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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสาํหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหร่ีซกิาแรตประเภท 3 ขาย

ครัง้ละไม่เกนิ 1,000 มวน (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจาํกัดและธนาคารกรุงไทย) (มาตรา 21) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรงเทพมหานคร 2 

กรม:สรรพสามิต กระทรวง: กระทรวงการคลงั 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนญุาตขายลว่งหน้าสําหรับปีถดัไป ยาสบูชนิดบหุร่ีซกิาแรตประเภท 3 ขายครัง้ละไม่

เกิน 1,000 มวน (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจํากดัและธนาคารกรุงไทย) (มาตรา 21) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานสรรพสามติพืน้ท่ีกรงเทพมหานคร 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 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ

งาน พ.ศ. 2555  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  5 นาที  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอใบอนญุาตขายลว่งหน้าสําหรับปีถดัไป ยาสบูชนิดบหุร่ีซกิาแรตประเภท 3 

ขายครัง้ละไมเ่กิน 1,000 มวน (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจํากดัและธนาคารกรุงไทย) (มาตรา 21) สํานกังานสรรพสามิต

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย ทกุแห่งทัว่ประเทศ/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 

หมายเหตุ (กรณีชําระผ่านธนาคารกรุงไทย ยืน่คําขอไดต้ามเวลาทําการของธนาคารทกุแห่ง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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ผู้ขออนญุาตลว่งหน้าสําหรับปีถดัไป (ตอ่อาย)ุจะต้องย่ืนขอใบอนญุาตขายยาสบูชนิดบหุร่ีซกิาแรตในประเทศและ

ตา่งประเทศครัง้ละไมเ่กิน 1,000 มวนผา่นบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจํากดัและธนาคารกรุงไทยและย่ืนคําขอใบอนญุาต

ประจําปีลว่งหน้าได้ตัง้แตเ่ดือนตลุาคมถงึธนัวาคมก่อนท่ีใบอนญุาตจะหมดอายใุนวนัสิน้ปีวนัท่ี 31 ธนัวาคมทัง้นีต้าม

เง่ือนไขดงันี ้

1. สถานท่ีขอใบอนญุาตขายยาสบูชนิดบหุร่ีซกิาแรตต้องไมต่ัง้อยูใ่นบริเวณสถานศกึษาหรือศาสนสถานและให้รวม

ตลอดถึงบริเวณท่ีซึง่ใช้สําหรับสถานศกึษาหรือศาสนสถานไมว่า่จะมีรัว้ล้อมหรือไมก็่ตามรวมทัง้บริเวณตอ่เน่ืองตดิกบั

สถานศกึษาหรือศาสนสถาน 

2. ไมต่ัง้อยูใ่นสถานท่ีท่ีผู้ ได้รับอนญุาตขายยาสบูในสถานท่ีนัน้เคยถกูสัง่เพกิถอนใบอนญุาตขายยาสบูชนิดบหุร่ีซกิาแรต

เว้นแตเ่วลาได้ลว่งพ้นมาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

3. ผู้ใดถกูเพิกถอนใบอนญุาตแล้วจะขออนญุาตใหมอี่กไมไ่ด้จนกวา่จะพ้นกําหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีได้ทราบคําสัง่ 

 

วิธีการ 

 สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/พืน้ท่ีสาขาทัว่ประเทศจะดําเนินการสง่ใบคําขอสยพ.1 ท่ีกรอกข้อมลูการขอใบอนญุาต

ลว่งหน้าสําหรับปีถดัไปพร้อมทัง้คดิคํานวณเงินรวมท่ีต้องชําระให้เรียบร้อยไปถึงผู้ขอใบอนญุาตทางไปรษณีย์ 

 ผู้ขอใบอนญุาตตรวจสอบใบคําขอลงนามและไปชําระเงินคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตสรุายาสบูไพท่ี่จดุให้บริการ

เคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคารกรุงไทยทัว่ประเทศ โดย ผู้ขอใบอนญุาตต้องชําระคา่บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสและ

ธนาคารกรุงไทยรายการละ 15 บาท 

  

หมายเหต ุ

 

** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน

ขณะนัน้ ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม

กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

** ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

** ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพจิารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ  

 

**ในการพิจารณาอนญุาต ใช้ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที ทัง้นี ้ไมน่บัรวมระยะเวลาการสง่ทางไปรษณีย์ 
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**ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาทีกรณีระบบใช้งานได้เป็นปกต ิ

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรายงานเพ่ือ

ตรวจสอบความถกูต้องของ

ข้อมลูขอใบอนญุาตพร้อม

ตรวจสอบจํานวนเงิน 
 

1 นาที สํานกังาน

สรรพสามิตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

2 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีดําเนินการออก

ใบอนญุาตทางระบบงาน

ใบอนญุาตและดําเนินการ

สง่ใบอนญุาตทางไปรษณีย์ 

โดยใบอนญุาตถือเป็น

ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียม 
 

4 นาที สํานกังาน

สรรพสามิตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

2 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   5 นาที 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 5 นาที 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครฐั 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขออนญุาต

ตามแบบของ

กรมสรรพสามติ 

(สยพ.1) 

กรมสรรพสามติ 1 0 ฉบบั - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 40 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 - 

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 
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19. หมายเหตุ 

หากผู้ขออนญุาตไมไ่ด้รับใบอนญุาตหลงัจาก 15 วนั นบัแตว่นัท่ีชําระเงิน ให้ตดิตอ่สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/พืน้ท่ีสาขา

ท่ีร้านค้าตัง้อยู ่

 

 

 

 

 

 

 
 


