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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-ยกเว้ นบุหรี่ซิกำแรต(มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้ นบุหรี่ ซิกาแรต(มาตรา 17)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กรมสรรพสามิต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้ นบุหรี่ ซิกาแรต(มาตรา 17)
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
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 -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
(1) จัดโรงอุตสาหกรรมยาสูบให้ มนั่ คง มีทางที่จะขนยาเส้ น ยาสูบ หรื อยาอัดออกจากโรงงานเฉพาะที่ได้ รับอนุญาต
(2) เก็บรักษาใบยา ยาเส้ น ยาสูบ หรื อยาอัด ไว้ ในสถานที่ที่ได้ รับอนุญาต
(3) จัดให้ มีห้องที่มนั่ คงภายในภายในโรงอุตสาหกรรมสาหรับเก็บรักษายาเส้ น หรื อยาสูบที่บรรจุซองแล้ วแต่ยงั มิได้
ปิ ดแสตมป์ยาสูบ
(4) ในกรณีที่มีเจ้ าพนักงานควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมยาสูบ ให้ จดั ให้ มีที่ทาการอันเหมาะสมและมีพสั ดุตา่ งๆ อัน
ควรแก่ที่ทาการ
(5) ยอมให้ เจ้ าพนักงานตรวจของคงโรง ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ ในการประกอบอุตสาหกรรมยาเส้ น ยาสูบ หรื อยาอัด
(6) โรงอุตสาหกรรมที่มีเจ้ าพนักงานควบคุมอยู่โดยปกติ ให้ ทาการวันหนึง่ ระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 17.30 น. รวม
เวลาหยุดพักไม่น้อยกว่าหนึง่ ชัว่ โมง แต่ถ้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะทานอกเวลาที่กาหนดไว้ นี ้หรื อเปิ ดทาการให้
วันหยุดราชการจะต้ องได้ รับอนุญาตจากอธิบดี
(7) ให้ ทาบัญชีแสดงจานวนยาเส้ น ยาสูบ หรื อยาอัดที่ผลิตขึ ้นจาหน่ายโดยลงรายการทุกวันที่มีการผลิตและ
จาหน่ายตามแบบ ย.ส.307 ไว้ ที่โรงอุตสาหกรรมยาสูบ บัญชีประจาวันต้ องทาให้ เสร็จภายในเวลา 10.00 น. ของวันรุ่งขึ ้น
(8) ส่งงบเดือนแสดงจานวนยาเส้ น ยาสูบ หรื อยาอัด ที่ผลิตและจาหน่าย ตามแบบ ย.ส.407 ต่อเจ้ าหน้ าที่ภายใน
วันที่ 7 ของเดือนถัดไป
(9) การประกอบอุตสาหกรรมยาสูบซึง่ ใช้ คนทางานเป็ นปกติไม่เกิน 4 คน ปฏิบตั ิตามข้ อ (2) (3) (5) (7) (8)
(10) ผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข มีความผิดต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท
(11) ผ่อนผันให้ ผ้ เู พาะปลูกต้ นยาสูบที่ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ (ยาเส้ น) กับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบกรณีทายาเส้ นขายซึง่ ใช้ คนทางานไม่เกิน 4 คน ไม่ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตาม
ข้ อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(12) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบต้ องพิมพ์หรื อประทับชื่อโรงอุตสาหกรรมยาสูบชื่อจังหวัดที่ตงโรงอุ
ั ้ ตสาหกรรม
ยาสูบ และชื่อประเทศไทย ลงบนซองยาสูบทุกซองด้ วยอักษรไทยหรื อ อักษรอังกฤษ
(13) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบจะต้ องส่งตัวอย่างซองที่จะใช้ บรรจุยาสูบให้ เจ้ าพนักงานตรวจสอบและเห็นชอบ
ด้ วยก่อน จึงจะใช้ บรรจุยาสูบออกจาหน่ายต่อไปได้
(14) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบต้ องส่งตัวอย่างยาสูบที่บรรจุซองแสตมป์ยาสูบครบถ้ วนแล้ วให้ แก่เจ้ าพนักงาน
ชนิดละ 2 ซอง โดยไม่คดิ ราคา
(15) การซื ้อแสตมป์ยาสูบ ให้ ผ้ ปู ระกอบอุตสาหกรรมยาสูบนาสมุดคูม่ ือการซื ้อแสตมป์ยาสูบแบบ ย.ส. 305 ซึง่
เจ้ าพนักงานจ่ายให้ มาให้ เจ้ าพนักงานลงรายการซื ้อแสตมป์ยาสูบทุกครัง้
(16) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ทายาเส้ นเพื่อการค้ า ไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้ อ (12) (13) (14) (15)
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** 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
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอเป็ นผู้ 1 วันทาการ
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
-ยกเว้ นบุหรี่ ซิกาแรตและ
หลักฐานประกอบ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของคาขอ
และเอกสารประกอบ และ
เข้ าตรวจสอบสถานที่ของผู้
ขออนุญาต

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เสนอให้ ผ้ มู ี
2 วันทาการ
อานาจออกใบอนุญาต
พิจารณา พร้ อมข้ อ
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของเมื่อเห็นควร
อนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บ

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

-

กรมสรรพสามิต

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ค่าธรรมเนียมกับผู้ขอ
อนุญาต และดาเนินการ
ออกใบอนุญาตทาง
ระบบงานใบอนุญาตพร้ อม
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ใบอนุญาตก่อนนาเสนอผู้มี
อานาจลงนามใน
ใบอนุญาต
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

ผู้มีอานาจลงนาม
2 วันทาการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ใบอนุญาต และตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน ก่อนลงนาม
ในใบอนุญาตโดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

กรมสรรพสามิต

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชำชน
ใบสำคัญกำร
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
2)
เปลี่ยนชื่อ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(ถ้ ำมี รับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

3)

หมำยเหตุ
(ออกไม่เกิน 6
เดือน ลงลำยมือ
ชื่อพร้ อม
ประทับตรำสำคัญ
ของบริษัท และ
รับรองสำเนำโดย
ผู้มีอำนำจลงนำม
ตำมหนังสือมอบ
อำนำจ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
อนุญำตประกอบ
อุตสำหกรรม
ยำสูบ (ย.ส.107)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนสถำนที่
ประกอบ
อุตสำหกรรม
กรณีสถำนที่
ประกอบ
อุตสำหกรรม
ไม่ใช่ของตนเอง
ให้ แนบสำเนำ
สัญญำเช่ำ
ประกอบ
กรณีเช่ำให้ แนบ
หนังสือแสดง

กรมสรรพสำมิต

1

กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

0

2

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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ที่

5)

6)

7)

8)

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ควำมยินยอม
ของผู้ให้ เช่ำและ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้ให้ เช่ำ
แผนที่สงั เขป
แสดงภำยใน
สถำนที่ที่ขอรับ
ใบอนุญำต
บริเวณและ
สถำนที่ใกล้ เคียง
สำเนำทะเบียน
มูลค่ำเพิ่มของ
กรมสรรพำกร
(ภ.พ. 20) ( ถ้ ำมี)
กรณีให้ ผ้ อู ื่นยื่น
ขออนุญำตแทน
ให้ มีหนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์
บัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจ
บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

(จัดทำโดยผู้ขอ
อนุญำต)

กรมสรรพำกร

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

(ออกโดยผู้ขอ
ใบอนุญำต)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตให้ ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(บุหรี่ซิกำร์ )
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตให้ ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(ยำอัด)
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 3) ใบอนุญำตให้ ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(ยำเส้ น)
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ 4) ใบอนุญำตให้ ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(ยำเส้ นปรุง)
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 5) ใบอนุญำตให้ ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(บุหรี่อ่ ืน)
ค่ ำธรรมเนียม 250 บาท
หมำยเหตุ 6) ใบอนุญำตให้ ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(ยำเคีย้ ว)
ค่ ำธรรมเนียม 250 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สาขา
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

23/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Akkhadech Winaipanit
นายทวีป สอนชา
ปวริศา สุขมาก

