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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตโอนใบอนุญาต กรณี การโอนใบอนุญาตให้ สร้ างสถานีบ่มใบยาหรือ
โรงบ่ มใบยาของผู้บ่มใบยา หรื อชาวไร่ บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 31)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตโอนใบอนุญาต กรณี การโอนใบอนุญาตให้ สร้ างสถานีบม่ ใบยาหรื อโรงบ่มใบยา
ของผู้บม่ ใบยา หรื อชาวไร่บม่ เองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 31)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กรมสรรพสามิต
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตโอนใบอนุญาต กรณี การโอนใบอนุญาตให้ สร้ างสถานีบม่ ใบยาหรื อ
โรงบ่มใบยาของผู้บม่ ใบยา หรื อชาวไร่บม่ เองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 31)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ าขา/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
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ผู้ขออนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาต กรณี (การโอนใบอนุญาตให้ สร้ างสถานีบม่ ใบยาหรื อโรงบ่มใบยาของผู้บม่ ใบยา
หรื อชาวไร่บม่ เองของโรงงานยาสูบ)ให้ ยื่นคาขอตามแบบ ย.ส. 110/3ต่อผู้มีอานาจออกใบอนุญาต ณ สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาตให้ ไว้ เพื่อพิจารณาเห็นสมควรอนุญาตก็ให้ ออกใบอนุญาต ฉบับใหม่แทน
ฉบับเดิม (ในกรณีที่ผ้ รู ับอนุญาต ถึงแก่กรรมให้ ทายาทหรื อผู้จดั การมรดกยื่นคาขอโอนใบอนุญาตภายในกาหนด 30 วัน
นับแต่วนั ที่ ผู้รับอนุญาตถึงแก่กรรมหรื อวันที่มีคาสัง่ ศาลแต่งตังผู
้ ้ จดั การมรดก หากพ้ นกาหนดดังกล่าวให้ ถือว่าเป็ น การ
ขออนุญาตใหม่)
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
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
1 วันทาการ
อนุญาตโอนใบอนุญาต
กรณี การโอนใบอนุญาตให้
สร้ างสถานีบม่ ใบยาหรื อโรง
บ่มใบยาของผู้บม่ ใบยา

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หรื อชาวไร่บม่ เองของ
โรงงานยาสูบ และหลักฐาน
ประกอบ เจ้ าหน้ าที่ตรวจ
ความถูกต้ องครบถ้ วนของ
คาขอและเอกสารประกอบ
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่นาเสนอ
สรรพสามิตพื ้นที่เพื่อ
พิจารณาคาขออนุญาตให้
โอนใบอนุญาตให้ สร้ าง
สถานีบม่ ใบยาหรื อโรงบ่ม
ใบยา และนาเสนอ
สรรพสามิตภาค พร้ อม
เสนอความเห็นว่าควร
อนุญาตหรื อไม่

3 วันทาการ

กรมสรรพสามิต

-

การพิจารณา

สรรพสามิตภาคพิจารณา
และแจ้ งหนังสือพิจารณา
อนุญาตมายังสรรพสามิต
พื ้นที่

3 วันทาการ

กรมสรรพสามิต

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผลผู้ขอ
อนุญาต และรับชาระ
ค่าธรรมเนียม และจัดทา
ใบอนุญาตแบบ ย.ส. 203
หรื อ ย.ส. 203/1 ฉบับใหม่
แทนฉบับเดิม และเก็บ
ใบอนุญาตฉบับเดิมไว้ เป็ น

1 วันทาการ

กรมสรรพสามิต

-

2)

3)

4)

4/8

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หลักฐาน และนาส่ง
สรรพสามิตภาคเพื่อลงนาม
ในใบอนุญาต
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
5)

สรรพสามิตภาคลงนามใน 3 วันทาการ
ใบอนุญาตและนาส่ง
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
เพื่อส่งมอบให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ต่อไป โดยใบอนุญาตถือ
เป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม

กรมสรรพสามิต

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 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
ใบสาคัญการ
กรมการปกครอง 0
2)
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
บุคคล
การค้ า
3)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน ลงลายมือ
ชื่อพร้ อม
ประทับตรานิติ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บุคคล และรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดย
ผู้มีอานาจลงนาม
ตามหนังสือมอบ
อานาจ )

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการขอ
กรมสรรพสามิต
อนุญาตโอน
ใบอนุญาต ให้
สร้ างสถานีบม่ ใบ
ยา/โรงบ่มใบยา
เพิ่มจานวนขึ ้น
ตามมาตรา 31
แห่ง
พระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ.
2509 (ย.ส.
110/3)
ใบอนุญาตฉบับ กรมสรรพสามิต
เดิม หรื อสาเนา
หนังสือแสดงการ
อนุญาต อย่างใด
อย่างหนึง่
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้ านของสถาน
ที่ตงั ้

1

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่
4)

5)

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือยินยอม
การโอนและรับ
โอน
สาเนาพินยั กรรม/
คาสัง่ ศาล หรื อ
หนังสือรับรอง
การรับช่วงสิทธิ
หนังสือจาก
โรงงานยาสูบ
แสดงการ
อนุญาตให้ โอน
โควตาใบยาแห้ ง
ของผู้โอนให้ กบั
ผู้รับโอน
กรณีให้ ผ้ อู ื่นยื่น
ขออนุญาตแทน
ให้ มีหนังสือมอบ
อานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจ
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

16. ค่ าธรรมเนียม

-

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ออกโดยผู้ขอ
อนุญาต)

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

โรงงานยาสูบ

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ออกโดยผู้ขอ
อนุญาต)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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1)

ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตตัง้ สถานีบ่มใบยา สถานีละ
ค่ าธรรมเนียม 25 %
หมายเหตุ (ฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆ แต่ไม่ต่ากว่าห้า บาท )

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 5) 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
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