คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 08-10 แบบคำขอใบอนุญาตซื้อใบยาแหง
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

ชื่อขอมูล
เลขทีร่ ับ

วันที่รับ
เจาหนาที่ผรู ับ

1. ชื่อผูขออนุญาต

ชื่อ
 ผูประกอบอุตสาหกรรม
ผลิตยาสูบ
 นิติบุคคล
 สหกรณ
เลขประจำตัวประชาชน/เลข
ทะเบียนนิตบิ ุคคล/เลข
ประจำตัวผูเสียภาษี
เลขทะเบียนสรรพสามิต

เลขรหัสประจำบาน
ที่ตั้งสำนักงานใหญเลขที่
ชื่ออาคาร
หองเลขที่
ชั้นที่
หมูที่

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หนวยงานตามลำดับการรับหนังสือ ซึง่
เริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทัง้ ตำแหนง
ในวงเล็บชัดเจน
ชื่อผูยื่นแบบคำขอ
กรณีผปู ระกอบอุตสาหกรรมผลิต
ยาสูบเปนผูยื่นแบบ
กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นแบบ
กรณีสหกรณเปนผูยื่นแบบ
เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียน
นิติบุคคล เลขประจำตัวผูเสียภาษี
ของผูยื่นแบบ
เลขทะเบียนสรรพสามิตทีก่ รม
สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขรหัสประจำบานของทีอ่ ยูผูยื่นแบบ
บานเลขที่ของสำนักงานใหญของที่อยู
ผูยื่นแบบ
ชื่ออาคารของที่อยูผ ูยื่นแบบ
หองเลขที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
หมูที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ

ตัวอยางขอมูล
01111

1 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
นายรับซือ้ ใบยาแหง
 ผูประกอบ
อุตสาหกรรมผลิตยาสูบ

0104444142125

25570167769805674

219876554321
22
2

หมวดขอมูลตามแบบ

2. สถานทีป่ ระกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ
หมวดขอมูลตามแบบ

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

ความหมาย
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูผูยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยูผ ูยื่นแบบ
รหัสไปรษณียของที่อยูของผูยื่นแบบ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/
สถานประกอบการนำเขา
เลขรหัสประจำบานของสถาน
ประกอบการ
บานเลขที่ในทะเบียนบานของสถาน
ประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
หองเลขที่ของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
หมูที่ของที่อยูของสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูของสถาน
ประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
ชื่ออำเภอหรือเขตของทีอ่ ยูของสถาน
ประกอบการ

ตัวอยางขอมูล

ศรีภูมิ
ทาวังผา
นาน
55140
0831100555
tobacco@gmail.com
โรงงานรับซื้อใบยาแหง
219876554321
22
2

ศรีภูมิ
ทาวังผา

หมวดขอมูลตามแบบ

3. มีความประสงค
3.1 ขออนุญาตซื้อใบยาแหง

3.2 เพื่อ

4. เอกสารประกอบการ
พิจารณา

ชื่อขอมูล

ความหมาย
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
Email
อีเมลที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
พันธุเวอรยเิ นีย ชื่อจังหวัด พันธุยาสูบทีผ่ ูยื่นแบบมีความประสงค
ของสถานทีร่ ับซื้อ...
จะทำการับซื้อใบยาแหง พรอมระบุชื่อ
 พันธุเบอรเลย ชื่อจังหวัด จังหวัดของสถานทีร่ ับซื้อ
ของสถานทีร่ ับซื้อ...
 พันธุเตอรกิช ชื่อจังหวัด
ของสถานทีร่ ับซื้อ...
 พันธุอื่นๆ... ชื่อจังหวัด
ของสถานทีร่ ับซื้อ...
 ใชในการประกอบ
วัตถุประสงคในการซือ้ ใบยาแหง เพื่อ
อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศ ใชในการประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
ในประเทศ
 สงออกใบยาแหงไป
วัตถุประสงคในการซือ้ ใบยาแหง เพื่อ
ตางประเทศ
สงออกใบยาแหงไปตางประเทศ
(1) บัตรประจำตัวประชาชน จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของบัตร
จำนวน...แผน
ประจำตัวประชาชน
(2) หนังสือรับรองการจด
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
ทะเบียนนิตบิ ุคคล ซึง่ ออกให หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
ไมเกิน 6 เดือน จำนวน...แผน บุคคล ซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือน
(3) หนังสือมอบอำนาจพรอม จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
เอกสารตามกฎหมาย ในกรณี หนังสือมอบอำนาจพรอมเอกสารตาม

ตัวอยางขอมูล
นาน
55140
0831100555
contact@tobacco.co.
th
 พันธุเ วอรยิเนีย
จังหวัด นาน

 ใชในการประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบใน
ประเทศ

1
1

1

หมวดขอมูลตามแบบ

5. คำรับรอง

การพิจารณา

ชื่อขอมูล
ความหมาย
ที่มีการมอบอำนาจใหกระทำ กฎหมาย ในกรณีทมี่ ีการมอบอำนาจ
การแทน จำนวน...แผน
ใหกระทำการแทน
ลงชื่อ… (...)
ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
 เห็นควรอนุญาต
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควร
ออกทะเบียนสรรพสามิต
 เห็นควรไมอนุญาต เนื่อง ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรไม
จาก...
อนุญาต พรอมระบุเหตุผล
ลงชื่อ... (…)
ลงชื่อเจาพนักงานผูท ำการพิจารณา
พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
ตำแหนง ...
ระบุตำแหนงเจาพนักงานผูพจิ ารณา

วันที่
คำสั่งเจาพนักงานสรรพสามิต  อนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก...
ลงชื่อ... (…)
ตำแหนง ...
วันที่
ไดรับใบอนุญาตซื้อใบยาแหง ลงชื่อ...(...)
แลว
วัน..เดือน...พ.ศ....

วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานพิจารณา
ความเห็นเจาพนักงานสรรพสามิต
กรณีอนุญาต
ความเห็นเจาพนักงานสรรพสามิต
กรณีไมอนุญาต พรอมระบุสาเหตุ
ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูแทน
พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน
ระบุตำแหนงเจาพนักงานผูพจิ ารณา
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา
ลงชื่อผูยื่นคำขออนุญาต ณ วันที่รับ
ใบอนุญาต
วัน เดือน ป ที่ไดรับใบอนุญาต

ตัวอยางขอมูล

นายรับซือ้ ใบยาแหง
(นายรับซื้อ ใบยาแหง)
1 พ.ย. 2562
 เห็นควรอนุญาต

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

นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
นักวิชาการชำนาญการ
4 พ.ย. 2562
โรงงานยาสูบ
19 พ.ย. 2562

