คำอธิบายการกรอกขอมูล
ภส.01-22 คำขออนุญาตโอนใบอนุญาต มาตรา 180 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
1. สำหรับ
1.1
เลขรับที่
เจาหนาที่

1.2

วันเดือนป

1.3

เจาหนาที่ผูรับ

ความหมายของขอมูลหลัก

ตัวอยางขอมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หนวยงานตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่ง
จะเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบ

002334 หรือ 2334

10 เม.ย. 2557

3.2

ชื่อเจาพนักงานที่ไดทำการรับแบบและ
มีชื่อพรอมทั้งตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
เรียน เจาพนักงาน ระบุชื่อพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ยื่นแบบ
สรรพสามิต
สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่/
พื้นที่สาขา...
ชื่อ
ชื่อ บุคคล/นิติบุคคลซึ่งเปนผูประกอบ
อุตสาหกรรม/ผูประกอบกิจการสถาน
บริการ ที่ยื่นขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน
□ ผลิตสุรา

3.3

□ ผลิตยาสูบ

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

-

3.4

□ ผลิตไพ

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

-

3.5

□ นำสุราเขามา
ในราชอาณาจักร

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

-

3.6

□ นำใบยา ยาอัด ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน
หรือยาสูบเขามา
ในราชอาณาจักร

-

2. สำหรับผู
ประกอบ
อุตสาหกรรม

2.1

3. ขอมูลผู
ประสงคจะขอ
อนุญาต

3.1

นายกฤตพร ศรีศิริ
(………….)
สรรพสามิตพื้นที่
สมุทรปราการ 2

บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่
มารท จำกัด
-

หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ความหมายของขอมูลหลัก
ตามแบบฟอรม ขอมูล
3.7
□ สงใบยา ยาอัด ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน
หรือยาสูบออกไป
นอก
ราชอาณาจักร
3.8
□ นำไพเขามาใน ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

ตัวอยางขอมูล
-

-

ราชอาณาจักร
3.9

□ เพาะปลูกตน
ยาสูบ

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

-

3.10

□ ซื้อใบยาแหง

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

-

3.11

□ ขายสุรา
ประเภทที่...

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

-

3.12

□ ขายยาสูบ
ประเภทที่...

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน

-

3.13

ประเภทใบอนุญาตที่จะทำการโอน



3.14

□ ขายไพ
ประเภทที่ ...
ใบอนุญาตเลขที่

เลขที่ใบอนุญาตที่จะทำการโอน

-

3.15

อาคาร

3.16

ชั้นที่

3.17

เลขที่

ชื่ออาคารในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต สินคา/สถานประกอบกิจการบริการ
ตั้งอยู
ชั้นที่ในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต
สินคา/สถานประกอบกิจการบริการ
ตั้งอยู
หองเลขที่ในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต 566
สินคา/สถานประกอบกิจการบริการ
ตั้งอยู

หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
3.18 หมูที่

3.19

ตรอก/ซอย

3.20

ถนน

3.21

ตำบล/แขวง

3.22

อำเภอ/เขต

3.23

จังหวัด

3.24

รหัสไปรษณีย

3.25

โทรศัพท

3.26

E-mail

ความหมายของขอมูลหลัก
หมูที่ในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต
สินคา/สถานประกอบกิจการบริการ
ตั้งอยู
ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบานที่
สถานที่ผลิตสินคา/สถานประกอบ
กิจการบริการตั้งอยู
ชื่อถนนในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต
สินคา/สถานประกอบกิจการบริการ
ตั้งอยู
ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียนบานที่
สถานที่ผลิตสินคา/สถานประกอบ
กิจการบริการตั้งอยู
ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียนบานที่
สถานที่ผลิตสินคา/สถานประกอบ
กิจการบริการตั้งอยู
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบานที่สถานที่ผลิต
สินคา/สถานประกอบกิจการบริการ
ตั้งอยู
หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน
ทะเบียนบานที่สถานที่ผลิตสินคา/สถาน
ประกอบกิจการบริการตั้งอยู
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถานที่
ผลิตสินคา/สถานประกอบกิจการ
บริการ
อีเมลที่ติดตอไดของสถานที่ผลิตสินคา/
สถานประกอบกิจการบริการ

ตัวอยางขอมูล
-

ทองหลอ

สุขุมวิท 55

คลองตันเหนือ

วัฒนา

กทม.

10110

08183992xx

-

หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
4.วัตถุประสงค 4.1
ประสงคจะโอน
ของการยื่นคำ
ใบอนุญาต ใหกับ
ขออนุญาต
...
4.2
อาคาร
4.3

ชั้นที่

4.4

เลขที่

4.5

หมูที่

4.6

ตรอก/ซอย

4.7

ถนน

4.8

ตำบล/แขวง

4.9

อำเภอ/เขต

4.10

จังหวัด

4.11

รหัสไปรษณีย

4.12

โทรศัพท

4.13

E-mail

ความหมายของขอมูลหลัก

ตัวอยางขอมูล

ชื่อ บุคคล/นิติบุคคล ซึ่งเปนผูประกอบ
อุตสาหกรรม ที่รับโอนใบอนุญาต

นายวัฒนา ใจดี

ชื่ออาคารในทะเบียนบาน ของผูรับโอน
ใบอนุญาต
ชั้นที่ในทะเบียนบาน ของผูรับโอน
ใบอนุญาต
เลขที่ในทะเบียนบาน ของผูรับโอน
ใบอนุญาต
หมูที่ในทะเบียนบานของผูรับโอน
ใบอนุญาต
ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียนบาน ของผูรับ
โอนใบอนุญาต
ชื่อถนนในทะเบียนบาน ของผูรับโอน
ใบอนุญาต
ชื่อตำบล/แขวงในทะเบียนบาน ของ
ผูรับโอนใบอนุญาต
ชื่ออำเภอ/เขตในทะเบียนบาน ของผูรับ
โอนใบอนุญาต
ชื่อจังหวัดในทะเบียนบาน ของผูรับโอน
ใบอนุญาต
หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน
ทะเบียนบาน ของผูรับโอนใบอนุญาต
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได ของผูรับโอน
ใบอนุญาต
อีเมลที่ติดตอได ของผูรับโอนใบอนุญาต

-

-

หมวดขอมูล ลำดับ
ชื่อขอมูล
ตามแบบฟอรม ขอมูล
4.14 เหตุผลในการโอน
ใบอนุญาต...
5. เอกสารหรือ 5.1
ใบอนุญาตฉบับที่
หลักฐาน
ประสงคจะโอน
5.2
หลักฐานเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผูรับ
โอนใบอนุญาต
5.3
หลักฐานเกี่ยวกับ
สิทธิการใชสถานที่
ตามใบอนุญาต
ของผูรับโอน
ใบอนุญาต
6. คำรับรอง
6.1
ลงชื่อ... (...)
ของผูประสงค 6.2
วัน เดือน ป
จะโอน
6.3
ลงชื่อ... (...)
ใบอนุญาต และ 6.4
วัน เดือน ป
ผูรับโอน
ใบอนุญาต
7. การพิจารณา 7.1
□ มีความถูกตอง
ของเจา
เห็นควรอนุญาต
พนักงาน
ใหโอนใบอนุญาต
สรรพสามิต
ได
7.2
□ ไมถูกตอง
7.3
7.4

เนื่องจาก ...
ลงชื่อ... (...)
ตำแหนง

ความหมายของขอมูลหลัก
เหตุผลประกอบการโอนใบอนุญาต

ตัวอยางขอมูล
เลิกกิจการ

เอกสารใบอนุญาตที่ตองการจะโอน
เอกสารคุณสมบัติของผูรับโอน
ใบอนุญาต
เอกสารสิทธิการใชสถานที่ตาม
ใบอนุญาตของผูรับโอน

ผูขอโอนอนุญาต
วันที่ยื่นแบบคำขอโอนใบอนุญาต
ผูรับโอนใบอนุญาต
วันที่ยื่นแบบคำขอโอนใบอนุญาต

-

บันทึกความเห็นเจาพนักงาน



เหตุผลในการไมอนุญาตใหโอน
ใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ลงชื่อเจาพนักงานที่พิจารณา
ตำแหนงเจาพนักงาน

-

หมวดขอมูล ลำดับ
ตามแบบฟอรม ขอมูล
7.5
8. คำสั่งผูมี
8.1
อำนาจออก
ใบอนุญาต
8.2

9. การรับ
ใบอนุญาต

ชื่อขอมูล

วันที่เจาพนักงานบันทึกความเห็น
□ อนุญาตใหโอน อนุญาตใหโอนใบอนุญาต
ใบอนุญาต
□ ไมอนุญาตให ไมอนุญาตใหโอนใบอนุญาต

ตัวอยางขอมูล

วัน เดือน ป

8.3

โอนใบอนุญาต
ลงชื่อ... (...)

8.4
8.5

ตำแหนง
วัน เดือน ป

9.1
9.2

เมื่อวันที่
ลงชื่อ... (...) ผูรับ
โอนใบอนุญาต
วัน เดือน ป

9.3

ความหมายของขอมูลหลัก

ลงชื่อผูมีอำนาจออกใบอนุญาต
ตำแหนงผูมีอำนาจออกใบอนุญาต
วันที่ผูมีอำนาจออกใบอนุญาตลง
ความเห็น
วันที่ผูรับโอนรับใบอนุญาต
ลงชื่อผูรับโอนใบอนุญาต
วันที่ผูรับโอนใบอนุญาตไดรับใบอนุญาต



-

