คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส.01-22 คำขออนุญาตโอนใบอนุญาต
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

ชื่อขอมูล
เลขรับที่

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน 002334
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งจะเริม่ ลำดับ
ที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป

วันเดือนป

วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม

10 เม.ย. 2562

เจาหนาที่ผรู ับ

ลายมือชื่อเจาหนาทีท่ ี่ไดทำการรับแบบ

นายกฤตพร ศรีศิริ

และมีชื่อพรอมทั้งตำแหนงในวงเล็บ
ชัดเจน

(นักวิชาการสรรพสามิต)

เรียน เจาพนักงานสรรพสามิต ชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พืน้ ที่สาขา ปทุมธานี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/ ทีย่ ื่นแบบ
พื้นที่สาขา...
ขอมูลผูประสงคจะขอ

ชื่อ

ชื่อบุคคล/นิติบุคคลซึ่งเปนผูประกอบ

บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่

อุตสาหกรรม/ผูประกอบกิจการสถาน
บริการ ที่ยื่นขอจดทะเบียนสรรพสามิต

มารท จำกัด

□ ผลิตสุรา

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

□ ผลิตยาสูบ

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

 ขายยาสูบ ประเภทที่
2

□ ผลิตไพ

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

อนุญาต

□
นำสุราเขามาใน ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน
ราชอาณาจักร
□ นำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน
เขามาในราชอาณาจักร
□ สงใบยา ยาอัด หรือยาสูบ ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน
ออกไปนอกราชอาณาจักร
□
นำไพเขามาใน ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน
ราชอาณาจักร
□ เพาะปลูกตนยาสูบ

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

□ ซื้อใบยาแหง

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

□ ขายสุรา ประเภทที่...

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

□ ขายยาสูบ ประเภทที่...

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

□ ขายไพ ประเภทที่ ...

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

ใบอนุญาตเลขที่

เลขที่ใบอนุญาตทีจ่ ะทำการโอน

0012345

อาคาร

ชื่ออาคารในทะเบียนบานทีส่ ถานทีผ่ ลิต

-

สินคา/สถานประกอบกิจการบริการ
ตั้งอยู
ชั้นที่

ชั้นที่ในทะเบียนบานทีส่ ถานที่ผลิตสินคา/ สถานประกอบกิจการบริการตั้งอยู

เลขที่

หองเลขที่ในทะเบียนบานทีส่ ถานทีผ่ ลิต
สินคา/สถานประกอบกิจการบริการ
ตั้งอยู

566

หมูที่

หมูที่ในทะเบียนบานทีส่ ถานทีผ่ ลิต
สินคา/สถานประกอบกิจการบริการ

-

ตั้งอยู
ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบานที่

ทองหลอ

สถานที่ผลิตสินคา/สถานประกอบกิจการ
บริการตั้งอยู
ถนน

ชื่อถนนในทะเบียนบานที่สถานทีผ่ ลิต
สินคา/สถานประกอบกิจการบริการ

สุขุมวิท 55

ตั้งอยู
ตำบล/แขวง

ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียนบานที่

คลองตันเหนือ

สถานที่ผลิตสินคา/สถานประกอบกิจการ
บริการตั้งอยู
อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียนบานที่
วัฒนา
สถานที่ผลิตสินคา/สถานประกอบกิจการ
บริการตั้งอยู

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

จังหวัด

ชื่อจังหวัดในทะเบียนบานทีส่ ถานที่ผลิต
สินคา/สถานประกอบกิจการบริการ
ตั้งอยู

กทม.

รหัสไปรษณีย

หมายเลขรหัสไปรษณียของทีอ่ ยูใน
ทะเบียนบานทีส่ ถานทีผ่ ลิตสินคา/สถาน

10110

ประกอบกิจการบริการตัง้ อยู
โทรศัพท

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถานทีผ่ ลิต 08183992xx
สินคา/สถานประกอบกิจการบริการ

E-mail

อีเมลที่ติดตอไดของสถานที่ผลิตสินคา/

-

สถานประกอบกิจการบริการ
วัตถุประสงคของการ

ประสงคจะโอนใบอนุญาต ให ชื่อ บุคคล/นิติบุคคล ซึ่งเปนผูประกอบ นายวัฒนา ใจดี

ยื่นคำขออนุญาต

กับ...

อุตสาหกรรม ที่รบั โอนใบอนุญาต

อาคาร

ชื่ออาคารในทะเบียนบาน ของผูร ับโอน ใบอนุญาต

ชั้นที่

ชั้นที่ในทะเบียนบาน

ของผูร ับโอน -

ใบอนุญาต
เลขที่

เลขที่ในทะเบียนบาน

ของผูร ับโอน 219/2

ใบอนุญาต
หมูที่

หมูที่ในทะเบียนบานของผูร ับโอน

7

ใบอนุญาต
ตรอก/ซอย

ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียนบาน ของผูรบั เมืองใหม
โอนใบอนุญาต

ถนน

ชื่อถนนในทะเบียนบาน
ใบอนุญาต

ตำบล/แขวง

ชื่อตำบล/แขวงในทะเบียนบาน ของผูรบั คลองสอง
โอนใบอนุญาต

อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอ/เขตในทะเบียนบาน ของผูรบั คลองหลวง
โอนใบอนุญาต

ของผูร ับโอน คลองหลวง

หมวดขอมูลตามแบบ

เอกสารหรือหลักฐาน

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

จังหวัด

ชื่อจังหวัดในทะเบียนบาน ของผูร ับโอน ปทุมธานี
ใบอนุญาต

รหัสไปรษณีย

หมายเลขรหัสไปรษณียของทีอ่ ยูใน
ทะเบียนบาน ของผูรบั โอนใบอนุญาต

โทรศัพท

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได
ใบอนุญาต

E-mail

อีเมลที่ติดตอได ของผูร ับโอนใบอนุญาต

12120

ของผูร ับโอน 02-565-4433
wattana@gmail.com

เหตุผลในการโอนใบอนุญาต... เหตุผลประกอบการโอนใบอนุญาต

เลิกกิจการ

ใบอนุญาตฉบับที่ประสงคจะ

-

เอกสารใบอนุญาตที่ตองการจะโอน

โอน
หลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติ

เอกสารคุณสมบัติของผูร ับโอนใบอนุญาต -

ของผูร ับโอนใบอนุญาต

คำรับรอง

หลักฐานเกี่ยวกับสิทธิการใช

เอกสารสิทธิการใชสถานที่ตามใบอนุญาต -

สถานที่ตามใบอนุญาตของ
ผูรบั โอนใบอนุญาต

ของผูร ับโอน

ลงชื่อ... (...)

ผูข อโอนอนุญาต

บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่
มารท จำกัด

วัน เดือน ป

วันที่ยื่นแบบคำขอโอนใบอนุญาต

10 เม.ย. 2562

ลงชื่อ... (...)

ผูรบั โอนใบอนุญาต

นายวัฒนา ใจดี
(นายวัฒนา ใจดี)

วัน เดือน ป
การพิจารณาของเจา
พนักงานสรรพสามิต

วันที่ยื่นแบบคำขอโอนใบอนุญาต

□ มีความถูกตอง เห็นควร บันทึกความเห็นเจาพนักงาน
อนุญาตใหโอนใบอนุญาตได

10 เม.ย. 2562
 มีความถูกตอง เห็น
ควรอนุญาตใหโอน

□ ไมถูกตองเนื่องจาก ...

เหตุผลในการไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต ใบอนุญาตได
จากเจาพนักงาน

ลงชื่อ... (...)

ลงชื่อเจาพนักงานที่พจิ ารณา

นายชวย พิจารณา (นาย
ชวย พิจารณา)

ตำแหนง

ตำแหนงเจาพนักงาน

เจาหนาที่สรรพสามิต

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

วัน เดือน ป

วันที่เจาพนักงานบันทึกความเห็น

10 เม.ย. 2562

คำสั่งผูม ีอำนาจออก

□ อนุญาตใหโอนใบอนุญาต

อนุญาตใหโอนใบอนุญาต

 อนุญาตใหโอน

ใบอนุญาต

□ ไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต ไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต

ใบอนุญาต

ลงชื่อ... (...)

ลงชื่อผูม ีอำนาจออกใบอนุญาต

นายอนุมัติ จัดให (นาย
อนุมัติ จัดให)

ตำแหนง

ตำแหนงผูม ีอำนาจออกใบอนุญาต

วัน เดือน ป

วันที่ผูมีอำนาจออกใบอนุญาตลง
ความเห็น

สรรพสามิตพื้นที่
ปทุมธานี
10 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่

วันที่ผูรบั โอนรับหนังสือและใบอนุญาต

การรับใบอนุญาต

ลงชื่อ... (...)
ใบอนุญาต
วัน เดือน ป

ผูร ับโอน ลงชื่อผูร ับโอนใบอนุญาต
วันที่ผูรบั โอนใบอนุญาตไดรบั ใบอนุญาต

15 เม.ย. 2562
นายวัฒนา ใจดี
(นายวัฒนา ใจดี)
15 เม.ย. 2562

