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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-ยกเว้นบุหร่ีซิกำแรต(มำตรำ 17) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตประกอบอตุสาหกรรมยาสบู-ยกเว้นบหุร่ีซิกาแรต(มาตรา 17) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

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

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตประกอบอตุสาหกรรมยาสบู-ยกเว้นบหุร่ีซิกาแรต(มาตรา 17) 
ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ที่/ส านกังานสรรพสามิตพืน้ทีส่าขา /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน ส านกังานสรรพสามิตพืน้ทีอ่ดุรธานี 96 ถ.ประจกัษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000           
E-mail : udonthanee@excise.go.th Website : http://udonthani.excise.go.th 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 จดัโรงอตุสาหกรรมยาสบูให้มัน่คง มีทางท่ีจะขนยาเส้น ยาสบู หรือยาอดัออกจากโรงงานเฉพาะท่ีได้รับอนญุาต 
 เก็บรักษาใบยา ยาเส้น ยาสบู หรือยาอดั ไว้ในสถานท่ีท่ีได้รับอนญุาต 
 จดัให้มีห้องท่ีมัน่คงภายในภายในโรงอตุสาหกรรมส าหรับเก็บรักษายาเส้น หรือยาสบูท่ีบรรจซุองแล้วแตย่งัมิได้ปิด
แสตมป์ยาสบู 
 ในกรณีท่ีมีเจ้าพนกังานควบคมุโรงงานอตุสาหกรรมยาสบู ให้จดัให้มีท่ีท าการอนัเหมาะสมและมีพสัดตุา่งๆ อนัควร
แก่ท่ีท าการ 
 ยอมให้เจ้าพนกังานตรวจของคงโรง ตลอดจนอปุกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอตุสาหกรรมยาเส้น ยาสบู หรือยาอดั 
 โรงอตุสาหกรรมท่ีมีเจ้าพนกังานควบคมุอยูโ่ดยปกต ิให้ท าการวนัหนึง่ระหวา่งเวลา 7.30 น. ถึง 17.30 น. รวมเวลา
หยดุพกัไมน้่อยกว่าหนึง่ชัว่โมง แตถ้่าผู้ประกอบอตุสาหกรรมจะท านอกเวลาท่ีก าหนดไว้นีห้รือเปิดท าการให้
วนัหยดุราชการจะต้องได้รับอนญุาตจากอธิบดี 
 ให้ท าบญัชีแสดงจ านวนยาเส้น ยาสบู หรือยาอดัท่ีผลิตขึน้จ าหนา่ยโดยลงรายการทกุวนัท่ีมีการผลิตและจ าหน่าย
ตามแบบ ย.ส.307 ไว้ท่ีโรงอตุสาหกรรมยาสบู บญัชีประจ าวนัต้องท าให้เสร็จภายในเวลา 10.00 น. ของวนัรุ่งขึน้ 
 สง่งบเดือนแสดงจ านวนยาเส้น ยาสบู หรือยาอดั ท่ีผลิตและจ าหนา่ย ตามแบบ ย.ส.407 ตอ่เจ้าหน้าท่ีภายในวนัท่ี 7 
ของเดือนถดัไป 
 การประกอบอตุสาหกรรมยาสบูซึง่ใช้คนท างานเป็นปกติไมเ่กิน 4 คน ปฏิบตัติามข้อ (2) (3) (5) (7) (8) 
 
(10) ผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไข มีความผิดต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาท 
 
(11) ผอ่นผนัให้ผู้ เพาะปลกูต้นยาสบูท่ีได้รับอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบู (ยาเส้น) กบัผู้ประกอบ 
อตุสาหกรรมยาสบูกรณีท ายาเส้นขายซึง่ใช้คนท างานไมเ่กิน 4 คน ไมต้่องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขตาม
ข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
(12) ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบูต้องพิมพ์หรือประทบัช่ือโรงอตุสาหกรรมยาสบูช่ือจงัหวดัท่ีตัง้โรงอตุสาหกรรมยาสบู 
และช่ือประเทศไทย ลงบนซองยาสบูทกุซองด้วยอกัษรไทยหรือ อกัษรองักฤษ 
 
(13) ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบูจะต้องสง่ตวัอยา่งซองท่ีจะใช้บรรจยุาสบูให้เจ้าพนกังานตรวจสอบและเห็นชอบด้วย
ก่อน จงึจะใช้บรรจยุาสบูออกจ าหนา่ยตอ่ไปได้ 
 
(14) ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบูต้องสง่ตวัอย่างยาสบูท่ีบรรจซุองแสตมป์ยาสบูครบถ้วนแล้วให้แก่เจ้าพนกังานชนิดละ 
2 ซอง โดยไมค่ดิราคา 
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(15) การซือ้แสตมป์ยาสบู ให้ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบูน าสมดุคูมื่อการซือ้แสตมป์ยาสบูแบบ ย.ส. 305 ซึง่เจ้า
พนกังานจา่ยให้ มาให้เจ้าพนกังานลงรายการซือ้แสตมป์ยาสบูทกุครัง้ 
 
(16) ผู้ประกอบอตุสาหกรรมยาสบูท่ีท ายาเส้นเพ่ือการค้า ไมต้่องปฏิบตัติามข้อ (12) (13) (14) (15) 
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนญุาตย่ืนค าขอเป็นผู้
ประกอบอตุสาหกรรมยาสบู 
-ยกเว้นบหุร่ีซิกาแรตและ
หลกัฐานประกอบ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจความ
ถกูต้องครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารประกอบ และ
เข้าตรวจสอบสถานท่ีของผู้
ขออนญุาต 
 

3 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีเสนอให้ผู้ มี
อ านาจออกใบอนญุาต
พิจารณา พร้อมข้อ
กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของเม่ือเห็นควร
อนญุาตให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บ
คา่ธรรมเนียมกบัผู้ขอ
อนญุาต และด าเนินการ
ออกใบอนญุาตทาง
ระบบงานใบอนญุาตพร้อม
ตรวจสอบความถกูต้องของ
ใบอนญุาตก่อนน าเสนอผู้ มี
อ านาจลงนามใน
ใบอนญุาต 
 

1 วนั ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้ มีอ านาจลงนาม 
ตรวจสอบความถกูต้องของ
ใบอนญุาต และตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน ก่อนลงนาม
ในใบอนญุาตโดย
ใบอนญุาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียม 
 

1 วนั ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

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 (ออกไมเ่กิน 6 
เดือน  ลงลำยมือ
ช่ือพร้อม
ประทบัตรำส ำคญั
ของบริษัท และ
รับรองส ำเนำโดย
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) 

แบบค ำขอ
อนญุำตประกอบ
อตุสำหกรรม
ยำสบู (ย.ส.107) 

กรมสรรพสำมิต 1 0 ฉบบั - 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนสถำนท่ี
ประกอบ
อตุสำหกรรม 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 
กรณีสถำนท่ี
ประกอบ

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อตุสำหกรรม
ไมใ่ชข่องตนเอง
ให้แนบส ำเนำ
สญัญำเชำ่
ประกอบ 

4) 

กรณีเชำ่ให้แนบ
หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ให้เชำ่และ
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผู้ให้เชำ่ 

- 0 2 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

5) 

แผนท่ีสงัเขป
แสดงภำยใน
สถำนท่ีท่ีขอรับ
ใบอนญุำต
บริเวณและ
สถำนท่ีใกล้เคียง 

- 1 0 ฉบบั (จดัท ำโดยผู้ขอ
อนญุำต) 

6) 

ส ำเนำทะเบียน
มลูคำ่เพิ่มของ
กรมสรรพำกร 
(ภ.พ. 20) ( ถ้ำมี) 

กรมสรรพำกร 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

7) 

กรณีให้ผู้ อ่ืนย่ืน
ขออนญุำตแทน
ให้มีหนงัสือมอบ
อ ำนำจพร้อมติด
อำกรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (ออกโดยผู้ขอ
ใบอนญุำต) 

8) บตัรประจ ำตวั กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประชำชนของผู้
มอบอ ำนำจ 

ถกูต้อง) 

9) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบอนุญำตให้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(บุหร่ีซิกำร์) 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

2) ใบอนุญำตให้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(ยำอัด) 
 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

3) ใบอนุญำตให้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(ยำเส้น) 
 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

4) ใบอนุญำตให้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(ยำเส้นปรุง) 
 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

5) ใบอนุญำตให้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(บุหร่ีอ่ืน) 
 ค่ำธรรมเนียม 250 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

6) ใบอนุญำตให้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(ยำเคีย้ว) 
 ค่ำธรรมเนียม 250 บาท 
หมำยเหตุ -   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนค าขอ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีสาขา  

หมายเหตุ - กรณีต้องการเพิ่มรายละเอียด  เร่ือง การร้องเรียน เชน่ “พบการทจุริต ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

บริการไมป่ระทบัใจ” โปรดแจ้ง  สรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี  โทรศพัท์  081-7087025 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามิต 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท์  1713 

หมายเหตุ - 
4) 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 / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย Akkhadech Winaipanit 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


