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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตซือ้ ใบยาแห้ งพันธุ์เวอร์ ยเิ นียกรณีผ้ ูบ่มอิสระซือ้ ใบยาแห้ ง (มาตรา 25)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตซื ้อใบยาแห้ งพันธุ์เวอร์ ยิเนียกรณีผ้ บู ม่ อิสระซื ้อใบยาแห้ ง (มาตรา 25)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กรมสรรพสามิต
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตซื ้อใบยาแห้ งพันธุ์เวอร์ ยิเนียกรณีผ้ บู ม่ อิสระซื ้อใบยาแห้ ง (มาตรา 25)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/พืน้ ทีส่ าขาทีจ่ ะทาการซื ้อใบยาแห้ง/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ :
ผู้บม่ ใบยาอิสระที่มีโรงบ่มใบยาตังอยู
้ ใ่ นเขตเพาะปลูกของสถานีบม่ ใบยาโรงงานยาสูบ ซึง่ จะทาการซื ้อใบยาแห้ งจากผู้
บ่มใบยาหรื อชาวไร่บม่ เอง ที่มีโรงบ่มใบยาสังกัดสถานีบม่ ใบยาของตน ยื่นคาขอต่อสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่จะทา
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การซื ้อใบยาแห้ งพร้ อมด้ วยหลักฐาน ดังนี ้
1. คาขออนุญาตให้ ซื ้อใบยาแห้ ง (แบบ ย.ส. 111/1)
2. บัญชีรายชื่อผู้บม่ ใบยาหรื อชาวไร่บม่ เอง ที่มีโรงบ่มใบยาสังกัดสถานีบม่ ใบยาของตน และปริมาณใบยาแห้ งที่จะรับ
ซื ้อจากผู้บม่ ใบยาหรื อชาวไร่บม่ เอง ที่มีโรงบ่มใบยาสังกัดสถานีบม่ ใบยาของตน (แบบ ย.ส. 311/1)
3. หนังสือสัญญาจะซื ้อจะขายใบยาแห้ งพันธุ์ยาสูบเวอร์ ยิเนียกับผู้บม่ ใบยา หรื อชาวไร่บม่ เองที่มีโรงบ่มใบยาสังกัด
สถานบ่มใบยาของตน (แบบ ย.ส. 312/2) ตามบัญชีรายชื่อ (2)
4. หนังสือสัญญาการรับซื ้อใบยาแห้ งพันธุ์เวอร์ ยิเนีย
5. การยื่นคาขออนุญาตและหลักฐานต่างๆ ให้ ยื่นภายในวันที่ 1 กรกฎาคม ของปี ที่ทาการเพาะปลูก
6. พิจาณาคาขอและเอกสาร และให้ สง่ แบบคาขออนุญาตให้ ซื ้อใบยาแห้ ง (แบบ ย.ส. 111/1) พร้ อมทังเสนอความเห็
้
น
ให้ สรรพสามิตภาคร่วมพิจารณา แล้ วแจ้ งให้ กรมฯ ทราบภายใน 20 วัน นับแต่วนั ที่จงั หวัดได้ รับการยื่นคาขอ
7. เมื่อกรมสรรพสามิตเห็นสมควรอนุญาต ให้ พื ้นที่แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาจัดทาสัญญาการซื ้อใบยาแห้ งพันธุ์
เวอร์ ยิเนีย (แบบ ย.ส. 318/1) พร้ อมทังวงเงิ
้ นสดหรื อจัดให้ มีสญ
ั ญาค ้าประกันของธนาคาร (แบบ ย.ส. 319/1) เพื่อเป็ น
การค ้าประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อเจ้ าพนักงานภายใน 20 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งให้ ทราบ จานวนเงินที่ใช้
ค ้าประกันให้ คดิ ในอัตรากิโลกรัมละ 2 บาท ของปริมาณใบยาแห้ งที่จะรับซื ้อแต่ต้องไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

การตรวจสอบเอกสาร

- ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
1 วันทาการ
ย.ส.111/1 และหลักฐาน
ประกอบ
- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของคาขอ
และหลักฐานประกอบ

การพิจารณา

- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 22 วันทาการ กรมสรรพสามิต
ถูกต้ องครบถ้ วนของแบบ
ย.ส.111/1 และหลักฐาน
ประกอบ พร้ อมข้ อกฏหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
-เจ้ าหน้ าที่พิจารณาเสนอผู้
มีอานาจพิจารณาตาม
ขันตอน
้
- ผู้มีอานาจพิจารณา
เห็นสมควรอนุญาต
- แจ้ งผลการอนุญาตมา
สรรพสามิตพื ้นที่
(ไม่รวมระยะเวลาการส่ง
ทางไปรษณีย์)

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

หมายเหตุ

-

(- สรรพสามิต
พื ้นที่แจ้ งให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตมาจัดทา
หนังสือสัญญา
การรับซื ้อใบยา
แห้ งพันธุ์เวอร์ ยิ
เนีย แบบ ย.ส.
318/1พร้ อมทัง้
วางเงินสด หรื อจัด
ให้ มีสญ
ั ญาค ้า
ประกันของ
ธนาคาร ตามแบบ
ย.ส. 319/1เพื่อ
เป็ นการค ้าประกัน
การปฏิบตั ิตาม
สัญญาต่อ
เจ้ าหน้ าที่นบั แต่
วันที่ได้ รับหนังสือ
แจ้ งให้ ทราบ
จานวนเงินที่ใช้ ค ้า
ประกันให้ คดิ ใน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

- เจ้ าหน้ าที่พิจารณาเสนอผู้ 7 วันทาการ
มีอานาจลงนามตาม
ขันตอน
้
โดยใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
(ไม่รวมระยะเวลาการส่ง
ทางไปรษณีย์)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

อัตรากิโลกรัมละ
2 บาท ของ
ปริมาณใบยาแห้ ง
ที่จะรับซื ้อ แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า
300,000 บาท
พร้ อมรับชาระ
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต)
-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
2) ใบสาคัญการ
กรมการปกครอง 0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(ถ้ ามี รับรอง
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

3)

หมายเหตุ
สาเนาถูกต้ อง)
(ออกไม่เกิน 6
เดือน ลงลายมือ
ชื่อพร้ อม
ประทับตราสาคัญ
ของบริษัท และ
รับรองสาเนาโดย
ผู้มีอานาจลงนาม
ตามหนังสือมอบ
อานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการขอ
กรมสรรพสามิต
อนุญาตซื ้อใบยา
แห้ ง (ย.ส.111/1)
บัญชีรายชื่อบ่ม ใบยาหรื อชาวไร่
บ่มเอง ที่มีโรงบ่ม
ใบยาสังกัดสถานี
บ่มใบยาของตน
และปริมาณใบ
ยาแห้ งที่จะรับซื ้อ
จากผู้บม่ ใบยา
หรื อชาวไร่บม่ เอง
ที่มีโรงบ่มใบยา
สังกัดสถานีบม่
ใบยาของตน

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

3)

4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
(แบบ ย.ส.
311/1)
หนังสือสัญญา จะซื ้อจะขายใบ
ยาแห้ งพันธุ์
ยาสูบเวอร์ ยิเนีย
กับผู้บม่ ใบยา
หรื อชาวไร่บม่ เอง
ที่มีโรงบ่มใบยา
สังกัดสถานบ่ม
ใบยาของตน
(แบบ ย.ส.
312/2)ตามบัญชี
รายชื่อ ที่ระบุใน
แบบ ย.ส.312/2
กรณีให้ ผ้ อู ื่นยื่น ขออนุญาตแทน
ให้ มีหนังสือมอบ
อานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอานาจ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่ าธรรมเนียม 3,000 บาท

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

(ผู้ขออนุญาตเป็ น
ผู้จดั ทา)

1

0

ฉบับ

(ผู้ขออนุญาตเป็ น
ผู้จดั ทา)

0

2

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ที่ตงส
ั ้ านักงานของผู้ยื่นคาขอ กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ (E-mail webmaster@excise.go.th โทรศัพท์ 1713)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Akkhadech Winaipanit
นายทวีป สอนชา
ปวริศา สุขมาก

