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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตขายลวงหนาสําหรับปถัดไป ยาสูบ (ยกเวนบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้ง
ละไมเกิน 1,000 มวน ถาเปนยาเสนปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไมเกิน 200 กรัม (เคานเตอร เซอรวิส จํากัด และ
ธนาคารกรุงไทย) (มาตรา 21)
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครราชสีมาสาขาพิมาย
กระทรวง: กระทรวงการคลัง

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายลวงหนาสําหรับปถัดไป ยาสูบ (ยกเวนบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม
เกิน 1,000 มวน ถาเปนยาเสนปรุงหรือยาเค้ียวครั้งละไมเกิน 200 กรัม (เคานเตอร เซอรวิส จํากัด และ
ธนาคารกรุงไทย) (มาตรา 21)

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครราชสีมาสาขาพิมาย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

พ.ศ. 2555
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 นาที

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตขายลวงหนาสําหรับปถัดไป ยาสูบ (ยกเวนบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3
ขายครั้งละไมเกิน 1,000 มวน ถาเปนยาเสนปรุงหรือยาเค้ียวครั้งละไมเกิน 200 กรัม (เคานเตอร เซอรวิส จํากัด และ
ธนาคารกรุงไทย) (มาตรา 21) สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครราชสีมาสาขาพิมาย

11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครราชสีมาสาขาพิมาย

สถานท่ีตั้ง 555/5-6 ถนนบายพาสพิมาย-ชุมพวง ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท 044-471897 E-mail : e73140@excise.go.th

/ เคานเตอรเซอรวิส และธนาคารกรุงไทย ทุกแหงท่ัวประเทศ/เว็บไซทและชองทางออนไลน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ (กรณีชําระผานธนาคารกรุงไทย ยื่นคําขอไดตามเวลาทําการของธนาคารทุกแหง)

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผูขออนุญาตลวงหนาสําหรับปถัดไป (ตออายุ)จะตองยื่นขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเวนบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้ง
ละไมเกิน 1,000 มวน ถาเปนยาเสนปรุงหรือยาเค้ียว ครั้งละไมเกิน 200 กรัม ผานบริษัท เคานเตอร เซอรวิส จํากัด และ
ธนาคารกรุงไทย และยื่นคําขอใบอนุญาตประจําปลวงหนาไดตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงธันวาคมกอนท่ีใบอนุญาตจะหมดอายุใน
วันสิ้นป วันท่ี 31 ธันวาคม ผูใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลวจะขออนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ี
ไดทราบคําสั่ง

วิธีการ

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขาท่ัวประเทศจะดําเนินการสงใบคําขอสยพ.1 ท่ีกรอกขอมูลการขอใบอนุญาต
ลวงหนาสําหรับปถัดไปพรอมท้ังคิดคํานวณเงินรวมท่ีตองชําระใหเรียบรอยไปถึงผูขอใบอนุญาตทางไปรษณีย

ผูขอใบอนุญาตตรวจสอบใบคําขอลงนามและไปชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตสุรายาสูบไพท่ีจุดใหบริการเคานเตอร
เซอรวิสและธนาคารกรุงไทยท่ัวประเทศ โดย ผูขอใบอนุญาตตองชําระคาบริการเคานเตอรเซอรวิสและธนาคารกรุงไทย
รายการละ 15 บาท

หมายเหตุ

** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

** ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว

** ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ

**ในการพิจารณาอนุญาต ใชระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที ท้ังนี้ ไมนับรวมระยะเวลาการสงทางไปรษณีย

** ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาทีกรณีระบบใชงานไดเปนปกติ

13.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาท่ีเรียกรายงานเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของ

1 นาที สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี

-
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ขอมูลขอใบอนุญาตพรอม
ตรวจสอบจํานวนเงิน

นครราชสีมา
สาขาพิมาย

2)

การพิจารณา เจาหนาท่ีดําเนินการออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตและดําเนินการสง
ใบอนุญาตทางไปรษณีย โดย
ใบอนุญาตถือเปน
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม

4 นาที สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี
นครราชสีมา
สาขาพิมาย

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที

14.งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 5 นาที

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

คําขออนุญาตตาม
แบบของกรม
สรรพสามิต
(สยพ.1)

กรมสรรพสามิต 1 0 ฉบับ -

16.คาธรรมเนียม
1) ชนิดซิการท่ีผลิตในประเทศ

คาธรรมเนียม 40 บาท
หมายเหตุ -

2) ชนิดซิการท่ีผลิตในตางประเทศ
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คาธรรมเนียม 40 บาท
หมายเหตุ -

3) ชนิดยาเสนปรุงท่ีผลิตในประเทศ
คาธรรมเนียม 40 บาท
หมายเหตุ -

4) ชนิดยาเสนปรุงท่ีผลิตในตางประเทศ
คาธรรมเนียม 40 บาท
หมายเหตุ -

5) ชนิดบุหรี่อ่ืน
คาธรรมเนียม 40 บาท
หมายเหตุ -

17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน หนวยงาน ณ จุดยื่นคําขอ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ีใชบริการ

หมายเหตุ - พบการทุจริต ไมไดรับความเปนธรรม บริการไมประทับใจโปรดแจงสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาพิมาย
โทรศัพท  044 - 471897

2) ชองทางการรองเรียน หนวยงานตนสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ -

3) ชองทางการรองเรียน อีเมล webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ -

4) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท 1713
หมายเหตุ -

5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

19. หมายเหตุ
หากผูขออนุญาตไมไดรับใบอนุญาตหลังจาก 15 วัน นับแตวันท่ีชําระเงิน ใหติดตอสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขาท่ี
รานคาตั้งอยู

mailto:webmaster@excise.go.th
www.1111.go.th
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วันท่ีพิมพ 12/07/2558
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา

/ แกไข (User)
จัดทําโดย Akkhadech Winaipanit
อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -


