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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยยำสูบ (ยกเว้นบุหร่ีซิกำแรต) ประเภท 3  ขำยครัง้ละไม่เกิน 
1,000 มวน ถ้ำเป็นยำเส้นปรุงหรือยำเคีย้ว ครัง้ละไม่เกิน 200 กรัม (มำตรำ 21) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตขายยาสบู (ยกเว้นบหุร่ีซิกาแรต) ประเภท 3  ขายครัง้ละไมเ่กิน 1,000 มวน ถ้า

เป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคีย้ว ครัง้ละไมเ่กิน 200 กรัม (มาตรา 21) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  5 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนญุาตขายยาสบู (ยกเว้นบหุร่ีซิกาแรต) ประเภท 3  ขายครัง้ละไมเ่กิน 
1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคีย้ว ครัง้ละไมเ่กิน 200 กรัม (มาตรา 21) ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ที่/ส านกังานสรรพสามิตพืน้ทีส่าขา/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน ส านกังานสรรพสามิตพืน้ทีอ่ดุรธานี 96 ถ.ประจกัษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000           
E-mail : udonthanee@excise.go.th Website : http://udonthani.excise.go.th 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วนัจนัทร์ วนัพธุ วนัพฤหสั วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผู้ขออนญุาตจะต้องย่ืนขอใบอนญุาตขายยาสบู (ยกเว้นบหุร่ีซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครัง้ละไมเ่กิน 1,000 มวน ถ้าเป็น
ยาเส้นปรุงหรือยาเคีย้ว ครัง้ละไมเ่กิน 200 กรัม ณ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/พืน้ท่ีสาขาท่ีร้านค้าตัง้อยู ่ผู้ ใดถกูเพิกถอน
ใบอนญุาตแล้วจะขออนญุาตใหมอี่กไมไ่ด้จนกวา่จะพ้นก าหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีได้ทราบค าสัง่ 
 
หมายเหต ุ
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
**ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 นาทีนบัแตเ่อกสารหลกัฐานตามท่ีกรมสรรพสามิตก าหนดครบถ้วน (กรณีระบบใช้งานได้
เป็นปกติ) 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนญุาตย่ืนค าขอและ
หลกัฐานประกอบ ให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารประกอบ 
 

2 นาที ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบพร้อมข้อกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ประกอบการพิจารณา 
 - เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 
 

2 นาที ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการออก
ใบอนญุาตทางระบบงาน
ใบอนญุาต ตรวจสอบ
ความถกูต้องของ
ใบอนญุาตและเสนอผู้ มี
อ านาจลงนามใน 
ใบอนญุาต โดยไมอ่นญุาต
ถือเป็นใบเสร็จรับเงิน
คา่ธรรมเนียม 
 

1 นาที ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 นาที 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 5 นาที 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวั กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประชำชน ถกูต้อง) 

2) 
ใบส ำคญักำร
เปล่ียนช่ือ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (ไมเ่กิน 6 เดือน 
และรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำขอ
อนญุำตขำย
ยำสบู (ยกเว้น
บหุร่ีซิกำแรต) 
ประเภท 3 ขำย
ครัง้ละไมเ่กิน 
1,000 มวน ถ้ำ
เป็นยำเส้นปรุง
หรือยำเคีย้วครัง้
ละไมเ่กิน 200 
กรัม  ตำมแบบ
ของกรม
สรรพสำมิต 

กรมสรรพสำมิต 1 0 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนสถำนท่ี
ประกอบกำร 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ลงลำยมือช่ือ
พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล) 

3) 
สญัญำเชำ่บ้ำน
หรืออำคำร (ถ้ำ
มี) ให้แนบ

- 0 1 ฉบบั (ออกโดยเจ้ำของ
บ้ำนเชำ่หรือ
เจ้ำของอำคำร
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สญัญำเชำ่ 
พร้อมด้วย
หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ให้เชำ่ และ
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผู้ให้เชำ่ (กรณี
เชำ่สถำนท่ี) 
อยำ่งใดอย่ำง
หนึง่ 

สถำนท่ี 
ลงลำยมือช่ือ
พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล) 

4) 

กรณีเป็นนิติ
บคุคล ใช้ส ำเนำ
หนงัสือรับรอง
กำรจดทะเบียน
นิตบิคุคลของ
กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำกระทรวง
พำณิชย์ 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (ลงลำยมือช่ือ
พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล) 

5) 

ส ำเนำทะเบียน
มลูคำ่เพิ่มของ
กรมสรรพำกร 
(ถ้ำมี) 

กรมสรรพำกร 0 1 ฉบบั (ลงลำยมือช่ือ
พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล) 

6) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจกำรขอ
อนญุำต 

- 1 0 ฉบบั (ออกโดยผู้ขอ
อนญุำต ในกรณีท่ี
ผู้ขออนญุำตไม่
ได้มำด้วยตนเอง) 

7) ส ำเนำบตัร กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
มอบอ ำนำจ 

ถกูต้อง 
) 

8) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 
) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ชนิดซิกำร์ที่ผลิตในประเทศ 

 ค่ำธรรมเนียม 40 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

2) ชนิดซิกำร์ที่ผลิตในต่ำงประเทศ 
 ค่ำธรรมเนียม 40 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

3) ชนิดยำเส้นปรุงท่ีผลิตในประเทศ 
 ค่ำธรรมเนียม 40 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

4) ชนิดยำเส้นปรุงท่ีผลิตในต่ำงประเทศ 
 ค่ำธรรมเนียม 40 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

5) ชนิดบุหร่ีอ่ืน 
 ค่ำธรรมเนียม 40 บาท 
หมำยเหตุ -   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนค าขอ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีท่ีใช้บริการ 

หมายเหตุ - กรณีต้องการเพิ่มรายละเอียด  เร่ือง การร้องเรียน เชน่ “พบการทจุริต ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

บริการไมป่ระทบัใจ” โปรดแจ้ง  สรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี  โทรศพัท์  081-7087025 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามิต 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน อีเมล์ webmaster@excise.go.th 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท์ 1713 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 12/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย Akkhadech Winaipanit 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


