คู่มือปฏิบัติงาน
(WORK MANUAL)
กระบวนงาน
การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์แบบแจ้งราคาค่าบริการ

กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตอื่น ๆ และสถานบริการ
เมษายน 2564

คู่มือปฏิบัติงาน กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่
กระบวนงาน

การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์
แบบแจ้งราคาค่าบริการ

: 00

วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564
หน้าที่
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บันทึกการปรับปรุงแก้ไข
ครั้งที่

รายละเอียดการแก้ไข

ผู้ขอแก้ไข

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

วันที่ประกาศใช้

1

คู่มือปฏิบัติงาน กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่
กระบวนงาน

ชื่องาน:

การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์
แบบแจ้งราคาค่าบริการ

: 00
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การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์แบบแจ้งราคาค่าบริการ

วัตถุประสงค์
1 เพื่อจัดทาและเผยแพร่คู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีจากราคาค่าบริการ
3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
ขอบเขตของงาน
1 เป็นแนวทางในการพิจารณาและวิเคราะห์ราคาค่าบริการให้มีมาตรฐานและมีการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
2 ใช้ในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบแจ้งราคาค่าบริการของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขา ของสถานประกอบการตั้งอยู่
3 เพื่อใช้ประโยชน์ในการกาหนดมูลค่าราคาค่าบริการและใช้ในการนาไปคานวณภาษีจากราคาค่าบริการ
4 เพื่อประโยชน์ในการกาหนดสาหรับขั้นต่าของสถานบริการ

2

คู่มือปฏิบัติงาน กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่
กระบวนงาน

การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์
แบบแจ้งราคาค่าบริการ
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คาจากัดความ
ลาดับ

คาศัพท์

ความหมาย

1

บริการ

การให้บริการในทางธุรกิจในสถานบริการตามที่ระบุไว้ในบัญชีพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

2

สถานบริการ

สถานที่ส าหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้ ห มายความรวมถึง
ส านั กงานใหญ่ ที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการในกรณีที่ไม่อาจกาหนด
สถานที่ให้บริการได้แน่นอน

3

ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ เจ้ า ของสถานบริ ก าร และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ จั ด การหรื อ บุ ค คลอื่ น
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของสถานบริการด้วย

4

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมสรรพสามิต

5

พนักงานเจ้าหน้าที

ข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงการคลังหรือบุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

6

รายรับสถานบริการ

เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใด ๆ ที่อาจคานวณได้เป็นเงินที่ได้รับ
หรือพึงได้รับเนื่องจากการให้บริการ

3

คู่มือปฏิบัติงาน กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต แก้ไขครั้งที่
กระบวนงาน

การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์
แบบแจ้งราคาค่าบริการ
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

หน้าทีร่ ับผิดชอบ

1

เจ้าพนักงานสรรพสามิต
สรรพสามิตพื้นที่

รับแบบแจ้งราคาค่าบริการ (ภส.02-02) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ในแบบแจ้ง พร้อมพิจารณาราคาค่าบริการเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณ
รายรับของสถานบริการ

2

พนักงานเจ้าหน้าที่

พิจารณาแบบแจ้งราคาค่าบริการ (ภส.02-02) ทาหนังสือหรือเรียกบุคคลใด
มาให้ถ้อยคา หรือสิ่งอื่นที่จาเป็นมาประกอบการพิจารณาราคาค่าบริการ

3

ผู้อานวยการกองกากับและพัฒนา กากับดูแลราคาภาษีสรรพสามิตเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย
มาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

4

เจ้าพนักงานสรรพสามิตกองกากับ บันทึกรายละเอียดข้อมูลตามแบบแจ้งราคาค่าบริการ
และพัฒนามาตรฐานราคาภาษี
สรรพสามิต

4

คู่มือปฏิบัติงาน

กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

กระบวนงาน

การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์แบบแจ้งราคาค่าบริการ

แก้ไขครั้งที่

: 00
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียด
ลาดับ

ผังกระบวนงาน

1

ยื่นแบบแจ้งราคาค่าบริการ

2

ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของ
แบบแจ้ ง ราคาค่ า บริ ก าร (เฉพาะกรณี
แจ้งผ่านเคาน์เตอร์)

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนวันยื่น
ยื่นแบบแจ้งราคาค่ าบริ การ (ภส.02-02) ตามที่ ภส.02-02 ตามมาตรา 19 ผู้ประกอบกิจการ
แบบรายการภาษี อธิบดีกาหนด ทั้ง offline (เคาน์เตอร์) และonline แห่งพระราชบัญญัติภาษี สถานบริการ
และก่อนวันใช้ราคา (อินเตอร์เน็ต) โดยถ้ายื่นทาง online ระบบจะเพิ่ม สรรพสามิต พ.ศ. 2560
รายการค่าบริการราคาให้อัตโนมัติ แต่ถ้ายื่นผ่าน
เคาน์เตอร์ดังรายละเอียดข้อ 2 - 12
15 นาที

ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบแจ้ง ภส.02-02 ตามมาตรา 19 เจ้าพนักงาน
ราคาค่าบริการ (ภส.02-02) โดยแบบแจ้งราคา แห่งพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิตพื้นที่
ค่าบริการจะประกอบด้วย 3 ส่วน
สรรพสามิต พ.ศ. 2560
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นา
เข้าการกรอกรายละเอียดในแบบแจ้งราคาขายปลีก
แนะนา (ภส.02-01) ให้มีความชัดเจน ครบถ้วนและ
ถูกต้อง โดยข้อมูลของผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
(1) กรณีชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการเป็น
ชาวต่างประเทศที่มีชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
5

คู่มือปฏิบัติงาน

กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

กระบวนงาน

การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์แบบแจ้งราคาค่าบริการ
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ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลด้วยภาษาอังกฤษอักษรพิมพ์
ใหญ่
(2) รายการ “ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
ต้องถูกต้องตรงกับที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้
2.2 รายการสินค้าพร้อมรายละเอียดดังนี้
- กรณีแจ้งราคาค่าบริการใหม่ ให้กรอก วัน
เดือนปี ซึ่งเป็นวันแรกที่ผู้ ประกอบกิจ การสถาน
บริการใช้ราคาค่าบริการที่ใช้ในการคานวณภาษี
สรรพสามิต
- กรณีเปลี่ยนแปลงราคา ให้กรอกเลขที่ วัน
เดื อ นปี เดิ ม ของสิ น ค้ า ที่ แ จ้ ง เปลี่ ย นแปลงราคา
ค่ า บริ ก าร และวั น เดื อ นปี วั น แรกที่ จ ะใช้ ร าคาที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อการยื่นแบบรายการภาษีและชาระ
ภาษี หรือพร้อมกรอกเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงราคา
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
ของการกรอกข้อมูล ของผู้ ประกอบกิจการสถาน
บริการ ตามแบบแจ้ง (ภส.02-02) ดังนี้

6

คู่มือปฏิบัติงาน

กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

กระบวนงาน

การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์แบบแจ้งราคาค่าบริการ

แก้ไขครั้งที่
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(1) ตรวจสอบว่าเป็นกรณีแจ้งราคาของค่าบริการ
ใหม่ หรือเป็นกรณีเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการ
(2) การระบุวันที่เริ่มใช้ราคาค่าบริการ (เพื่อใช้เป็น
ฐานในการคานวณภาษีนับจากวันที่ที่ระบุ)
(3) รายการของค่าบริการ (ให้กรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วนทุกช่องโดยเฉพาะประเภทพิกัดอัตราภาษี
- ลาดับที่ ต้องกรอกเลขเรียงลาดับตามรายการ
- ประเภทพิกัดอัตราภาษี ต้องกรอกเลขพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตให้ครบตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง และราคาที่จะขอใช้ที่
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat. (ถูกต้องครบถ้วน)
กรณีที่ 1.สนามกอล์ฟ พิกัด 19.01
(1) ค่าสมาชิก ให้ดู
1.1 ประเภทสมาชิก
1.2 รายละเอียดบริการของสมาชิก
(2) ค่าใช้บริการสนาม ให้ดู
2.1 รายละเอียดค่าบริการ
2.2 วันเล่น
7
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กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
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2.3 จานวนหลุม
กรณีที่ 2 สถานอาบน้าหรืออบตัวและนวด (พิกัด 17.02)
แบ่งเป็นประเภท
(1) รายรับของการให้บริการอาบน้าหรืออบตัวและ
นวด
(2) รายรับอื่น ๆ และใส่รายละเอียดรายการ
กรณีที่ 3 ไนต์คลับ (พิกัด 17.01)
(1) รายรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม (แนบรายละเอียด
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
(2) รายรับอื่น ๆ
กรณีที่ 4 สนามแข่งม้า (พิกัด 18.01)
(1) ค่าผ่านประตู
(2) รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้าโดยหัก
เงินรางวัลที่ต้องจ่าย คืนให้แก่ผู้เล่นการพนันแข่ง
ม้าดังกล่าว
(3) รายรับอื่น ๆ

8
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กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
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3.

กรณีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

4.

5
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1 วันทาการ

เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส่งเอกสารให้ผู้ประกอบการ ภส.02-02 ตามมาตรา 19 ผู้ประกอบกิจการ
แก้ไขแบบแจ้งราคาค่าบริการ (ภส.02-02)
แห่งพระราชบัญญัติภาษี สถานบริการ
สรรพสามิต พ.ศ. 2560

กรณีถูกต้อง

15 นาที

พิจารณาราคาค่าบริการและรายละเอียดตามแบบ ภส.02-02 ตามมาตรา เจ้าพนักงาน
ภส.02-02 เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่
19 แห่งพระราชบัญญัติ สรรพสามิตพื้นที่
ภาษี ส รรพสามิ ต พ.ศ.
2560

รับแบบแจ้งราคาค่าบริการ

3 นาที

เมื่อตรวจสอบตามข้อ 2 แล้วมีความเห็นว่า
ภส.02-02 ตามมาตรา 19 เจ้าพนักงาน
5.1 การกรอกแบบครบถ้วนถูกต้อง ให้ดาเนินการ แห่งพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิตพื้นที่
ลงทะเบียนรับแบบแจ้งราคาค่าบริการ (ภส.02-02) สรรพสามิต พ.ศ. 2560
ตามที่อธิบดีกาหนด
(1) ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ดาเนินการส่งแบบแจ้งราคา
ค่าบริการให้กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคา
ภาษีสรรพสามิตดาเนินการเพิ่มราคาค่าบริการก่อน
ทาการบันทึกแบบแจ้งราคาค่าบริการตามลาดับที่ 8
การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ก่อนดาเนินการในล าดั บ ที่
9

คู่มือปฏิบัติงาน

กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

กระบวนงาน

การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์แบบแจ้งราคาค่าบริการ

แก้ไขครั้งที่

: 00

วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564
หน้าที่
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10. บันทึกรายละเอียดข้อมูล ตามแบบแจ้งราคา
ค่าบริการต่อไป
(2) ราคาค่าบริการเดิมเป็นกรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ราคาให้ดาเนินการตามลาดับที่ 9 บันทึกรายละเอียด
ข้อมูลตามแบบแจ้งราคาค่าบริการต่อไป
5.2 การกรอกแบบไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้ดาเนินการ
ส่งคืนผู้ประกอบกิจการสถานบริการเพื่อดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องและเริ่มดาเนินการตามขั้นตอนใน
ลาดับที่ 1 ใหม่ เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้น ที่ รับ
แบบแจ้งราคาค่าบริการ (ภส.02-02) ตามที่อธิบดี
กาหนด และลงทะเบียนรับแบบแจ้ง และสาเนา
แบบแจ้งดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ
6

ส่งแบบแจ้ง

10-15 นาที

ส่งแบบแจ้งราคาค่าบริการให้กองกากับและพัฒนา ภส.02-02 ตามมาตรา 19 เจ้าพนักงาน
มาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิตผ่าน
แห่งพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิตพื้นที่
Email:Tpms_13@EXCISE.COM เพื่อทารายการ สรรพสามิต พ.ศ. 2560
ค่าบริการพร้อมรายละเอียด

10
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5-10 นาที

ตรวจสอบข้อมูล แบบแจ้งราคาค่าบริการอี ก ครั้ ง
ตรวจพิ กั ด อั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต และความซ้ า
หรือไม่ซ้าของรายการค่าบริการในฐานข้อมูลระบบ
วิช าการกาหนดมูล ค่า ก่อนบันทึกข้อมูล หากไม่
ถูกต้องส่งกลับสรรพสามิตพื้นที่เพื่อแก้ไขต่อไป

แก้ไขครั้งที่
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7

ตรวจสอบข้อมูลแบบแจ้งราคาค่าบริการ
อีกครั้งก่อนบันทึกข้อมูล

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตกอง
กากับและพัฒนา
มาตรฐานราคา
ภาษีสรรพสามิต

8

เพิ่มรายการราคาค่าบริการ สาหรับการ 10 -15 นาที หากมี ทาการบันทึกรายการค่าบริการในระบบงานวิชาการ ภส.02-02 ตามมาตรา 19 เจ้าพนักงาน
แจ้งใหม่
มากกว่า 1 รายการ กาหนดมูลค่า
แห่งพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิตกอง
บวกเพิ่มรายการละ
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 กากับและพัฒนา
5-10 นาที
มาตรฐานราคา
ภาษีสรรพสามิต

9

กรณีเปลี่ยนแปลงราคา

5 - 10 นาที

เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สามารถดึงรายการ
ค่าบริการขึ้นมาเปลี่ยนแปลงราคาได้

10

บันทึกรายการ

10 -15 นาที

เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สาขาบันทึก รายการ ภส.02-02 ตามมาตรา 19 เจ้าพนักงาน
ค่าบริการ
แห่งพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิตพื้นที่
สรรพสามิต พ.ศ. 2560

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
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11

แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทราบ
เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ

10 นาที

เมื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดข้อมูลตามแบบแจ้ง
เรียบร้อย แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทราบ
ทาง E-mail หรือ ทางโทรศัพท์

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่

12

แจ้งผู้ประกอบการทราบ

10 นาที

เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่แจ้งให้ผู้ประกอบการ
ทราบเมื่อมีการเพิ่มรายการค่าบริการและบัน ทึก
ข้อมูลเสร็จทาง E-mail หรือ ทางโทรศัพท์

เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
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ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม

1. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
ยื่นแบบ
แบบแจ้งราคาค่าบริการ (ภส.02-02)

2.เจ้าพนักงานสรรพสามิต
พื้นที่
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
แบบแจ้งราคาค่าบริการ (ภส.02-02)

4.กรณีถูกต้อง
5.เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
รับแบบ

6.ส่งแบบ
กรณีการแจ้งราคาค่าบริการรายการใหม่
๗.ตรวจสอบแบบแจ้งอีกครั้ง

3.กรณีไม่ถูกต้อง

๙.กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงราคา เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่สามารถดึง
รายการมาแก้ไขราคาได้เลย

ค่าบริการ
๑๒.เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่พื้นที่แจ้งผู้ประกอบการให้
ทราบว่าบันทึกข้อมูลรายการค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
๑๑.แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ทราบว่าบันทึกข้อมูลแบบแจ้งเรียบร้อยแล้ว

๘.เจ้าหน้าที่กองกากับฯ บันทึก
รายการแบบแจ้งราคาตามแบบแบบ
แจ้งราคา (ในระบบวิชาการ
กาหนดมูลค่า) เฉพาะแจ้งราคาใหม่

10.เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ดาเนินการบันทึกแบบแจ้งราคา
ค่าบริการ

13
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แบบฟอร์มที่ใช้
1 แบบแจ้งราคาค่าบริการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ภส.02-02)

เอกสารอ้างอิง
1 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 19
2 กฎกระทรวงกาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
3 กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกาหนดราคาขายปลีกแนะนา พ.ศ.2560
4 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนาและ
ราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560

14
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ภาคผนวก
ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติในการยื่นแบบแจ้งราคาค่าบริการ
(ภส.02-02)
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภส.02-02
ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
- ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 4 หมายความว่า เจ้าของสถานบริการ และให้หมายความรวมถึง
ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของสถานบริการด้วย
การแสดงรายการในแบบ ภส.02-02
- ให้กรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่าย ชัดเจน และถูกต้องสมบูรณ์โดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้
- กรณีชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการเป็นชาวต่างประเทศที่มีชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ให้กรอกชื่อและชื่อสกุ ลด้วย
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
รายการค่าบริการพร้อมรายละเอียด
ข้อ 1 ให้กรอกชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบกิจการสถานบริการพร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์ และ
เลือกประเภทกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่งโดยใส่เครื่องหมาย “√” ลงในช่อง “” หน้าข้อความนั้น
ข้อ 2 ให้กรอกชื่อที่อยู่ของกิจการสถานบริการพร้อมรายละเอียดต่าง ๆให้ครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์
ข้อ 3 ให้เลือกความประสงค์ในการแจ้งราคาครั้งนี้ โดยใส่เครื่องหมาย “√” ลงในช่อง “” หน้าข้อความนั้น พร้อม
กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์
ช่อง (1) ให้กรอกตัวเลขตามจานวนรายการสินค้าที่แจ้งราคา
ช่อง (2) ให้กรอกประเภทพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ช่อง (3) ให้กรอกประเภทค่าบริการ โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
ช่อง (4) ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
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คาอธิบายรายละเอียดตาม ช่อง(3) และช่อง(4)
ประเภทสถานบริการ
1. สนามกอล์ฟ

ประเภทค่าบริการ

รายละเอียดค่าบริการ

1. ค่าสมาชิก

1.ประเภทสมาชิก
1.1 บุคคลทั่วไปราย ปี /เดือน /ตลอดชีพ
1.2 กิติมศักดิ์ราย ปี /เดือน /ตลอดชีพ
1.3 นิติบุคคลราย ปี /เดือน /ตลอดชีพ
1.4 อื่น ๆ ราย ปี /เดือน /ตลอดชีพ
2.รายละเอียดบริการของสมาชิก
2.1 ค่าบารุงสนาม
2.2 ค่าธรรมเนียม
2.3 ค่าโอนสมาชิก

2. ค่าใช้บริการสนาม

1.รายละเอียดค่าบริการ
1.1 ค่าบริการใช้สนามกรีนฟี
1.2 ค่าปิดสนาม
1.3 ค่าแพ็กเกจทัวร์
1.4 ค่าบริการ NIGHT GOLF
1.5 ค่าบริการอื่น ๆ
2.วันเล่น
2.1 วันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์)
2.2 วันธรรมดาถึงวันหยุด (วันจันทร์ – วันศุกร์
วันสาร์/วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.3 วันเสาร์/วันอาทิตย์
2.4 วันเสาร์/วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2.5 วันหยุดนักขัตฤกษ์
2.6 วันสปอร์ตเดย์
2.7 วันพิเศษอื่นที่นอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.6
3.จานวนหลุม
3.1 จานวน 9 หลุม

2. ค่าใช้บริการสนาม
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ประเภทสถานบริการ

การพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์
แบบแจ้งราคาค่าบริการ

ประเภทค่าบริการ

: 00

วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564
หน้าที่

: 17/18

รายละเอียดค่าบริการ
3.2 จานวน 18 หลุม

2. สถานอาบน้าหรืออบตัวและ
นวด

1. ประเภทนวด

1.นวดไทย
2.นวดผ่อนคลาย
3.นวดน้ามัน
4.นวดศรีษะ
5.นวด คอ บ่า ไหล่
6.นวดเท้า

2. ประเภทพอก

1.พอกตัว
2.พอกหน้า
3.ทรีตเม้นต์
4.ขัดหน้า
5.ขัดตัว

3. ประเภทอาบ - อบ - นวด

1.ไซต์ไลน์
2.อบตัวขัดตัวและนวด
3.อาบน้าแช่น้านม

3. ไนต์คลับ

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียดค่าอาหารและเครื่องดื่ม

4. สนามแข่งม้า

1. สนามแข่งม้าค่าผ่านประตู

1.รายละเอียดค่าผ่านประตู

2. สนามแข่งม้ารายรับที่หักไว้ 2.รายละเอียดรายรับต่าง ๆ
จากผู้เล่นการพนันแข่งม้าโดย
หั ก เงิ น รางวั ล ที่ ต้ อ งจ่ า ยคื น
ให้ แ ก่ ผู้ เ ล่ น การพนั น แข่ ง ม้ า
ดังกล่าว
3. สนามแข่งม้ารายรับอื่น ๆ

3.รายละเอียดของรายรับอื่น ๆ
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ช่อง (5) ให้กรอกราคาค่าบริการต่อหน่วยสินค้า ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ช่อง (6) หมายเหตุให้กรอกรายการอื่น ๆ ที่ไม่กาหนดไว้ในแบบ
- ในการแสดงรายละเอียดของค่าบริการที่แจ้งราคาตามข้อ 3 นั้น หากมีรายการค่าบริการมีหลายรายการ สามารถ
จัดทาเป็นตารางเพิ่มเติมแนบได้
- ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง กรุณาแนบสาเนาหนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประชาชน
ผู้มอบอานาจสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ และสาเนาหนังสือรับรองที่ออกจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
กาหนดเวลา และสถานที่ยื่นแบบ ภส.02-02
• กาหนดเวลายื่นแบบ
- การแจ้งราคาค่าบริการ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องแจ้งราคาค่าบริการก่อนวันที่จะใช้นั้น
- การแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการที่แจ้งไว้ครั้งก่อน ต้องแจ้งก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา ก่อนวันที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการ
• การขยายเวลายื่นแบบ
กาหนดเวลาการยื่นแบบ หากผู้มีหน้าที่ยื่นแบบมีเหตุจาเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติ ตามกาหนดเวลาได้ ให้ขออนุมัติอธิบดี
ซึ่งอธิบดีมีอานาจสั่งขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลาออกไปได้ตามความจาเป็นแก่กรณี (มาตรา 8)
• สถานที่ยื่นแบบ ให้ยื่น ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ทสี่ ถานบริการตั้งอยู่
คาเตือน
การแจ้งราคาค่าบริ การตามแบบ (ภส.02 – 02) หากผู้ประกอบกิจการสถานบริการ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือนา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี จะมีความผิดตามมาตรา 202 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้านสองแสนบาท
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