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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตซือ้ ใบยาแห้ งพันธุ์เวอร์ ยเิ นียเพื่อส่ งออก (มาตรา 25)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตซื ้อใบยาแห้ งพันธุ์เวอร์ ยเิ นียเพื่อส่งออก (มาตรา 25)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตซื ้อใบยาแห้ งพันธุ์เวอร์ ยเิ นียเพื่อส่งออก (มาตรา 25)
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักงานสรรพสามิ ตภาคที ่ 8 เลขที ่ 30/119 หมู่ที่ 2 ตําบลมะขามเตีย้ อําเภอเมื อง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84000 โทรศัพท์ 077 284681 Email : excisepak8@excise.go.th
website : http//region8.excise.to.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (ที ต่ งั้ หน่วยงานสรรพสามิ ตแต่ละจังหวัดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ มได้ที่ เว็บไซต์ :
www.excise.go.th )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์ :
ผู้ขออนุญาตจะต้ องเป็ นผู้อยูใ่ นหลักเกณฑ์ข้อใด ข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) โรงอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ
(2) บริ ษัทจํากัดที่มีวตั ถุประสงค์ในการค้ าใบยาซึง่ ได้ จดทะเบียน มีจํานวนทุนรวมหุ้นที่ชําระแล้ วไม่ตํ่ากว่า 2 ล้ านบาท
และผู้ถือหุ้นต้ องเป็ นคนไทยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
(3) บริษทั จํากัดที่ได้ รับอนุญาตให้ ทําการอบใบยาอยูแ่ ล้ ว
(4) บริษทั จํากัดที่ได้ รวมกลุม่ ก่อตังขึ
้ ้นโดยผู้รับอนุญาตให้ ทําการบ่มใบยาอยูแ่ ล้ ว
(5) บริษทั จํากัดที่ได้ รับอนุญาตให้ ผกู ขาดการซื ้อใบยา
(6) สหกรณ์ที่มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวแก่การผลิต การค้ าใบยา
วิธีการ :
(1) ผู้ขออนุญาตซื ้อใบยาแห้ งพันธุ์เวอร์ ยเิ นียเพื่อการส่งออกยื่นคําขอ การขออนุญาตซื ้อใบยาแห้ ง (ย.ส.111)
(2) บัญชีรายชื่อผู้บม่ ใบยาแห้ งตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด
(3) หนังสือสัญญาซื ้อขายใบยาแห้ งพันธุ์เวอร์ ยิเนีย กับผู้บม่ ใบยาหรื อผู้ขายใบยาแห้ งตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด
(4) การยื่นคําขออนุญาตซื ้อใบยาแห้ งและหลักฐานต่าง ๆ ให้ ยื่นภายในวันที่ 1 กันยายน ของปี ที่ทําการเพาะปลูกต้ น
ยาสูบ
(5) พิจารณาคําขอและเอกสาร และให้ สง่ แบบคําขออนุญาตซื ้อใบยาแห้ ง พร้ อมทังเสนอความเห็
้
นให้ สํานักงาน
สรรพสามิตภาคร่วมพิจารณา แล้ วแจ้ งผลให้ กรมสรรพสามิตทราบภายใน 20 วันนับแต่วนั ที่พื ้นที่ได้ รับคําขอ
หมายเหตุ
** กรณีคาํ ขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักงาน
สรรพสามิต
ภาคที่ 8

การตรวจสอบเอกสาร

- ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอ
1 วันทําการ
ย.ส.111 และหลักฐาน
ประกอบ
- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของคําขอ
และหลักฐานประกอบ

การพิจารณา

- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 22 วันทําการ กรมสรรพสามิต
ถูกต้ องครบถ้ วนของแบบ
ย.ส.111 และหลักฐาน
ประกอบ พร้ อมข้ อกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
-เจ้ าหน้ าที่พิจารณาเสนอผู้
มีอํานาจพิจารณาตาม
ขันตอน
้
- ผู้มีอํานาจพิจารณา
เห็นสมควรอนุญาต
- แจ้ งผลการอนุญาตมา
สรรพสามิตพื ้นที่
(ไม่รวมระยะเวลาการส่ง
ทางไปรษณีย์)

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

หมายเหตุ

-

(- สรรพสามิต
พื ้นที่แจ้ งให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตมาจัดทํา
หนังสือสัญญา
การรับซื ้อใบยา
แห้ ง พร้ อมทัง้
วางเงินสด หรื อจัด
ให้ มีสญ
ั ญาคํ ้า
ประกันของ
ธนาคาร ตามแบบ
ที่กรมสรรพสามิต
กําหนด เพื่อเป็ น
การคํ ้าประกันการ
ปฏิบตั ติ ามสัญญา
ต่อเจ้ าพนักงาน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

- เจ้ าหน้ าที่พิจารณาเสนอผู้ 7 วันทําการ
มีอํานาจลงนามตาม
ขันตอน
้
โดยใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียม
(ไม่รวมระยะเวลาการส่ง
ทางไปรษณีย์)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

กรมสรรพสามิต

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

หมายเหตุ

นับแต่วนั ที่แจ้ งให้
ทราบ จํานวนเงิน
ที่ใช้ คํ ้าประกันให้
คิดในอัตรา
กิโลกรัมละ 2 บาท
ของปริมาณใบยา
แห้ งที่จะรับซื ้อ
ตามบัญชีรายชื่อผู้
บ่มใบยาหรื อ
ผู้ขายใบยาแห้ ง
แต่ต้องไม่น้อยกว่า
2,000,000 บาท
พร้ อมรับชําระ
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต)
-
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
ใบสําคัญการ
กรมการปกครอง 0
2)
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
การค้ า
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

3)

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(ถ้ ามี รับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
(ออกไม่เกิน 6
เดือน ลงลายมือ
ชื่อพร้ อม
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัท และ
รับรองสําเนาโดย
ผู้มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือมอบ
อํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการขอ
กรมสรรพสามิต
อนุญาตซื ้อใบยา
แห้ ง (ย.ส.111)
หลักฐานข้ อใดข้ อ หนึง่ ดังต่อไปนี ้ 1.
เป็ นโรง
อุตสาหกรรม
ยาสูบของรัฐ
หรื อ2. บริ ษทั
จํากัดที่มี
วัตถุประสงค์ค้า

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

( ผู้ขออนุญาตเป็ น
ผู้จดั ทํา)
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ที่

3)
4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบยา มีทนุ จด
ทะเบียนชําระ
แล้ วไม่ตา่ํ กว่า2
ล้ านบาทและผู้
ถือหุ้นเป็ นคน
ไทยไม่น้อยกว่า
50%ของหุ้น
ทังหมด
้
หรื อ 3.
บริ ษัทจํากัดที่
ได้ รับอนุญาตให้
ทําการอบใบยา
อยูแ่ ล้ ว หรื อ 4.
บริ ษัทจํากัดที่ได้
รวมกลุม่ ก่อตัง้
ขึ ้นโดยผู้ได้ รับ
อนุญาตให้ ทํา
การบ่มใบยาอยู่
แล้ วหรื อ 5.
บริ ษัทจํากัดที่
ได้ รับอนุญาตให้
ผูกขาด การซื ้อ
ใบยาหรื อ 6.
สหกรณ์ที่มี
วัตถุประสงค์
เกี่ยวแก่การผลิต
การค้ าใบยา
บัญชีรายชื่อผู้บม่ ใบยาแห้ ง
หนังสือสัญญา -

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(ผู้ขออนุญาตเป็ น
ผู้จดั ทํา)
(ผู้ขออนุญาตเป็ น
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

5)

ซื ้อขายใบยาแห้ ง
พันธุ์เวอร์ ยเิ นีย
กับผู้บม่ ใบยา
หรื อผู้ขายใบยา
แห้ ง
กรณีให้ ผ้ อู ื่นยื่น ขออนุญาตแทน
ให้ มีหนังสือมอบ
อํานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ผู้จดั ทํา)

1

0

ฉบับ

(ผู้ขออนุญาตเป็ น
ผู้จดั ทํา)

0

2

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตซือ้ ใบยาแห้ ง ฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม 3,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ (E-mail webmaster@excise.go.th โทรศัพท์ 1713)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมตั โิ ดย
เผยแพร่โดย

12/07/2558
เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์แล้ ว
Akkhadech Winaipanit
นายปิ ยกร อภิบาลศรี
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

