คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ย.ส. 01-07 หนังสือแสดงรำยละเอียดกำรส่งยำเส้นหรือยำสูบออกไปขำยนอก
รำชอำณำจักรตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัตยิ ำสูบ พ.ศ. 2509
หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

1. สำหรับเจ้ำ

1.1

ชื่อข้อมูลหลัก
ทะเบียนเลขที่

พนักงำน

ควำมหมำย
กำรบันทึกเลขทะเบียนรับของ

ตัวอย่ำงข้อมูล
3300

หน่วยงำนตำมลำดับกำรรับหนังสือ
1.2

วัน/เดือน/ปีทรี่ ับ

วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับแบบ

1.3

เจ้ำพนักงำนผูร้ ับ

ชื่อเจ้ำพนักงำนที่ได้ทำกำรรับแบบและ นำยกฤตพร ศรีศิริ
มีชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งในวงเล็บชัดเจน

2.2

วัน/เดือน/ปี (ที่ยื่น) วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นแบบ

2.3

ชื่อ

ชื่อผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ

2.4

เลขประจำตัวผู้เสีย

หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรตำม

ภำษีอำกร

ประกำศของกรมสรรพำกรของผู้
ประกอบอุตสำหกรรม

2.5

สถำนประกอบ
กิจกำรตั้งอยูเ่ ลขที่

บ้ำนเลขที่ ของสถำนประกอบกำรค้ำ

2.6

ถนน

ชื่อถนนหรือซอย ของสถำน
ประกอบกำรค้ำ

2.7

แขวง/ตำบล

ชื่อตำบลหรือแขวง ของสถำน
ประกอบกำรค้ำ

2.8

เขต/อำเภอ

ชื่ออำเภอหรือเขต ของสถำน
ประกอบกำรค้ำ

2.9

จังหวัด

ชื่อจังหวัด ของสถำนประกอบกำรค้ำ

2.10

ได้รับอนุญำตให้สง่

เลขที่ใบอนุญำตประกอบอุตสำหกรรม

ยำเส้นหรือยำสูบ
ออกไปนอก

19-พ.ค.-57

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูลหลัก

ควำมหมำย

รำชอำณำจักรตำม
ใบอนุญำตเลขที่
2.11

เล่มที่

เล่มที่ใบอนุญำตประกอบอุตสำหกรรม

2.12

ลงวันที่

วันที่ ที่ออกใบอนุญำตประกอบ
อุตสำหกรรม

2.13

เดือน

เดือน ที่ออกใบอนุญำตประกอบ
อุตสำหกรรม

2.14

พ.ศ.

ปี พ.ศ. ที่ออกใบอนุญำตประกอบ
อุตสำหกรรม

2.15

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่นำยำเส้นหรือยำสูบออก
จำกโรงงำนอุตสำหกรรมยำสูบ

2.16

นำยำเส้นหรือยำสูบ ชื่อโรงงำนอุตสำหกรรมยำสูบ
ออกจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมยำสูบ
ชื่อ

2.17

เลขประจำตัวผู้เสีย
ภำษีอำกร

หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรตำม
ประกำศของกรมสรรพำกรของผู้
ประกอบอุตสำหกรรม

2.18

ได้รับอนุญำตให้

ประเภทอุตสำหกรรม

ประกอบ
อุตสำหกรรม
2.19

ตำมใบอนุญำตเลขที่ เลขที่ใบอนุญำตประกอบอุตสำหกรรม

2.20

ตั้งอยู่เลขที่

บ้ำนเลขที่ ของสถำนที่นำสินค้ำออก

2.21

ถนน

ชื่อถนน ของสถำนที่นำสินค้ำออก

2.22

แขวง/ตำบล

ชื่อตำบลหรือแขวง ของสถำนที่นำ
สินค้ำออก

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล
2.23

ชื่อข้อมูลหลัก
เขต/อำเภอ

ควำมหมำย
ชื่ออำเภอหรือเขต ของสถำนที่นำ
สินค้ำออก

2.24

จังหวัด

ชื่อจังหวัด ของสถำนที่นำสินค้ำออก

2.25

โทรศัพท์

หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของ
สถำนที่นำสินค้ำออก

2.26

ชื่อผู้รับปลำยทำง

ชื่อผู้รับสินค้ำ ณ ปลำยทำง

2.27

ส่งผ่ำนด่ำนศุลกำกร ชื่อด่ำนศุลกำกร ที่ผู้สง่ ออกทำกำรส่ง
สินค้ำออก

2.28

ภำยในวันที่

วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ช้ำสุดที่จะทำกำร
ส่งออกสินค้ำ

3.1

เลขที่

ลำดับทีร่ ำยกำร

3.2

ชนิดหรือตรำ

ตรำ/ยี่ห้อ สินค้ำยำสูบ

3.3

ซองละ (มวน)

ขนำดบรรจุของสินค้ำ หน่วยที่ใช้นับ
จำนวนมวน ต่อ 1 ซอง

3.4

ซองละ (กรัม)

ขนำดบรรจุของสินค้ำ หน่วยที่ใช้นับ
จำนวนกรัม ต่อ 1 ซอง

3.5

จำนวนรวม (ซอง)

จำนวนสินค้ำ หน่วยเป็น ซอง

3.6

จำนวนรวม

จำนวนสินค้ำ หน่วยเป็น กิโลกรัม

(กิโลกรัม)
3.7

3.8

เครื่องหมำยที่

รูปแบบเครื่องหมำยที่ใช้ประทับบนซอง

ประทับบนซองยำ
เส้นหรือยำสูบ

ยำเส้นหรือยำสูบ

เครื่องหมำยที่
ประทับบนมวน

รูปแบบเครื่องหมำยที่ใช้ประทับบนซอง
มวนยำสูบ

ยำสูบ
3.9

หมำยเหตุ

หมำยเหตุอื่นๆ

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ

ชื่อข้อมูลหลัก

ควำมหมำย

ข้อมูล
3.10 ลงชื่อ...ผู้ยื่นคำขอ
อนุญำต (...)

ลงชื่อผู้ยื่นคำขออนุญำต

3.11

ลงชื่อผูป้ ระกอบอุตสำหกรรมยำเส้น

ลงชื่อ...ผูป้ ระกอบ

ตัวอย่ำงข้อมูล

อุตสำหกรรมยำเส้น หรือยำสูบ
หรือยำสูบ (...)
4. ควำมคิดเห็น 4.1
เจ้ำพนักงำน

...

บันทึกควำมเห็นเจ้ำพนักงำนหลังจำก
ออกตรวจปฏิบัติกำร

4.2

ลงชื่อ

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนที่แสดงควำมคิดเห็น

4.3

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนของผู้แสดงควำม
คิดเห็น

4.4

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่แสดงควำมคิดเห็น

4.5

...

บันทึกควำมเห็นเจ้ำพนักงำนหลังจำก
ออกตรวจปฏิบัติกำร

4.6

ลงชื่อ

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนที่แสดงควำมคิดเห็น

4.7

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนของผู้แสดงควำม
คิดเห็น

4.8

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่แสดงควำมคิดเห็น

4.9

...

บันทึกควำมเห็นเจ้ำพนักงำนหลังจำก
ออกตรวจปฏิบัติกำร

4.10

ลงชื่อ

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนที่แสดงควำมคิดเห็น

4.11

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนของผู้แสดงควำม
คิดเห็น

4.12

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่แสดงควำมคิดเห็น

อนุญำต

มีคำสั่ง อนุญำต

-

ไม่อนุญำต

มีคำสั่ง ไม่อนุญำต

-

5. ง. คำสั่งของ 5.1
อธิบดี/ผู้ได้รบั

5.2

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ
อนุมัติจำก
อธิบดี

ลำดับ

ชื่อข้อมูลหลัก

ข้อมูล
5.3 วัน/เดือน/ปี

ควำมหมำย
วันที่อธิบดีกรมสรรพสำมิตที่ได้ออก
คำสั่ง/ผูม้ ีอำนำจออกคำสัง่ ที่ได้ออก

ตัวอย่ำงข้อมูล
-

คำสั่ง
6. จ.กำรตรวจ
ของเจ้ำ
พนักงำน

6.1

ผลกำรตรวจที่โรง
อุตสำหกรรมยำสูบ

บันทึกผลกำรตรวจที่โรงอุตสำหกรรม

6.2

ชนิดและตรำ ถูกต้อง

สรรพสำมิต ณ
โรง

ชนิดและตรำ
ถูกต้อง

6.3

ชนิดและตรำ ไม่ถูกต้อง

อุตสำหกรรม
ยำสูบ

ชนิดและตรำ ไม่
ถูกต้อง

6.4

จำนวนยำเส้นหรือ
ยำสูบ ถูกต้อง

จำนวนยำเส้นหรือยำสูบ ถูกต้อง

6.5

จำนวนยำเส้นหรือ
ยำสูบ ไม่ถูกต้อง

จำนวนยำเส้นหรือยำสูบ ไม่ถูกต้อง

6.6

เครื่องหมำยประทับ เครื่องหมำยประทับ ถูกต้อง
ถูกต้อง

6.7

เครื่องหมำยประทับ เครื่องหมำยประทับ ไม่ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

6.8

ลงชื่อ...เจ้ำพนักงำน ลงชื่อเจ้ำพนักงำนผู้ตรวจ

6.9

ลงชื่อ...เจ้ำพนักงำน ลงชื่อเจ้ำพนักงำนผู้ตรวจ

6.10

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจสอบ

7.1

ชนิดและตรำ
ถูกต้อง

ชนิดและตรำ ถูกต้อง

7.2

ชนิดและตรำ ไม่
ถูกต้อง

ชนิดและตรำ ไม่ถูกต้อง

7.3

จำนวนยำเส้นหรือ
ยำสูบ ถูกต้อง

จำนวนยำเส้นหรือยำสูบ ถูกต้อง

6. ฉ.กำรตรวจ
ของเจ้ำ
พนักงำน
สรรพสำมิต ณ
ด่ำนศุลกำกร
ส่งออก

-

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ

ชื่อข้อมูลหลัก

ข้อมูล
7.4 จำนวนยำเส้นหรือ
ยำสูบ ไม่ถูกต้อง
7.5

ควำมหมำย
จำนวนยำเส้นหรือยำสูบ ไม่ถูกต้อง

เครื่องหมำยประทับ เครื่องหมำยประทับ ถูกต้อง
ถูกต้อง

7.6

เครื่องหมำยประทับ เครื่องหมำยประทับ ไม่ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

7.7

ลงชื่อ...เจ้ำพนักงำน ลงชื่อเจ้ำพนักงำนผู้ตรวจ

7.8

ลงชื่อ...เจ้ำพนักงำน ลงชื่อเจ้ำพนักงำนผู้ตรวจ

7.9

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ทำกำรตรวจสอบ

7.10

ใบขนสินค้ำขำออก
เลขที่

เลขที่ของใบขนสินค้ำขำออก

7.11

(...) ผู้ประกอบ
อุตสำหกรรมหรือผู้

ลงชื่อผูป้ ระกอบอุตสำหกรรมหรือผู้
ได้รับมอบหมำย

ได้รับมอบหมำย
7.12

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นเอกสำร

ตัวอย่ำงข้อมูล

