คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 08-16 แบบคำขออนุญาตขายยาสูบ
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
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นแบบ
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 หนวยงานราชการ/อื่น กรณีหนวยงานราชการ หรืออื่น ๆ
ๆ
นอกเหนือจากกรณีขางตน เปนผูยื่น
แบบ
เลขประจำตัวประชาชน/เลข เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียน
ทะเบียนนิตบิ ุคคล/เลข
นิติบุคคล เลขประจำตัวผูเสียภาษี
ประจำตัวผูเสียภาษี
ของผูยื่นแบบ
เลขทะเบียนสรรพสามิต
เลขทะเบียนสรรพสามิตทีก่ รม
สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขรหัสประจำบาน
เลขรหัสประจำบานของทีอ่ ยูผูยื่น
แบบ
ที่ตั้งเลขที่
บานเลขที่ของสำนักงานใหญของที่
อยูผูยื่นแบบ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูผ ูยื่นแบบ
หองเลขที่
หองเลขที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
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ชื่อขอมูล
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท

2. สถานที่ขายยาสูบ
หมวดขอมูลตามแบบ

Email
ชื่อ
เลขรหัสประจำบาน
สถานที่ตั้งเลขที่
ชื่ออาคาร
หองเลขที่
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง

ความหมาย
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
หมูที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูผูยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยูผ ูยื่นแบบ
รหัสไปรษณียของที่อยูของผูยื่นแบบ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่น
แบบ
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/
สถานประกอบการนำเขา
เลขรหัสประจำบานของสถาน
ประกอบการ
บานเลขที่ในทะเบียนบานของสถาน
ประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
หองเลขที่ของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
หมูที่ของที่อยูของสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูของสถาน
ประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยูของสถานบริการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของ
สถานประกอบการ
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2

ศรีภูมิ
ทาวังผา
นาน
55140
0831100555
contact@tobacco.co.th
คาขายพานิช
219876554321
22
2

ศรีภูมิ
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3. มีความประสงคขอ
อนุญาตขายยาสูบ

ชื่อขอมูล
อำเภอ/เขต

ความหมาย
ชื่ออำเภอหรือเขตของทีอ่ ยูของสถาน
ประกอบการ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
Email
อีเมลที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
 1.ขายยาสูบประเภทที่ สำหรับขออนุญาตขายสงยาสูบครั้ง
1
หนึ่งจำนวนหนึ่งพันมวนขึ้นไป ถา
เปนยาสูบประเภทยาเสนครั้งหนึ่ง
จำนวนสองกิโลกรัมขึ้นไป ยาสูบ
ประเภทยาเสนปรุงหรือยาเคี้ยวครั้ง
หนึ่งจำนวนสองรอยกรัมขึ้นไป
 1.1 ขายบุหรี่ซกิ าแรต ขออนุญาตขายสงบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่
บุหรี่ซิการ
ซิการ
 1.2 ขายยาเสน ยาเสน ขออนุญาตขายสง ยาเสน ยาเสนปรุง
ปรุง ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ๆ ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ๆ
 1.2.1 ขายยาเสนที่
ขออนุญาตขายสงยาเสนที่ผูขายเปน
ผูขายเปนผูเพาะปลูกตน
ผูเพาะปลูกตนยาสูบและผลิตเอง
ยาสูบและผลิตเอง
 1.2.2 อื่น ๆ นอกจาก ขออนุญาตขายสง อื่น ๆ นอกจาก
ขอ 1.2.1
ขางตน
 2. ขายยาสูบประเภทที่ สำหรับขออนุญาตขายปลีกยาสูบครั้ง
2
หนึ่งจำนวนต่ำกวาหนึง่ พันมวน ถา
เปนยาสูบประเภทยาเสนครั้งหนึ่ง
จำนวนต่ำกวาสองกิโลกรัม ยาสูบ

ตัวอยางขอมูล
ทาวังผา
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4. เอกสารประกอบการ
พิจารณา
4.1 กรณีขอใบอนุญาต
ขายยาสูบ

ชื่อขอมูล

 2.1 ขายบุหรี่ซกิ าแรต
บุหรี่ซิการ
 2.1.1 สำหรับคลังสินคา
ทัณฑบนประเภทรานคา
ปลอดอากรตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร
 2.1.2 สำหรับสถานที่
ขายยาสูบทีจ่ ดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
 2.1.3 สำหรับสถานที่
ขายยาสูบที่มิไดจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
 3. ขายยาสูบประเภทที่
3
1. บัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน...แผน
2. หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล ซึง่ ออก
ใหไมเกิน 6 เดือน จำนวน...
แผน
3. หนังสือมอบอำนาจพรอม
เอกสารตามกฎหมาย ใน
กรณีที่มกี ารมอบอำนาจให
กระทำการแทน จำนวน...
แผน

ความหมาย
ประเภทยาเสนปรุงหรือยาเคี้ยวครั้ง
หนึ่งจำนวนต่ำกวาสองรอยกรัม
ขออนุญาตขายปลีก บุหรี่ซิกาแรต
บุหรี่ซิการ
ขออนุญาตขายปลีก บุหรี่ซิกาแรต
บุหรี่ซิการ สำหรับคลังสินคาทัณฑ
บนประเภทรานคาปลอดอากรตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร
ขออนุญาตขายปลีก บุหรี่ซิกาแรต
บุหรี่ซิการ สำหรับสถานที่ขายยาสูบ
ที่จดทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม
ขออนุญาตขายปลีก บุหรี่ซิกาแรต
บุหรี่ซิการ สำหรับสถานที่ขายยาสูบ
ที่มิไดจดทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม
สำหรับขออนุญาตขายผลิตภัณฑ
ยาสูบอื่น
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของบัตร
ประจำตัวประชาชน
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือน
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
หนังสือมอบอำนาจพรอมเอกสาร
ตามกฎหมาย ในกรณีทมี่ ีการมอบ
อำนาจใหกระทำการแทน

ตัวอยางขอมูล

 2.1 ขายบุหรี่ซกิ าแรต
บุหรี่ซิการ
 2.1.2 สำหรับสถานที่
ขายยาสูบทีจ่ ดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม

หมวดขอมูลตามแบบ

4.2 กรณีขอใบอนุญาต
ขายยาสูบตอเนือ่ ง
5. คำรับรอง

คำสั่งเจาพนักงาน
สรรพสามิต

ชื่อขอมูล
4. ใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
จำนวน...แผน
5. เอกสารสิทธิ์หรือสัญญา
เชาพรอมหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูใหเชา (กรณี
เชาสถานที่) ของสถานที่ขาย
จำนวน...แผน
แผนผังแสดงสถานที่ขาย
ยาสูบโดยสังเขป จำนวน...
แผน
ใบอนุญาตขายยาสูบ
ประจำปทผี่ านมา จำนวน...
แผน
ลงชื่อ… (...)
วันที่
 อนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก...

ลงชื่อ... (…)

รับใบอนุญาตขายยาสูบ

วันที่
ลงชื่อ...(...)
วัน..เดือน...พ.ศ....

ความหมาย
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของใบ
ทะเบียนภาษีมลู คาเพิม่ (ถามี)
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
เอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเชาพรอม
หนังสือแสดงความยินยอมของผูให
เชา (กรณีเชาสถานที)่ ของสถานที่
ขาย
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
แผนผังแสดงสถานที่ขายยาสูบ
โดยสังเขป
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
ใบอนุญาตขายยาสูบประจำปทผี่ าน
มา
ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควร
ออกใบอนุญาต
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควร
ไมอนุญาตออกใบอนุญาต พรอมระบุ
เหตุผล
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิตผูทำ
การพิจารณา พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานพิจารณา
ลงชื่อผูยื่นคำขออนุญาต ณ วันที่รับ
ใบอนุญาต
วัน เดือน ป ที่ไดรับใบอนุญาต

ตัวอยางขอมูล
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