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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสาหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน
น้าหนัก 2 กิโลกรัม (อินเตอร์เน็ต) (มาตรา 21)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสาหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้าหนัก 2
กิโลกรัม (อินเตอร์เน็ต) (มาตรา 21)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมูข่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมภิ าค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
5 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสาหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน
น้าหนัก 2 กิโลกรัม (อินเตอร์เน็ต) (มาตรา 21) สานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย
สถานที่ตั้ง : 256/96 หมู่ 12 ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ : 044 – 491401 E-mail : e73150@excise.go.th / www.excise.go.th / ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขออนุญาตล่วงหน้าสาหรับปีถัดไป (ต่ออายุ)จะต้องยื่นขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้าหนัก 2
กิโลกรัม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และยืน่ คาขอใบอนุญาตประจาปีล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคมก่อนที่
ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะ
พ้นกาหนดหนึง่ ปีนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง
วิธีการ
1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต เลือกหัวข้อการขอใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดาเนินการ
ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต โดยใช้เลขประจาตัวประชาชน (สาหรับ
บุคคลธรรมดา) และเลขที่นติ ิบุคคล (สาหรับนิติบุคคล) เพื่อรับ Username และ Password
2. ใช้ Username และ Password เพื่อเข้าสู่บริการขอใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ผา่ นอินเตอร์เน็ต
3. ดาเนินการขอใบอนุญาตได้ตามต้องการ โดยสามารถขอได้เท่ากับหรือน้อยกว่าใบอนุญาตที่มีอยู่ในปีที่แล้ว สามารถ
ขอใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ล่วงหน้าสาหรับปีถัดไป (ต่ออายุ) ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โปรดชาระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับจานวนเงินที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บ

หมายเหตุ
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยนื่ คาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
**ในการพิจารณาอนุญาต ใช้ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที ทัง้ นี้ ไม่นับรวมระยะเวลาการส่งทางไปรษณีย์
**ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีกรณีระบบใช้งานได้เป็นปกติ
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่เรียกรายงานเพื่อ 1 นาที
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลขอใบอนุญาตพร้อม
ตรวจสอบจานวนเงิน

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ดาเนินการออก 4 นาที
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตและดาเนินการ
ส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์
โดยใบอนุญาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย
สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
ใบสาคัญการ
กรมการปกครอง 0
2)
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
3) บุคคล
การค้า

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(ถ้ามี รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื้นทีท่ ี่ใช้บริการ
หมายเหตุ - พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้งสรรพสามิตพื้นที่สาขาโชคชัย
โทรศัพท์ 044 - 491401
2) ช่องทางการร้องเรียน หน่วยงานต้นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่องทางการร้องเรียน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์
1713
หมายเหตุ 5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมายเหตุ
หากผู้ขออนุญาตไม่ได้รับใบอนุญาตหลังจาก 15 วัน นับแต่วันที่ชาระเงิน ให้ติดต่อสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่/พื้นที่สาขา
ที่ร้านค้าตั้งอยู่

วันที่พิมพ์
สถานะ

12/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

