
1/9 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตโอนใบอนุญำต (มำตรำ 31) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีนครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตโอนใบอนญุาต (มาตรา 31) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีนครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา  
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตโอนใบอนญุาต (มาตรา 31) 
ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีนครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีนครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา  เลขท่ี 7 งนนก านหง

สงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนคราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 03333  โทรศพัท์ :  300-623362                                         

e-mail : e73105@excise.go.th 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผู้ขออนญุาตประสงค์จะโอนใบอนญุาตให้นก่ผู้ อ่ืน ให้ย่ืนค าขอตามนบบ ย.ส. 110/2 ตอ่ผู้ มีอ านาจออกใบอนญุาต ณ 
ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/พืน้ท่ีสาขาท่ีออกใบอนญุาตให้ไว้ เพ่ือพิจารณาเห็นสมควรอนญุาตก็ให้ออกใบอนญุาต ฉบบั
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ใหมน่ทนฉบบัเดมิ (ในกรณีท่ีผู้ รับอนญุาต งึงนก่กรรมให้ทายาทหรือผู้จดัการมรดกย่ืนค าขอโอนใบอนญุาตภายใน
ก าหนด 30 วนั นบันตว่นัท่ี ผู้ รับอนญุาตงึงนก่กรรมหรือวนัท่ีมีค าสัง่ศาลนตง่ตัง้ผู้จดัการมรดก หากพ้นก าหนดดงักลา่วให้
งือวา่เป็น การขออนญุาตใหม่) 
หมายเหต ุ
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมง่กูต้องหรือไมค่รบง้วน นละไมอ่าจนก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ ผู้ รับค าขอนละผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องนละรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการนก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการนก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอนละเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ นละยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการนก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบง้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยนล้ว 
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้นตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบง้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยนล้ว 
 
**ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 นาทีกรณีระบบใช้งานได้เป็นปกติ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนญุาตย่ืนค าขอ 
อนญุาตโอนใบอนญุาตนละ
หลกัฐานประกอบ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจความ
งกูต้องครบง้วนของค าขอ
นละเอกสารประกอบ 
 

2 นาที ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
นครราชสีมา
สาขาเมือง
นครราชสีมา  
 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีเสนอให้ผู้ มี
อ านาจออกใบอนญุาต

1 นาที ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

พิจารณา พร้อมข้อ
กฎหมายนละระเบียบท่ี
เก่ียวของ เม่ือเห็นควร
อนญุาตให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บ
คา่ธรรมเนียมกบัผู้ขอ
อนญุาต นละด าเนินการ
ออกใบอนญุาตทาง
ระบบงานใบอนญุาตพร้อม
ตรวจสอบความงกูต้องของ
ใบอนญุาตก่อนน าเสนอผู้ มี
อ านาจลงนามใน
ใบอนญุาต 
 

นครราชสีมา
สาขาเมือง
นครราชสีมา 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ มีอ านาจลงนาม 
ตรวจสอบความงกูต้องของ
ใบอนญุาต นละตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน ก่อนลงนาม
ในใบอนญุาต โดย
ใบอนญุาตงือเป็น
ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียม 
 

2 นาที กรมสรรพสามิต - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 นาที 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

2) 
ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั ((ถ้ำมี) รับรอง
ส ำเนำถกูต้อง) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (ออกให้ไมเ่กิน 6 
เดือน ลงลำยมือ
ช่ือพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล และรับรอง
ส ำเนำถกูต้องโดย
ผู้ มีอ ำนำจลงนำม
ตำมหนงัสือมอบ
อ ำนำจ ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบกำรขอ
อนญุำตโอน
ใบอนญุำตตำม
มำตรำ 31 แหง่
พระรำชบญัญตัิ
ยำสบู พ.ศ. 
2509 (ย.ส. 
110/2) 

กรมสรรพสำมิต 1 0 ฉบบั - 

2) 

ใบอนญุำตฉบบั
เดมิ หรือส ำเนำ
หนงัสือแสดงกำร
อนญุำต อยำ่งใด

กรมสรรพสำมิต 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อยำ่งหนึง่ 

3) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของสถำน
ท่ีตัง้ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

4) 
หนงัสือยินยอม
กำรโอนและรับ
โอน 

- 1 0 ฉบบั (ออกโดยผู้ขอ
อนญุำต) 

5) 

ส ำเนำพินยักรรม/
ค ำสัง่ศำล หรือ
หนงัสือรับรอง
กำรรับช่วงสิทธิ 

- 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

6) 
หนงัสือมอบ
อ ำนำจกำรขอ
อนญุำต 

- 1 0 ฉบบั (ออกโดยผู้ขอ
อนญุำต) 

7) 

กรณีให้ผู้ อ่ืนย่ืน
ขออนญุำตแทน
ให้มีหนงัสือมอบ
อ ำนำจพร้อมติด
อำกรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (ออกโดยผู้ขอ
อนญุำต) 

8) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
มอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

9) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
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1) ใบอนุญำตผู้บ่มใบยำ      (ต่อ 1 โรง)  
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

2) ใบอนุญำตตัง้โรงอบใบยำ (ต่อ 1 โรง) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท)   
 

3) ผู้ใบอนุญำตอบใบยำ   (ต่อ 1 เคร่ืองอบ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท)   
 

4) ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ 
บุหร่ีซิกำแรต   (ฉบับละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

5) ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ 
บุหร่ีซิกำร์      (ฉบับละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

6) ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ 
ยำอัด           (ฉบับละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (มีค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท)   
 

7) ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ 
ยำเส้น         (ฉบับละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
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8) ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ 
ยำเส้นปรุง    (ฉบับละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

9) ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ 
บุหร่ีอ่ืน        (ฉบับละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

10) ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ 
ยำเคีย้ว        (ฉบับละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

11) ใบอนุญำตขำยยำเส้นหรือยำสูบ 
ยำเส้น  ประเภท 1 ขำยโดยไม่จ ำกัดจ ำนวน     (ฉบับละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

12) ใบอนุญำตขำยยำเส้นหรือยำสูบ 
ยำเส้น 
ประเภท 2 ขำยครัง้ละไม่เกินน ำ้หนัก 2 กิโลกรัม     (ฉบับละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

13) ใบอนุญำตขำยยำเส้นหรือยำสูบ 
ยำเส้น 
ประเภท 3 ผู้เพำะปลูกต้นยำสูบขำยยำเส้นท่ีท ำจำกใบยำท่ีปลูกเอง     (ฉบับละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
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14) ใบอนุญำตขำยยำเส้นหรือยำสูบ 
ยำสูบ 
ประเภท 1 ขำยโดยไม่จ ำกัดจ ำนวน 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

15) ใบอนุญำตขำยยำเส้นหรือยำสูบ 
ยำสูบ 
ประเภท 2 ขำยครัง้ละไม่เกิน 20,000 มวน ถ้ำเป็นยำเส้นปรุงหรือยำเคีย้ว ครัง้ละไม่เกินสิบกิโลกรัม 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

16) ใบอนุญำตขำยยำเส้นหรือยำสูบ 
ยำสูบ 
ประเภท 3 ขำยครัง้ละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้ำเป็นยำเส้นปรุงหรือยำเคีย้ว ครัง้ละไม่เกิน 200 กรัม 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

17) ใบอนุญำตซือ้ใบยำแห้ง      (ฉบับละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

18) ใบอนุญำตน ำเมล็ดพันธ์ุยำสูบ ต้นยำสูบ ใบยำ ยำอัด ยำเส้นหรือยำสูบ เข้ำมำในหรือส่งออกไปนอก
รำชอำณำจักร   (ฉบับละ) 
 ค่ำธรรมเนียม 25 % 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียม   ฉบบัละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนญุาตนัน้ๆ แต่ไม่ต ่ากว่าหา้ บาท )   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนค าขอ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีท่ีใช้บริการ 

หมายเหตุ - ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีนครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามิต 
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หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน อีเมล์ webmaster@excise.go.th 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท์ 1713 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 12/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / นก้ไข (User) 
จัดท ำโดย Akkhadech Winaipanit 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


