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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตตังสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่ มใบยาเพิมจํานวนขึน (มาตรา 9)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตภาคที
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน: การขออนุญาตตังสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิมจํานวนขึน (มาตรา 9)
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตภาคที
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตตังสถานีบม่ ใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิมจํานวนขึน (มาตรา 9)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานสรรพสามิ ตพืนที/พืนทีสาขาทีสถานีบ่มใบยาหรื อโรงบ่มใบยาตังอยู/่ ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขออนุญาตตังสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิมจํานวนขึนดําเนินการสร้ างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิมจํานวน
ขึนเสร็จเรียบร้ อยแล้ วแจ้ งให้ สรรพสามิตพืนทีทราบเพือดําเนินการออกใบอนุญาตตังสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิม
จํานวนขึน

2/6

หมายเหตุ
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ใน
ขณะนัน ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม หากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลา
ทีกําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ อื
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
** ทังนีจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

- ผู้ขออนุญาตยืนหนังสือ
1 วันทําการ
แจ้ งการสร้ างสถานีบ่มใบยา
หรือโรงบ่มใบยาเพิมจํานวน
ขึนแล้ วเสร็จ และหลักฐาน
ประกอบ
- เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของหนังสือ
แจ้ งการสร้ างสถานีบ่มใบยา
หรือโรงบ่มใบยาเพิมจํานวน
ขึนแล้ วเสร็จและหลักฐาน
ประกอบ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

2)

การพิจารณา

- เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 2 วันทําการ
ถูกต้ องครบถ้ วนของหนังสือ
แจ้ งการสร้ างสถานีบ่มใบยา
หรือโรงบ่มใบยาเพิมจํานวน
ขึนแล้ วเสร็จและหลักฐาน
ประกอบ พร้ อมข้ อกฎหมาย
และระเบียบทีเกียวข้ อง
- เจ้ าหน้ าทีทําการออก
ตรวจสอบพืนทีและการ
ก่อสร้ างสถานีบ่มใบยาหรือ
โรงบ่มใบยาเพิมจํานวนขึน
ทีแล้ วเสร็จ
- จ้ าหน้ าทีรายงานผลการ
ตรวจให้ สรรพสามิตพืนที
ทราบ พร้ อมรับชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ตังสถานีบ่มใบยา เจ้ าหน้ าทีพิจารณาเสนอผู้มี
อํานาจลงนามตามขันตอน
(ไม่รวมระยะเวลาการส่ง
ทางไปรษณีย์)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

- ผู้มีอํานาจลงนาม
พิจารณาอนุญาต
- จัดส่งใบอนุญาตให้
สรรพสามิตพืนทีเพือแจ้ งผู้
ขออนุญาตทราบ โดย
ใบอนุญาตถือเป็ น

1 วันทําการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที

สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
(ไม่รวมระยะเวลาการส่ง
ทางไปรษณีย์)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
ใบสําคัญการ
เปลียนชือ
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม

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

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือแจ้ งการ สร้ างสถานีบ่มใบ
ยาหรือโรงบ่มใบ
ยาเพิมจํานวนขึน
แล้ วเสร็จ
กรณีให้ ผ้ อู ืนยืน ขออนุญาตแทน
ให้ มีหนังสือมอบ
อํานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอํานาจ

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ผู้ขออนุญาตเป็ น
ผู้จดั ทํา)

1

0

ฉบับ

(ผู้ขออนุญาตเป็ น
ผู้จดั ทํา)

0

2

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมตังสถานีบ่มใบยา/สถานี
ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานสรรพสามิตพืนที/พืนทีสาขา กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ (E-mail webmaster@excise.go.th โทรศัพท์ 1713)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

