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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหร่ีซกิาแรต) ประเภท 1 ขายโดยไม่จาํกัดจาํนวน 

(มาตรา 21) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

กรม:สรรพสามิต กระทรวง: กระทรวงการคลงั 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตขายยาสบู(ยกเว้นบหุร่ีซกิาแรต) ประเภท 1 ขายโดยไมจํ่ากดัจํานวน (มาตรา 

21) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานสรรพามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูภิาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตขายยาสบู(ยกเว้นบหุร่ีซกิาแรต)  ประเภท 1  ขายโดยไมจํ่ากดั

จํานวน (มาตรา 21) สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 เลขท่ี 43  อาคารไทยซีซีทาว์เวอร์ ชัน้ 8  

ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2275 7494-98 

Email:Krungtep2@excise.go.th / ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด)       ตัง้แต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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ผู้ขออนญุาตจะต้องย่ืนขอใบอนญุาตขายยาสบู (ยกเว้นบหุร่ีซกิาแรต) ณ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/พืน้ท่ีสาขาท่ีร้านค้า

ตัง้อยู ่ผู้ ใดถกูเพิกถอนใบอนญุาตแล้วจะขออนญุาตใหมอี่กไมไ่ด้จนกวา่จะพ้นกําหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีได้ทราบคําสัง่ 

 

** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน

ขณะนัน้ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม

กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 

** ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนญุาตย่ืนคําขอและ

หลกัฐานประกอบ ให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องครบถ้วนของคําขอ

และเอกสารประกอบ 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สรรพสามิตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

2 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถกูต้องครบถ้วนของคําขอ

และเอกสารหลกัฐาน

ประกอบพร้อมข้อกฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ประกอบการพิจารณา 

 -เจ้าหน้าท่ีนดัวนัเวลาเพ่ือ

2 วนัทําการ สํานกังาน

สรรพสามิตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

2 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไปตรวจสถานท่ีท่ีขอรับ

ใบอนญุาตแนบแผนท่ี

โดยสงัเขปพร้อมนดัหมาย

และไปตรวจสถานท่ีตามวนั

เวลาท่ีกําหนด (กําหนด

ตรวจสถานท่ีภายใน 7 วนั

ทําการหลงัจากเอกสารใน

การขออนญุาตถกูต้องและ

ครบถ้วน) 

- เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บ

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 
 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าหน้าท่ีดําเนินการออก

ใบอนญุาตทางระบบงาน

ใบอนญุาต ตรวจสอบ

ความถกูต้องของ

ใบอนญุาตและเสนอผู้ มี

อํานาจลงนามใน 

ใบอนญุาต โดยไมอ่นญุาต

ถือเป็นใบเสร็จรับเงิน

คา่ธรรมเนียม 
 

4 วนัทําการ สํานกังาน

สรรพสามิตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

2 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 
ใบสําคญัการ

เปล่ียนช่ือ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (ไมเ่กิน 6 เดือน 

และรับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ

อนญุาตขาย

ยาสบู (ยกเว้น

บหุร่ีซกิาแรต) 

ประเภท 1 ขาย

โดยไมจํ่ากดั

จํานวน ตามแบบ

ของกรม

สรรพสามิต 

กรมสรรพสามติ 1 0 ฉบบั - 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้านสถานท่ี

ประกอบการ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงลายมือช่ือ

พร้อมประทบัตรา

นิตบิคุคล) 

3) 

สญัญาเช่าบ้าน

หรืออาคาร (ถ้า

มี) ให้แนบ

สญัญาเช่า 

พร้อมด้วย

หนงัสือแสดง

- 0 1 ฉบบั (ออกโดยเจ้าของ

บ้านเชา่หรือ

เจ้าของอาคาร

สถานท่ี 

ลงลายมือช่ือ

พร้อมประทบัตรา
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ความยนิยอม

ของผู้ให้เช่า และ

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของ

ผู้ให้เช่า (กรณี

เช่าสถานท่ี) 

อยา่งใดอยา่ง

หนึง่ 

นิตบิคุคล 

) 

4) 

กรณีเป็นนิติ

บคุคล ใช้สําเนา

หนงัสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิตบิคุคลของ

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้ากระทรวง

พาณิชย์ 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (ลงลายมือช่ือ

พร้อมประทบัตรา

นิตบิคุคล) 

5) 

แผนท่ี และ/หรือ

แผนผงัสงัเขป

แสดงภายใน

สถานท่ีท่ีขอรับ

ใบอนญุาต 

บริเวณและ

สถานท่ีใกล้เคียง 

- 1 0 ฉบบั (จดัทําโดยผู้ขอ

อนญุาต) 

6) 

สําเนาทะเบียน

มลูคา่เพิม่ของ

กรมสรรพากร 

(ถ้ามี) 

กรมสรรพากร 0 1 ฉบบั (ลงลายมือช่ือ

พร้อมประทบัตรา

นิตบิคุคล) 

7) หนงัสือมอบ - 1 0 ฉบบั (ออกโดยผู้ขอ
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจการขอ

อนญุาต 

อนญุาต ในกรณีท่ี

ผู้ขออนญุาตไม่

ได้มาด้วยตนเอง) 

8) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบอํานาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

) 

9) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนคําขอ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

หมายเหตุ –พบการทจุริต ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม บริการไมป่ระทบัใจ โปรดแจ้ง สรรพสามิตพืน้ท่ี  

               กรุงเทพมหานคร 2 

 

2) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามติ 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน อีเมล์ webmaster@excise.go.th 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์ 1713 

หมายเหตุ - 



7/7 
 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

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. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 


