คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ยส.04 คำขออนุญาตใชเปนสถานที่เก็บยาเสน
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

1. ชื่อผูขออนุญาต

ชื่อขอมูล

ความหมาย
เลขทีร่ ับ
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หนวยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกป
วันที่รับ
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
เจาพนักงานผูร ับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทัง้
ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
ชื่อ
ชื่อผูยื่นแบบคำขอ
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นแบบ
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นแบบ
เลขประจำตัวประชาชน/เลข เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียน
ทะเบียนนิตบิ ุคคล/เลข
นิติบุคคล เลขประจำตัวผูเสียภาษี
ประจำตัวผูเสียภาษี
ของผูยื่นแบบ
 ผูประกอบอุตสาหกรรม เลขทะเบียนสรรพสามิตทีก่ รม
ยาสูบ เลขทะเบียน
สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
สรรพสามิต
ทะเบียนสรรพสามิต
 ผูไดรับอนุญาตเปนผูคา เลขที่ใบอนุญาตเปนผูคาคนกลาง
คนกลาง ตามหนังสืออนุญาต สำหรับซือ้ ใบยาแหง และวันที่ใน
เลขที่...ลงวันที่...
ใบอนุญาต

สถานที่ตั้งเลขที่
ชื่ออาคาร
หองเลขที่
ชั้นที่

บานเลขที่ในทะเบียนบานของผูยื่น
แบบ
ชื่ออาคารของที่อยูผ ูยื่นแบบ
หองเลขที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูยื่นแบบ

ตัวอยางขอมูล
01111

1 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการ สรรพสามิต)
นายรับซือ้ ใบยาแหง
 บุคคลธรรมดา
0104444142125

 ผูไดรับอนุญาตเปน
ผูคาคนกลาง ตามหนังสือ
อนุญาตเลขที่
25620122255570
ลงวันที่ 1 พ.ย. 2562
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หมวดขอมูลตามแบบ

2. มีความประสงค

ชื่อขอมูล

ความหมาย
หมูที่
หมูที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูผูยื่นแบบ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูผ ูยื่นแบบ
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูของผูยื่นแบบ
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่น
แบบ
Email
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
 ขออนุญาตใชสถานที่อื่น จุดประสงคการยื่นขออนุญาตใช
นอกโรงอุตสาหกรรมเปน
สถานที่ในการเก็บยาเสน
สถานที่เก็บยาเสน
 ขออนุญาตใชสถานที่อื่น
นอกสถานประกอบการของ
ผูคาคนกลางเปนสถานที่เก็บ
ยาเสน
สถานที่เก็บยาเสน เลขที่
บานเลขที่ในทะเบียนบานของสถานที่
เก็บยาเสน
หมูที่
หมูที่ของที่อยูส ถานที่เก็บยาเสน
ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูสถานที่
เก็บยาเสน
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูสถานทีเ่ ก็บยาเสน
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูสถานที่
เก็บยาเสน
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูสถานที่
เก็บยาเสน
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูส ถานที่เก็บยาเสน

ตัวอยางขอมูล
2

ศรีภูมิ
ทาวังผา
นาน
55140
0831100555
tobacco@gmail.com
 ขออนุญาตใชสถานที่
อื่นนอกโรงอุตสาหกรรม
เปนสถานที่เก็บยาเสน
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ศรีภูมิ
ทาวังผา
นาน

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
Email

3. ขอมูลและเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
พิจารณา

(1) ขอมูลใบอนุญาตผลิต
ยาสูบ หรือหนังสืออนุญาตให
เปนผูคาคนกลาง
(2) หนังสือมอบอำนาจ และ
บัตรประจำตัวประชาชนของ
ผูมอบอำนาจและผูรบั มอบ
อำนาจ ในกรณีทผี่ ูขอ
อนุญาตไมไดมาดวยตนเอง
(3) แผนผังแสดงสถานทีเ่ ก็บ
ยาเสนโดยสังเขปและแผนที่
แสดงเสนทางไปยังสถานที่
เก็บยาเสน
(4) เอกสารสิทธิ หรือสัญญา
เชา หรือหนังสือแสดงความ
ยินยอมใหเปนสถานที่เก็บยา
เสน
(5) หนังสือแสดงความ
ยินยอมใหเจาพนักงาน
สรรพสามิตเขาไปทำการ
ตรวจสอบสินคายาเสน
ตลอดจนบัญชี เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ เกี่ยวของ

ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
รหัสไปรษณียของที่อยูของสถานที่
55140
เก็บยาเสน
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถานที่ 0831100566
เก็บยาเสน
อีเมลที่ติดตอไดของสถานที่เก็บยา
tobacco@gmail.com
เสน
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
ขอมูลใบอนุญาตผลิตยาสูบ หรือ
หนังสืออนุญาตใหเปนผูคาคนกลาง
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
หนังสือมอบอำนาจ และบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจ
และผูร ับมอบอำนาจ ในกรณีทผี่ ูขอ
อนุญาตไมไดมาดวยตนเอง
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
แผนผังแสดงสถานที่เก็บยาเสน
โดยสังเขปและแผนที่แสดงเสนทางไป
ยังสถานทีเ่ ก็บยาเสน
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
เอกสารสิทธิ หรือสัญญาเชา หรือ
หนังสือแสดงความยินยอมใหเปน
สถานที่เก็บยาเสน
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
หนังสือแสดงความยินยอมใหเจา
พนักงานสรรพสามิตเขาไปทำการ
ตรวจสอบสินคายาเสน ตลอดจน
บัญชี เอกสารหลักฐานตาง ๆ
เกี่ยวของภายในสถานที่เก็บยาเสนได
ตลอดเวลาทำการ

หมวดขอมูลตามแบบ

4. คำรับรอง
5. การพิจารณาของ
เจาหนาที่

ชื่อขอมูล
ภายในสถานที่เก็บยาเสนได
ตลอดเวลาทำการ
ลงชื่อ… (...)
ความเห็นเจาหนาที่ ...
ลงชื่อ... (…)
ตำแหนง ...

6. คำสั่ง

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

ตำแหนง ...
วันที่

ความหมาย

ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควร
ออกทะเบียนสรรพสามิต
ลงชื่อเจาพนักงานผูท ำการพิจารณา
พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
ระบุตำแหนงเจาพนักงานผูพจิ ารณา
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานพิจารณา
ความเห็นเจาพนักงานสรรพสามิต
กรณีอนุญาต
ความเห็นเจาพนักงานสรรพสามิต
กรณีไมอนุญาต พรอมระบุสาเหตุ
ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสามิตหรือ
ผูแทน พรอมชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บ
ชัดเจน
ระบุตำแหนงเจาพนักงานผูพจิ ารณา
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา

ตัวอยางขอมูล

นายรับซือ้ ใบยาแหง
(นายรับซื้อ ใบยาแหง)
เห็นควรอนุญาต
นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
เจาพนักงานสรรพสามิต
พื้นที่
1 พ.ย. 2562
 อนุญาต

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

