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การรับซื้อใบยาแห้งเตอร์กิชภายในประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ และควบคุ ม การรั บ ซื้ อ ใบยาแห้ ง ภายในประเทศ อย่ า งถู ก ต้ อ งและ
มีมาตรฐาน
1.2 เพื่อให้ได้ใบยาแห้งที่มีคุณภาพและปริมาณ ตรงตามความต้องการของการยาสูบแห่งประเทศไทย
1.3 เพื่อให้การรับซื้อใบยาแห้ง มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
1.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการรับซื้อใบยาแห้ง
2. ขอบเขตการใช้งาน
การรับซื้อใบยาแห้งเตอร์กิช
3. คาจากัดความ
3.1 ใบยาแห้ง หมายถึง เป็นใบยาที่แปรสภาพจากใบยาสด โดยวิธีการบ่มแดด, ทาให้แห้ง และสานักงานฯ
รับซื้อจากชาวไร่
3.2 ชั้นมาตรฐานใบยา หมายถึง ชั้นมาตรฐานใบยาเตอร์กิชไทยของการยาสูบแห่งประเทศไทย
3.3 กรรมการรับซื้อใบยา หมายถึงพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อานวยการควบคุมการรับซื้อใบยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- ประธานกรรมการฯ 1 คน มีคุณสมบัติคือ ต้องผ่านการอบรมชั้นมาตรฐานใบยาเตอร์กิช ไทย และ
ต้องผ่านการทบทวนและทดสอบการกาหนดชั้นมาตรฐานใบยาเตอร์กิชไทย
- กรรมการ 2 คน มีคุณสมบัติคือ ต้องผ่านการอบรมการจัดชั้นมาตรฐานใบยาเตอร์กิชไทย
3.4 ผู้อานวยการควบคุมการรับซื้อใบยา หมายถึง รองผู้ว่าการด้านใบยาหรือพนักงานการยาสูบแห่งประเทศ
ไทยที่มีคุณวุฒิและมีความเหมาะสมกับการควบคุมการรับซื้อใบยาซึ่งผู้ว่าการมีคาสั่งแต่งตั้ง โดยเป็นผู้ควบคุม
กากับดูแลการรับซื้อใบยาแห้งในประเทศแต่ละฤดูการผลิต
3.5 ผู้ขาย หมายถึงชาวไร่ในสังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ได้รับจัดสรรโควตาผลิตใบยาในแต่ละฤดูการผลิต
4. การจัดหาใบยาของการยาสูบแห่งประเทศไทย
ในแต่ละปี ฝ่ายใบยาจะประเมินปริมาณการจัดหาใบยาแต่ละชนิด โดยคานวณจากจานวนใบยาคงคลั ง
ที่มีอยู่เดิม ความต้องการใช้ใบยาในปีต่อไป และให้มีระดับใบยาอบแล้ว คงคลั งที่เหมาะสม แล้วเสนอขออนุมัติ
ดาเนิ น การจั ดหาจากคณะกรรมการอานวยการฯ จากนั้นจึงจัดสรรให้ ส านักงานยาสู บในส่ ว นภูมิภ าค เพื่อไป
ดาเนินการส่งเสริมการผลิต และรับซื้อใบยาแห้งตามโควตา และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ สานักงานยาสูบในสังกัดฝ่าย
ใบยา ก็จะดาเนินการจัด สรรโควตา ส่งเสริมการผลิต และรับซื้อใบยาจากชาวไร่ในสังกัด แล้วจัดส่งใบยาแห้งไป
ทาการแยกก้าน/อบ/ทาความสะอาด ก่อนนาไปเก็บรักษาหรือจัดส่งให้โรงงานผลิตบุหรี่ต่อไป
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ขั้นตอนการจัดหาใบยาของการยาสูบแห่งประเทศไทย
สารวจประมาณการจาหน่ายบุหรี่
และ STOCK ใบยา

ประเมินความต้องการใช้ใบยาแต่ละชนิด

เสนอขออนุมัติจัดหาใบยาจากคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
จัดสรรโควตาให้สานักงานฯ ไปส่งเสริมการผลิต

เวอร์ยิเนีย

สทล.แม่โจ้ สนับสนุน
วิชาการ

เบอร์เลย์

เตอร์กิช

ผู้บ่มฯ

ชาวไร่

ชาวไร่

ชาวไร่

เชียงใหม่
เชียงราย
แพร่

เชียงใหม่
เชียงราย
แพร่
หนองคาย
นครพนม

สุโขทัย
เพชรบูรณ์
หนองคาย
นครพนม

บ้านไผ่
นครพนม

รับซื้อใบยา

รับซื้อใบยา

รับซื้อใบยา

Process ณ
โรงทาความสะอาดชนบท

Process ณ โรงอบใบยาเด่นชัย

เก็บกอง ณ
โกดังแม่โจ้

เก็บกอง ณ
สถานีใบยาร้องกวาง

เก็บกอง ณ โรงอบใบยาเด่นชัย

โรงงานผลิตบุหรี่

เก็บกอง ณ โกดังชนบท
โกดังโนนชัย
เด่นชัย
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5. ขั้นตอนและการควบคุมการรับซื้อใบยาแห้ง
5.1 การเตรียมการก่อนการรับซื้อ
5.1.1
หั ว หน้ า สถานี /ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการรั บ ซื้ อ ใบยา จั ด เตรี ย มสถานที่ รั บ ซื้ อ และเก็ บ กอง
ตรวจซ่อมแซมอุปกรณ์และโกดังรับซื้อ และเก็บกองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเปิดฤดูการรับซื้อใบยาแห้ง
5.1.2 หัวหน้ากองธุรการและบัญชีติดต่อเจ้าหน้าที่สานักงาน ชั่ง ตวง วัด ให้ตรวจสอบเครื่องชั่งล่วงหน้า
ก่อนเปิดฤดูการรับซื้อ
5.1.3 พนักงานธุรการประจาสถานีใบยาตรวจสอบโปรแกรมการรับซื้อใบยาแห้งและขนส่ง
5.2 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
หั ว หน้ า สถานี ใ บยา พิ จ ารณาก าหนดหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานในการรั บ ซื้ อ ใบยาแห้ ง ชาวไร่
ตามบันทึกกาหนดหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการรับซื้อใบยาแห้งชาวไร่
5.3 กาหนดการรับซื้อ
พนั ก งานผู้ ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเพาะปลู ก ส ารวจปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ใบยาแห้ ง ที่ พ ร้ อ มขาย
เพื่อรวบรวมข้อมูล และดาเนินการ ดังต่อไปนี้
5.3.1 หัวหน้ าสถานีใบยา แจ้ง ประมาณรับซื้อใบยาแห้งประจาเดือน โดยพิจารณาตามบันทึกแผน
การรับซื้อและขนส่งประจาฤดู เสนอหัวหน้ากองจัดหาใบยา ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการรับซื้อ
5.3.2 หัวหน้าสถานีใบยา แจ้งกาหนดวันรับซื้อใบยาแห้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการรับซื้อ
เสนอหัวหน้ากองจัดหาใบยา
5.3.3 ผู้จัดการฯ เสนอกาหนดการรับซื้อใบยาแห้งประจาเดือน ต่อผู้อานวยการควบคุมการรับซื้อใบยา
5.4 แต่งตั้งกรรมการรับซื้อ
หั ว หน้ า กองจั ด หาใบยา
เสนอผู้ จั ด การเพื่ อ อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการรั บ ซื้ อ ใบยาแห้ ง ล่ ว งหน้ า
ก่อนวันรับซื้อ 1 สัปดาห์ ประกอบด้วย กรรมการรับซื้อใบยา 3 คน ทาหน้าที่ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการ 2 คน ทาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพใบยา และกาหนดชั้นใบยาในการรับซื้อ ทั้ง นี้ห้ามมิให้แต่งตั้ง
หัวหน้าสถานีฯ เป็นประธานกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่รับซื้อใบยาแห้ง ณ สถานีใบยาที่สังกัด
5.5 การรับซื้อ
5.5.1 การชี้บ่งใบยาแห้งที่ชาวไร่นามาขาย ผู้ขายจะต้องมีการติดป้ายที่กล่อง เพื่อชี้บ่งถึง หมายเลขกล่อง
รหัสสถานี น้าหนัก และชั้นใบยา ไว้ที่ป้ายหน้ากล่องใบยาแห้งทุกกล่อง
5.5.2 การรับใบยาแห้ง
5.5.2.1 พนั กงานที่ไ ด้รั บ มอบหมาย รับ กล่ องใบยาแห้ ง จากผู้ ข ายก่อ นวัน รับซื้ อ 1 วัน หรื อ
ในวันรับซื้อ
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5.5.2.2 ผู้ขายนากล่องใบยาแห้งวางเรียงตามลาดับ
5.5.2.3 พนักงานบันทึกหมายเลขกล่องใบยาแห้ง ลงในป้ายหน้ากล่องตามลาดับ
5.5.2.4 พนักงานบันทึกรหัสประจาตัวและจานวนกล่องของผู้ขาย แล้วพิมพ์ ใบบันทึกการรับซื้อใบยา
(บย.28) ชุด A และ B
5.5.3 การรับซื้อใบยาแห้ง
5.5.3.1 พนักงาน ตรวจสอบเครื่องชั่งทุกวันก่อนการรับซื้อ ด้วยตุ้มถ่วงมาตรฐานต่อหน้าตัวแทนผู้ขาย
พร้อมลงนามรับทราบลงในสมุดตรวจสอบเครื่องชั่งทั้ง 2 ฝ่าย
5.5.3.1 ชาวไร่นากล่องใบยาที่จะขาย จัดวางเรียงตามลาดับหมายเลขกล่อง
5.5.3.2 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ขานเลขทะเบียนชาวไร่ ชื่อ–สกุลชาวไร่ และหมายเลขกล่องใบยาแห้ง
เริ่มต้น (เฉพาะที่เริ่มต้นของแต่ละราย) ตามลาดับชาวไร่ที่ลงทะเบียนไว้ในโปรแกรมรับซื้อ
5.5.3.3 คณะกรรมการรั บ ซื้อใบยาแห้ ง จานวน 3 คน ร่ว มกันพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพ
ใบยาแห้งทีก่ ล่องจะซื้อ และประธานกรรมการเป็นผู้กาหนดและขานชั้นใบยาแห้งกล่องนั้น หากไม่มีกรรมการร่วม
คนใดโต้แย้งถือว่าใบยาแห้งกล่องนั้นได้ผ่านการกาหนดชั้นจากกรรมการรับซื้อ พนักงานเขียนชั้นใบยาที่ป้ายหน้า
กล่องใบยาแห้งนั้น ส่วนใบยาแห้งกล่องที่ไม่รับซื้อจะทาเครื่องหมาย  ที่ป้ายหน้ากล่องและส่งคืนชาวไร่ พร้อม
บันทึกในสมุดส่งคืนโดยระบุสาเหตุการส่งคืน , ลงลายมือชื่อชาวไร่รับคืนกล่องใบยาแห้ง
5.5.3.4 นากล่องใบยาแห้งที่ผ่านการกาหนดชั้นแล้วขึ้นเครื่องชั่ง
5.5.3.4 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ บันทึกเลขทะเบียนชาวไร่ ลงในโปรแกรมรับซื้อใบยา (เฉพาะที่เริ่มต้น
ของแต่ละราย) ตัดข้อนี้ออก เนื่องจากเปลี่ยนโปรแกรมรับซื้อใบยาดิบใหม่
5.5.3.5 พนั กงานบั น ทึก ชั้น ใบยาในใบ บย. 28 ชุด A และ B เจ้า หน้า ที่คอมพิว เตอร์ บั นทึ ก
ชั้นใบยาลงในโปรแกรมรับซื้อใบยา น้าหนั กสุทธิใบยาแห้งจะปรากฏที่จอแสดงผลโดยอัตโนมัติและเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์อ่านน้าหนักใบยาแห้ง
5.5.3.6 พนักงานบันทึกน้าหนักสุทธิใบยาแห้งลงในใบ บย. 28 ชุด A และ B
5.5.3.7 พนักงานเขียนน้าหนักที่ป้ายหน้ากล่องใบยาแห้ง
5.5.3.8 ผู้รับเหมาขนลาเลียงกล่องใบยาแห้งไปเก็บกอง แยกตามชั้นใบยา ในโกดังเก็บใบยา
5.5.3.9 เมื่อการรับซื้อใบยาแห้งเสร็จสิ้น
- กรรมการทั้ง 3 คน พร้อมพนักงานบันทึก ลงลายมือชื่อในใบ บย.28 A และ B
- ประธานกรรมการรับซื้อใบยาแห้งทารายงานรับซื้อใบยา เสนอผู้จัดการฯ
6. เอกสารรับซื้อ
6.1 พนักงานที่ได้รับมอบหมายจัดทาเอกสารการรับซื้อ ซึ่งประกอบด้วย
6.1.1 รายงานรหัสและราคาใบยา ให้หัวหน้าสถานีใบยา/ผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบและลงชื่อก่อนการ
รับซื้อใบยาทุกวัน
6.1.2 ใบรับซื้อใบยารวม 2 ฉบับ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องกับบันทึกการรับซื้อ (บย.28) ชุด A และ B
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6.1.2.1 ใบรับซื้อใบยารวม 1 ฉบับ แนบกับบันทึกการรับซื้อ (บย.28) ชุด A ส่ง
กองธุรการและบัญชี
6.1.2.2 ใบรับซื้อใบยารวม 1 ฉบับ ให้ผู้ขายเป็นหลักฐานการรับเงินค่าใบยา
6.1.2.3 ใบบันทึกการรับซื้อ บย.28 ชุด B เก็บไว้ที่สถานี
6.1.3 รายงานเงินกู้ชาวไร่ หรือ รายงานบัญชีชาวไร่ส่งธนาคาร 3 ฉบับ หรือรายงานอื่น ที่ธนาคาร แต่ละ
แห่งต้องการ เพื่อแยกรายละเอียดของแต่ละธนาคารสาขาฯที่ชาวไร่รับเงินค่าใบยา
- กองธุรการและบัญชี 1 ฉบับ เพื่อประกอบใบเบิกจ่าย
- ส่งธนาคารสาขาฯ จานวน 1 ฉบับ
- สถานีเก็บ 1 ฉบับ
6.1.4 รายงานแยกชั้นแยกกลุ่ม 2 ฉบับ
- กองจัดหาใบยา 1 ฉบับ เพื่อแจ้งปริมาณใบยาแต่ละชั้น แต่ละกลุ่ม
- สถานีเก็บ 1 ฉบับ
6.2 หัวหน้าสถานีใบยาลงนามในเอกสารต่างๆ และจัดส่งตามข้อ 6.1.1, 6.1.2 และ 6.1.3 หรือมอบหมายให้
ผู้ปฏิบัติงานแทนลงนาม
*หมายเหตุ แต่ละหน่วยงานอาจพิจารณาปริมาณการจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารตามความเหมาะสม
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การเก็บกองใบยาแห้งเตอร์กิช
1. ผู้รับผิดชอบ
1.1 ผู้ช่วยหัวหน้าสถานี หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 พนักงานธุรการ
2. คาจากัดความ
ใบยาแห้ง หมายถึง
รายการส่งใบยาแห้ง (shipment)

เป็นใบยาที่แปรสภาพจากใบยาสด ทาให้แห้งด้วยวิธีการ
บ่มแดด, และสานักงานฯ รับซื้อจากชาวไร่
หมายถึง รายการการขนส่งใบยา รายละเอียดประกอบ
ด้วย เลขทีก่ ล่องใบยา ชั้นใบยา น้าหนักใบยา น้าหนักหีบ
ห่อ รวมถึงวันที่ขนส่ง ตลอดจนลงลายมือผู้ส่งมอบและ
รับมอบ

3. วิธีเก็บกองรอการขนส่ง
3.1 การเตรียมโกดัง
3.1.1. รายละเอียดการตรวจสอบโกดัง
- ตรวจสอบความพร้อมของโกดังให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัยต่อการเก็บรักษาห่อ/กล่องใบยา
แห้งก่อนการรับซื้อใบยาประจาฤดูไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
- ตรวจสอบรอยรั่วหลังคาโกดัง ผนังโกดัง พื้นโกดัง ถ้ามีรอยร้าวรั่วให้ทาการซ่อมแซมให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนนาห่อ/กล่องใบยาแห้งเข้าเก็บกอง
- ตรวจสอบประตูโกดัง แสงสว่าง ตลอดจนระบบไฟฟ้า
- ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้
- ตรวจสอบการระบายน้ารอบโกดังเพื่อป้องกันน้าท่วม
3.1.2. นาแผงพลาสติกหรือไม้รองกล่องใบยา มาปูพื้นโกดังเพื่อที่จะรองรับกล่องใบยาแห้งจากการรับซื้อ
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเนื่องจากความชื้นที่พื้นโกดัง
3.1.3 ทาความสะอาดรอบบริเวณโกดัง เพื่อป้องกันอัคคีภัย ทาลายที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร
ของแมลงศัตรูยาสูบ
3.1.4. ตรวจสอบการใช้งานกับดักแสงไฟ (Light Trap) และซ่อมแซมให้มีความพร้อมในการใช้งาน
3.1.5. ประสานงานกับกองจัดหาใบยาเพื่อกาหนดวันพ่นน้ายาป้องกันกาจัดมอดยาสูบก่อนนากล่อง
ใบยาแห้งเข้าเก็บกองอย่างน้อย 7 วัน
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3.2 การเก็บกอง
3.2.1. ประชุม วางแผนการบริ ห ารโกดังให้ ส อดคล้ องกั บแผนการรั บซื้อใบยา กาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบ
กาหนดโกดังเก็บกองใบยาแต่ละเกรด
3.2.2. วันที่ทาการรับซื้อใบยา สถานีจะทาการแยกกล่องใบยาแห้งตามชั้นใบยาที่ผ่านการรับซื้อแล้วเข้า
เก็ บ กองโกดั ง ต่ า งๆ ตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ต ามแผนบริ ห ารโกดั ง การวางกล่ อ งใบยาแห้ ง จะวางห่ า งจากผนั ง
50 ซม. วางทับซ้อนกันไม่เกิน 15 ชั้น
3.2.3. การกองกล่องใบยาแห้ง กาหนดให้ 100 กล่อง/Shipment
3.2.4. พนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมายในการควบคุมการเก็บกองนาข้อมูลการเก็บกองไปตรวจสอบกับ
Shipment ก่อนประมวลผลที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้หมายเลขกล่อง ชั้นใบยา น้าหนัก ให้ถูกต้อง
ตรงกัน ถ้ามีกล่องใดที่ข้อมูลไม่ตรงกันให้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน
3.2.5. เปิ ด กั บ ดั ก แสงไฟเพื่ อ ตรวจสอบการระบาดของมอดยาสู บ เมื่ อ มี ก ารเก็ บ ใบยาในโกดั ง
เริ่มเปิ ดเวลา 16.00 น. และปิดเวลา 08.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี หลั งจากปิดกับดักแสงไฟแล้ ว
ให้นับจานวนมอดยาสูบทันทีโดยให้ทาสลบก่อน
3.2.6. พ่ น น้ ายาป้ อ งกั น ก าจั ด มอดยาสู บ เมื่ อ ตรวจพบมอด 50 ตั ว /โกดั ง /สั ป ดาห์ และรมแก๊ ส
ถ้ามากกว่า 150 ตัว/โกดัง/สัปดาห์
3.2.7. สุ่มตรวจสอบความผิดปกติของกองกล่องใบยาทุกวันทาการ
3.2.8. เปิด/ปิด ประตูโกดังเพื่อระบายอากาศและควบคุมความชื้น ตลอดการเก็บกอง
3.2.9. มีการตรวจสอบใบยาแห้งที่เก็บกองและรายงานคงคลังการเก็บกองทุกสัปดาห์
3.2.10. ทาความสะอาดภายในโกดังทุกสัปดาห์
ทั้งนี้ หากไม่สามารถเก็บกองตามข้อ 3.2 ได้ ให้พิจารณาการเก็บกองตามความเหมาะสมของ แต่ละ
สถานีฯ

-8-

การขนส่งใบยาแห้งเตอร์กิช
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกาหนดวิธีการในการส่งมอบและขนส่ง กล่องใบยาแห้ง จากสถานที่รับซื้อใบยาแห้งไปยังโรงงาน
ทาความสะอาดใบยาเตอร์กิช ชนบท
2. ขอบเขต
ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้ ใช้สาหรับพนักงานทุกระดับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบใบยาจากสถานที่
รับซื้อใบยา
3. คาจากัดความ
ใบยาแห้ง หมายถึง
รายการส่งใบยาแห้ง (shipment)

เป็นใบยาที่แปรสภาพจากใบยาสด ทาให้แห้ง ด้วยวิธีการ
บ่มแดด, และสานักงานฯ รับซื้อจากชาวไร่
หมายถึง รายการการขนส่งใบยา รายละเอียดประกอบ
ด้วย เลขทีก่ ล่องใบยา ชั้นใบยา น้าหนักใบยา น้าหนักหีบ
ห่อ รวมถึงวันที่ขนส่ง ตลอดจนลายมือลงนามของผู้ส่งมอบ
และรับมอบ

4. ขั้นตอนการขนส่งใบยาแห้งไปโรงงานทาความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท
4.1. โกดังเก็บใบยาชนบทจะแจ้งแผนการขนส่งประจาสัปดาห์ ให้กับสถานีล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ
โดยจะกาหนดวัน ชั้นใบยา และจานวน Shipment ที่จะให้ขนส่ง
4.2. สถานีจะกาหนดขนส่งใบยาแห้งตามความต้องการของโรงงานทาความสะอาดใบยาเตอร์กิช ชนบท
4.3. ตรวจสอบรถบรรทุกที่จะมารับใบยาแห้ง ดังนี้
- รถยนต์บรรทุกต้องอยู่ในสภาพดีและเหมาะสมในการขนส่ง
- ต้องมีวัสดุปูพื้นและผ้าใบคลุมรถเพื่อป้องกันไม่ให้ใบยาได้รับความเสียหายจากฝน ความชื้น
ฯลฯ
- ถ้าไม่ผ่านไม่ให้ขนส่ง
4.4. การขนกล่องใบยาแห้งแต่ละ Shipment ขึ้นรถบรรทุกให้สถานีสอบทานหมายเลขกล่องใบยาแห้ง
กับ Shipment ที่ขนส่งทุกกล่องให้ถูกต้องตรงกัน
4.5. เอกสารการขนส่ง
4.5.1. บย.16 พร้อม Shipment มอบให้ผู้ขนส่ง 1 ชุด
4.5.2. บย.16 พร้อม Shipment ส่งให้โกดังเก็บใบยาโนนชัย-ชนบท 1 ชุด
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4.5.3. บย.16 พร้อม Shipment ส่งให้สานักงานยาสูบบ้านไผ่ 1 ชุด
4.5.4. บย.16 พร้อม Shipment เก็บที่สถานี 1 ชุด
4.6. การยืนยันข้อมูลการขนส่ง เมื่อสถานีขนส่งใบยาในแต่ละวันเสร็จสิ้นลงแล้ว พนักงานบันทึกข้อมูลจะ
นาข้อมูลการขนส่งของแต่ละ Shipment ที่ขนส่งมายืนยันการขนส่งในโปรแกรมการขนส่งใบยาพร้อมกับสารอง
ข้อมูลการขนส่งใบยาแห้งประจาวัน ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีตรวจสอบข้อมูลในระบบ LRMS อีกครั้งเพื่อยืนยันความ
ถูกต้อง
4.7. การพิมพ์รายงานการขนส่ง
4.7.1. รายงานการขนกล่องใบยาประจาวัน (เป็นไฟล์ Excel)
4.7.2. รายงานการขนกล่องใบยาตั้งแต่วันแรกที่ขนส่งถึงปัจจุบัน
4.7.3. รายงานคงคลังใบยาแห้งเตอร์กิช
4.8. การส่งไฟล์ข้อมูล
ส่งไฟล์รายงานการขนส่งใบยาประจาวัน ให้กองจัดหาใบยา และโรงงานทาความสะอาดใบยา เตอร์กิช
ชนบท เข้าระบบ LRMS
4.9. พิมพ์รายงานการขนส่ง RPT_11 จากระบบ LRMS ทุกวัน หรือทุก 15 วัน (1-15 , 16-31) และให้
หัวหน้าสถานี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เซ็นรับรอง และส่งรายงานดังกล่าวให้กับสานักงานยาสูบบ้านไผ่ต่อไป
*หมายเหตุ แต่ละหน่วยงานอาจพิจารณาปริมาณการจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารตามความเหมาะสม
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