ้งใช้ราคา สินค้า
ระบุเหตุผลทีเ่ ปลีย่ นแปลงราคา กรณีจาหน่ายสินค้า
ภายในประเทศ ระบุวนั /เดือน/
ปี ทีจ่ าหน่าย
กรณีจาหน่ายสินค้าส่งออก/
จาหน่ายในร้านค้าปลอดอากร
ระบุวนั /เดือน/ปี ทีจ่ าหน่าย

วันที่ 1 มิ.ย.
2562


-

ลาดับรายการของสินค้าทีแ่ จ้ง 1
ในครับนี้
พิกดั อัตราภาษี ทีร่ ะบุอตั รา
13.01
ภาษีทจ่ี ดั เก็บของรายการ
สินค้าทีแ่ จ้งขายสินค้าทีผ่ ลิตขึน้
ใหม่ หรือแจ้งเปลีย่ นแปลง
ราคาขายสินค้า

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
(3) ชนิดสินค้า

ความหมาย

ชื่อชนิดของสินค้าตามประเภท
พิกดั สินค้าทีแ่ จ้งขายสินค้าที่
ผลิตขึน้ ใหม่ หรือแจ้ง
เปลีย่ นแปลงราคาขายสินค้า
(4) รหัสข้อมูลสินค้า รหัสข้อมูลสินค้าของสินค้าที่
(Barcode) (ถ้ามี)
แจ้งราคาขายสินค้าทีผ่ ลิตขึน้
ใหม่ หรือแจ้งเปลีย่ นแปลง
ราคาขายสินค้า
(5) ตราสินค้า (ยีห่ อ้ ) ยีห่ อ้ ของสินค้าทีแ่ จ้งราคาขาย
สินค้าทีผ่ ลิตขึน้ ใหม่ หรือแจ้ง
เปลีย่ นแปลงราคาขายสินค้า
(6) แบบ/รุ่น
ชื่อรุ่นทีใ่ ช้ในท้องตลาดและ
แบบของสินค้าทีแ่ จ้งราคาขาย
สินค้าทีผ่ ลิตขึน้ ใหม่หรือแจ้ง
เปลีย่ นแปลงราคาขายสินค้า
(7) ขนาดสินค้าต่อ
ขนาดความจุทแ่ี จ้งราคาขาย
หน่วย
สินค้าทีผ่ ลิตขึน้ ใหม่ หรือแจ้ง
เปลีย่ นแปลงราคาขายสินค้า
(8) หน่วยนับ
ชื่อหน่วยนับของสินค้าทีแ่ จ้ง
ราคาขายสินค้าทีผ่ ลิตขึน้ ใหม่
หรือแจ้งเปลีย่ นแปลงราคาขาย
สินค้า
(9) รหัสสินค้า
รหัสสินค้าของสินค้าทีแ่ จ้งราคา
ขายสินค้าทีผ่ ลิตขึน้ ใหม่ หรือ
แจ้งเปลีย่ นแปลงราคาขาย
สินค้า
(10) ดีกรี/ความ
ดีกรี ความหวาน CO2 น้าหนัก
หวาน/CO2/น้ าหนัก/ หรือมวนของสินค้าทีแ่ จ้งราคา
มวน
ขายสินค้าทีผ่ ลิตขึน้ ใหม่ หรือ
แจ้งเปลีย่ นแปลงราคาขาย
สินค้า

ตัวอย่างข้อมูล
โคมระย้า

-

โคมระย้า xxx

abc3

-

ชิน้

-

-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
(11) ราคาขายปลีก
แนะนา (ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ )

สาหรับ
เจ้าหน้าที่
สาหรับผู้
ประกอบ
อุตสาหกรรม

ความหมาย

ราคาขายสินค้าต่อหน่วยทีโ่ รง
อุตสาหกรรมซึง่ รวมภาษี
สรรพสามิตและภาษีเก็บเพื่อ
มหาดไทย แต่ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT)
(12) หมายเหตุ
รายะเอียดอื่นเกีย่ วกับสินค้า
รวมรายการของ
จานวนรวมของรายการสินค้าที่
สินค้าทีแ่ สดงทัง้ สิน้ ... แจ้งราคาขายสินค้าทีผ่ ลิตขึน้
รายการ
ใหม่ หรือแจ้งเปลีย่ นแปลง
ราคาขายสินค้า
(1) ลาดับที่
ลาดับรายการ
เลขทีร่ บั (เฉพาะ
เจ้าหน้าทีร่ ะบุเลขทีร่ บั
เจ้าหน้าที)่
ลาดับที่ 1 รายการ
ระบุรายการต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิต: (1.1) ราคา และราคารวมของต้นทุน
(1.2) (1.3) ฯลฯ
การผลิต
ลาดับที่ 2 รายการค่า ระบุรายการค่าบริหารจัดการ
บริหารจัดการ: (2.1) และราคารวมของค่าบริหาร
(2.2) (2.3) ฯลฯ
จัดการ
หมายเหตุ เป็ นค่าทีไ่ ด้มาจาก
การประมาณการของผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
นาเข้า
กาไรมาตรฐาน
กาไรของผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรม หรือผูน้ าเข้า
บวกด้วยกาไรจากการขาย
สินค้าในทุกช่วง และค่าใช้จ่าย
อื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
การขายสินค้าในทุกช่วงทีไ่ ม่ใช่
ของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
หรือผูน้ าเข้า โดยให้หกั ต้นทุน
การผลิตและค่าบริหารจัดการ

ตัวอย่างข้อมูล
100,000.00

1

1
0100
ค่าอุปกรณ์
500.00 อื่น ๆ
500.00
ขนส่ง 100.00
พนักงาน
5,000.00

93,900.00

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ราคาขายปลีกแนะนา
(ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ )
 การแสดงราคา
ขายต่อผูบ้ ริโภค
ทัวไป
่
พร้อม  ราคาขาย
ปลีกแนะนารวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่
พร้อม  ราคาขาย
ปลีกแนะนาทีไ่ ม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่
ราคาขายปลีกแนะนา
ต่อหน่วย...บาท

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ราคารวมของราคาขายปลีก
100,000.00
แนะนาทีไ่ ม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง

กรณีแสดงราคาขายต่อ
ผูบ้ ริโภคทัวไป
่
แสดงราคาขายพร้อมราคาขาย
ปลีกแนะนารวมภาษีมลู ค่าเพิม่



แสดงราคาขายพร้อมราคาขาย
ปลีกแนะนาทีไ่ ม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่
ระบุราคาขายปลีกแนะนาต่อ  ปรากฏใน
หน่วย (บาท) กรณีปรากฏบน รายการราคา
ภาชนะบรรจุ สือ่ สิง่ พิมพ์
100,000.00
รายการราคา หรือทีไ่ ด้แจ้งไว้
กับหน่วยงานของรัฐ

 การแจ้งรายชื่อ
กรณีแจ้งรายชื่อร้านค้าปลีก
ร้านค้าปลีก
(อย่างน้อย 5 ร้านค้า หรือเท่าที่
มี)
พร้อม  ราคาขาย แจ้งรายชื่อร้านค้าปลีกพร้อม 
ปลีกแนะนารวม
ราคาขายปลีกแนะนารวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีมลู ค่าเพิม่
พร้อม  ราคาขาย แจ้งรายชื่อร้านค้าปลีกพร้อม
ปลีกแนะนาทีไ่ ม่รวม ราคาขายปลีกแนะนาทีไ่ ม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่
ภาษีมลู ค่าเพิม่
ชื่อร้านค้า
ระบุช่อื ร้านค้า
Lamp
Distribution
ราคาขายปลีกแนะนา ราคาขายปลีกแนะนาต่อหน่วย 100,000.00
ต่อหน่วย...บาท
ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง (บาท)

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล
ทีอ่ ยู่... จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ

ความหมาย
ทีอ่ ยู่และจังหวัดของร้านค้า

เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
ร้านค้า
เริม่ วางจาหน่าย
วัน/เดือน/ปี ทีเ่ ริม่ วางจาหน่าย
ตัง้ แต่วนั ที.่ .. เดือน... สินค้า
พ.ศ.... เป็ นต้นไป
ลงชื่อ... (...)
ลงชื่อผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม/
ผูน้ าเข้า พร้อมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีย่ ่นื แบบ

ตัวอย่างข้อมูล
111/11 ถ.
รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ
02-255043
1 มิ.ย. 2562

ปี ใหม่ ยังยื
่ น

20 พ.ค. 2562

