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  เรียน     อธิบดีกรมสรรพสามิต.....................................................................................................    

                                        
1. ชื่อผู้ขออนุญาต 

ช่ือ 
 บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล    หน่วยงานราชการ/อื่น ๆ 
เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบยีนนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   
เลขทะเบยีนสรรพสามิต  -   -  
เลขรหสัประจำบ้าน                           ท่ีตั้งสำนักงานใหญ่เลขท่ี                 ช่ืออาคาร                                 ห้องเลขท่ี              ช้ันที่ 
หมู่ที่            ตรอก/ซอย                           ถนน                                ตำบล/แขวง                                 อำเภอ/เขต 
จังหวัด                                  รหัสไปรษณยี ์      โทรศัพท์                    Email  
 2. ทีต้ั่งสถานประกอบการ 

ช่ือ 
เลขรหสัประจำบ้าน                         สถานท่ีตั้งเลขท่ี               ช่ืออาคาร                                 ห้องเลขท่ี                    ช้ันที่ 
หมู่ที่            ตรอก/ซอย                           ถนน                                 ตำบล/แขวง                                 อำเภอ/เขต 
จังหวัด                                 รหัสไปรษณีย์         โทรศัพท์                       Email  

3. มีความประสงค์ขออนุญาตนำเข้า/ส่งออก 
 กรณีนำเข้า            
           ใบยาหรือยาอัด         ใบยาสูบพันธุ์..................................................      ยาอัด 
                                                      เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 
                                                      เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
           ยาสูบ                         จากประเทศ.............................................        
                                          บุหรี่ซิกาแรต                 บุหรี่ซิการ์            บุหรี่อื่น                  ยาเส้นปรุง                                                            
                                       ยาเส้น                         ยาเคี้ยว              ผลิตภณัฑ์ยาสูบอ่ืน  ๆ...............                       

                                 เพื่อขาย ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศลุกากร        
                                 เพื่อขายในคลังสินค้าทณัฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
                                 อื่น ๆ…………………………………………………………………………………….. 
                                                          เป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า 
                                                          เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศ ........................................ 
      กรณีส่งออก ไปยังประเทศ.............................................   
               ใบยาหรือยาอัด                ใบยาสูบพันธุ์..................................................             ยาอัด 
               ยาสูบ                            บุหรี่ซิกาแรต                 บุหรี่ซิการ์            บุหรี่อื่น                  ยาเส้นปรุง                                                            

                                               ยาเส้น                         ยาเคี้ยว               ผลิตภัณฑ์ยาสูบอ่ืน  ๆ...............                       
โดยยานพาหนะ.................................................................................................................................................................................................................... 
สำนักงานศุลกากรหรือดา่นศุลกากร...............................................................จังหวัด...........................................ประมาณวันท่ี.......................................... 
ตามหลักฐานใบแสดงรายการและราคาสินค้า (INVOICE) เลขท่ี............................................................ลงวันท่ี................................................................... 
 
ใบยาหรือยาอัด ปริมาณ....................................................กิโลกรัม 
ตามชนิด ตรา จำนวนยาสูบ  
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รายการยาสูบท่ีขออนุญาตนำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
รายการ

ที่ 
ประเภท

พิกัด
ศุลกากร 

รหัสสินค้า
สรรพสามิต 

EDI 

ประเภท ตรา ชนิด
ซอง 

จำนวนมวน 
หรือน้ำหนัก
สุทธิ (มวน/
ซอง หรือ 
กรัม/ซอง) 

จำนวนรวม 
ที่นำเข้า/ส่งออก 

ประเทศ
ถิ่นกำเนิด 
(Original) 

ราคาขาย
ทอดแรก 

(บาท/ซอง) 

ราคาขายปลีก
แนะนำ 
ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(บาท/ซอง) 

ซอง กิโลกรัม    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

4. เอกสารประกอบการพิจารณา 
4.1 บัตรประจำตัวประชาชน 
4.2 หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลซึ่งออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน 
4.3 หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน                                       จำนวน .............................. แผ่น                     
4.4 สำเนาใบแสดงรายการและราคาสนิค้า (INVOICE) ยกเว้นกรณีสินคา้ตัวอย่างหรือมิใช่เพื่อการค้า                   จำนวน .............................. แผ่น                     
4.5 ฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบ                                                                                                   จำนวน .............................. แผ่น                     
4.6 กรณีการขออนุญาตนำยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร                                 

- หลักฐานที่แสดงว่าการส่งออกยาสูบครั้งก่อนถึงผู้รับปลายทางเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า         จำนวน ................................. แผ่น                     
  ที่ผ่านการชำระอากรแล้ว (Import Entry) สำหรับกรณีการขนส่งทางรถยนต์ สำเนาใบปล่อยสินค้า  
  (Delivery Order) หรือสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าท่ีผ่านการชำระอากรแล้ว (Import Entry) และสำเนา 
  ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าเรือได้ขนสินค้ายาสูบเพื่อไป 
  ประเทศปลายทาง สำหรับกรณีการขนส่งทางเรือ หรือหนังสือรับรองจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีท่ี่ออก 
  ใบอนุญาต (สำหรบัผู้ทีเ่คยไดร้ับใบอนุญาตนำยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร)                                                                                          
 

5. เอกสารที่ต้องนำส่งภายหลังได้รับใบอนุญาต 
           ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งออกยาสูบกรณีนำเข้าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงว่ายาสูบที่ส่งออกไปถึง
ผู้รับปลายทาง ดังนี ้                                                                                                        

     5.1 สำหรับกรณีการขนส่งทางรถยนต์ ได้แก่ สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าท่ีผ่านการชำระอากรแล้ว (Import Entry)  
     5.2 สำหรับกรณีการขนส่งทางเรือ ได้แก่ สำเนาใบปล่อยสินค้า (Delivery Order) หรือสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่ผ่านการชำระอากรแล้ว 
            (Import Entry) และสำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าเรือได้ขนสินค้ายาสูบเพื่อไปประเทศ  
            ปลายทาง  
 

           ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ต้องนำเอกสารหลักฐานดังกล่าวส่งให้สรรพสามิตพื้นที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ออกใบอนุญาตภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่ส่งยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่มีเหตุจำเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวก่อนครบกำหนดข้างต้นได้  แต่เมื่อ
รวมระยะเวลาทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ส่งยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักร โดยได้รับอนุญาตจากสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่  
ที่ออกใบอนุญาต เพื่อประกอบการออกหนังสือรับรองการส่งออกยาสูบจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ดังกล่าว 
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6. คำรับรอง 
๑. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบคำขอที่ยื่นมามีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ  
๒. กรณีการขอใบอนุญาตนำยาสูบเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะมีการส่งออกยาสูบไปยังผู้รับสิน ค้า
ปลายทางจริง และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อ 5 ทุกประการ 
 
 

                                                              ลงช่ือ………………………………………….......(ผู้ยื่นคำขอ)  
                                                                        (………………………………………..)  
                                                                  วันท่ี……………………………………………. 
 

สำหรับเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
 เห็นควรอนุญาต     
 เห็นควรไม่อนุญาต เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

    
 

                                   ลงช่ือ………………………………………… 
                                                                                             (………………………………………..)  
                                                                                                  เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
                                                                                        วันท่ี……………………………………………. 
 

คำสั่ง 
 เห็นควรอนุญาต     
 เห็นควรไม่อนุญาต เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 
 

                                ลงช่ือ……………………………………….....…  
                                                                                          (………………………….....……………..)  
                                                                                                 อธิบดีกรมสรรพสามิต 
                                                                                    วันท่ี……………………………………………. 
 

  หมายเหตุ   “ซอง” หมายความรวมตลอดถึง ห่อ กระป๋อง กล่อง ขวด หรือสิ่งอ่ืนซึ่งใช้บรรจุหรือผูกมัดยาเส้นหรือยาสูบ       
    

ไดร้บัใบอนุญาตแลว้ 

ลงชื่อ.............................................. 

 (.......................................................) 

วนัที.่..................เดอืน.......................พ.ศ.................. 


