
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
แบบค ำขออนุญำตท ำกำรเพำะปลกูต้นยำสูบ 

ตำมมำตรำ 160 แห่งพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 

ส ำหรับเจำ้หน้ำที ่
เลขที่รับ …………………………………………… 
วันที่รับ .................................................... 
เจ้าพนักงานผู้รับ ………………………………. 

ภส. 08-08 

เรียน เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต 

๑. ชื่อผู้ขออนุญำต 

ช่ือ ........................................................................................................................................................................................................................................ 
 รัฐวิสาหกิจไทย   หน่วยราชการ   นิติบุคคล   บุคคลธรรมดา 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ีเลขทะเบยีนนิติบุคล/เลขประจ าตัวประชาชน   
เลขรหสัประจ าบ้าน................ ที่ตัง้ส านักงานใหญ่เลขท่ี.................... ช่ืออาคาร....................................................... ห้องเลขท่ี................... ช้ันท่ี………….. 
หมู่ที.่........... ตรอก/ซอย................................. ถนน....................................  ต าบล/แขวง........................................ อ าเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด...................................... รหัสไปรษณยี์................... โทรศัพท.์.............................  Email………………………………………………………………..…………… 

๒. มีควำมประสงค์เพำะปลูกต้นยำสูบ 

 พันธุเ์วอร์ยิเนีย   (1) สถานท่ีเพาะปลูกหมู่ที่......... ตรอก/ซอย................................ถนน……………………………ต าบล/แขวง .......................................              
  อ าเภอ/เขต................................จังหวัด........................................จ านวนเนื้อท่ีเพาะปลูก..........ไร่ ............งาน................ตารางวา 
  (2) สถานท่ีเพาะปลูกหมู่ที่......... ตรอก/ซอย................................ถนน……………………………ต าบล/แขวง .......................................              
  (อ าเภอ/เขต................................จังหวัด........................................จ านวนเนื้อท่ีเพาะปลูก..........ไร่ ............งาน................ตารางวา

 พันธุ์เบอร์เล่ย์    (1) สถานท่ีเพาะปลูกหมู่ที่......... ตรอก/ซอย................................ถนน……………………………ต าบล/แขวง .......................................              
 อ าเภอ/เขต................................จังหวัด........................................จ านวนเนื้อท่ีเพาะปลูก..........ไร่ ............งาน................ตารางวา 

    (2) สถานท่ีเพาะปลูกหมู่ที่......... ตรอก/ซอย................................ถนน……………………………ต าบล/แขวง ...................................... 
  อ าเภอ/เขต................................จังหวัด........................................จ านวนเนื้อท่ีเพาะปลูก..........ไร่ ............งาน................ตารางวา 

 พันธุ์เตอร์กิช     (1) สถานท่ีเพาะปลูกหมู่ที่......... ตรอก/ซอย................................ถนน……………………………ต าบล/แขวง .......................................              
  อ าเภอ/เขต................................จังหวัด........................................จ านวนเนื้อท่ีเพาะปลูก..........ไร่ ............งาน................ตารางวา 
  (2) สถานท่ีเพาะปลูกหมู่ที่......... ตรอก/ซอย................................ถนน……………………………ต าบล/แขวง ...................................... 
  อ าเภอ/เขต................................จังหวัด........................................จ านวนเนื้อท่ีเพาะปลูก..........ไร่ ............งาน................ตารางวา

 พันธุ…์……..……  (1) สถานท่ีเพาะปลูกหมู่ที่......... ตรอก/ซอย................................ถนน……………………………ต าบล/แขวง .......................................              
 อ าเภอ/เขต................................จังหวัด........................................จ านวนเนื้อท่ีเพาะปลูก..........ไร่ ............งาน................ตารางวา 
 (2) สถานท่ีเพาะปลูกหมู่ที่......... ตรอก/ซอย................................ถนน……………………………ต าบล/แขวง ...................................... 
 อ าเภอ/เขต................................จังหวัด........................................จ านวนเนื้อท่ีเพาะปลูก..........ไร่ ............งาน................ตารางวา 

๓. วัตถุประสงค์ในกำรเพำะปลูกต้นยำสูบ 

 เพื่อการทดลอง                เพื่อการวิจัย                เพื่อการเพาะพันธ์ุยาสูบ 

 เพื่อจ าหน่ายเป็นใบยาสดพันธุเ์วอร์ยิเนียใหผู้้รับซื้อ 
 ผู้บ่มใบยาสูบตามปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 ผู้บ่มใบยาสูบตามปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของผูส้่งออกใบยาสบู 
 ผู้รับซื้ออื่น 

(1) ช่ือผู้รับซื้อ.....................................................................เลขท่ี............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................. 
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................................จงัหวัด...................................รหสัไปรษณีย์.................โทรศัพท์..............................
เนื้อท่ีเพาะปลูก..........ไร่ ............งาน................ตารางวา 

(๒) ช่ือผู้รับซื้อ.....................................................................เลขท่ี............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................. 
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................................จงัหวัด...................................รหสัไปรษณีย์.................โทรศัพท์..............................
เนื้อท่ีเพาะปลูก..........ไร่ ............งาน................ตารางวา 

(๓) ช่ือผู้รับซื้อ.....................................................................เลขท่ี............หมู่ที.่............ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................. 
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................................จงัหวัด...................................รหสัไปรษณีย์.................โทรศัพท์..............................
เนื้อท่ีเพาะปลูก..........ไร่ ............งาน................ตารางวา 
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 เพื่อจ าหน่ายเป็นใบยาแห้งใหผู้้รับซื้อ   
 การยาสูบแห่งประเทศไทย 
 ผู้ส่งออกใบยาสูบ 
 ผู้รับซื้ออื่น 

(1) ช่ือผู้รับซื้อ.....................................................................เลขท่ี............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................................จงัหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์...............................
โควตารับซื้อ..............................กโิลกรัม 

(2) ช่ือผู้รับซื้อ.....................................................................เลขท่ี............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................................จงัหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์...............................
โควตารับซื้อ..............................กโิลกรัม 

(๓) ช่ือผู้รับซื้อ.....................................................................เลขท่ี............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน........................................... 
ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต................................จงัหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์...............................
โควตารับซื้อ..............................กโิลกรัม 

      ผลิตเป็นยาสูบ   
 ยาเส้น      
 ยาสูบนอกจากยาเส้น (ระบุชนิดยาสูบ) …….………….………….………….………….…… 

(1) ช่ือผู้รับซื้อ......................................................................เลขท่ี............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด................................รหสัไปรษณีย์....................โทรศัพท์................................ 

(2) ช่ือผู้รับซื้อ......................................................................เลขท่ี............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด................................รหสัไปรษณีย์....................โทรศัพท์................................ 

(๓) ช่ือผู้รับซื้อ......................................................................เลขท่ี............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด................................รหสัไปรษณีย์....................โทรศัพท์................................ 

๔. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

4.1 กรณีขอใบอนุญาตเพาะปลูก 
(1) บัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน .................. แผ่น 
(2) หนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน         จ านวน .................. แผ่น 
(๓) หนังสือมอบอ านาจพร้อมเอกสารตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้กระท าการแทน จ านวน .................. แผ่น 
(๔) แผนที่สถานท่ีเพาะปลูกโดยสงัเขป (ถ้ามี) จ านวน .................. แผ่น 

4.๒ กรณีขอใบอนุญาตเพาะปลูกเพ่ือจ าหน่ายใบยาสูบใหก้ารยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้ส่งออกใบยาสูบ หรือผู้บ่มใบยาสูบ 
ตามปริมาณการรับซ้ือของการยาสูบแห่งประเทศไทยหรือผู้ส่งออกใบยาสูบ ให้มีเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามแต่กรณี ดังน้ี 
(๑) เอกสารหรือหลักฐานซึ่งออกโดยการยาสูบแห่งประเทศไทยรับรองว่าเป็นผู้เพาะปลูกเพื่อจ าหน่าย จ านวน .................. แผ่น 

ให้แกก่ารยาสูบแห่งประเทศไทยหรือผู้บ่มใบยาสูบตามปรมิาณการรบัซื้อใบยาสูบของการยาสูบ 
แห่งประเทศไทย ระบุช่ือผูเ้พาะปลูก ปริมาณใบยาสูบท่ีการยาสูบแห่งประเทศไทยรับซื้อ  
และจ านวนพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ (ส าหรับกรณเีพาะปลูกเพื่อจ าหน่ายใบยาสูบให้การยาสบู  
แห่งประเทศไทย หรือผูบ้่มใบยาสบูตามปรมิาณการรบัซื้อใบยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย) 

(๒) เอกสารหรือหลักฐานซึ่งออกโดยผูส้่งออกใบยาสูบรับรองว่าเป็นผู้เพาะปลูกเพื่อจ าหน่ายให้แก่ จ านวน .................. แผ่น 
ผู้ส่งออกใบยาสูบหรือผู้บม่ใบยาสบูตามปรมิาณการรบัซื้อใบยาสูบของผู้ส่งออกใบยาสูบ 
ระบุช่ือผู้เพาะปลูก ปรมิาณใบยาสบูท่ีผู้ส่งออกใบยาสูบรับซื้อ และจ านวนพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ 
(ส าหรับกรณเีพาะปลูกเพื่อจ าหน่ายใบยาสูบใหผู้้ส่งออกใบยาสูบ หรอืผู้บ่มใบยาสูบตามปริมาณ 
การรับซื้อใบยาสูบของผู้ส่งออกใบยาสูบ)  

๔.๓ กรณีขอใบอนุญำตเพำะปลูกต่อเนื่องท่ีได้รับอนุญำตในพื้นที่เดิม เนื้อที่เพำะปลูกเท่ำเดิม 
 และจ ำหน่ำยให้ผู้รับซ้ือที่เป็นผู้ส่งเสริมกำรเพำะปลูกรำยเดิม 

      (๑) ใบอนุญาตเพาะปลูกประจ าปีที่ผ่านมา  จ านวน .................. แผ่น 
      (๒) หนังสือรับรอง ตามข้อ ๔.๒ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณ ี จ านวน .................. แผ่น 
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๕. ค ำรับรอง 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอที่ยื่นมานี้มีความถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

  ลงช่ือ…………………………………………ผู้ยื่นค าขอ 
       (………………………………………..)  

  วันท่ี……………………………………………. 

ค ำสั่งเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต 

 อนุญาต 
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก.................................................................................................................................................................................................... 

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

 วันท่ี……………………………..……………. 

 หมายเหตุ : กรณีจ านวนสถานท่ีเพาะปลูก หรือผู้รับซื้อเกินกว่าที่ก าหนดในแบบให้จัดท าเอกสารแนบ 

          ได้รับใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบแลว้ 

    ลงชื่อ ................................................. 
    (..................................................) 

    วันที่.........เดือน....................พ.ศ......... 




