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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตตัง้โรงอบใบยำหรือเพิ่มจ ำนวนเคร่ืองอบใบยำ (มำตรำ 12) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตตัง้โรงอบใบยาหรือเพิ่มจ านวนเคร่ืองอบใบยา (มาตรา 12) 
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 าคญัดาานเรรฐกกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

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

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตตัง้โรงอบใบยาหรือเพิ่มจ านวนเคร่ืองอบใบยา (มาตรา 12)
 ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ที่/พืน้ทีส่าขาทีจ่ะตัง้โรงอบใบยาหรือเพ่ิมจ านวนเคร่ืองอบใบยา/

ติดต่อดว้ยตนเอง 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 - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผูาขออนญุาตตัง้สถานีตัง้โรงอบใบยาหรือเพิ่มจ านวนเคร่ืองอบใบยา ด าเนินการสรา างสถานีตัง้โรงอบใบยาหรือเพิ่มจ านวน
เคร่ืองอบใบยาเสร็จเรียบรา อยแลาวแจางใหาสรรพสามิตพืน้ท่ีทราบเพ่ือด าเนินการออกใบอนญุาตสถานีตัง้โรงอบใบยาหรือ
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เพิ่มจ านวนเคร่ืองอบใบยา ตัง้โรงอบใบยาหรือเพิ่มจ านวนเคร่ืองอบใบยา 
หมายเหต ุ
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตาองหรือไมค่รบถาวน และไมอ่าจแกาไข/เพิ่มเตมิไดาใน
ขณะนัน้ ผูา รับค าขอและผูา ย่ืนค าขอจะตาองลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกักาน ร่วมกนั พรา อม
ก าหนดระยะเวลาใหาผูา ย่ืนค าขอด าเนินการแกาไข/เพิ่มเตมิ หากผูา ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแกาไข/เพิ่มเตมิไดาภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ผูา รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนกังานเจาาหนาาท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผูา ย่ืนค าขอจะด าเนินการแกาไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถาวนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบราอยแลาว 
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จาาหนาาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถาวนตามท่ีระบไุวาในคูมื่อ
ประชาชนเรียบราอยแลาว 
 
** ทัง้นีจ้ะมีการแจางผลการพิจารณาใหาผูา ย่ืนค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแลาวเสร็จ      
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

- ผูาขออนญุาตย่ืนหนงัสือ
แจางการสรา างโรงอบใบยา
หรือเพิ่มจ านวนเคร่ืองอบใบ
ยาแลาวเสร็จ และหลกักาน
ประกอบ 
- เจาาหนาาท่ีตรวจสอบความ
ถกูตาองครบถาวนของหนงัสือ
แจางการสรา างโรงอบใบยา
หรือเพิ่มจ านวนเคร่ืองอบใบ
ยาแลาวเสร็จ และหลกักาน
ประกอบ 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

- เจาาหนาาท่ีตรวจสอบความ
ถกูตาองครบถาวนของหนงัสือ
แจางการสรา างโรงอบใบยา
หรือเพิ่มจ านวนเคร่ืองอบใบ
ยาแลาวเสร็จ และหลกักาน
ประกอบพราอมขาอกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวขาอง 
- เจาาหนาาท่ีท าการออก
ตรวจสอบพืน้ท่ีและการ
ก่อสรา างโรงอบใบยาหรือ
เพิ่มจ านวนเคร่ืองอบใบยา 
- เจาาหนาาท่ีรายงานผลการ
ตรวจใหาสรรพสามิตพืน้ท่ี
ทราบ พรา อมรับช าระ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตใหา
ตัง้โรงอบใบยา  
- เจาาหนาาท่ีพิจารณาเสนอผุา
มีอ านาจลงนามตาม
ขัน้ตอน 
(ไมร่วมระยะเวลาการสง่
ทางไปรฐณีย์) 
 

2 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

- ผูา มีอ านาจลงนาม
พิจารณาอนญุาต 
- จดัสง่ใบอนญุาตใหา
สรรพสามิตพืน้ท่ีเพ่ือแจางผูา
ขออนญุาตทราบโดย
ใบอนญุาตถือเป็น

1 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียม  
(ไมร่วมระยะเวลาการสง่
ทางไปรฐณีย์) 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   4 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
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) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

หนงัสือแจ้งกำร
สร้ำงโรงอบใบยำ
หรือเพิ่มจ ำนวน
เคร่ืองอบใบยำ 

- 1 1 ฉบบั (ผู้ขออนญุำตเป็น
ผู้จดัท ำ) 

2) 

กรณีให้ผู้ อ่ืนย่ืน
ขออนญุำตแทน
ให้มีหนงัสือมอบ
อ ำนำจพร้อมติด
อำกรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (ผู้ขออนญุำตเป็น
ผู้จดัท ำ) 

3) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
มอบและผู้ รับ
มอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตัง้โรงอบใบยำโรงละ 10,000 บำท 

 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/พืน้ท่ีสาขาท่ีท่ีท าการตัง้โรงอบใบยา กรมสรรพสามิต 

หมายเหตุ (E-mail webmaster@excise.go.th โทรศพัท์ 1713) กรณีตาองการเพิ่มรายละเอียด              

เร่ือง การรา องเรียน เชน่ “พบการทจุริต ไมไ่ดารับความเป็นธรรม บริการไมป่ระทบัใจ” โปรดแจาง สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี  โทรรพัท์  081-7087025 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน รนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรักมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
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เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 12/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

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

 
 

 
 


