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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตซือใบยาแห้ งพันธุ์เบอร์ เล่ ย์ (มาตรา 25)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตพืนทีสุโขทัย
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน: การขออนุญาตซือใบยาแห้ งพันธุ์เบอร์เล่ย์ (มาตรา 25)
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตพืนทีสุโขทัย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลางทีตังอยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้ วยขันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานออกใบอนุญาตให้ รับซ้ อใบยาแห้ งพันธุ์เบอร์เล่ย์ พ.ศ.2541
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชนสํานักงานสรรพสามิตพืนทีสุโขทัย การขออนุญาตซือใบยาแห้ งพันธุ์เบอร์เล่ย์
(มาตรา 25)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานสรรพสามิ ตพืนทีสุโขทัย ถนนจรดวิ ถีถ่อง ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย 64000 โทร. 055-611024 ต่อ 16/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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หลักเกณฑ์ :
ผู้ขออนุญาตจะต้ องเป็ นผู้อยูใ่ นหลักเกณฑ์ข้อใด ข้ อหนึง ดังต่อไปนี
(1) โรงอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ
(2) บริษัทจํากัดทีมีวตั ถุประสงค์ในการค้ าใบยาซึงได้ จดทะเบียน มีจํานวนทุนรวมหุ้นทีชําระแล้ วไม่ตํากว่า 2 ล้ านบาท
และผู้ถือหุ้นต้ องเป็ นคนไทยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทังหมด
(3) บริษัทจํากัดทีได้ รับอนุญาตให้ ทําการอบใบยาอยู่แล้ ว
(4) บริษัทจํากัดทีได้ รวมกลุม่ ก่อตังขึนโดยผู้รับอนุญาตให้ ทําการบ่มใบยาอยู่แล้ ว
(5) บริษัทจํากัดทีได้ รับอนุญาตให้ ผกู ขาดการซือใบยา
(6) สหกรณ์ทีมีวตั ถุประสงค์เกียวแก่การผลิต การค้ าใบยา
วิธีการ :
(1) การซือใบยาแห้ งพันธุ์เบอร์เล่ย์
1.1 ผู้ขออนุญาตจะทําการซือใบยาแห้ งพันธุ์เบอร์เล่ย์กบั ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ยืนคําขอ อนุญาตซือใบยาแห้ ง (ย.ส.111)
1.2 บัญชีรายชือผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ และปริมาณใบยาแห้ งทีจะรับซือจากผู้เพาะปลูกแต่ละรายในจังหวัดทีจะทําการ
รับซือใบยาแห้ งตามแบบทีกรมสรรพสามิตกําหนดปริมาณใบยาแห้ งทีจะรับซือแต่ละจังหวัดต้ องไม่ตํากว่า 20,000
กิโลกรัม
1.3 หนังสือสัญญาจะซือจะขายใบยาแห้ งพันธุ์ยาสูบเบอร์เล่ย์กบั ผู้เพาะปลูกต้ นยาสูบตามบัญชีรายชือผู้เพาะปลูกใน
(1.2) ตามแบบทีกรมสรรพสามิตกําหนด (ย.ส.312)
1.4 หนังสือสัญญาการรับซือใบยาแห้ งพันธุ์เบอร์เล่ย์
1.5 หนังสือแต่งตังตัวแทนรับซือ และหนังสือมอบอํานาจการแต่งตังเป็ นตัวแทนการรับซือใบยาแห้ งพันธุ์เบอร์เล่ย์
1.6 การยืนคําขออนุญาตและหลักฐานต่าง ๆ ตามกําหนดเวลาดังนี
1.6.1 การซือใบยาแห้ งพันธุ์ยาสูบเบอร์เล่ย์ฤดูฝน ต้ องยืนภายในวันที 15 กรกฎาคม ของปี ทีทําการเพาะปลูก
1.6.2 การซือใบยาแห้ งพันธุ์ยาสูบเบอร์เล่ย์ฤดูปกติ ต้ องยืนภายในวันที 30 กันยายน ของปี ก่อนทีจะขอใบอนุญาตซือใบ
ยาแห้ ง
1.7 จัดให้ มีสญ
ั ญาคําประกันของธนาคาร ตามแบบทีกรมสรรพสามิตกําหนด เพือเป็ นการคําประกันการปฏิบตั ิตาม
สัญญาต่อเจ้ าพนักงานภายใน 20 วัน นับแต่วนั ทีแจ้ งให้ ทราบ จํานวนเงินทีใช้ คําประกันให้ คิดในอัตรากิโลกรัมละ 1 บาท
ของปริมาณใบยาแห้ งทีจะรับซือ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 200,000 บาท (การทําสัญญาการรับซือใบยาแห้ งพร้ อมทังวางเงิน
สด หรือจัดให้ มีสญ
ั ญาคําประกันของธนาคาร มิให้ ใช้ บงั คับกับโรงอุตสาหกรรมยาสูบของรัฐ)
หมายเหตุ
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ใน
ขณะนัน ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
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กําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม หากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลา
ทีกําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ อื
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
** ทังนีจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สรรพสามิตพืนที
สุโขทัย

การตรวจสอบเอกสาร

- ผู้ขออนุญาตยืนคําขอ
1 วันทําการ
ย.ส.111 และหลักฐาน
ประกอบ
- เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของคําขอ
และหลักฐานประกอบ

การพิจารณา

- เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 22 วันทําการ กรมสรรพสามิต
ถูกต้ องครบถ้ วนของแบบ
ย.ส.111 และหลักฐาน
ประกอบ พร้ อมข้ อกฏหมาย
และระเบียบทีเกียวข้ อง
-เจ้ าหน้ าทีพิจารณาเสนอผู้
มีอํานาจพิจารณาตาม
ขันตอน
- ผู้มีอํานาจพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เห็นสมควรอนุญาต- แจ้ ง
ผลการอนุญาตมา
สรรพสามิตพืนที(ไม่รวม
ระยะเวลาการส่งทาง
ไปรษณีย์)
- สรรพสามิตพืนทีแจ้ งให้ ผ้ ู
ขออนุญาตมาจัดทําหนังสือ
สัญญาการรับซือใบยาแห้ ง
พร้ อมทังวางเงินสด หรือจัด
ให้ มีสญ
ั ญาคําประกันของ
ธนาคาร เพือเป็ นการคํา
ประกันการปฏิบตั ิตาม
สัญญาต่อเจ้ าพนักงาน นับ
แต่วนั ทีแจ้ งให้ ทราบ พร้ อม
รับชําระค่าธรรมเนียม
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

- เจ้ าหน้ าทีพิจารณาเสนอผู้ 7 วันทําการ
มีอํานาจลงนามตาม
ขันตอนโดยใบอนุญาตถือ
เป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม
(ไม่รวมระยะเวลาการส่ง
ทางไปรษณีย์)

กรมสรรพสามิต

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
ใบสําคัญการ
เปลียนชือ
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

3)

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(ถ้ ามี รับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
(ออกไม่เกิน 6
เดือน ลงลายมือ
ชือพร้ อม
ประทับตราสําคัญ
ของบริษัท และ
รับรองสําเนาโดย
ผู้มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือมอบ
อํานาจ)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการขอ
กรมสรรพสามิต
อนุญาตซือใบยา
แห้ ง (ย.ส.111)
หลักฐานข้ อใดข้ อ หนึงดังต่อไปนี 1.
เป็ นโรง
อุตสาหกรรม
ยาสูบของรัฐหรือ
2.บริษัทจํากัดทีมี
วัตถุประสงค์ค้า

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบยา มีทนุ จด
ทะเบียนชําระ
แล้ วไม่ตํากว่า2
ล้ านบาทและผู้
ถือหุ้นเป็ นคน
ไทยไม่น้อยกว่า
50% ของหุ้น
ทังหมด หรือ 3.
บริษัทจํากัดที
ได้ รับอนุญาตให้
ทําการอบใบยา
อยู่แล้ ว หรือ 4.
บริษัทจํากัดที
รวมกลุม่ ก่อตัง
ขึนโดยผู้ได้ รับ
อนุญาตให้ ทํา
การบ่มใบยาอยู่
แล้ วหรือ 5.
บริษัทจํากัดที
ได้ รับอนุญาตให้
ผูกขาด การซือ
ใบยาหรือ 6.
สหกรณ์ทีมี
วัตถุประสงค์
เกียวแก่การผลิต
การค้ าใบยา
บัญชีรายชือผู้
เพาะปลูกต้น
ยาสูบ และ

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(ผู้ขออนุญาตเป็ น
ผู้จดั ทํา)
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ที

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ปริมาณใบยา
แห้ งทีจะรับซือ
จากผู้เพาะปลูก
แต่ละราย
หนังสือสัญญา จะซือจะขายใบ
ยาแห้ งกับผู้
เพาะปลูกต้น
ยาสูบตามบัญชี
รายชือผู้
เพาะปลูกตามข้ อ
3
กรณีให้ ผ้ อู ืนยืน ขออนุญาตแทน
ให้ มีหนังสือมอบ
อํานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอํานาจ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่ าธรรมเนียม 3,000 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ผู้ขออนุญาตเป็ น
ผู้จดั ทํา)

1

0

ฉบับ

(ผู้ขออนุญาตเป็ น
ผู้จดั ทํา)

0

2

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานสรรพสามิตพืนที/พืนทีสาขาทีทีตังสํานักงานของผู้ยืนคําขอ กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ –พบการทุจริตไม่ได้ รบั ความเป็ นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสํานักงานสรรพสามิตพืนที
สุโขทัย โทร. 2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)
จัดทําโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

