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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตขายลวงหนาสําหรับปถัดไป ยาสูบ (ยกเวนบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3
ขายครั้งละไมเกิน 1,000 มวน ถาเปนยาเสนปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไมเกิน 200 กรัม (เคานเตอร เซอรวิส
จํากัด และ ธนาคารกรุงไทย) (มาตรา 21)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีก่ ระบี่สาขาคลองทอม
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายลวงหนาสําหรับปถัดไป ยาสูบ (ยกเวนบุหรี่ซกิ าแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละ
ไมเกิน 1,000 มวน ถาเปนยาเสนปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไมเกิน 200 กรัม (เคานเตอร เซอรวิส จํากัด และ
ธนาคารกรุงไทย) (มาตรา 21)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองทอม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมภิ าค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
5 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตขายลวงหนาสําหรับปถัดไป ยาสูบ (ยกเวนบุหรี่ซกิ าแรต) ประเภท
3 ขายครั้งละไมเกิน 1,000 มวน ถาเปนยาเสนปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไมเกิน 200 กรัม (เคานเตอร เซอรวิส จํากัด
และ ธนาคารกรุงไทย) (มาตรา 21) สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองทอม
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการ เคานเตอรเซอรวิส และธนาคารกรุงไทย ทุกแหงทั่วประเทศ/เว็บไซทและชองทางออนไลน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ (กรณีชําระผานธนาคารกรุงไทย ยืน่ คําขอไดตามเวลาทําการของธนาคารทุกแหง)
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูขออนุญาตลวงหนาสําหรับปถัดไป (ตออายุ)จะตองยื่นขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเวนบุหรี่ซกิ าแรต) ประเภท 3 ขาย
ครั้งละไมเกิน 1,000 มวน ถาเปนยาเสนปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไมเกิน 200 กรัม ผานบริษทั เคานเตอร เซอรวสิ จํากัด
และ ธนาคารกรุงไทย และยืน่ คําขอใบอนุญาตประจําปลวงหนาไดตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงธันวาคมกอนที่ใบอนุญาตจะ
หมดอายุในวันสิ้นป วันที่ 31 ธันวาคม ผูใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลวจะขออนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด
หนึง่ ปนบั แตวนั ที่ไดทราบคําสั่ง
วิธีการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที/่ พื้นที่สาขาทัว่ ประเทศจะดําเนินการสงใบคําขอสยพ.1 ที่กรอกขอมูลการขอใบอนุญาต
ลวงหนาสําหรับปถัดไปพรอมทั้งคิดคํานวณเงินรวมที่ตอ งชําระใหเรียบรอยไปถึงผูขอใบอนุญาตทางไปรษณีย
ผูขอใบอนุญาตตรวจสอบใบคําขอลงนามและไปชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตสุรายาสูบไพที่จดุ ใหบริการ
เคานเตอรเซอรวิสและธนาคารกรุงไทยทัว่ ประเทศ โดย ผูขอใบอนุญาตตองชําระคาบริการเคานเตอรเซอรวิสและ
ธนาคารกรุงไทยรายการละ 15 บาท

หมายเหตุ
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอม
กําหนดระยะเวลาใหผยู ื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยนื่ คําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แตเจาหนาทีต่ รวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
** ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผยู นื่ คําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันทีพ่ ิจารณาแลวเสร็จ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่เรียกรายงานเพื่อ 1 นาที
ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลขอใบอนุญาตพรอม
ตรวจสอบจํานวนเงิน

การพิจารณา

เจาหนาที่ดําเนินการออก 4 นาที
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตและดําเนินการ
สงใบอนุญาตทางไปรษณีย
โดยใบอนุญาตถือเปน
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่
กระบี่สาขาคลอง
ทอม
สํานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่
กระบี่สาขาคลอง
ทอม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 5 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

1)

คําขออนุญาต
ตามแบบของ
กรมสรรพสามิต
(สยพ.1)

กรมสรรพสามิต

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. คาธรรมเนียม
1) ชนิดซิการทผี่ ลิตในประเทศ
คาธรรมเนียม 40 บาท
หมายเหตุ 2)

ชนิดซิการทผี่ ลิตในตางประเทศ
คาธรรมเนียม 40 บาท
หมายเหตุ -

3)

ชนิดยาเสนปรุงที่ผลิตในประเทศ
คาธรรมเนียม 40 บาท
หมายเหตุ -

4)

ชนิดยาเสนปรุงที่ผลิตในตางประเทศ
คาธรรมเนียม 40 บาท
หมายเหตุ -

5)

ชนิดบุหรี่อื่น
คาธรรมเนียม 40 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน หนวยงาน ณ จุดยื่นคําขอ/ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
กระบี่สาขาคลองทอม
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2)
3)
4)
5)

หมายเหตุ กรมสรรพสามิต
ชองทางการรองเรียน หนวยงานตนสังกัด
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน อีเมล webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน โทรศัพท 1713
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
หากผูขออนุญาตไมไดรับใบอนุญาตหลังจาก 15 วัน นับแตวันที่ชาํ ระเงิน ใหติดตอสํานักงานสรรพสามิตพืน้ ที/่ พื้นที่สาขา
ที่รานคาตั้งอยู

วันที่พิมพ
สถานะ

20/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
นายกองภพ จันทรแกว
อนุมัติโดย นายเศรษฐพร ศรีติพันธ
เผยแพรโดย สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

