คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส.08-22 แบบคำขออนุญาตขายไพ ตามมาตรา 167
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

ชื่อขอมูล

ความหมาย

เลขที่รับ

ตัวอยางขอมูล

การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน 002334 หรือ 2334
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งจะเริ่มลำดับ
ที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป

วันที่รับ

วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบ

10 เม.ย. 2562

เจาพนักงานผูรับ

ชื่อเจาพนักงานที่ไดทำการรับแบบและมี นายกฤตพร ศรีศิริ
ชื่อพรอมทั้งตำแหนงในวงเล็บชัดเจน

ชื่อผูขออนุญาต

ชื่อ

ชื่อ

(เจาพนักงานสรรพสามิต)

รัฐวิสาหกิจซึ่งเปนผูประกอบ นายสมพงษ ใจดี

อุตสาหกรรม/ผูประกอบกิจการสถาน
บริการ ที่ยื่นขออนุญาต
□ บุคคลธรรมดา

ผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา

 บุคคลธรรมดา

□ นิติบุคคล

ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล

-

□ หนวยงานราชการ/อื่น ๆ

ผูขออนุญาตมาจากหนวยงานราชการ

-

หรือ อื่น ๆ
เลขประจำตัวประชาชน/ เลข หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก / 1-1111-11111-11-1
ทะเบียนนิติบุคคล/
ประจำตัวผูเสียภาษี

เลข หมายเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหโดย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวง

พาณิชย / หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี
อากรตามประกาศของกรมสรรพากร
ของผูประกอบอุตสาหกรรม/
ผูประกอบการกิจการสถานบริการ ที่ยื่น
ขออนุญาต
เลขทะเบียนสรรพสามิต

หมายเลขทะเบียนสรรพสามิต 10 หลัก 11122111225678912
ที่กรมสรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอ
จดทะเบียนสรรพสามิต

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
เลขรหัสประจำบาน

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

หมายเลขรหัสประจำบานในทะเบียน

219/2

บานของผูขออนุญาต
ที่ตั้งสำนักงานใหญเลขที่

เลขที่ในทะเบียนบาน ของผูขออนุญาต

ชื่ออาคาร

ชื่ออาคารในทะเบียนบาน

-

ของผูขอ -

อนุญาต
หองเลขที่

หองเลขที่ในทะเบียนบาน

ของผูขอ -

อนุญาต
ชั้นที่

ชั้นที่ในทะเบียนบานที่ ของผูขออนุญาต -

หมูที่

ชื่อหมูทใี่ นทะเบียนบาน

ของผูขอ -

อนุญาต
ตรอก/ซอย

ชื่อตรอก/ซอยในทะเบียนบาน ของผูขอ อนุญาต

ถนน

ชื่อถนนในทะเบียนบาน

ของผูขอ สุทธิสารวินิจฉัย

อนุญาต
ตำบล/แขวง

ชื่อตำบล/แขวงในทะเบียนบาน ของผูขอ สามเสนใน
อนุญาต

อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอ/เขตในทะเบียนบาน ของผูขอ พญาไท
อนุญาต

จังหวัด

ชื่อจังหวัดในทะเบียนบาน ของสถานที่ กรุงเทพมหานคร
ผลิต/ประกอบการ/ขาย

รหัสไปรษณีย

หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน
ทะเบียนบาน

11130

ของสถานที่ผลิต/

ประกอบการ/ขาย
โทรศัพท

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได

ของผูขอ 084-000-24xx

อนุญาต
สถานที่ขายไพ

E-mail

อีเมลที่ติดตอได ของผูขออนุญาต

-

ชื่อ

ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ

สมพงษพาณิชย

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
เลขรหัสประจำบาน

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

หมายเลขรหัสประจำบานในทะเบียน

-

บานที่ สถานประกอบการตั้งอยู
สถานที่ตั้งเลขที่

บานเลขที่ในทะเบียนบาน

ที่สถาน 219/2

ประกอบการตั้งอยู
ชื่ออาคาร

ชื่ออาคารในทะเบียนบานทีส่ ถาน

-

ประกอบการตั้งอยู
หองเลขที่

หองเลขที่ในทะเบียนบานที่สถาน

-

ประกอบการตั้งอยู
ชั้นที่

ชั้นที่ในทะเบียนบานที่สถาน

-

ประกอบการตั้งอยู
หมูที่

หมูที่ในทะเบียนบานที่สถาน

-

ประกอบการตั้งอยู
ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยในทะเบียนบานที่

-

สถานประกอบการตั้งอยู
ถนน

ชื่อถนนในทะเบียนบานที่สถาน

สุทธิสารวินิจฉัย

ประกอบการตั้งอยู
ตำบล/แขวง

ชื่อตำบลหรือแขวงในทะเบียนบานที่

สามเสนใน

สถานประกอบการตั้งอยู
อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอหรือเขตในทะเบียนบานที่

พญาไท

สถานประกอบการตั้งอยู
จังหวัด

ชื่อจังหวัดในทะเบียนบานที่สถาน

กรุงเทพมหานคร

ประกอบการตั้งอยู
รหัสไปรษณีย

หมายเลขรหัสไปรษณียของที่อยูใน

11130

ทะเบียนบานที่สถานประกอบการตั้งอยู
โทรศัพท

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน

084-000-24xx

ประกอบการ
E-mail

อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการ

-

หมวดขอมูลตามแบบ
มีความประสงคขอ
อนุญาตขายไพ

ชื่อขอมูล

ความหมาย

□ ขายไพประเภทที่ 1 ครั้ง ขออนุญาตขายไพครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต
หนึ่งจำนวนตั้งแต 40 สำรับ 40 สำรับ

ตัวอยางขอมูล
-

□ ขายไพประเภทที่ 2 ขายไพ ขออนุญาตขายไพครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกวา  ขายไพประเภทที่ 2
ขายไพครั้งหนึ่งจำนวนต่ำ
ครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกวา 40 40 สำรับ
กวา 40 สำรับ

สำรับ

□ สำหรับคลังสินคาทัณฑบน ขออนุญาตขายทีค่ ลังสินคาทัณฑบน
ประเภทรานคาปลอดอากรตามกฎหมาย
ประเภทรานคาปลอดอากร
ตามกฎหมายวาดวยศุลลากร

วาดวยศุลลากร

□ สำหรับสถานที่ขายไพที่จด ขออนุญาตขาย ณ สถานที่ขายไพที่จด  สำหรับสถานที่ขาย
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ไพท่จี ดทะเบียน
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
□

สำหรับสถานที่ขายไพที่ ขออนุญาตขาย ณ สถานที่ขายไพที่มิได มิไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
เอกสารประกอบการ

บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชน

1 ฉบับ

พิจารณา

หนังสือรับรองการรัฐวิสาหกิจ หนังสือรับรองการรัฐวิสาหกิจ

1 ฉบับ

หนังสือรับรองการจดทะเบียน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

1 ฉบับ

นิติบุคคล ซึ่งออกใหไมเกิน 6 ซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือน
เดือน
หนังสือมอบอำนาจพรอม

หนังสือมอบอำนาจพรอมเอกสารตาม

1 ฉบับ

เอกสารตามกฎหมาย ในกรณี กฎหมาย ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให
ที่มีการมอบอำนาจใหกระทำ

กระทำการแทน

การแทน
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถา ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)

-

มี)
เอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเชา

เอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเชาพรอมหนังสือ -

พรอมหนังสือแสดงความ

แสดงความยินยอมของผูใหเชา (กรณีเชา

ยินยอมของผูใหเชา (กรณีเชา สถานที่) ของสถานที่ขาย
สถานที่) ของสถานที่ขาย

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
แผนผังแสดงสถานที่ขายไพ

ความหมาย
แผนผังแสดงสถานที่ขายไพ โดยสังเขป

ตัวอยางขอมูล
1 ฉบับ

โดยสังเขป
กรณีขอใบอนุญาตผลิต ใบอนุญาตขายไพ ประจำปที่ กรณีขออนุญาตขายไพตอเนื่อง
ไพตอเนื่อง

ผานมา

คำรับรอง

ลงชื่อ... (...)

ผูย ื่นคำขอ

นายสมพงษ ใจดี (นาย
สมพงษ ใจดี)

วันที่

วันที่ยื่นแบบคำขออนุญาต

10/10/2562

คำสั่งเจาพนักงาน

□ อนุญาต

อนุญาต

 อนุญาต

สรรพสามิต

□ ไมอนุญาต เนื่องจาก ...

ระบุเหตุผลในการไมอนุญาต

ลงชื่อ... (...)

เจาพนักงานสรรพสามิต

นายกฤตพร ศรีศิริ
(นายกฤตพร ศรีศิริ)

วันที่

วันทีเ่ จาพนักงานสรรพสามิตพิจารณา

24/10/2562

ลงชื่อ... (...)

ลงชื่อผูรับใบอนุญาต

นายสมพงษ ใจดี (นาย
สมพงษ ใจดี)

วัน

วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต

27

เดือน

วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต

ต.ค.

ป

วัน เดือน ป ที่รับใบอนุญาต

2562

