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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตโอนใบอนุญาตกรณีการโอนใบอนุญาตให้สร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยา
ของผู้บ่มใบยาหรือชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 31)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตโอนใบอนุญาตกรณีการโอนใบอนุญาตให้สร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาของผู้บ่ม
ใบยาหรือชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 31)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พรบยาสูบพ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตโอนใบอนุญาตกรณีการโอนใบอนุญาตให้สร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบ
ยาของผู้บ่มใบยาหรือชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 31) สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมือง
อุทัยธานี
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
สถานที่ตั้ง : 282 ม. 3 ต.น้าซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0 5697 0279 E-mail : e76809@excise.go.th /ติดต่อด้วยตนเอง น่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขออนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตกรณี (การโอนใบอนุญาตให้สร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาของผู้บ่มใบยาหรือ
ชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ)ให้ยื่นคาขอตามแบบย.ส. 110/3ต่อผู้มีอานาจออกใบอนุญาตณสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/
พื้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาตให้ไว้เพื่อพิจารณาเห็นสมควรอนุญาตก็ให้ออกใบอนุญาตฉบับใหม่แทนฉบับเดิม (ในกรณีที่ผู้รับ
อนุญาตถึงแก่กรรมให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นคาขอโอนใบอนุญาตภายในกาหนด 30 วันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตถึงแก่
กรรมหรือวันที่มีคาสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหากพ้นกาหนดดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการขออนุญาตใหม่)
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
1 วันทาการ สานักงาน
อนุญาตโอนใบอนุญาตกรณี
สรรพสามิตพื้นที่
การโอนใบอนุญาตให้สร้าง
อุทัยธานี สาขา
สถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบ
เมืองอุทัยธานี
ยาของผู้บ่มใบยาหรือชาวไร่
บ่มเองของโรงงานยาสูบและ
1)
หลักฐานประกอบเจ้าหน้าที่
ตรวจความถูกต้องครบถ้วน
ของคาขอและเอกสาร
ประกอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี สาขา
เมืองอุทัยธานี

หมายเหตุ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่นาเสนอ
3 วันทาการ
สรรพสามิตพื้นที่เพื่อ
พิจารณาคาขออนุญาตให้
โอนใบอนุญาตให้สร้างสถานี
บ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยา
และนาเสนอสรรพสามิตภาค
พร้อมเสนอความเห็นว่าควร
อนุญาตหรือไม่

การพิจารณา

สรรพสามิตภาคพิจารณา
และแจ้งหนังสือพิจารณา
อนุญาตมายังสรรพสามิต
พื้นที่

3 วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี สาขา
เมืองอุทัยธานี

-

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่แจ้งผลผู้ขอ
อนุญาตและรับชาระ
ค่าธรรมเนียมและจัดทา
ใบอนุญาตแบบย.ส. 203
หรือย.ส. 203/1 ฉบับใหม่
แทนฉบับเดิมและเก็บ
ใบอนุญาตฉบับเดิมไว้เป็น
หลักฐานและนาส่ง
สรรพสามิตภาคเพื่อลงนาม
ในใบอนุญาต

1 วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี สาขา
เมืองอุทัยธานี

-

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

สรรพสามิตภาคลงนามใน
ใบอนุญาตและนาส่ง
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
เพื่อส่งมอบให้ผู้ขออนุญาต
ต่อไปโดยใบอนุญาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

3 วันทาการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี สาขา
เมืองอุทัยธานี

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 วันทาการ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
ใบสาคัญการ
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
2)
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
บุคคล
การค้า

3)

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(ออกให้ไม่เกิน 6
เดือนลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคลและ
รับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามตาม
หนังสือมอบอานาจ
)

5/7

ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบการขอ
กรมสรรพสามิต
อนุญาตโอน
ใบอนุญาตให้
สร้างสถานีบ่มใบ
ยา/โรงบ่มใบยา
เพิ่มจานวนขึ้น
ตามมาตรา 31
แห่ง
พระราชบัญญัติ
ยาสูบพ.ศ. 2509
(ย.ส. 110/3)
ใบอนุญาตฉบับ กรมสรรพสามิต
เดิมหรือสาเนา
หนังสือแสดงการ
อนุญาตอย่างใด
อย่างหนึ่ง
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้านของสถาน
ที่ตั้ง
หนังสือยินยอม การโอนและรับ
โอน
สาเนาพินัยกรรม/ คาสั่งศาลหรือ
หนังสือรับรอง
การรับช่วงสิทธิ
หนังสือจาก
โรงงานยาสูบ
โรงงานยาสูบ
แสดงการอนุญาต
ให้โอนโควตาใบ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

0

ฉบับ

(ออกโดยผู้ขอ
อนุญาต)

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

0

ฉบับ

-
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ที่

7)

8)

9)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ยาแห้งของผู้โอน
ให้กับผู้รับโอน
กรณีให้ผู้อื่นยื่น
ขออนุญาตแทน
ให้มีหนังสือมอบ
อานาจพร้อมติด
อากรแสตมป์
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจ
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

(ออกโดยผู้ขอ
อนุญาต)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาสถานีละ
ค่าธรรมเนียม25 %
หมายเหตุ (ฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้นๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ใช้บริการ
หมายเหตุ พบการทุจริตไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้ง สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
สาขาเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ : 081 727 9327
2) ช่องทางการร้องเรียน หน่วยงานต้นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่องทางการร้องเรียนอีเมล์
webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ –
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5)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ -

