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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตนายาเส้ นหรื อยาสูบเข้ ามาเพื่อการค้ า (มาตรา 27)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตนายาเส้ นหรื อยาสูบเข้ ามาเพื่อการค้ า (มาตรา 27)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กรมสรรพสามิต
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตนายาเส้ นหรื อยาสูบเข้ ามาเพื่อการค้ า (มาตรา 27)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สรรพสามิ ตพืน้ ที ่ แห่งท้องที ท่ ี โ่ รงอุตสาหกรรมตัง้ อยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ วันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขออนุญาตจะนายาเส้ นหรื อยาสูบเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้ าจะต้ องผ่านการรับรองของกระทรวงสาธารณสุข
ก่อนยื่นขอใบอนุญาตนาเข้ ายาเส้ นหรื อยาสูบ ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่สถานประกอบการตังอยู
้ ่ และก่อนสินค้ า
นันเข้
้ ามาในราชอาณาจักร และใบอนุญาตนาเข้ ายาเส้ นหรื อยาสูบมีอายุใบอนุญาต 6 เดือน ผู้ได้ รับอนุญาตให้ นายาเส้ น
หรื อยาสูบเข้ ามาในราชอาณาจักร
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ต้ องนาเข้ ามาในราชอาณาจักรให้ ตรงตามจานวนที่ขออนุญาต และต้ องนาเข้ าทางด่านศุลกากรกรุงเทพมหานครหรื อ
ด่านศุลกากรอื่นที่อธิบดีกาหนด รวมถึงภายในเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต ต้ องยินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบจานวน
ชนิด น ้าหนัก ของยาเส้ นหรื อยาสูบที่นาเข้ ามาในราชอาณาจักร ต้ องปิ ดแสตมป์ยาเส้ นหรื อยาสูบบนซองก่อนรั บมอบไป
จากเจ้ าพนักงานศุลกากร ถ้ าผู้ได้ รับอนุญาตมิได้ นาเข้ ามาภายในเวลาที่กาหนดให้ ถือว่าใบอนุญาตถูกยกเลิกไปโดย
ปริยาย สาหรับในกรณีที่ทยอยนายาเส้ นหรื อยาสูบเข้ ามาในราชอาณาจักร ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องนาใบอนุญาตไปให้
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกจานวนที่นาเข้ าหลังใบอนุญาตในแต่ละครัง้ ที่มีการชาระค่าแสตมป์ยาเส้ นหรื อยาสูบ โดยผู้นาเข้ าจะต้ อง
ขอใบอนุญาตขายยาเส้ นหรื อยาสูบ ประเภทที่ 1 ไม่จากัดจานวน
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอพร้ อม 1 วันทาการ
แนบสาเนาใบแสดงรายการ
สินค้ า (Invoice) หรื อ
(Proforma Invoice) พร้ อม

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-

3/8

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แนบตัวอย่างซองหรื อฉลาก
ยาเส้ นหรื อยาสูบที่จะนาเข้ า
มาในราชอาณาจักร เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กาหนด และต้ องแจ้ งราคา
CIF และราคาขายปลีกของ
ยาเส้ นหรื อยาสูบแต่ละตรา
ที่นาเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร ให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคาขอและ
เอกสารประกอบ
การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เสนอให้ ผ้ มู ี
อานาจออกใบอนุญาตนา
ยาเส้ นหรื อยาสูบเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรตามราคา
จานวน ชนิด และน ้าหนัก
ของยาเส้ นหรื อยาสูบที่ขอ
อนุญาตนาเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
พร้ อมข้ อกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

4 วันทาการ

กรมสรรพสามิต

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เมื่อนายาเส้ นหรื อยาสูบเข้ า 5 วันทาการ
มาถึงด่านศุลกากรแล้ ว ให้
ผู้ได้ รับอนุญาตแจ้ ง
กาหนดการเป็ นหนังสือต่อ
เจ้ าหน้ าที่ เพื่อจะได้ ทา

กรมสรรพสามิต

-

2)

3)

4/8

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หนังสือแจ้ งที่สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่ดา่ น
ศุลกากรตังอยู
้ ไ่ ปทาการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อความบนฉลากยาเส้ น
หรื อยาสูบ และควบคุมการ
ปิ ดและขีดฆ่าแสตมป์ยา
เส้ นหรื อยาสูบบนซองก่อน
รับมอบไปจากศุลกากร
ระยะเวลาดาเนินการรวม 10 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
ใบสาคัญการ
กรมการปกครอง 0
2)
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
3) บุคคล
การค้ า

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการขอ
อนุญาตนาเข้ า
ตามแบบที่กรม
กาหนด
(ย.ส.01-05)
สาเนา
ใบอนุญาตขาย
ยาเส้ นหรื อยาสูบ
ประเภทที่ 1
สาเนาทะเบียน
บ้ านสถานที่
ประกอบการหรื อ
สัญญาเช่าบ้ าน
หรื ออาคาร
พร้ อมด้ วย
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ให้ เช่า และ
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้ให้ เช่า (กรณี
เช่าสถานที่)
อย่างใดอย่าง
หนึง่
กรณีเป็ นนิติ
บุคคล ใช้ สาเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน

กรมสรรพสามิต

1

กรมสรรพสามิต

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
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ที่

5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
นิตบิ คุ คลของ
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ ากระทรวง
พาณิชย์ ไม่เกิน
6 เดือน
แผนที่/แผนผัง
สังเขปแสดง
ภายในสถานที่ที่
ขอรับใบอนุญาต
บริเวณและ
สถานที่ใกล้ เคียง
สาเนาทะเบียน กรมสรรพากร
มูลค่าเพิ่มของ
กรมสรรพากร
(ภ.พ.20) (ถ้ ามี)
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

0

ฉบับ

(ออกโดยผู้ขอ
อนุญาต)

0

1

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(ออกโดยผู้ขอ
อนุญาต ในกรณีที่
ผู้ประกอบการไม่
ได้ มาด้ วยตนเอง
- กรณีขอประเภท
เดียว ติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
- กรณีขอตังแต่
้ 2
ประเภท ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

7)

8)

สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจ

กรมการปกครอง

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

9)

สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

กรมการปกครอง

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตนายาเส้ นหรื อยาสูบเข้ ามาในราชอาณาจักร
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สาขา
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
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วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Akkhadech Winaipanit
นายทวีป สอนชา
ปวริศา สุขมาก

