คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 08-08 แบบคำขออนุญาตทำการเพาะปลูกตนยาสูบ
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

1. ชื่อผูขออนุญาต

ชื่อขอมูล

ความหมาย
เลขทีร่ ับ
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หนวยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกป
วันที่รับ
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
เจาหนาที่ผรู ับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทัง้
ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
ชื่อ
ชื่อผูยื่นแบบคำขอ
 รัฐวิสาหกิจไทย
กรณีรัฐวิสาหกิจไทยเปนผูยื่นแบบ
 หนวยงานราชการ
กรณีหนวยงานราชการเปนผูยื่นแบบ
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นแบบ
เลขประจำตัวประชาชน/เลข เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียน
ทะเบียนนิตบิ ุคคล/เลข
นิติบุคคล เลขประจำตัวผูเสียภาษี
ประจำตัวผูเสียภาษี
ของผูยื่นแบบ
เลขรหัสประจำบาน
เลขรหัสประจำบานของทีอ่ ยูผูยื่น
แบบ
ที่ตั้งสำนักงานใหญเลขที่
บานเลขที่ของสำนักงานใหญของที่อยู
ผูยื่นแบบ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูผ ูยื่นแบบ
หองเลขที่
หองเลขที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
หมูที่
หมูที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูผูยื่นแบบ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ

ตัวอยางขอมูล
01111

3 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ
สรรพสามิต)
นายเพาะ ขยันปลูก
 บุคคลธรรมดา

0104444142125

219876554321
22
2

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท

Email
2. มีความประสงคเพาะปลูก พันธุเวอรยเิ นีย
ตนยาสูบ
 พันธุเบอรเลย
 พันธุเตอรกชิ
 พันธุ...
(1) สถานที่เพาะปลูกหมูที่
ตรอก/ซอย

3. วัตถุประสงคในการ
เพาะปลูกตนยาสูบ

ความหมาย
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยูผ ูยื่นแบบ
รหัสไปรษณียของที่อยูของผูยื่นแบบ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่น
แบบ
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
พันธุยาสูบทีผ่ ูยื่นแบบมีความประสงค
เพาะปลูก

หมูที่ของสถานทีเ่ พาะปลูก
ชื่อตรอกหรือซอยของสถานที่
เพาะปลูก
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูของสถานที่
เพาะปลูก
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของ
สถานที่เพาะปลูก
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของทีอ่ ยูของ
สถานที่เพาะปลูก
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูของสถานที่
เพาะปลูก
จำนวนเนื้อทีเ่ พาะปลูก...ไร... ระบุขนาดพื้นทีท่ ี่จะทำการเพาะปลูก
งาน...ตารางวา
ตนยาสูบ
 เพื่อการทดลอง
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ การทดลอง
 เพื่อการวิจัย
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ การวิจัย
 เพื่อการเพาะพันธุยาสูบ วัตถุประสงคปลูกเพือ่ การเพาะพันธุ
ยาสูบ

ตัวอยางขอมูล
ศรีภูมิ
ทาวังผา
นาน
55140
0831100555
tobacco@gmail.com
 พันธุเ วอรยิเนีย

2

ศรีภูมิ
ทาวังผา
นาน
3 ไร
 เพื่อผลิตเปนยาสูบ

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
 เพื่อจำหนายเปนใบยา
สดใหผูรบั ซื้อ
 ผูบม ใบยาสูบตาม
ปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ
ของการยาสูบแหงประเทศ
ไทย
 ผูบม ใบยาสูบตาม
ปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ
ของผูส งออกใบยาสูบ
 ผูรบั ซื้ออื่น
(1) ชื่อผูรบั ซื้อ
เลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท

ความหมาย
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ จำหนายเปนใบ
ยาสดใหผรู บั ซื้อ
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ จำหนายใบยา
สดใหแกผูบม ใบยาสูบตามปริมาณ
การรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแหง
ประเทศไทย
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ จำหนายใบยา
สดใหแกผูบม ใบยาสูบตามปริมาณ
การรับซื้อใบยาสูบของผูสง ออกใบ
ยาสูบ
ผูรบั ซื้ออื่น ๆ ระบุชื่อและที่อยู พรอม
จำนวนโควตาการรับซื้อ
ชื่อผูรับซื้อใบยาสด
เลขที่ของที่อยูของผูร ับซื้อใบยาสด
หมูที่ของที่อยูข องผูร ับซื้อใบยาสด
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูของผูรบั
ซื้อใบยาสด
ชื่อถนนของที่อยูข องผูรบั ซื้อใบยาสด
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของผูรบั
ซื้อใบยาสด
ชื่ออำเภอหรือเขตของทีอ่ ยูของผูรบั
ซื้อใบยาสด
ชื่อจังหวัดของที่อยูข องผูรบั ซือ้ ใบยา
สด
รหัสไปรษณียของที่อยูของของผูร ับ
ซื้อใบยาสด
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของของผูรบั
ซื้อใบยาสด

ตัวอยางขอมูล

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
เนื้อที่เพาะปลูก...ไร...งาน...
ตารางวา
 เพื่อจำหนายเปนใบยา
แหงใหผูรบั ซื้อ
 การยาสูบแหงประเทศ
ไทย
 ผูสง ออกใบยาสูบ
 ผูรบั ซื้ออื่น
(1) ชื่อผูรบั ซื้อ
เลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โควตารับซื้อ...กิโลกรัม
 ผลิตเปนยาสูบ

ความหมาย
ระบุขนาดพื้นทีท่ ี่ผรู ับซื้อใบสดรับซือ้
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ จำหนายเปนใบ
ยาแหงใหผูรบั ซื้อ
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ จำหนายเปนใบ
ยาแหงใหการยาสูบแหงประเทศไทย
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ จำหนายเปนใบ
ยาแหงใหผูสง ออกใบยาสูบ
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ จำหนายเปนใบ
ยาแหงใหผูรบั ซื้ออื่น
ชื่อผูรับซื้อใบยาแหง
เลขที่ของที่อยูของผูร ับซื้อใบยาแหง
หมูที่ของที่อยูข องผูร ับซื้อใบยาแหง
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูข องผูรบั
ซื้อใบยาแหง
ชื่อถนนของที่อยูข องผูรบั ซื้อใบยาแหง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของผูรบั
ซื้อใบยาแหง
ชื่ออำเภอหรือเขตของทีอ่ ยูของผูรบั
ซื้อใบยาแหง
ชื่อจังหวัดของที่อยูข องผูรบั ซือ้ ใบยา
แหง
รหัสไปรษณียของที่อยูของของผูร ับ
ซื้อใบยาแหง
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของของผูรบั
ซื้อใบยาแหง
โควตาที่ผูรบั ซื้อใบยาแหงรับซื้อ
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ ผลิตเปนยาสูบ

ตัวอยางขอมูล

หมวดขอมูลตามแบบ

4. เอกสารประกอบการ
พิจารณา

ชื่อขอมูล
 ยาเสน

ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ ผลิตเปนยาสูบ  ยาเสน
ประเภทยาเสน
 เพื่อขายเปนวัตถุดิบใหผู วัตถุประสงคปลูกเพือ่ ผลิตเปนยาสูบ  เพื่อขายใหผูบริโภค
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเสน และขายเปนวัตถุดิบ
ใหผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
 เพื่อขายใหผูบริโภค
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ ผลิตเปนยาสูบ
ประเภทยาเสน และขายใหผูบริโภค
 ยาสูบนอกจากยาเสน
วัตถุประสงคปลูกเพือ่ ผลิตเปนยาสูบ
(ระบุชนิดยาสูบ)...
ประเภทอื่น ๆ นอกจากยาเสน ระบุ
ประเภทยาสูบ
(1) ชื่อผูรบั ซื้อ
ชื่อผูรับซื้อยาสูบ
เลขที่
เลขที่ของที่อยูของผูร ับซื้อยาสูบ
หมูที่
หมูที่ของที่อยูข องผูร ับซื้อยาสูบ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูของผูรบั
ซื้อยาสูบ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูข องผูรบั ซื้อยาสูบ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของผูรบั
ซื้อยาสูบ
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของทีอ่ ยูของผูรบั
ซื้อยาสูบ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูข องผูรบั ซือ้ ยาสูบ
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูของของผูร ับ
ซื้อยาสูบ
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของของผูรบั
ซื้อยาสูบ
(1) บัตรประจำตัวประชาชน จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของบัตร 1
จำนวน...แผน
ประจำตัวประชาชน

หมวดขอมูลตามแบบ
4.1 กรณีขอใบอนุญาต
เพาะปลูก

4.2 กรณีขอใบอนุญาต
เพาะปลูกเพื่อจำหนายใบ
ยาสูบใหการยาสูบแหง
ประเทศไทย ผูส งออกใบ
ยาสูบ หรือผูบมใบยาสูบ
ตามปริมาณการรับซือ้ ของ
การยาสูบแหงประเทศไทย
หรือผูสง ออกใบยาสูบ

ชื่อขอมูล
(2) หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล ซึง่ ออกให
ไมเกิน 6 เดือน จำนวน...
แผน
(3) หนังสือมอบอำนาจพรอม
เอกสารตามกฎหมาย ใน
กรณีที่มกี ารมอบอำนาจให
กระทำการแทน จำนวน...
แผน
(4) แผนทีส่ ถานที่เพาะปลูก
โดยสังเขป (ถามี) จำนวน...
แผน
(1) เอกสารหรือหลักฐานซึง่
ออกโดยการยาสูบแหง
ประเทศไทยรับรองวาเปนผู
เพาะปลูกเพื่อจำหนายใหแก
การยาสูบแหงประเทศไทย
หรือผูบม ใบยาสูบตาม
ปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ
ของการยาสูบแหงประเทศ
ไทย ระบุชื่อผูเ พาะปลูก
ปริมาณใบยาสูบที่การยาสูบ
แหงประเทศไทยรับซื้อและ
จำนวนพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ
(สำหรับกรณีเพาะปลูกเพื่อ
จำหนายใบยาสูบใหการ
ยาสูบแหงประเทศไทย หรือผู
บมใบยาสูบตามปริมาณการ
รับซือ้ ใบยาสูบของการยาสูบ

ความหมาย
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือน

ตัวอยางขอมูล
1

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
1
หนังสือมอบอำนาจพรอมเอกสารตาม
กฎหมาย ในกรณีทมี่ ีการมอบอำนาจ
ใหกระทำการแทน
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของแผน 1
ที่สถานที่เพาะปลูกโดยสังเขป (ถามี)
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
เอกสารหรือหลักฐานซึง่ ออกโดยการ
ยาสูบแหงประเทศไทยรับรองวาเปนผู
เพาะปลูกเพื่อจำหนายใหแกการ
ยาสูบแหงประเทศไทยหรือผูบมใบ
ยาสูบตามปริมาณการรับซือ้ ใบยาสูบ
ของการยาสูบแหงประเทศไทย ระบุ
ชื่อผูเพาะปลูก ปริมาณใบยาสูบที่การ
ยาสูบแหงประเทศไทยรับซื้อและ
จำนวนพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ (สำหรับ
กรณีเพาะปลูกเพือ่ จำหนายใบยาสูบ
ใหการยาสูบแหงประเทศไทย หรือผู
บมใบยาสูบตามปริมาณการรับซื้อใบ
ยาสูบของการยาสูบแหงประเทศไทย)

หมวดขอมูลตามแบบ

4.3 กรณีขอใบอนุญาต
เพาะปลูกตอเนื่องที่ไดรับ
อนุญาตในพืน้ ที่เดิม เนื้อที่
เพาะปลูกเทาเดิมและ
จำหนายใหผรู ับซือ้ ที่เปนผู
สงเสริมการเพาะปลูกราย
เดิม
5. คำรับรอง

ชื่อขอมูล
แหงประเทศไทย) จำนวน...
แผน
(2) เอกสารหรือหลักฐานซึง่
ออกโดยผูส งออกใบยาสูบ
รับรองวาเปนผูเ พาะปลูกเพื่อ
จำหนายใหแกผสู งออกใบ
ยาสูบหรือผูบม ใบยาสูบตาม
ปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ
ของผูส งออกใบยาสูบ ระบุ
ชื่อผูเพาะปลูก ปริมาณใบ
ยาสูบทีผ่ สู งออกใบยาสูบรับ
ซื้อและจำนวนพื้นที่
เพาะปลูกยาสูบ (สำหรับ
กรณีเพาะปลูกเพือ่ จำหนาย
ใบยาสูบใหผสู งออกใบยาสูบ
หรือผูบม ใบยาสูบตาม
ปริมาณการับซื้อใบยาสูบของ
ผูสง ออกใบยาสูบ) จำนวน...
แผน
(1) ใบอนุญาตเพาะปลูก
ประจำปทผี่ านมา จำนวน...
แผน
(2) หนังสือรับรอง ตามขอ
4.2(1) หรือ (2) แลวแตกรณี
จำนวน...แผน
ลงชื่อ… (...)
วันที่

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
เอกสารหรือหลักฐานซึง่ ออกโดยผู
สงออกใบยาสูบรับรองวาเปนผู
เพาะปลูกเพื่อจำหนายใหแกผสู งออก
ใบยาสูบหรือผูบ มใบยาสูบตาม
ปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของผู
สงออกใบยาสูบ ระบุชื่อผูเ พาะปลูก
ปริมาณใบยาสูบที่ผสู งออกใบยาสูบ
รับซือ้ และจำนวนพื้นที่เพาะปลูก
ยาสูบ (สำหรับกรณีเพาะปลูกเพือ่
จำหนายใบยาสูบใหผสู งออกใบยาสูบ
หรือผูบม ใบยาสูบตามปริมาณการับ
ซื้อใบยาสูบของผูส งออกใบยาสูบ)

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
ใบอนุญาตเพาะปลูกประจำปทผี่ าน
มา
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
หนังสือรับรอง ตามขอ 4.2(1) หรือ
(2) แลวแตกรณี
ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน นายเพาะ ขยันปลูก
วงเล็บชัดเจน
(นายเพาะ ขยันปลูก)
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
3 พ.ย. 2562

หมวดขอมูลตามแบบ
คำสั่งเจาพนักงาน
สรรพสามิต

ชื่อขอมูล
 อนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก...
ลงชื่อ... (…)
วันที่

ไดรับใบอนุญาตแลว

ลงชื่อ...(...)
วัน..เดือน...พ.ศ....

ความหมาย
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณี
อนุญาต
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีไม
อนุญาต พรอมระบุสาเหตุ
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอม
ชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงาน
สรรพสามิตพิจารณา
ลงชื่อผูยื่นคำขออนุญาต ณ วันที่รับ
ใบอนุญาต
วัน เดือน ป ที่ไดรับใบอนุญาต

ตัวอยางขอมูล
 อนุญาต

นายชวย พิจารณา (นาย
ชวย พิจารณา)
3 พ.ย. 2562
นายเพาะ ขยันปลูก
(นายเพาะ ขยันปลูก)
19 พ.ย. 2562

