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สร้างความเป็นธรรม 
Fairness 

สร้างความโปร่งใส 
Transparency 

สร้างความเรียบง่าย 
Simplicity 

มีประสิทธิภาพ 
Efficiency 
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นิยาม “ราคาขายปลีกแนะน า”  
และมาตราที่เกี่ยวข้อง 
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นิยาม 

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
 ................................................................ 
 “ราคาขายปลีกแนะน า” หมายความว่า ราคาขายปลีกแนะน าที่ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าประสงค์ให้เป็นราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป 

6 



 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 22 วรรคหนึ่ง และมาตรา 23 วรรคหนึ่ง มาตรา 29 และมาตรา 
30 ในกรณีการเสียภาษีตามมูลค่านั้น ให้ถือมูลค่าดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีสินค้า ให้ถือตามราคาขายปลีกแนะน า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
      ราคาขายปลีกแนะน าให้พิจารณาจากต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ และก าไรมาตรฐาน 
ซึ่งจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  
      ในกรณีที่ราคาขายปลีกแนะน าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามกลไกตลาด 
หรือไม่สามารถก าหนดราคาตามวรรคสองได้ ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศราคาขายปลีกแนะน า เพื่อถือเป็น
เกณฑ์ในการค านวณภาษี โดยก าหนดจากราคาขายหรือราคาน าเข้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  
 (2) ในกรณีบริการ ให้ถือตามรายรับของสถานบริการ 
      เพื่อประโยชน์ในการค านวณรายรับของสถานบริการให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดรายรับขั้นต่ า
ของสถานบริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 
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 มาตรา 18 เพื่อประโยชน์ในการก าหนดมูลค่าที่ใช้ในการค านวณภาษีตามมาตรา 17 (1)  ให้ผู้
ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า แจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าต่ออธิบดี 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด  
 ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าที่ ได้แจ้งไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าต่อ
อธิบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด  
 อธิบดีมีอ านาจผ่อนผันการปฏิบัติตามความในมาตรานี้ได้ ในกรณีที่ผู้น าเข้าน าสินค้าติดตัวเข้ามา 
หรือน าสินค้าเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างสินค้า หรือน าสินค้าเข้ามาโดยมิใช่เพื่อการค้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

 มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 
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หลักการของกฎกระทรวง 
และประกาศกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง 
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หลักการของกฎกระทรวง  
ภายใต้มาตรา 17 (1) วรรคสองและวรรคสาม  

 

กฎกระทรวง เรื่องการพิจารณาและประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน า  
พ.ศ. 2560 

 
  

มาตรา 17 (1) วรรคสองและวรรคสาม  
 ราคาขายปลีกแนะน าให้พิจารณาจากต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ และก าไรมาตรฐาน ซึ่ง
จะต้องไม่ต่ ากว่าราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  
 ในกรณีที่ราคาขายปลีกแนะน าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามกลไกตลาด หรือไม่
สามารถก าหนดราคาตามวรรคสองได้ ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศราคาขายปลีกแนะน า เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณภาษี โดยก าหนดจากราคาขายหรือราคาน าเข้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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   หลักการของกฎกระทรวง  
   การพิจารณาและก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560  

ค านิยามที่เกี่ยวข้องในกฎกระทรวงฉบับนี ้
  “ราคาฐานนิยม” หมายความว่า ราคาขายปลีกซึ่งปรากฏจากการส ารวจพบ
มากที่สุดของกรมสรรพสามิตในตลาดปกติจากสินค้านั้น ในรอบเดียวกันโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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การตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน า 
• กรมสรรพสามิตตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน าตามที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าได้แจ้งต่ออธิบดีตาม
มาตรา 18  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
   (1) ในกรณีที่ก าหนดราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไป ให้ตรวจสอบจาก 
        (ก) ราคาขายที่ปรากฏบนสินค้า  
        (ข) ราคาขายที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        (ค) ราคาขายที่ปรากฏในรายการราคา หรือ 
        (ง) ราคาขายที่ได้แจ้งไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
  (2) ในกรณีที่แจ้งรายชื่อร้านค้าปลีกที่รับสินค้าของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าเพื่อ
จ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป  ให้ตรวจสอบจากร้านค้านั้นตามรายชื่อร้านค้าปลีกที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้
น าเข้าได้แจ้งไว้ตามมาตรา 18 และให้ถือเอาราคาขายปลีกแนะน าของร้านนั้น ๆ เป็นราคาขายปลีกแนะน าของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า 
  เมื่อตรวจสอบตาม (2) แล้วปรากฏว่า มีราคาขายปลีกแนะน าหลายราคา ให้ใช้ราคาสูงสุดเป็น
ราคาขายปลีกแนะน า 
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   หลักการของกฎกระทรวง  
   การพิจารณาและก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560  



การพิจารณาราคาขายปลีกแนะน า 
• การพิจารณาราคาขายปลีกแนะน าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าแจ้งต่ออธิบดี ให้พิจารณาจากต้นทุนการผลิต 
ค่าบริหารจัดการ และก าไรมาตรฐาน โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ต้นทุนการผลิต 
        (ก) กรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร ให้พิจารณาจากต้นทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในการผลิตสินค้า ซึ่ง
ได้แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
       (ข) กรณีสินค้าน าเข้า ให้พิจารณาจากราคาของสินค้าและค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการน าเข้าสินค้ามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งได้แก่ ราคา ซี.ไอ.เอฟ. อากรศุลกากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ใช้ในการด าเนินพิธีการศุลกากร  
   (2) ค่าบริหารจัดการ ให้พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในส านักงาน ซึ่งได้แก่ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย 
ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าภาษีอื่นที่จัดเก็บจากการขายสินค้านั้น ค่าธรรมเนียม (ในการรับฝากของในอารักขาศุลกากร) เงิน
บ ารุงกองทุนหรือองค์การตามที่กฎหมายก าหนดให้เรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับสินค้านั้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการการบริหารการขายสินค้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า 
  (3) ก าไรมาตรฐาน ให้พิจารณาจากราคาขายปลีกแนะน าหักต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการ 
•  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้า 
ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส ารวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาสินค้า 
การพิจารณาราคาฐานนิยม  และสถานที่ขายสินค้า  
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   หลักการของกฎกระทรวง  
   การพิจารณาและก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560  



การประกาศราคาขายปลีกแนะน า 
• หากกรมสรรพสามิตส ารวจและตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน าแล้วปรากฏกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้
ถือว่าเป็นราคาขายปลีกแนะน าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
 (1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าแจ้งราคาขายปลีกแนะน าต่ ากว่าร้อยละ 95 ของราคาฐาน
นิยม หรือ 
  (2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าแจ้งราคาขายปลีกแนะน าต่ ากว่าร้อยละ 85 ของราคา
ขายปลีกสูงสุดของสินค้านั้นที่มีจ าหน่ายในตลาดปกติในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาฐานนิยมได้ 
• หากกรมสรรพสามิตส ารวจและตรวจสอบราคาขายปลีกแนะน าแล้วปรากฏกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้
ถือว่าเป็นราคาขายปลีกแนะน าไม่เป็นไปตามกลไกตลาด 
  (1) เป็นราคาที่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้าและมิได้ประสงค์ใช้ซื้อขายกันจริงในตลาดปกต ิ 
  (2) เป็นราคาเพื่อการส่งเสริมการขาย 
  (3) เป็นราคาขายที่ขายให้กับผู้มีสิทธิพิเศษ หรือ 
  (4) เป็นราคาขายที่มีเงื่อนไขการขายที่ท าให้ราคาขายไม่เป็นไปตามกลไกตลาด 
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   หลักการของกฎกระทรวง  
   การพิจารณาและก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560  



การประกาศราคาขายปลกีแนะน า 
• ในกรณีที่ราคาขายปลีกแนะน าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด หรือไม่สามารถ
ก าหนดราคาได้ ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศราคาขายปลีกแนะน าเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี โดย
ก าหนดจากราคาขายหรือราคาน าเข้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  
  (1) ในกรณีที่ราคาขายปลีกแนะน าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงให้ใช้ราคาฐานนิยม เว้นแต่ใน
กรณีที่ไม่สามารถหาราคาฐานนิยมได้ให้ใช้ราคาขายปลีกสูงสุดในตลาดปกติโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง
จะต้องเป็นราคาที่ไม่มีการส่งเสริมการขาย ไม่หักส่วนลด หรือมีการให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ 
  (2) ในกรณีที่ราคาขายปลีกแนะน าไม่เป็นไปตามกลไกของตลาด ให้อธิบดีประกาศก าหนดราคา
ขายปลีกแนะน าตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ราคาฐานนิยม เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาฐานนิยมได้ให้ใช้ราคาขายปลีกสูงสุด
ของสินค้านั้นในตลาดปกติโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องเป็นราคาที่ไม่มีการส่งเสริมการขาย ไม่หัก
ส่วนลด หรือมีการให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ 
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   หลักการของกฎกระทรวง  
   การพิจารณาและก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560  



การประกาศราคาขายปลีกแนะน า 
 (ข) ราคาที่บวกเพิ่มจากราคาขายหรือราคาน าเข้า โดยแยกตามลักษณะของสินค้าดังต่อไปนี้  
 1) กรณีสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรให้ก าหนดจากราคาขายของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
บวกค่าบริหารจัดการตามข้อ 4 (2) และก าไรมาตรฐานตามข้อ 4 (3) จนถึงการขายปลีกแก่ผู้บริโภค โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2) กรณีสินค้าน าเข้า ให้ก าหนดจากราคาศุลกากร ค่าบริหารจัดการตามข้อ 4 (2) และ
ก าไรมาตรฐานตามข้อ 4 (3) จนถึงการขายปลีกแก่ผู้บริโภค โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 (ค) ราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าประเภท ชนิด คุณภาพ และปริมาณเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันของ    ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ารายนั้น ที่ขายในท้องตลาดให้แก่ผู้บริโภค หากไม่มี
ราคาดังกล่าว ให้ใช้ราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าประเภท ชนิด คุณภาพ และปริมาณเดียวกันหรือใกล้เคียง
กันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้น าเข้ารายอื่น ที่ขายในท้องตลาดให้แก่ผู้บริโภค 
 (3) ในกรณีที่ไม่สามารถก าหนดราคาขายปลีกแนะน าได้ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ (2)  
(ข) หรือ (ค) ตามล าดับ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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   หลักการของกฎกระทรวง  
   การพิจารณาและก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560  



ภายใต้มาตรา 17 และมาตรา 18 มีประกาศกรมสรรพสามิต 2 ฉบับ ได้แก่ 
 
• มาตรา 17 (1) วรรคสอง และวรรคสาม มีประกาศกรมสรรพสามิต 1 ฉบับ มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 ประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 1  
 - ก าหนดวิธีการส ารวจราคาขายปลีกเพื่อหาราคาฐานนิยมและราคาขายปลีกสูงสุดของสินค้า และวิเคราะห์ราคา
ขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ 
  
• มาตรา 18 วรรคสอง และวรรคสาม มีประกาศกรมสรรพสามิต 1 ฉบับ มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 ประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 2  
 - ก าหนดแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า วิธีการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 
และการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า 
 

หลักการของประกาศกรมสรรพสามิต  
ภายใต้มาตรา 17 และมาตรา 18 
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16 Sep 
มผีลบงัคบัใช ้

ฐานภาษ ี ตน้ทนุการผลติ 

คา่บรหิารจดัการ 

ก าไรมาตรฐาน 

ราคาขายปลกีแนะน า 

ราคาขายตอ่ผูบ้รโิภคท ัว่ไป
รายสดุทา้ยในตลาดปกต ิ

ราคา ณ โรงอตุสาหกรรม 

ราคา C.I.F 

กรณีราคาขายปลีกแนะน าไม่สอดคลอ้งกับความเป็นจรงิ หรือไม่เป็นไปตาม
กลไกตลาด หรือไม่สามารถก าหนดราคาได ้ใหอ้ธบิดมีอี านาจประกาศราคา
ขายปลกีแนะน า 

ราคาขายสง่ชว่งสดุทา้ย 

มลูคา่ในการค านวณภาษ ี

สนิคา้ในโรงอตุสาหกรรม ใหย้ืน่แบบรายการแสดงชนิดและปรมิาณตามแบบทีก่ าหนด กอ่นหรือพรอ้ม
กบัการยืน่แบบรายการภาษีครัง้แรก 

การยืน่แบบและช าระภาษ ี
TAX 

สนิคา้ผลติในประเทศ  
ภายในวันที ่15 ของเดอืนถัดไปหรือ
กอ่นน าออกจากโรงอตุสาหกรรม  

         สนิคา้น าเขา้ 
ในเวลาที่ออกใบขนสินคา้ให ้
ตามกฎหมายศลุกากร 

แจ้งราคาขายปลีกแนะน า
และโครงสรา้งราคาขายปลกี
แนะน า 

ถา้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาที่แจง้ไว ้ 
ใหแ้จง้เปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก
แนะน าและโครงสรา้งราคาขายปลกี
แนะน า 

หากมีการเปลีย่นแปลงอัตราภาษี ท าใหข้าดหรือเกนิ ตอ้งช าระใหค้รบถว้น
ภายใน 30 วัน 

       โครงสร้างภาษีสรรพสามิตตามราคาขายปลีกแนะน า  
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การตรวจสอบของกรมสรรพสามติ 

ตน้ทนุการผลติ 

คา่บรหิาร
จดัการ 

ก าไรมาตรฐาน 

โครงสรา้งราคาขายปลกีแนะน า 

 สนิคา้ผลติในประเทศ 
   ตน้ทนุทัง้หมด เชน่ คา่วตัถดุบิ คา่แรงงาน  
   คา่ใชจ้า่ยในการผลติ 
 สนิคา้น าเขา้ ราคาสนิคา้และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
   ในการน าเขา้ เชน่ C.I.F อากรศลุกากร  
   คา่ใชจ้า่ยในการน าเขา้ 

ราคาขายทีแ่สดง 
ตอ่ผูบ้รโิภคท ัว่ไป 

ราคาทีแ่นะน าให ้
รา้นคา้ปลกีขายให ้
ผูบ้รโิภคท ัว่ไป 

ราคาฐานนยิม* 
ทีก่รมสรรพสามติส ารวจ 

สรรพสามติพืน้ที ่

 Sticker Price  
 Brochure / Catalogue 
 Price List  
 Price ทีแ่จง้ตอ่หน่วยงานรัฐ  

 95% ของฐานนิยมของราคา
ขายปลกีทีส่ ารวจได ้หรอื 
 85% ของราคาขายปลกีสูงสุด
ในตลาดปกต ิ

• ฐานนยิม เป็นราคาสว่นใหญท่ีก่รมสรรพสามติส ารวจไดจ้ากตลาดปกต ิ

แจง้ราคาขายปลกีแนะน าและโครงสรา้ง 
เสยีภาษสีรรพสามติ  

Excise Tax = (SRP x อตัราภาษ)ี  

สามารถแจง้เป็นตัวเลขประมาณการหรอืระบรุายละเอยีด สรรพสามติจะตรวจสอบราคาตามวธิทีีผู่ป้ระกอบการยืน่กอ่น 

 ผลตา่งของตน้ทนุการผลติและคา่บรหิารจดัการ เป็นก าไรที่
รวมค่าใชจ้่ายของผูข้ายในการขายสินคา้ในแต่ละช่วงตั ้งแต่
สนิคา้ออกจากโรงงานอตุสาหกรรมหรอือารักขาศลุกากร ชว่งการ
ขายสง่จนถงึการขายปลกี     

 คา่ใชจ้่ายส านักงาน คา่โฆษณา คา่ขนสง่ คา่ประกันภัย คา่ภาษี 
ภาษีอืน่ทีจั่ดเก็บจากการขายสนิคา้นัน้ คา่ธรรมเนียม เงนิน าสง่เขา้
กองทนุตามทีก่ฎหมายก าหนด และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ขายสนิคา้ของผูป้ระกอบอตุสาหกรรมหรอืผูน้ าเขา้ 

ราคาขายทีแ่สดงตอ่
ผูบ้รโิภคท ัว่ไป 

ราคาทีแ่นะน าใหร้า้นคา้ปลกี 
ขายใหผู้บ้รโิภคท ัว่ไป 

ราคาทีจ่ะใชเ้ป็นราคาขายตอ่ผูบ้รโิภคท ัว่ไปรายสดุทา้ยในตลาดปกต ิ

แนบเอกสารประกอบ แจง้รายชือ่ Dealer หรอื สถานทีแ่สดงสนิคา้ 

SRP 

SRP ตอ้งไมต่ า่กวา่ราคาขายตอ่ผูบ้รโิภคท ัว่ไปรายสดุทา้ยในตลาดปกต ิ

ยืน่แบบรายการภาษถีกูตอ้ง 

ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ 

DRAFT 
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ฐานในการค านวณภาษีสรรพสามิต  
คือ ราคาขายปลีกแนะน า (ไม่รวม VAT)  



ไมส่อดคลอ้ง 
ความเป็นจรงิ 

ไมเ่ป็นไป 
ตามกลไกตลาด 

ไมส่ามารถ 
ก าหนดราคาได ้

ราคาฐานนยิมที ่
กรมสรรพสามติส ารวจ 

ราคาขายปลกีสงูสดุ 
ในตลาดปกต ิ

Cost Plus 
ราคาทีบ่วกเพิม่จาก 

ราคาขายหรอืราคาน าเขา้ 

ราคาเทยีบเคยีง 

ไดแ้ก ่รถตน้แบบ รถสง่ออก รถของผู ้
น าเขา้อสิระ (Gray Importer) 

ราคาขายปลกีแนะน า 

ไดแ้ก ่รถทีจ่ าหนา่ยแบบพเิศษ ไดแ้ก ่รถทีแ่จง้ราคาผดิปกต ิ 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ แจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
และค านวณภาษีสรรพสามิต 

DRAFT 

ราคาฐานนยิมที ่
กรมสรรพสามติส ารวจ 

ราคาขายปลกีสงูสดุ 
ในตลาดปกต ิ

Cost Plus 
ราคาทีบ่วกเพิม่จาก 

ราคาขายหรอืราคาน าเขา้ 

ราคาเทยีบเคยีง 



แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
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การจดทะเบยีนสรรพสามติ 

การยกเวน้ การลดหยอ่น การลดอตัรา การคนืภาษ ี (1) สนิคา้ทีน่ าไปใชเ้ป็นวัตถุดบิหรือสว่นประกอบในการผลติสนิคา้ประเภท
หรอืชนดิเดมิหรอือกีประเภทหรอือกีชนดิหนึง่ซ ึง่ตอ้งเสยีภาษี 

(2) สนิคา้ทีน่ าไปใชเ้ป็นวัตถุดบิหรือส่วนประกอบในการผลติสนิคา้เพือ่การ
สง่ออก 

 
กรณีที่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรือผูป้ระกอบกจิการสถานบรกิาร ไม่ยื่นงบ
เดือน หรือบัญชรัีบจ่ายสนิคา้ที่น าเขา้ตดิต่อกันเกนิ 6 เดือนขึน้ไป อธบิดีมี
อ านาจสัง่เพกิถอนการจดทะเบยีนสรรพสามติได ้

ระยะเวลายืน่ค าขอ 

กรณีผูป้ระกอบอตุสาหกรรม ผูน้ าเขา้มกีาร
ประกอบอตุสาหกรรม น าเขา้กอ่น พรบ ใช ้

บงัคับและยังไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสรรพสามติ  

ภายใน 30 วัน นับแตว่ันที ่พรบ 
นี้ใชบ้งัคับ 

กรณีผูป้ระกอบอตุสาหกรรม ผูน้ าเขา้มกีาร
ปร ะกอบอุตสาหกร ร ม  เ ริ่ ม ป ร ะกอบ
อุตสาหกรรม เริ่มน าเขา้ เมื่อ พรบ นี้ใช ้

บงัคับ  

ภายใน 30 วันก่อนวันเริ่มผลิต
หรอืเริม่น าเขา้สนิคา้  

กรณีมโีรงอตุสาหกรรมหลายแหง่ ใหแ้ยกยืน่ค าขอเป็นรายโรงอตุสาหกรรม 

ใบทะเบยีนสรรพสามติทีไ่ดอ้อกกอ่นวันที ่พรบ นี้ใชบ้งัคับ ใหใ้ชไ้ดต้อ่ไปอกี 6 
เดอืน 

       โครงสร้างภาษีสรรพสามิตตามราคาขายปลีกแนะน า  
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การประเมนิภาษ ี

ระยะเวลาประเมนิภาษ ี

ยื่ น แ บบ ร า ย ก า ร ภ า ษี ภ า ย ใ น
ก าหนดเวลา  

ภายใน 2 ปี นับแต่วันสุดทา้ยแห่ง
ก าหนดเวลายืน่แบบรายการภาษี หรอื
วันสุดทา้ยที่อธิบดีเลื่อนหรือขยาย
ออกไป แลว้แตก่รณ๊  

ยื่นแบบรายการภา ษีภายหลั ง
ก าหนดเวลา  

ภายใน 2 ปี นับแต่วันยืน่แบบรายการ
ภาษีวันสุดทา้ยของก าหนดเวลายื่น
แบบรายการภาษี หรือวันสุดทา้ยที่
อธบิดเีลือ่นหรอืขยายออกไป แลว้แต่
กรณี แตไ่มเ่กนิ 10 ปีนับแตว่ันสดุทา้ย
ของก าหนดเวลายืน่แบบรายการภาษี 

ไมม่กีารยืน่แบบรายการภาษี หรอืมี
การยื่นแบบ แต่แสดงขอ้มูลของ
สนิคา้หรือบริการขาดไป > 25% 
ของมูลค่าที่แสดงในแบบรายการ
ภาษี  

ภายใน 10 ปี นับแต่วันสุดทา้ยของ
ก าหนดเวลายืน่แบบรายการภาษ๊ 
 

มเีหตอุนัควรเชือ่ไดว้า่มกีารยืน่แบบ
รายการภาษีไม่ถูกตอ้งตามความ
เป็นจรงิหรอืไมส่มบรูณ์  

ภายใน 5 ปี นับแต่วันยืน่แบบรายการ
ภาษี 
 

หากประเมนิกอ่นน าสนิคา้ออกโรงงาน ใหช้ าระกอ่นน าออก และกรณีอืน่ ให ้
มาช าระภายใน 30 วันหลังจากทีไ่ดรั้บแจง้ 

       โครงสร้างภาษีสรรพสามิตตามราคาขายปลีกแนะน า  

16 Sep 

23 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjjmKuyoL3VAhXKvrwKHR6eBtUQjRwIBw&url=http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538700607&Ntype=134&psig=AFQjCNEFyz0Dnj897kqxfE0HhRjs-uXKaA&ust=1501924883282868
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK8cG_oL3VAhXIUbwKHdYDDkUQjRwIBw&url=http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538706007&Ntype=134&psig=AFQjCNEFyz0Dnj897kqxfE0HhRjs-uXKaA&ust=1501924883282868
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSldbcoL3VAhVEUrwKHR4RB3UQjRwIBw&url=http://midlandbusinessnetwork.net/2016/11/15/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5/&psig=AFQjCNEQr6vYFA0OnaFxSNmgMCE6NpBOuQ&ust=1501924962361638



