คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 08-14 แบบคำขออนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เขามาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
หมวดขอมูลตามแบบ
สำหรับเจาหนาที่

1. ชื่อผูขออนุญาต

ชื่อขอมูล

ความหมาย
เลขทีร่ ับ
การบันทึกเลขทะเบียนรับของ
หนวยงานตามลำดับการรับหนังสือ
ซึ่งเริ่มลำดับที่ 1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค.
ของทุกป
วันที่รับ
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
เจาหนาที่ผรู ับ
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทัง้
ตำแหนงในวงเล็บชัดเจน
ชื่อ
ชื่อผูยื่นแบบคำขอ
 บุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดาเปนผูยื่นแบบ
 นิติบุคคล
กรณีนิติบุคคลเปนผูยื่นแบบ
 หนวยงานราชการ/อื่น ๆ กรณีหนวยงานราชการ หรืออื่น ๆ
นอกเหนือจากกรณีขางตน เปนผูยื่น
แบบ
เลขประจำตัวประชาชน/เลข เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียน
ทะเบียนนิตบิ ุคคล/เลข
นิติบุคคล เลขประจำตัวผูเสียภาษี
ประจำตัวผูเสียภาษี
ของผูยื่นแบบ
เลขทะเบียนสรรพสามิต
เลขทะเบียนสรรพสามิตทีก่ รม
สรรพสามิตออกใหหลังจากยื่นขอจด
ทะเบียนสรรพสามิต
เลขรหัสประจำบาน
เลขรหัสประจำบานของทีอ่ ยูผูยื่น
แบบ
ที่ตั้งสำนักงานใหญเลขที่
บานเลขที่ของสำนักงานใหญของที่อยู
ผูยื่นแบบ
ชื่ออาคาร
ชื่ออาคารของที่อยูผ ูยื่นแบบ
หองเลขที่
หองเลขที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ

ตัวอยางขอมูล
01111

1 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการสรรพสามิต)
นายคาขาย สงออก
 บุคคลธรรมดา

0104444142125

25570167769805674

219876554321
22
-

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท

2. ที่ตั้งสถานประกอบการ
หมวดขอมูลตามแบบ

Email
ชื่อ
เลขรหัสประจำบาน
สถานที่ตั้งเลขที่
ชื่ออาคาร
หองเลขที่
ชั้นที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง

ความหมาย
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูผูยื่นแบบ
หมูที่ของที่อยูผ ูยื่นแบบ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูผูยื่นแบบ
ชื่อถนนของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูผูยื่นแบบ
ชื่อจังหวัดของที่อยูผ ูยื่นแบบ
รหัสไปรษณียของที่อยูของผูยื่นแบบ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของผูยื่น
แบบ
อีเมลที่ติดตอไดของผูยื่นแบบ
ชื่อโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ/
สถานประกอบการนำเขา
เลขรหัสประจำบานของสถาน
ประกอบการ
บานเลขที่ในทะเบียนบานของสถาน
ประกอบการ
ชื่ออาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
หองเลขที่ของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
หมูที่ของที่อยูของสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของทีอ่ ยูของสถาน
ประกอบการ
ชื่อถนนของที่อยูของสถานบริการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของสถาน
ประกอบการ

ตัวอยางขอมูล
2

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

ศรีภูมิ

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
Email

3. มีความประสงคขอ
อนุญาตนำเขา/สงออก

 กรณีนำเขา
 ใบยาหรือยาอัด
 ใบยาสูบพันธุ...
 อัด
 เพื่อใชเปนวัตถุดิบ
 เพื่อสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร
 ยาสูบ
จากประเทศ...
 บุหรี่ซิกาแรต
 บุหรี่ซิการ
 บุหรี่อื่น

ความหมาย
ชื่ออำเภอหรือเขตของทีอ่ ยูของสถาน
ประกอบการ
ชื่อจังหวัดของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณียของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
อีเมลที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
ผูยื่นแบบมีความประสงคขออนุญาต
นำเขาสินคา
ขออนุญาตนำเขาประเภทสินคาใบยา
หรือยาอัด
ขออนุญาตนำเขาประเภทสินคาใบ
ยาสูบ ระบุพันธใบยาทีจ่ ะนำเขา
ขออนุญาตนำเขาประเภทสินคายาอัด
จุดประสงคในการนำเขาสินคาเพือ่ ใช
เปนวัตถุดิบ
จุดประสงคในการนำเขาสินคาเพือ่
สงออกไปนอกราชอาณาจักร
ขออนุญาตนำเขาประเภทสินคายาสูบ
ประเทศตนทางของสินคาที่นำเขา
ขออนุญาตนำเขาสินคายาสูบประเภท
บุหรี่ซิกาแรต
ขออนุญาตนำเขาสินคายาสูบประเภท
บุหรี่ซิการ
ขออนุญาตนำเขาสินคายาสูบประเภท
บุหรี่อื่น

ตัวอยางขอมูล
ทาวังผา
นาน
55140
0831100555
tobacco@gmail.com
 กรณีนำเขา
 ยาสูบ

ลาว
 บุหรี่ซิกาแรต

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
 ยาเสนปรุง

ความหมาย
ขออนุญาตนำเขาสินคายาสูบประเภท
ยาเสนปรุง
 ยาเสน
ขออนุญาตนำเขาสินคายาสูบประเภท
ยาเสน
 ยาเคี้ยว
ขออนุญาตนำเขาสินคายาสูบประเภท
ยาเคี้ยว
 ผลิตภัณฑยาสูบอื่น ๆ... ขออนุญาตนำเขาสินคายาสูบประเภท
ผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ระบุประเภท
 เพื่อขาย ซึ่งมิใชการขาย จุดประสงคในการนำเขาสินคาเพือ่
ในคลังสินคาทัณฑบน
ขาย ซึ่งมิใชการขายในคลังสินคา
ประเภทรานคาปลอดอากร ทัณฑบนประเภทรานคาปลอดอากร
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
 เพื่อขายในคลังสินคา
จุดประสงคในการนำเขาสินคาเพือ่
ทัณฑบนประเภทรานคา
ขายในคลังสินคาทัณฑบนประเภท
ปลอดอากรตามกฎหมายวา รานคาปลอดอากรตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากร
ดวยศุลกากร
 อืน่ ๆ...
จุดประสงคในการนำเขาสินคาอื่นๆ
 เปนตัวอยางสินคาหรือ จุดประสงคในการนำเขาสินคาเปน
มิใชเพื่อการคา
ตัวอยางสินคาหรือมิใชเพือ่ การคา
 เพื่อสงออกไปนอก
จุดประสงคในการนำเขาสินคาเพือ่
ราชอาณาจักร
สงออกไปนอกราชอาณาจักร
 กรณีสง ออก ไปยัง
ผูยื่นแบบมีความประสงคขออนุญาต
ประเทศ...
สงออกสินคาไปยังประเทศอื่น ระบุ
ประเทศที่ตองการสงออกสินคา
 ใบยาหรือยาอัด
ขออนุญาตสงออกสินคาใบยาหรือยา
อัด
 ใบยาสูบพันธุ
ขออนุญาตสงออกสินคาใบยาสูบพันธุ
ระบุชื่อพันธุใบยา
 ยาอัด
ขออนุญาตสงออกสินคายาอัด

ตัวอยางขอมูล

 เพือ่ ขาย ซึ่งมิใช
การขายในคลังสินคา
ทัณฑบนประเภทรานคา
ปลอดอากรตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากร

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
 ยาสูบ
 บุหรี่ซิกาแรต

ความหมาย
ขออนุญาตสงออกสินคายาสูบ
ขออนุญาตสงออกสินคายาสูบ
ประเภทบุหรีซ๋ ิกาแรต
 บุหรี่ซิการ
ขออนุญาตสงออกสินคายาสูบ
ประเภทบุหรีซ่ ิการ
 บุหรี่อื่น
ขออนุญาตสงออกสินคายาสูบ
ประเภทบุหรี่อื่น
 ยาเสนปรุง
ขออนุญาตสงออกสินคายาสูบ
ประเภทยาเสนปรุง
 ยาเสน
ขออนุญาตสงออกสินคายาสูบ
ประเภทยาเสน
 ยาเคี้ยว
ขออนุญาตสงออกสินคายาสูบ
ประเภทยาเคี้ยว
 ผลิตภัณฑยาสูบอื่น ๆ... ขออนุญาตสงออกสินคายาสูบ
ประเภทผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆ ระบุ
ประเภทสินคา
โดยยานพาหนะ
ประเภทของยานพาหนะที่ใชขนสง
(รถบรรทุก, รถยนต, เรือ, เครื่องบิน)
สำนักงานศุลกากรหรือดาน ชื่อสำนักงานศุลกากรหรือดาน
ศุลกากร
ศุลกากร ทีผ่ ูนำเขา/สงออก ใชในการ
ขนสง
จังหวัด
ชื่อจังหวัดที่ดานศุลกากรนั้นตั้งอยู
ประมาณวันที่
วันที่สินคาจะมาถึง/ออกจากดาน
ศุลกากร
ตามหลักฐานใบแสดงรายการ เลขที่ใบขนสงสินคาแสดงรายการและ
และราคาสินคา (INVOICE) ราคาสินคา ที่ใชอางอิงในการนำเขา
เลขที่
สงออก
ลงวันที่
วันที่ที่ระบุใน INVOICE

ตัวอยางขอมูล

เรือ
บึงกาฬ

บึงกาฬ
25 พ.ย. 2562
PI1301002

12 ต.ค. 2562

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
ใบยาหรือยาอัด ปริมาณ ...
กิโลกรัม
รายการที่
ประเภทพิกัดศุลกากร
รหัสสินคาสรรพสามิต EDI
ประเภท
ตรา
ชนิดซอง
จำนวนมวนหรือน้ำหนักสุทธิ
(มวน/ซอง หรือ กรัม/ซอง)
จำนวนรวมที่นำเขา/สงออก
(ซอง)
จำนวนรวมที่นำเขา/สงออก
(กิโลกรัม)
ประเทศถิ่นกำเนิด (Origin)
รายขายทอดแรก (บาท/ซอง)

4. เอกสารประกอบการ
พิจารณา

ราคาขายปลีกแนะนำไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม (บาท/ซอง)
(1) บัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน...แผน
(2) หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล ซึง่ ออกให
ไมเกิน 6 เดือน จำนวน...
แผน

ความหมาย
ปริมาณ ใบยาหรือยาอัด หนวย
กิโลกรัม
ลำดับที่ของรายการ
ระบุพกิ ัดศุลกากรของสินคา
รหัสสินคาสรรพสามิตของสินครา
ประเภทสินคาที่นำเขาหรือสงออก
ครา สินคา
ชนิดซองที่บรรจุ (ซองแข็ง, ซองออน,
ซองพลาสติก)
ขนาดบรรจุของสินคา หนวยที่ใชนับ
จำนวนมวน ตอ 1 ซอง หรือ จำนวน
กรัม ตอ 1 ซอง
จำนวนสินคาที่นำเขา/สงออก หนวย
เปนซอง
จำนวนสินคาที่นำเขา/สงออก หนวย
เปน กิโลกรัม
ประเทศถิ่นกำเนิดของสินคาที่นำเขา
หรือสงออก
ระบุราคาขายทอดแรกของสินคา
หนวย บาท ตอ ซอง
ระบุราคาขายปลีกแนะนำไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม หนวย บาท ตอ ซอง
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของบัตร
ประจำตัวประชาชน
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซึ่งออกใหไมเกิน 6 เดือน

ตัวอยางขอมูล

1
2402.20.90
1401010000
บุหรี่ซิกาแรต
WINSTON BLUE
ซองแข็ง
20

10,000
10,000
ลาว
25
45
1
1

หมวดขอมูลตามแบบ

5. คำรับรอง

สำหรับเจาพนักงาน
สรรพสามิต

คำสั่ง

ชื่อขอมูล
(3) หนังสือมอบอำนาจพรอม
เอกสารตามกฎหมาย ใน
กรณีที่มกี ารมอบอำนาจให
กระทำการแทน จำนวน...
แผน
สำเนาใบแสดงรายการและ
สินคา (INVOICE) ยกเวน
กรณีสินคาตัวอยางหรือมิใช
เพื่อการคา
ฉลากปดบนภาชนะบรรจุ
ยาสูบ
ลงชื่อ… (...)

ความหมาย
ตัวอยางขอมูล
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของ
1
หนังสือมอบอำนาจพรอมเอกสารตาม
กฎหมาย ในกรณีทมี่ ีการมอบอำนาจ
ใหกระทำการแทน
เลขที่ใบขนสงสินคาที่ใชเปนอางอิงใน 1
การนำเขา สงออก

ตัวอยางฉลากที่ใชปดบนภาชนะบรรจุ
ยาสูบ
ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
 เห็นควรอนุญาต
ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควร
ออกใบอนุญาต
 เห็นควรไมอนุญาต เนื่อง ความเห็นเจาพนักงานกรณีเห็นควรไม
จาก...
อนุญาตออกใบอนุญาต พรอมระบุ
เหตุผล
ลงชื่อ... (…)
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิตผูทำ
การพิจารณา พรอมชื่อ-ชื่อสกุล
วันที่
วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานพิจารณา
 เห็นควรอนุญาต
ความเห็นอธิบดีกรมสรรพสามิต กรณี
อนุญาต
 เห็นควรไมอนุญาต เนื่อง ความเห็นอธิบดีกรมสรรพสามิต กรณี
จาก...
ไมอนุญาต พรอมระบุสาเหตุ
ลงชื่อ... (…)
ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสามิต พรอม
ชื่อ-ชื่อสกุลในวงเล็บชัดเจน

1
นายคาขาย สงออก
(นายคาขาย สงออก)
1 พ.ย. 2562
 เห็นควรอนุญาต

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

นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
วันที่

ไดรับใบอนุญาตแลว

ลงชื่อ...(...)
วัน..เดือน...พ.ศ....

ความหมาย
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่
พิจารณา
ลงชื่อผูยื่นคำขออนุญาต ณ วันที่รับ
ใบอนุญาต
วัน เดือน ป ที่ไดรับใบอนุญาต

ตัวอยางขอมูล
1 พ.ย. 2562
นายคาขาย สงออก
(นายคาขาย สงออก)
1 พ.ย. 2562

