คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 04-05 แบบคำขออนุญาตผลิตยาสูบ
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขทีร่ ับ

1. ชื่อผูขออนุญาต

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วันที่รับ
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
เจาหนาที่ผรู ับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทัง้ ตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อ
ชื่อผูประกอบอุตสาหกรรม/ผูนำเขา/ผู
ประกอบกิจการสถานบริการของผูยื่น
แบบ
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นแบบ
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 หนวยงานราชการ/อื่น ๆ กรณีหนวยงานราชการเปนผูยื่นแบบ
หรือกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณี
ขางตน พรอมระบุขอมูล
เลขประจำตัวประชาชน/เลข เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติ
ทะเบียนนิตบิ ุคคล/เลข
บุคคล เลขประจำตัวผูเ สียภาษี
ประจำตัวผูเสียภาษี
เลขทะเบียนสรรพสามิต
เลขทะเบียนสรรพสามิตทีก่ รม
สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขรหัสประจำบาน
เลขรหัสประจำบานของทีอ่ ยูผูยื่นแบบ
ที่ตั้งสำนักงานใหญเลขที่
บานเลขที่ของสำนักงานใหญของที่อยูผ ู
ยื่นแบบ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูผ ูยื่นแบบ
หองเลขที่
หองเลขที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
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หมวดขอมูลตามแบบ

2. สถานทีป่ ระกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ
หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
Email
ชื่อ
เลขรหัสประจำบาน
สถานที่ตั้งเลขที่
ชื่ออาคาร
หองเลขที่
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง

ความหมาย
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
หมูที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูผูยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยูผ ูยื่นแบบ
รหัสไปรษณียของที่อยูผ ูยื่นแบบ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/สถาน
ประกอบการ
เลขรหัสประจำบานของสถาน
ประกอบการ
บานเลขที่ในทะเบียนบานของสถาน
ประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
หองเลขที่ของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
หมูที่ของที่อยูของสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูของสถาน
ประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยูของสถานบริการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
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7
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
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เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
Email
 บุหรี่ซิกาแรต

3. มีความประสงคจะ
ขออนุญาตผลิตยาสูบ
หมวดขอมูลตามแบบ  บุหรี่ซิการ
หมวดขอมูลตามแบบ
หมวดขอมูลตามแบบ  บุหรี่อื่น
หมวดขอมูลตามแบบ
 ยาเสน

 ยาเสนปรุง
 ยาเคี้ยว
 ยาอัด
 ผลิตภัณฑยาสูบอื่น
4. เอกสาร
1. บัตรประจำตัวประชาชน
ประกอบการพิจารณา

ความหมาย
ชื่ออำเภอหรือเขตของทีอ่ ยูของสถาน
ประกอบการ
ชื่อจังหวัดของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณียของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการ
กรณีประสงคจะขออนุญาตผลิตยาสูบ
ประเภทบุหรีซ่ ิกาแรต
กรณีประสงคจะขออนุญาตผลิตยาสูบ
ประเภทบุหรีซ่ ิการ
กรณีประสงคจะขออนุญาตผลิตยาสูบ
ประเภทบุหรี่อื่น
กรณีประสงคจะขออนุญาตผลิตยาสูบ
ประเภทยาเสน
กรณีประสงคจะขออนุญาตผลิตยาสูบ
ประเภทยาเสนปรุง
กรณีประสงคจะขออนุญาตผลิตยาสูบ
ประเภทยาเคี้ยว
กรณีประสงคจะขออนุญาตผลิตยาสูบ
ประเภทยาอัด
กรณีประสงคจะขออนุญาตผลิตยาสูบ
ประเภทผลิตภัณฑยาสูบอื่น
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน

ตัวอยางขอมูล
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120
02-564-4444
contact@tobacco.co.th
 ยาเสน

1

หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
4.1 กรณีขอ
2. หนังสือรับรองการจด
ใบอนุญาตครัง้ แรก
ทะเบียนนิตบิ ุคคลซึ่งออกให
ไมเกิน 6 เดือน)
จำนวน…..แผน
3. หนังสือมอบอำนาจตาม
กฎหมาย ในกรณีทมี่ ีการมอบ
อำนาจใหกระทำการแทน
จำนวน…..แผน
4. แผนผังแสดงสถานที่
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
และบริเวณสถานที่ใกลเคียง
โดยสังเขป จำนวน…..แผน
5. แบบแปลนแผนผังโรง
อุตสาหกรรมยาสูบ ที่
ประกอบไปดวยเสนทางขน
วัตถุดิบ สถานที่เก็บรักษาใบ
ยา ยาอัด ที่บรรจุในซองและ
ปดแสตมปสรรพสามิตแลว
กรณีที่เปนโรงอุตสาหกรรม
ยาสูบของรัฐ ใหแสดงแบบ
แปลนแผนผังสถานที่ทำการ
ของเจาพนักงานสรรพสามิต
จำนวน…..แผน
4.2 กรณีขอใบอนุญาต ใหยื่นแบบคำขออนุญาตผลิต
ผลิตยาสูบตอเนื่อง
ยาสูบ ตามแบบ ภส…. และ
ใหแสดงใบอนุญาตผลิตยาสูบ
ครั้งทีผ่ านมาหรือบัตร
ประชาชน โดยไมตองแนบ
เอกสารประกอบตามขอ 4.1

ความหมาย
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออก
ใหไมเกิน 6 เดือน
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของหนังสือ
มอบอำนาจตามกฎหมาย
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จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของแผนผัง 1
แสดงสถานที่ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
และบริเวณสถานที่ใกลเคียงโดยสังเขป
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของแบบ
1
แปลนแผนผังโรงอุตสาหกรรมยาสูบ ที่
ประกอบไปดวยเสนทางขนวัตถุดิบ
สถานที่เก็บรักษาใบยา ยาอัด ที่บรรจุใน
ซองและปดแสตมปสรรพสามิตแลว กรณี
ที่เปนโรงอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ ให
แสดงแบบแปลนแผนผังสถานที่ทำการ
ของเจาพนักงานสรรพสามิต

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของแบบคำ 1
ขออนุญาตผลิตยาสูบ ตามแบบ ภส….

หมวดขอมูลตามแบบ

5. คำรับรอง

สำหรับเจาพนักงาน
สรรพสามิต

สำหรับผูอนุญาต

ไดรับใบอนุญาตแลว

ชื่อขอมูล
ความหมาย
เวนแตไดมีการเปลี่ยนแกไข
ในรายละเอียดหรือ
ขอเท็จจริงใดในเอกสารที่ยื่น
ไว ใหแนบเอกสารประกอบ
เฉพาะฉบับที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแกไข
จำนวน…..แผน
ลงชื่อ… (...)
ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
 เห็นควรอนุญาต
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรออก
ทะเบียนสรรพสามิต
 เห็นควรไมอนุญาต เนื่อง ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรไม
จาก...
อนุญาต พรอมระบุเหตุผล
ลงชื่อ... (…)
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อชื่อสกุล ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
 อนุญาต
ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีอนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก... ความเห็นสรรพสามิตพื้นที่กรณีไม
อนุญาต พรอมระบุสาเหตุ
ลงชื่อ... (…)
ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูแทน
พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พจิ ารณา
ลงชื่อ...(...)
ลงชื่อผูยื่นคำขออนุญาต ณ วันที่รับ
ใบอนุญาต
วัน..เดือน...พ.ศ....
วัน เดือน ป ที่ไดรับใบอนุญาต
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โรงงานยาสูบ
1 พ.ย. 2562
 เห็นควรออกทะเบียน
สรรพสามิต

นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
1 พ.ย. 2562
 อนุญาต

นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
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โรงงานยาสูบ
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