คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ ย.ส. 01-06 กำรขออนุญำตนำยำสูบชนิดบุหรีซ่ ิกำแรตทีผ่ ลิตในต่ำงประเทศเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร
หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

1. สำหรับเจ้ำ

1.1

ชื่อข้อมูล
ใบอนุญำตเล่มที่

พนักงำน

ควำมหมำย
เล่มที่ใบอนุญำตของผู้ประกอบ

2555

อุตสำหกรรม
1.2

เลขที่

เลขที่ใบอนุญำตของผูป้ ระกอบ
อุตสำหกรรม

2. กำรยื่นคำ
ขออนุญำต

ตัวอย่ำงข้อมูล

1.3

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญำต

2.1

เจ้ำพนักงำน

ชื่อพื้นที่/สำขำของสรรพสำมิตทีผ่ ู้ยื่นคำ
ขอยื่นเอกสำร

2.2

(1) วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นคำขอ

2.3

(2) ชื่อผู้ประกอบ
กิจกำร

ชื่อผู้ประกอบกิจกำรยำเส้น/ยำสูบ

2.4

เลขประจำตัวผู้เสีย
ภำษีอำกร

หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรตำม
ประกำศของกรมสรรพำกรของผู้
ประกอบอุตสำหกรรม

2.5

อยู่บ้ำนเลขที่

บ้ำนเลขที่ของผู้ประกอบกิจกำรยำเส้น/
ยำสูบ

2.6

ซอย

ชื่อตรอก/ซอยของผูป้ ระกอบกิจกำรยำ
เส้น/ยำสูบ

2.7

ถนน

ชื่อถนนของผู้ประกอบกิจกำรยำเส้น/
ยำสูบ

2.8

แขวง/ตำบล

ชื่อตำบลของผู้ประกอบกิจกำรยำเส้น/
ยำสูบ

2.9

เขต/อำเภอ

ชื่ออำเภอของผูป้ ระกอบกิจกำรยำเส้น/

0030-55-271-00002

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย
ยำสูบ

2.10

จังหวัด

ชื่อจังหวัดของผู้ประกอบกิจกำรยำเส้น/
ยำสูบ

2.11

โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผูป้ ระกอบ
กิจกำรยำเส้น/ยำสูบ

2.12

ชื่อสถำนประกอบ
กิจกำร

ชื่อสถำนประกอบกิจกำร

2.13

เลขประจำตัวผู้เสีย
ภำษีอำกร

หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกรตำม
ประกำศของกรมสรรพำกรของผู้
ประกอบอุตสำหกรรม

2.14

ตั้งอยู่เลขที่

บ้ำนเลขที่ของสถำนที่ผลิต/สถำน
ประกอบกิจกำร

2.15

ซอย

ชื่อตรอก/ซอยของสถำนที่ผลิต/สถำน
ประกอบกิจกำร

2.16

ถนน

ชื่อถนนของสถำนที่ผลิต/สถำนประกอบ
กิจกำร

2.17

แขวง/ตำบล

ชื่อตำบลของสถำนทีผ่ ลิต/สถำน
ประกอบกิจกำร

2.18

เขต/อำเภอ

ชื่ออำเภอของสถำนทีผ่ ลิต/สถำน
ประกอบกิจกำร

2.19

จังหวัด

ชื่อจังหวัดของสถำนทีผ่ ลิต/สถำน
ประกอบกิจกำร

2.20

โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์ทสี่ ำมำรถติดต่อได้ของ
สถำนที่ผลิต/สถำนประกอบกิจกำร

2.21

ขออนุญำตนำยำสูบ ชื่อประเทศทีผ่ ลิตยำสูบชนิดบุหรีซ่ ิกำ
ชนิดบุหรีซ่ ิกำแรตที่ แรตที่นำเข้ำมำในรำชอำณำจักร

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ผลิตในต่ำงประเทศ
จำกประเทศ
2.22

เข้ำมำใน

ประเภทของยำนพำหนะที่ใช้ขนส่ง

รำชอำณำจักรโดน
ยำนพำหนะ

(รถบรรทุก, รถยนต์, เรือ, เครื่องบิน)

2.23

ชื่อ

ชื่อเรียกยำนพำหนะที่ใช้ขนส่ง

2.24

ถึงด่ำนศุลกำกร

ชื่อด่ำนศุลกำกร ทีผ่ ู้นำเข้ำทำกำรนำ
สินค้ำเข้ำ

2.25

จังหวัด

ชื่อจังหวัดที่ด่ำนศุลกำกรนั้นตั้งอยู่

2.26

ประมำณวันที่

วันที่สินค้ำยำสูบจะมำถึง/ออกจำกด่ำน
ศุลกำกร

2.27

เพื่อ กำรค้ำ
นอกจำกนำเข้ำมำ

จุดประสงค์ของกำรนำเข้ำสินค้ำยำสูบ
เพื่อกำรค้ำนอกจำกนำเข้ำมำเพื่อขำยใน

เพื่อขำยใน
คลังสินค้ำทัณฑ์บน

คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำ
ปลอดอำกรตำมกฎหมำยศุลกำกร

ประเภทร้ำนค้ำ
ปลอดอำกรตำม
กฎหมำยศุลกำรกร
2.28

เพื่อ ขำยใน
คลังสินค้ำทัณฑ์บน

จุดประสงค์ของกำรนำเข้ำสินค้ำยำสูบ
เพื่อขำยในคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภท

ประเภทร้ำนค้ำ
ปลอดอำกรตำม

ร้ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำย
ศุลกำกร

กฎหมำยศุลกำกร
2.29

เพื่อ เก็บใน

จุดประสงค์ของกำรนำเข้ำสินค้ำยำสูบ

คลังสินค้ำทัณฑ์บน
ประเภทร้ำนค้ำ

เพื่อเก็บในคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภท
ร้ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล
ปลอดอำกรตำม
กฎหมำยศุลกำกร

2.30

ควำมหมำย
ศุลกำกร

เพื่อ ส่งออกต่อไปยัง จุดประสงค์ของกำรนำเข้ำสินค้ำยำสูบ
ประเทศอื่น

เพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศอื่น

ตำมหลักฐำนใบ

เลขที่ใบขนส่งสินค้ำที่ใช้เป็นอ้ำงอิงใน

แสดงรำยกำรและ
รำคำสินค้ำ
(Invoice) ลงวันที่

กำรนำเข้ำ ส่งออก

2.32

รำยกำรที่

ลำดับที่ของรำยกำร

2.33

ยำสูบชนิดบุหรีซ่ ิกำ
แรต ตรำ

ตรำ หรือชนิด ของสินค้ำยำสูบ

2.34

ชนิดซอง

ชนิดซองที่บรรจุ (ซองแข็ง, ซองอ่อน,
ซองพลำสติก)

2.35

ขนำดบรรจุ มวน/
ซอง

ขนำดบรรจุของสินค้ำ หน่วยที่ใช้นับ
จำนวนมวน ต่อ 1 ซอง

2.36

ขนำดบรรจุ ซอง/ห่อ ขนำดบรรจุของสินค้ำ หน่วยที่ใช้นับ
จำนวนซอง ต่อ 1 ห่อ

2.37

จำนวนยำสูบชนิด
บุหรี่ซิกำแรต ซอง

จำนวนสินค้ำ หน่วยเป็น ซอง

2.38

จำนวนยำสูบชนิด
บุหรี่ซิกำแรต ห่อ

จำนวนสินค้ำ หน่วยเป็น ห่อ

2.39

รำคำ CI.F บำท/
ซอง

รำคำ Cost, Insurance and Freight
สำหรับสินค้ำนำเข้ำ

2.40

รำคำขำยปลีก
(ประเภท 3) บำท/

รำคำขำยปลีกใช้เมื่อนำเข้ำสินค้ำยำสูบ

2.31

ซอง

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ข้อมูล
2.41 ลงชื่อ

ลงชื่อผู้ยื่นคำขออนุญำต

3. กำร
พิจำรณำ

3.1

ควำมเห็นเจ้ำ
พนักงำน

ควำมเห็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 1

อนุญำต

3.2

ลงชื่อ

ลำยเซ็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 1

3.3

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 1

3.4

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูล คนที่ 1

3.5

ควำมเห็นเจ้ำ

ควำมเห็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 2

พนักงำน
3.6

ลงชื่อ

ลำยเซ็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 2

3.7

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 2

3.8

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูล คนที่ 2

3.9

ควำมเห็นเจ้ำ

ควำมเห็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 3

พนักงำน
3.10

ลงชื่อ

ลำยเซ็นเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 3

3.11

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตคนที่ 3

3.12

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ลงข้อมูล คนที่ 3

3.13

คำสั่ง อนุญำต

อนุญำตให้นำเข้ำ/ส่งออก

3.14

ไม่อนุญำต

ไม่อนุญำตให้นำเข้ำ/ส่งออก

3.15

ลงชื่อ

ลงชื่อผูพ้ ิจำรณำอนุญำต

3.16

ตำแหน่ง

ตำแหน่งผูพ้ ิจำรณำอนุญำต

3.17

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ พิจำรณำอนุญำต

ตัวอย่ำงข้อมูล

