คำอธิ บำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ภส. 02-02 แจ้งรำคำค่ำบริ กำร ตำมมำตรำ 19
หมวดข้อมูล
ตามแบบ
สาหรับ
เจ้าหน้าที่

ชื่อข้อมูล
เลขทีร่ บั

วันทีร่ บั
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั

สาหรับผู้
ประกอบ
กิจการสถาน
บริการ

วันที่
เดือน
พ.ศ.
ชื่อ



บุคคลธรรมดา



นิตบิ ุคคล

กิจการร่วมทุน/
กิจการร่วมค้า




คณะบุคคล

หน่วยงาน
ราชการ/อื่นๆ


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
วันทีแ่ จ้งราคาค่าบริการ
เดือนทีแ่ จ้งราคาค่าบริการ
ปี พ.ศ. ทีแ่ จ้งราคาค่าบริการ

002364

ชื่อ บุคคล/นิตบิ ุคคล/กิจการ
ร่วมทุน/กิจการร่วมร้านค้า/
คณะบุคคล/หน่วยงานราชการ
ของผูแ้ จ้งราคาค่าบริการ
กรณีบุคคลธรรมดาเป็ นผูแ้ จ้ง
ราคาค่าบริการ
กรณีนิตบิ ุคคลเป็ นผูแ้ จ้งราคา
ค่าบริการ
กรณีกจิ การร่วมทุน/กิจการ
ร่วมค้าเป็ นผูแ้ จ้งราคา
ค่าบริการ
กรณีคณะบุคคลเป็ นผูแ้ จ้ง
ราคาค่าบริการ
กรณีหน่วยงานราชการ หรือ
อื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุ เป็ น
ผูแ้ จ้งราคาค่าบริการ

บ.สลากไทย
จากัด

8 เม.ย. 2561
นายสามิต ยินดี
(นักวิชาการ
สรรพสามิต
ชานาญการ)
8
เม.ย.
2561



-

-

นิตบิ ุคคล

หมวดข้อมูล
ตามแบบ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ทะเบียนสรรพสามิต
เลขที่
เลขรหัสประจาบ้าน

เลขทีท่ ะเบียนสรรพสามิตของ
สถานบริการ
เลขรหัสประจาบ้านในทะเบียน
บ้านของผูแ้ จ้งราคาค่าบริการ
บ้านเลขทีข่ องสานักงานใหญ่
ของทีอ่ ยู่ผแู้ จ้งราคา
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่ผแู้ จ้งราคา
ค่าบริการ
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่ผแู้ จ้งราคา
ค่าบริการ
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่ผแู้ จ้ง
ราคาค่าบริการ
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่ผแู้ จ้งราคา
ค่าบริการ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่ผู้
แจ้งราคาค่าบริการ
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่ผแู้ จ้งราคา
ค่าบริการ
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่ผู้
แจ้งราคาค่าบริการ
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่ผู้
แจ้งราคาค่าบริการ
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่ผแู้ จ้งราคา
ค่าบริการ
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่ผแู้ จ้ง
ราคาค่าบริการ
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของผู้
แจ้งราคาค่าบริการ
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของผูแ้ จ้งราคา
ค่าบริการ

0115554005429

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

1234-56789-0
112
เพชรเกษม
บางหลวง
บางเลน
นครปฐม
74320
034-004-0666
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
ข้อมูลสถาน
บริการ

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

ความหมาย
ชื่อสถานบริการในการแจ้ง
ราคาค่าบริการ
บ้านเลขทีข่ องทีอ่ ยู่สถาน
บริการ
ชื่ออาคารของทีอ่ ยู่สถาน
บริการ
ห้องเลขทีข่ องทีอ่ ยู่สถาน
บริการ
ชัน้ ทีข่ องอาคารของทีอ่ ยู่สถาน
บริการ
หมู่ทข่ี องทีอ่ ยู่สถานบริการ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยู่
สถานบริการ
ชื่อถนนของทีอ่ ยู่สถานบริการ
ชื่อตาบลหรือแขวงของทีอ่ ยู่
สถานบริการ
ชื่ออาเภอหรือเขตของทีอ่ ยู่
สถานบริการ
ชื่อจังหวัดของทีอ่ ยู่สถาน
บริการ
รหัสไปรษณียข์ องทีอ่ ยู่สถาน
บริการ
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของ
สถานบริการ
อีเมลทีต่ ดิ ต่อได้ของสถาน
บริการ

ตัวอย่างข้อมูล
บ.สลากไทย
จากัด
112
เพชรเกษม
บางหลวง
บางเลน
นครปฐม
74320
034-004-0666
-

หมวดข้อมูล
ตามแบบ
วัตถุประสงค์
การแจ้งราคา

สาหรับ
ผูป้ ระกอบการ

ชื่อข้อมูล

ความหมาย

ตัวอย่างข้อมูล

ขอแจ้งราคา
ขอแจ้งราคาครัง้ แรก ระบุวนั ที่  ขอแจ้งราคา
ค่าบริการ และจะขอ เดือน ปี พ.ศ. ทีข่ อแจ้งราคา ค่าบริการ และจะ
ใช้ตงั ้ แต่วนั ที.่ .. เดือน ครัง้ แรก
ขอใช้ตงั ้ แต่วนั ที่
... พ.ศ.... เป็ นต้นไป
12 เดือน
เมษายน พ.ศ.
2561
 ขอแจ้ง
ขอแจ้งเปลีย่ นแปลงค่าบริการ เปลีย่ นแปลงราคา
ทีแ่ จ้งไว้ครัง้ ก่อน ระบุวนั ที่
ค่าบริการทีแ่ จ้งไว้
เดือน ปี พ.ศ. ทีข่ อแจ้ง
ครัง้ ก่อน เมื่อวันที.่ .. เปลีย่ นแปลงราคา
เดือน... พ.ศ....
ดังต่อไปนี้
ลาดับที่
ลาดับทีข่ องประเภทค่าบริการ 1
ประเภทพิกดั
ประเภทพิกดั
18.02
ประเภทค่าบริการ
ประเภทค่าบริการ
สลากกินแบ่ง
ราคาค่าบริการต่อ
ราคาค่าบริการต่อหน่วย
100.00
หน่วย (บาท)
หมายเหตุ
หมายเหตุอ่นื ๆ นอกเหนือจาก ในตารางระบุ
ขอใช้ตงั ้ แต่วนั ที.่ ..
วันทีข่ อใช้ราคาค่าบริการตาม 12 เมษายน
เดือน... พ.ศ.... เป็ น แบบแจ้งราคาค่าบริการ ระบุ 2561
ต้นไป
วันที่ เดือน ปี พ.ศ.
ลงชื่อ… (…)
ลายมือชื่อ ผูป้ ระกอบการ
นายชัยยะ ผล
สถานบริการ พร้อมชื่อ-ชื่อ
เจริญ
สกุล ในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ปี ทีแ่ จ้งราคา
8 เม.ย. 61
ค่าบริการ


