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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสาหรับปีถัดไปยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่
เกิน 1,000 มวน (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจากัดและธนาคารกรุงไทย) (มาตรา 21)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสาหรับปีถัดไปยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน
1,000 มวน (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจากัดและธนาคารกรุงไทย) (มาตรา 21)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พรบยาสูบพ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานพ.ศ.
2555
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 5 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสาหรับปีถัดไปยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้ง
ละไม่เกิน 1,000 มวน (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจากัดและธนาคารกรุงไทย) (มาตรา 21) สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
สาขาเมืองอุทัยธานี
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศ/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ (กรณีชาระผ่านธนาคารกรุงไทยยื่นคาขอได้ตามเวลาทาการของธนาคารทุกแห่ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขออนุญาตล่วงหน้าสาหรับปีถัดไป (ต่ออายุ)จะต้องยื่นขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตในประเทศและต่างประเทศ
ครั้งละไม่เกิน 1,000 มวนผ่านบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจากัดและธนาคารกรุงไทยและยื่นคาขอใบอนุญาตประจาปีล่วงหน้า
ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันสิ้นปีวันที่ 31 ธันวาคมทั้งนี้ตามเงื่อนไขดังนี้
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1. สถานที่ขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณสถานศึกษาหรือศาสนสถานและให้รวมตลอดถึง
บริเวณที่ซึ่งใช้สาหรับสถานศึกษาหรือศาสนสถานไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตามรวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษา
หรือศาสนสถาน
2. ไม่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ผู้ได้รับอนุญาตขายยาสูบในสถานที่นั้นเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตเว้น
แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง
วิธีการ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศจะดาเนินการส่งใบคาขอสยพ.1 ที่กรอกข้อมูลการขอใบอนุญาต
ล่วงหน้าสาหรับปีถัดไปพร้อมทั้งคิดคานวณเงินรวมที่ต้องชาระให้เรียบร้อยไปถึงผู้ขอใบอนุญาตทางไปรษณีย์
ผู้ขอใบอนุญาตตรวจสอบใบคาขอลงนามและไปชาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสุรายาสูบไพ่ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิสและธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องชาระค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคารกรุงไทย
รายการละ 15 บาท
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
**ในการพิจารณาอนุญาตใช้ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีทั้งนี้ไม่นับรวมระยะเวลาการส่งทางไปรษณีย์
**ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีกรณีระบบใช้งานได้เป็นปกติ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่เรียกรายงานเพื่อ 1 นาที
สานักงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของ
สรรพสามิตพื้นที่
ข้อมูลขอใบอนุญาตพร้อม
อุทัยธานี สาขา
1)
ตรวจสอบจานวนเงิน
เมืองอุทัยธานี
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ดาเนินการออก
4 นาที
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตและดาเนินการส่ง
ใบอนุญาตทางไปรษณีย์โดย
ใบอนุญาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี สาขา
เมืองอุทัยธานี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
คาขออนุญาตตาม กรมสรรพสามิต
1
0
ฉบับ
แบบของกรม
1)
สรรพสามิต
(สยพ.1)
16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 40 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ใช้บริการ
หมายเหตุ พบการทุจริตไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้ง สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
สาขาเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ : 081 727 9327
2) ช่องทางการร้องเรียนหน่วยงานต้นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่องทางการร้องเรียนอีเมล์
webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 5) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
หากผู้ขออนุญาตไม่ได้รับใบอนุญาตหลังจาก 15 วันนับแต่วันที่ชาระเงินให้ติดต่อสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่
ร้านค้าตั้งอยู่

