
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรน าเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยสินค้า
น าเข้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กรณียังไม่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต 

ณ วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 

ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 



ผู้ประกอบการ 
น าเข้า 

1. ยื่นแบบแจ้ง 
ราคาขายปลีกแนะน า 

2. จนท.สรรพสามิตรับ
แบบ ภส.02-01 

3. ออกเลขที/่วันที่  
ทะเบียนรับในแบบแจ้งฯ  

4. บันทึกข้อมูลแบบแจ้งฯ  
ลงในระบบ 

5. พิมพ์แบบแจ้งฯ ที่มี
Excise Product Code  

6. รับแบบแจ้ง 
ราคาขายปลีกแนะน า  

ทีม่ีข้อมูลวันที่มีผลบังคับใช้ 
และ Excise Product Code  แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 



ผู้ประกอบการ 
น าเข้า 

7. จัดท าใบขนสินค้า  โดย 
- บันทึกราคาขายปลีกแนะน า 
ในช่อง Deducted Amount และรหัส
พิกัดสรรพสามิตในช่อง Excise Code  
ในส่วนรายการ 
- บันทึกภาษีสรรพสามติ 
ในส่วนรายการ (Duty) 
- บันทึก Excise Product Code ในช่อง 
Permit No. และ "EXCISE" ในช่อง 
Permit Issue Authority และ  
วันที่มีผลบังคับใช้ ในช่อง Issue Date  
ในส่วนรายการ (Permit) 

15. ผู้ประกอบการติดต่อ 
โรงพักสินค้า เพื่อรับสินค้าฯ 

13. จนท. ตรวจของตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
และบันทึกผลการตรวจปล่อย 

12. จนท. ตรวจสอบแบบ
แจ้งราคาขายปลีกแนะน า  
จากระบบค้นหาข้อมูล
ราคาขายปลีกแนะน า  
ของกรมสรรพสามิต 
ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต  

Green Line Red Line 

 14. แจ้งโรงพักสินค้า  
ปล่อยสินค้า 

10. ระบบรับช าระค่าภาษี
สรรพสามิต 

8. ส่งข้อมูล 
ใบขนสินค้า 

9. ระบบคอมพวิเตอร์
ของศุลกากรประมวลผล
ข้อมูลใบขนสินค้า 

11. กรมสรรพสามิต 
รับข้อมูลใบขนสินค้าที่
มีค่าภาษีสรรพสามิต 

 16. กรมสรรพสามิต
ตรวจสอบ/ทบทวน 
หลังตรวจปล่อย 



  Field Name  รายละเอียด ตัวอย่างข้อมูล 

Excise Code ระบุรหัสพิกัดสรรพสามิต 01900501 (สารละลายไฮโดรคาร์บอน) 

Excise Quantity ระบุปริมาณที่ใช้ค านวณภาษี
สรรพสามิต 

23,608.000 

Excise Quantity  
Unit Code 

ระบุหน่วยของปริมาณที่ใช้
ค านวณภาษีสรรพสามิต 

LTR 

Deducted Amount ระบุราคาขายปลีกแนะน า 647,594.67* 

ในส่วนรายละเอียดของใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละรายการ (Import Declaration Detail) 

*ระบบศุลกากร จะตรวจสอบว่าต้องมีข้อมูลและมีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) 



  Field Name  รายละเอียด ตัวอย่างข้อมูล 

Duty Type  ระบุประเภทค่าภาษีสรรพสามิตที่
ต้องช าระและ/หรือวางประกัน 

0300 - Excise Duty 

Amount Paid ระบุค่าภาษีสรรพสามิตที่ค านวณได้ 118,040.00 

ในส่วนรายละเอียดของค่าภาษีอากรของแต่ละรายการ (Import Declaration Detail (Duty)) 

ตัวอย่าง 

ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทย 



ระบุ รหัสสินค้าสรรพสามิต ในส่วนข้อมูลการอนุญาต (Import Declaration Detail (Permit)) 

  Field Name  รายละเอียด ตัวอย่างข้อมูล 

Permit Number ระบุรหัสสินค้าสรรพสามิต 
(Excise Product Code) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(28 หลัก) 

Issue Date ระบุวันที่มีผลบังคับใช้ 
ราคาขายปลีกแนะน า 

CCYYMMDD (ปี ค.ศ. เดือน วัน) 

Permit Issue Authority ระบุค่า “EXCISE” EXCISE 

กรณีสินค้าสรรพสามิตที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EXCISE 16-09-2560 2 

Permit Issue Authority ระบุค่า “EXCISE” Excise Product Code  ระบุวันที่มีผลบังคับใช้ 
ราคาขายปลีกแนะน า 



ระบุเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Excise Product Code  

Permit Issue Authority ระบุค่า “EXCISE”       EXCISE 



รหัสพิกัดสรรพสามิต 

ปริมาณทีใ่ช้ค านวณ
ภาษีสรรพสามิต 

ราคาขายปลีกแนะน า 



ข้อมูลเผยแพร่บน Internet 

"เอกสารกรมสรรพสามิต-กรมศุลกากร  
ตาม พรบ.สรรพสามิต ปี 2560" 

หัวข้อ "what's new" 



กรณี พบปัญหาในการปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต 

ติดต่อผู้ประสาน หมายเลขโทรศัพท์ 02 415 600 ถึง 9 

(หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 50601 ถึง 10) 

สายด่วน (Call Center) 
1 7 1 3 


