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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยล่วงหน้ำส ำหรับปีถัดไป ยำสูบชนิดบุหร่ีซิกำแรตประเภท 3 ขำย
ครัง้ละไม่เกิน 1,000 มวน (ไปรษณีย์) (มำตรำ 21) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีตรัง สาขาเมืองตรัง 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตขายล่วงหน้าส าหรับปีถดัไป ยาสบูชนิดบหุร่ีซิกาแรตประเภท 3 ขายครัง้ละไม่

เกิน 1,000 มวน (ไปรษณีย์) (มาตรา 21) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีตรัง สาขาเมืองตรัง 
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 การขอใบอนญุาตขายล่วงหน้าส าหรับปีถดัไป ยาสบูชนิดบหุร่ีซิกาแรตประเภท 3 
ขายครัง้ละไมเ่กิน 1,000 มวน (ไปรษณีย์) (มาตรา 21)  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ทีท่ าการไปรษณีย์ทกุแห่งทัว่ประเทศ/ไปรษณีย์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผู้ขออนญุาตล่วงหน้าส าหรับปีถดัไป (ตอ่อาย)ุจะต้องย่ืนขอใบอนญุาตขายยาสบูชนิดบหุร่ีซิกาแรตประเภท 3 ขายครัง้ละ
ไมเ่กิน 1,000 มวน ผา่นท่ีท าการไปรษณีย์ และย่ืนค าขอใบอนญุาตประจ าปีล่วงหน้าได้ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม ถึงธนัวาคม
ก่อนท่ีใบอนญุาตจะหมดอายใุนวนัสิน้ปี วนัท่ี 31 ธนัวาคม ทัง้นี ้ตามเง่ือนไข ดงันี ้
 
1. สถานท่ีขอใบอนญุาตขายยาสบูชนิดบหุร่ีซิกาแรตต้องไมต่ัง้อยูใ่นบริเวณสถานศกึษาหรือศาสนสถาน และให้รวม
ตลอดถึงบริเวณท่ีซึง่ใช้ส าหรับสถานศกึษาหรือศาสนสถาน ไมว่า่จะมีรัว้ล้อมหรือไมก็่ตาม รวมทัง้บริเวณตอ่เน่ืองติดกบั
สถานศกึษาหรือศาสนสถาน 
 
2. ไมต่ัง้อยูใ่นสถานท่ีท่ีผู้ ได้รับอนญุาตขายยาสบูในสถานท่ีนัน้เคยถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาตขายยาสบูชนิดบหุร่ีซิกาแรต 
เว้นแตเ่วลาได้ลว่งพ้นมาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
 
3. ผู้ใดถกูเพิกถอนใบอนญุาตแล้วจะขออนญุาตใหม่อีกไมไ่ด้จนกวา่จะพ้นก าหนดหนึ่งปีนบัแตว่นัท่ีได้ทราบค าสัง่ 
 
วิธีการ 
 
 
 ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/พืน้ท่ีสาขาทัว่ประเทศจะด าเนินการสง่ใบค าขอสยพ.1 ท่ีกรอกข้อมลูการขอใบอนญุาต
ลว่งหน้าส าหรับปีถดัไปพร้อมทัง้คดิค านวณเงินรวมท่ีต้องช าระให้เรียบร้อยไปถึงผู้ขอใบอนญุาตทางไปรษณีย์ 
 ผู้ขอใบอนญุาตตรวจสอบใบค าขอลงนาม และซือ้ธนาณตัเิทา่กบัจ านวนเงินคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตสรุา ยาสบู ไพ ่
แล้วสง่กลบัมาท่ีส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/พืน้ท่ีสาขา ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
 
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 
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
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** ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ  
 
**ในการพิจารณาอนญุาต ใช้ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 นาที ทัง้นี ้ไมน่บัรวมระยะเวลาการสง่ทางไปรษณีย์ 
 
**ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 นาทีกรณีระบบใช้งานได้เป็นปกติ 
 
ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีเรียกรายงานเพ่ือ
ตรวจสอบความถกูต้องของ
ข้อมลูขอใบอนญุาตพร้อม
ตรวจสอบจ านวนเงิน 
 

1 นาที ส านกังาน
สรรพสามิต   
พืน้ท่ีตรัง      
สาขาเมืองตรัง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการออก
ใบอนญุาตทางระบบงาน
ใบอนญุาตและด าเนินการ
สง่ใบอนญุาตทางไปรษณีย์ 
โดยใบอนญุาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียม 
 

4 นาที ส านกังาน
สรรพสามิต   
พืน้ท่ีตรัง      
สาขาเมืองตรัง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 นาที 
 

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

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำขออนญุำต
ตำมแบบของ
กรมสรรพสำมิต 
(สยพ.1) 

กรมสรรพสำมิต 1 0 ฉบบั - 

2) 

ธนำณตั ิตำม
จ ำนวน
คำ่ธรรมเนียม
กำรขออนญุำต
แตล่ะประเภท 

- 1 0 ฉบบั (ออกโดย
ไปรษณีย์) 

 
15. ค่ำธรรมเนียม 
1) ชนิดบุหร่ีซิกำแรตท่ีผลิตในประเทศ 

 ค่ำธรรมเนียม 40 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

2) ชนิดบุหร่ีซิกำแรตท่ีผลิตในต่ำงประเทศ 
 ค่ำธรรมเนียม 40 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนค าขอ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีตรัง สาขาเมืองตรัง 

หมายเหตุ  (12 ถนนพทัลงุ ต าบลทบัเทีย่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  92000  โทรศพัท์ 075-219307) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามิต 

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

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท์ 1713 

หมายเหตุ - 
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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) 

 
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
18. หมำยเหตุ 
หากผู้ขออนญุาตไมไ่ด้รับใบอนญุาตหลงัจาก 15 วนั นบัแตว่นัท่ีช าระเงิน ให้ตดิตอ่ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีตรัง สาขา
เมืองตรัง 
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 12/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

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

 
 

 
 


