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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตขายลวงหนาสําหรับปถัดไป ยาเสนประเภท 3 ผูเพาะปลูกตนยาสูบ
ขายยาเสนทีท่ ําจากใบยาที่ปลูกเอง (อินเตอรเน็ต) (มาตรา 21)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายลวงหนาสําหรับปถัดไป ยาเสนประเภท 3 ผูเพาะปลูกตนยาสูบขายยาเสนที่
ทําจากใบยาทีป่ ลูกเอง (อินเตอรเน็ต) (มาตรา 21)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมสรรพสามิต
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมภิ าค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
5 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตขายลวงหนาสําหรับปถัดไป ยาเสนประเภท 3 ผูเพาะปลูกตน
ยาสูบขายยาเสนทีท่ ําจากใบยาที่ปลูกเอง (อินเตอรเน็ต) (มาตรา 21)
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการ www.excise.go.th/เว็บไซทและชองทางออนไลน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูขออนุญาตลวงหนาสําหรับปถัดไป (ตออายุ)จะตองยื่นขอใบอนุญาตขายยาเสนประเภท 3 ผูเพาะปลูกตนยาสูบขายยา
เสนทีท่ ําจากใบยาที่ปลูกเองผานเครือขายอินเตอรเน็ตและยื่นคําขอใบอนุญาตประจําปลวงหนาไดตั้งแตเดือนตุลาคมถึง
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่เรียกรายงานเพื่อ 1 นาที
ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลขอใบอนุญาตพรอม
ตรวจสอบจํานวนเงิน

การพิจารณา

เจาหนาที่ดําเนินการออก 4 นาที
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตและดําเนินการ
สงใบอนุญาตทางไปรษณีย
โดยใบอนุญาตถือเปน
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม

1)

2)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-

กรมสรรพสามิต

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 5 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(ไมเกิน 6 เดือน
และรับรองสําเนา
ถูกตอง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีท่ ใี่ ชบริการ
1) ชองทางการรองเรียน หนวยงาน ณ จุดยื่นคําขอ
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน หนวยงานตนสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน อีเมล webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท 1713
หมายเหตุ 5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
หากผูขออนุญาตไมไดรับใบอนุญาตหลังจาก 15 วัน นับแตวันที่ชาํ ระเงิน ใหติดตอสํานักงานสรรพสามิตพืน้ ที/่ พื้นที่สาขา
ที่รานคาตั้งอยู
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วันที่พิมพ
สถานะ

12/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

