คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ยส.01 คำอนุญาตเปนผูคาคนกลาง
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

1. ชื่อผูขออนุญาต

ชื่อขอมูล
เลขทีร่ ับ

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วันที่รับ
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
เจาหนาที่ผรู ับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทัง้ ตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อ
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผูเ สียภาษี
 บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นแบบ
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นแบบ
เลขประจำตัว
เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติ
ประชาชน/เลข
บุคคล เลขประจำตัวผูเ สียภาษี
ทะเบียนนิติ
บุคคล/เลข
ประจำตัวผูเสีย
ภาษี
ใบอนุญาตขาย
เลขทะเบียนสรรพสามิตทีก่ รม
ยาสูบประเภทที่ 1 สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
เลขที่
ทะเบียนสรรพสามิต
สถานที่ตั้งเลขที่ บานเลขที่ของผูยื่นแบบ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูผ ูยื่นแบบ
หองเลขที่
หองเลขที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ชั้นที่
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
หมูที่
หมูที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูผูยื่นแบบ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูผ ูยื่นแบบ
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูผ ูยื่นแบบ
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
E-mail
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ

ตัวอยางขอมูล
001239

1 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรือ่ ง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
นายพอคา คนกลาง
 บุคคลธรรมดา
0104444142125

25570167769805

22
7
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@tobacco.co.th

หมวดขอมูลตามแบบ
2. มีความประสงค

ชื่อขอมูล
 ขออนุญาต
เปนผูคาคนกลาง
เพื่อซื้อยาเสนจาก
ผูประกอบ
อุตสาหกรรมยา
เสนทีเ่ สียภาษีใน
อัตราศูนยเพื่อขาย
เปนวัตถุดิบใหแกผู
ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ
สถานที่รบั ซื้อยาเสนที่เสีย
ลำดับที่
ภาษีในอัตราศูนยจากผู
ตำบล
ประกอบอุตสาหกรรมยาเสน อำเภอ
จังหวัด
รายชื่อผูประกอบ
ลำดับที่
อุตสาหกรรมยาสูบทีร่ ับรอง ชื่อผูประกอบ
การซื้อขายยาเสน
อุตสาหกรรมยาสูบ
เลขที่ใบอนุญาต
ผลิตยาสูบ
จังหวัด
3. คำรับรอง

ลงชื่อ...(...)

4. การพิจารณาของ
เจาหนาที่

ความเห็น
เจาหนาที่
ลงชื่อ...(...)

5. คำสั่ง

ตำแหนง...
วันที่
 อนุญาต
 ไมอนุญาต
เนื่องจาก
ลงชื่อ...(...)

ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
ประสงคขออนุญาตเปนผูคาคนกลางเพื่อ 
ซื้อยาเสนจากผูประกอบอุตสาหกรรมยา
เสนทีเ่ สียภาษีในอัตราศูนยเพื่อขายเปน
วัตถุดิบใหแกผูประกอบอุตสาหกรรม
ยาสูบ

ลำดับทีร่ ายการ
ตำบลของสถานทีร่ ับซือ้ ยาเสน
อำเภอของสถานที่รบั ซื้อยาเสน
จังหวัดของสถานทีร่ ับซื้อยาเสน
ลำดับทีร่ ายการ
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่รบั รอง
การซื้อขายยาเสน
เลขที่ใบอนุญาตผลิตยาสูบของผูป ระกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ
จังหวัดทีอ่ ยูของผูประกอบอุตสาหกรรม
ยาสูบ
ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน พรอมประทับตรานิติ
บุคคล (ถามี)
ความเห็นเจาพนักงาน
ลงชื่อเจาหนาที่ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
ระบุตำแหนงเจาหนาที่ ที่ทำการพิจารณา
วัน/เดือน/ป ทีท่ ำการพิจารณา
ความเห็นเจาพนักกรณีอนุญาต
ความเห็นเจาพนักงานกรณีไมอนุญาต
พรอมระบุเหตุผล
ลงชื่อเจาหนาที่ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน

1
คานหาม
อุทัย
อยุธยา
1
โรงงานยาสูบ
25630201001
กรุงเทพ
นายพอคา คนกลาง (นาย
พอคา คนกลาง)
เห็นควรอนุมัติ
นายชวย พิจารณา (นาย
ชวย พิจารณา)
นักวิชาการชำนาญการ
1 พ.ย. 2562


นายอนุมัติ จัดให (นาย
อนุมัติ จัดให)

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ตำแหนง...
วันที่
จำนวน...ฉบับ

ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
ระบุตำแหนงเจาหนาที่ ที่ทำการพิจารณา อธิบดีกรมสรรพสามิต
วัน/เดือน/ป ทีท่ ำการพิจารณา
5 พ.ย. 2562
6. หลักฐานประกอบคำขอ
จำนวนหลักฐานประกอบคำขอ ตาม
5
อนุญาต
จำนวนรายการที่
สถานที่รบั ซื้อยาเสนที่เสีย
ลำดับที่
ตำบลของสถานทีร่ ับซือ้ ยาเสน
ภาษีในอัตราศูนยจากผู
ตำบล
อำเภอของสถานที่รบั ซื้อยาเสน
ประกอบอุตสาหกรรมยาเสน อำเภอ
จังหวัดของสถานทีร่ ับซื้อยาเสน
จังหวัด
ลำดับทีร่ ายการ
รายชื่อผูประกอบ
ลำดับที่
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่รบั รอง
อุตสาหกรรมยาสูบทีร่ ับรอง
การซื้อขายยาเสน
การซื้อขายยาเสน
ชื่อผูประกอบ
เลขที่ใบอนุญาตผลิตยาสูบของผูป ระกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ อุตสาหกรรมยาสูบ
เลขที่ใบอนุญาต จังหวัดทีอ่ ยูของผูประกอบอุตสาหกรรม
ผลิตยาสูบ
ยาสูบ
จังหวัด
ลำดับทีร่ ายการ

