
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  การออกใบอนุญาตขายยาสูบ 

ชนิดบหุร่ีซิกาแรต ประเภท 3 
 
 
 

ปรับปรุงครัง้ที ่  1 

วันที่อนุมัติใช  20 สิงหาคม 2553 

เสนอโดย สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

สอบทานโดย  กลุมพัฒนาระบบบริหาร, สํานักกฎหมาย 

อนุมัติโดย  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 

WI-ED-CF-02-002-004 



 
 

สถานะการปรับปรุงแกไข 
เรื่อง การออกใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 

 

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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1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหร่ี     

ซิกาแรต หรือนํายาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตออกแสดงเพื่อขาย 

 
2. ขอบเขต 
 ครอบคลุมการออกใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรต ของสํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนที่และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา 

 

3. คําจํากัดความ 
 ใบอนุญาตขายยาสูบประเภท 3 หมายถึง ใบอนุญาตสําหรับขายยาสูบชนิดบุหร่ี       

ซิกาแรตหรือนํายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตออกแสดงเพ่ือขาย  ประเภทขายคร้ังละไมเกิน 1,000 มวน 

 เจาพนักงานสรรพสามิต หมายถึง เจาพนักงานกรมสรรพสามิต ซ่ึงอธิบดีแตงต้ังใหมี

อํานาจ และหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

 

4. ความรับผิดชอบ 

 เจาพนักงานสรรพสามิตมีหนาที่ตรวจสอบเอกสาร ตรวจความถูกตองเรียบรอยของ

เอกสารและออกใบอนุญาต 

 

5. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอน) 
 5.1 ผูขอรับใบอนุญาตรายย่ืนคําขอ ดังน้ี 
  กรณีผูขออนุญาตรายใหม 
  ย่ืนแบบการขอใบอนุญาต สยพ. 1 พรอมหลักฐานประกอบดวย 

  1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการ   

ออกใหซ่ึงมีภาพถายของเจาของบัตร โดยเจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบช่ือ – นามสกุล ของ

ผูประกอบการ หรือผูขอรับใบอนุญาต 
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  2) สําเนาทะเบียนบานสถานท่ีประกอบการคา ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนผู

เชาตองมีสัญญาเชาและหนังสือแสดงความยินยอมของผูใหเชาดวย โดยเจาพนักงานสรรพสามิต

พิจาณาเลขท่ี หมู ถนน ตําบล อําเภอและจังหวัด (ตองตรงกับแบบการขอใบอนุญาต สยพ. 1)  

  3) ใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) 
  4) ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตองนําหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชยมาแสดงดวย 

  5) กรณีผูขอรับใบอนุญาตจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ใหผูมีอํานาจลงนาม     

ลงลายมือช่ือและประทับตรานิติบุคคลในแบบการขอใบอนุญาต สยพ. 1  ในชองผูขออนุญาต 

  6) กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถมาดําเนินการขอรับใบอนุญาตดวยตนเอง 

ใหจัดทําหนังสือมอบอํานาจและติดอากรแสตมป 10 บาท (กรณีใบอนุญาตประเภทเดียว) ติด

อากรแสตมป 30 บาท (กรณีขอใบอนุญาตหลายประเภท) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูมอบและผูรับมอบมาดวย โดยเจาพนักงานสรรพสามิตพิจารณาช่ือผูมอบ ผูรับมอบอํานาจ  

  กรณีผูขออนุญาตรายเดิม 
  ย่ืนแบบการขอใบอนุญาต สยพ. 1 พรอมสําเนาใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิ

กาแรตประเภท 3  ประจาํปที่ผานมา  

 5.2 เจาพนักงานสรรพสามิตพิจารณาการออกใบอนุญาต โดยพิจารณาเอกสาร

หลักฐานตามขอ 5.1  เมื่อตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารหลักฐานแลว    

ใหทําเคร่ืองหมาย “ ” ในสวนที่ตรวจแลวในแบบการขอใบอนุญาต สยพ. 1 แตถากรณีที่

เอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองใหสงกลับคืนผูขอรับใบอนุญาต เพ่ือดําเนินการจัดเตรียมแกไข

ใหถูกตองตามท่ีกําหนด 

 5.3 เจาพนักงานสรรพสามิตจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตใบอนุญาตขายยาสูบชนิด

บุหร่ีซิกาแรต ประเภท 3 จํานวนเงิน 20 บาท 
 5.4 เจาพนักงานสรรพสามิตดําเนินการออกใบอนุญาตฯ ทางระบบงานใบอนุญาต 
 5.5 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตองของใบอนุญาต และเสนอผูมี

อํานาจลงนามในใบอนุญาต 
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 5.6 เจาพนักงานสรรพสามิตสงมอบใบอนุญาตฉบับจริงใหผูขอรับใบอนุญาต สวน

สําเนาใบอนุญาตเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนการออกใบอนุญาตจําหนายยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตประเภท 3 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาต  10  นาที  
  

ผูขอรับใบอนุญาต เจาพนักงานสรรพสามิต สรรพสามิตพ้ืนที่/ผูมีอํานาจลงนาม

ย่ืนแบบการขอ

สยพ.1

พรอมเอกสารแนบ

พิจารณาลงนาม

ในใบอนุญาต

รับใบอนุญาต

No

ตรวจสอบคําขอ

และเอกสารแนบ

ออกใบอนุญาตและ

ตรวจสอบความถูกตอง

ชําระคาธรรมเนียม

ใบอนุญาต

Yes

 
6. เอกสารอางอิง 
 6.1  พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509  
 6.2  กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2521) ออกความในพระราชบัญญัติยาสูบ      

พ.ศ. 2509 
 6.3  กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ.2534) ออกความในพระราชบัญญัติยาสูบ      

พ.ศ. 2509 
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  6.4  ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองการออกใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต 

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 

 6.5  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ 

ประจําปเปนการลวงหนา ลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 

 
7. แบบฟอรมท่ีใช 
 แบบการขอใบอนุญาต  สยพ.1  
 

8. เอกสารบันทึก 

 

 

ช่ือเอกสาร  ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. คําขอแบบ สยพ.1พรอม

หลักฐานแนบ 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิต

พ้ืนที่/สาขา 

5 ป เรียงตามวันท่ี 

2. สําเนาใบอนุญาตขายยาสูบ  เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิต

พ้ืนที่/สาขา 

10 ป เรียงตามวันท่ี 
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