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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรีซ่ ิกาแรตประเภท 1 ขายโดยไมจํากัดจํานวน
(มาตรา 21)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีก่ ระบี่ สาขาคลองทอม
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 1 ขายโดยไมจํากัดจํานวน (มาตรา 21)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองทอม
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 ไมมี
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 1 ขายโดยไมจํากัดจํานวน
(มาตรา 21) สํานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีก่ ระบี่ สาขาคลองทอม
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองทอม ตั้งอยูท ี่วา การอําเภอคลองทอม ต.คลอง
ทอมใต อ.คลองทอม จ.กระบี่ โทรศัพท 075 640049 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผูขออนุญาตจะตองยืน่ ขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ณ สํานักงานสรรพสามิตพืน้ ที/่ พื้นที่สาขาที่รานคา
ตั้งอยู ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข ดังนี้
1. สถานที่ขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตตองไมตั้งอยูในบริเวณสถานศึกษาหรือศาสนสถาน และใหรวม
ตลอดถึงบริเวณที่ซึ่งใชสาํ หรับสถานศึกษาหรือศาสนสถาน ไมวา จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม รวมทัง้ บริเวณตอเนือ่ งติดกับ
สถานศึกษาหรือศาสนสถาน
2. ไมตั้งอยูในสถานทีท่ ี่ผูไดรับอนุญาตขายยาสูบในสถานทีน่ ั้นเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต
เวนแตเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวา 5 ป
3. ผูใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแลวจะขออนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวนั ที่ไดทราบคําสัง่
หมายเหตุ
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอม
กําหนดระยะเวลาใหผยู ื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยนื่ คําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยนื่ คําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนัน้ เรียบรอยแลว
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แตเจาหนาทีต่ รวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูขออนุญาตยืน่ คําขอและ
หลักฐานประกอบ ให
เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวนของคําขอ

1 วันทําการ

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่
กระบี่ สาขา
คลองทอม
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

- เจาหนาที่ตรวจสอบความ 2 วันทําการ
ถูกตองครบถวนของคําขอ
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบพรอมขอกฎหมาย
และระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
ประกอบการพิจารณา
-เจาหนาทีน่ ัดวันเวลาเพื่อ
ไปตรวจสถานที่ที่ขอรับ
ใบอนุญาตแนบแผนที่
โดยสังเขปพรอมนัดหมาย
และไปตรวจสถานที่ตามวัน
เวลาที่กาํ หนด (กําหนด
ตรวจสถานทีภ่ ายใน 7 วัน
ทําการหลังจากเอกสารใน
การขออนุญาตถูกตองและ
ครบถวน)
- เจาหนาที่จัดเก็บ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต

สํานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่
กระบี่ สาขา
คลองทอม

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาหนาที่ดําเนินการออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาต ตรวจสอบ
ความถูกตองของ
ใบอนุญาตและเสนอผูมี
อํานาจลงนามใน
ใบอนุญาต โดยไมอนุญาต
ถือเปนใบเสร็จรับเงิน

สํานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่
กระบี่ สาขา
คลองทอม

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

4 วันทําการ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
ใบสําคัญการ
กรมการปกครอง 0
2)
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
3) บุคคล
การคา

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เอกสาร
สําเนา
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(ไมเกิน 6 เดือน
และรับรองสําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

1)

แบบคําขอ
กรมสรรพสามิต
อนุญาตขาย
ยาสูบชนิดบุหรี่ ซิ
กาแรตประเภท 1
ขายโดยไมจาํ กัด
จํานวนตามแบบ
ของกรม

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เอกสาร
สําเนา
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

2)

หลักฐานอยางใด กรมสรรพสามิต
อยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 1.
สําเนา
ใบอนุญาตผู
ประกอบ
อุตสาหกรรม
ยาสูบชนิดบุหรี่ซิ
กาแรตหรือ 2.
หลักฐานการ
ไดรับแตงตั้งให
เปนผูแทน
จําหนายใน
ราชอาณาจักร
จากผูผลิตใน
ตางประเทศซึง่
เปนเจาของบุหรี่
ซิกาแรตตรานัน้
หรือ 3.
หลักฐานการ
ไดรับแตงตั้งจาก
ผูประกอบ
อุตสาหกรรม
ยาสูบชนิดบุหรี่ซิ
กาแรตหรือผูแทน
จําหนายยาสูบ
ชนิดบุหรี่ซิกาแรต
แตผูเดียวใน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารออกโดย
สํานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที/่
สํานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่
สาขาหรือ โรงงาน
ยาสูบ)
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ที่

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

สําเนาทะเบียน
บานสถานที่
ประกอบการ
สัญญาเชาบาน
หรืออาคาร (ถา
มี) ใหแนบ
สัญญาเชา
พรอมดวย
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผูใหเชา และ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูใหเชา (กรณี
เชาสถานที)่
อยางใดอยาง
หนึง่
กรณีเปนนิติ
บุคคล ใชสําเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลของ
กรมพัฒนาธุรกิจ
การคากระทรวง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(ลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา
นิติบุคคล)
(ออกโดยเจาของ
บานเชาหรือ
เจาของอาคาร
สถานที่
ลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา
นิติบุคคล
)

(ลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา
นิติบุคคล)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

แผนที่ และ/หรือ
แผนผังสังเขป
แสดงภายใน
6) สถานทีท่ ี่ขอรับ
ใบอนุญาต
บริเวณและ
สถานที่ใกลเคียง
สําเนาทะเบียน
มูลคาเพิม่ ของ
7)
กรมสรรพากร
(ถามี)
หนังสือมอบ
8) อํานาจการขอ
อนุญาต
สําเนาบัตร
ประจําตัว
9)
ประชาชนของผู
มอบอํานาจ
สําเนาบัตร
ประจําตัว
10)
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา
นิติบุคคล)

-

1

0

ฉบับ

(ออกโดยผูขอ
อนุญาต)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง
)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง
)

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ -
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน หนวยงาน ณ จุดยื่นคําขอ/ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
กระบี่สาขาคลองทอม
หมายเหตุ - “ พบการทุจริต ไมไดรับความเปนธรรม บริการไมประทับใจ “ โปรดแจงสรรพสามิตพืน้ ทีก่ ระบี่
สาขาคลองทอม โทรศัพท 640049 075
2)
3)
4)
5)

กรมสรรพสามิต
ชองทางการรองเรียน หนวยงานตนสังกัด
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน อีเมล webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน โทรศัพท 1713
หมายเหตุ 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
วันที่พิมพ
สถานะ

20/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
นายกองภพ จันทรแกว
อนุมัติโดย นายเศรษฐพร ศรีติพันธ
เผยแพรโดย สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
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