
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การออกใบอนุญาตขายยาสูบชนิดซิการและ

ยาเสนปรุงที่ผลิตในประเทศ  
และผลิตในตางประเทศ 

 
 

ปรับปรุงครัง้ที ่  1 

วันที่อนุมัติใช  20 สิงหาคม 2553 

เสนอโดย สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

สอบทานโดย  กลุมพัฒนาระบบบริหาร, สํานักกฎหมาย 

อนุมัติโดย  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
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สถานะการปรับปรุงแกไข 
เรื่อง การออกใบอนุญาตขายยาสูบซิการและยาเสนปรุงท่ีผลิตในประเทศและผลิตในตางประเทศ 

 

ปรับปรุง

คร้ังที่ วันที่ ลําดับ

ที่ สาระสําคัญทีแ่กไข เหตุผลประกอบ 

1 

 
 

20สิงหาคม 2553 1 ความรับผิดชอบ แกไขหนาท่ีของเจา

พนักงานสรรพสามิต  

แกไขหนาท่ีความรับผิดชอบให

ถูกตอง 

  2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอ 5 แกไขปรับปรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหชัดเจน 

แกไขใหถูกตองชัดเจนย่ิงขึ้น 

  3 แกไขแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
จัดทําแผนผังใหเปนรูปแบบ

มาตรฐาน 

  4 เอกสารบันทึก แกไขระยะเวลาการเก็บรักษา ปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาตาม

ระเบียบงานสารบรรณ 
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คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การออกใบอนุญาตขาย

ยาสูบชนิดซิการและยาเสนปรุงที่
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ปรับปรุงครั้งท่ี :  1 

วันท่ีอนุมัติใช :  20 สิงหาคม 2553  
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1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกใบอนุญาตขายยาสูบชนิดซิการ 

และยาเสนปรุงท่ีผลิตในประเทศ และผลิตในตางประเทศ 
 

2. ขอบเขต 
 ครอบคลุมการออกใบอนุญาตขายยาสูบชนิดซิการ และยาเสนปรุงของสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่ และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา 

 

3. คําจํากัดความ 

 ใบอนุญาตขายยาสูบชนิดซิการ และยาเสนปรุง ประเภท 1 หมายถึง ใบอนุญาต

สําหรับขายยาสูบชนิดซิการ และยาเสนปรุง ไมจํากัดจํานวน 

 ใบอนุญาตขายยาสูบชนิดซิการ และยาเสนปรุง ประเภท 2 หมายถึง ใบอนุญาต

สําหรับขายยาสูบชนิดซิการ ครั้งละไมเกิน 20,000 มวน และยาเสนปรุง ครั้งละไมเกิน 10 

กิโลกรัม 

 ใบอนุญาตขายยาสูบชนิดซิการ และยาเสนปรุง ประเภท 3 หมายถึง ใบอนุญาต

สําหรับขายยาสูบชนิดซิการ คร้ังละไมเกิน 1,000 มวน และยาเสนปรุง ครั้งละไมเกิน 200 กรัม 

 เจาพนักงานสรรพสามิต หมายถึง เจาพนักงานกรมสรรพสามิต ซ่ึงอธิบดีแตงต้ังใหมี

อํานาจ และหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

 

4. ความรับผิดชอบ 
 เจาพนักงานสรรพสามิต  มีหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร ตรวจความถูกตองเรียบรอยของ
เอกสารและออกใบอนุญาต 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 ผูขอรับใบอนุญาตรายใหม ย่ืนคําขอ แบบ ย.ส .01-01 พรอมหลักฐาน 

ประกอบดวย 
  กรณีผูขออนุญาตรายใหม 

  1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให

ซ่ึงมีภาพถายของเจาของบัตร โดยเจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบช่ือ – นามสกุล ของ

ผูประกอบการ หรือผูขอรับใบอนุญาต 
  2) สําเนาทะเบียนบานสถานที่ประกอบการคา เจาพนักงานสรรพสามิตพิจารณา

เลขท่ี หมู ถนน ตําบล อําเภอและจังหวัด (ตองตรงกับแบบคําขอ ย.ส. 01-01) หรือสัญญาเชา

บานหรืออาคาร พรอมดวยหนังสือแสดงความยินยอมของผูใหเชาตอกรมสรรพสามิต และสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูใหเชา (กรณีเชาสถานที่) อยางใดอยางหน่ึง พรอมทั้งแผนผังสถาน

ประกอบการ และแผนท่ีจากกรมสรรพสามิตไปยังสถานประกอบการดวย 

  3) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี) 
  4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชยของกระทรวงพาณิชย ตรงกับสถานท่ีประกอบการคา 
(ถามี) 

  5) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถามี) ซ่ึงตรงกับสถานที่

ประกอบการคา (กอนหมดอายุไมเกิน 6 เดือน) 
  6) สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย (ถามี) 
  7) หนังสือแตงต้ังผูนําเขาใหเปนผูแทนจําหนายในราชอาณาจักร (ถามี) 

  8) หนังสือแตงต้ังใหเปนผูขายสง (ถามี) 

  9) หนังสือแตงต้ังใหเปนผูขายสงชวง (ถามี)  

  10) กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตดวย

ตนเอง ใหจัดทําหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป 10 บาท (กรณีใบอนุญาตประเภทเดียว) 

ติดอากรแสตมป 30 บาท (กรณีขอใบอนุญาตหลายประเภท) พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูมอบ และผูรับมอบมาดวย โดยเจาพนักงานสรรพสามิตพิจารณาช่ือผูมอบ ผูรับ

มอบอํานาจ 
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  11) ใบอนุญาตขายยาเสน/ยาสูบ ประจําปที่ผานมา หรือสําเนา (กรณีผูขอรับ

ใบอนุญาตเปนรายเกา) 
  กรณีผูขออนุญาตรายเดิม 

  ย่ืนคําขอ แบบ ย.ส.01-01 พรอมใบอนุญาตฉบับเดิมหรือสําเนาใบอนุญาต

ฉบับเดิมมาแสดงเปนหลักฐาน  
 5.2 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนของเอกสาร

หลักฐาน เมื่อตรวจสอบเอกสารตางๆ แลว ใหทําเครื่องหมาย “ ” ในสวนที่ตรวจแลวในคําขอ

อนุญาต (แบบคําขอ ย.ส.01-01) แตถากรณีท่ีเอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองใหสงกลับคืนผู

ขอรับใบอนุญาต เพ่ือดําเนินการจัดเตรียมแกไขใหถูกตองตามที่กําหนด 

 5.3 เจาพนักงานสรรพสามิตจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
  1) ใบอนุญาตขายยาสูบชนิดซิการ และยาเสนปรุง ประเภท 1 ฉบับละ 500 บาท 
  2) ใบอนุญาตขายยาสูบชนิดซิการ และยาเสนปรุง ประเภท 2 ฉบับละ 250 บาท 
  3) ใบอนุญาตขายยาสูบชนิดซิการ และยาเสนปรุง ประเภท 3 ฉบับละ 20 บาท 

 5.4 เจาพนักงานสรรพสามิตดําเนินการออกใบอนุญาตทางระบบงานใบอนุญาต 

 5.5 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตองของใบอนุญาต และเสนอผูมี

อํานาจลงนามในใบอนุญาต 
 5.6 เจาพนักงานสรรพสามิตสงมอบใบอนุญาตฉบับจริงใหผูขอรับใบอนุญาต สวน

สําเนาใบอนุญาตเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการออกใบอนุญาตจําหนายยาสูบชนิดซิการ และยาเสนปรุงที่ผลิต      

ในประเทศและผลิตในตางประเทศ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาต  10  นาที   
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6. เอกสารอางอิง 

 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  
 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
 แบบการขออนุญาตขายยาเสน/ยาสูบ (แบบ ย.ส.01-01)  
 

8. เอกสารบันทึก 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา  วิธีการจัดเก็บ 

1. คําขอแบบ ย.ส. 01-01 

พรอมหลักฐานแนบ 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

5 ป เรียงตามวันท่ี 

2. สําเนาใบอนุญาตขายยาสูบ  เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี 

10 ป เรียงตามวันท่ี 








