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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยยำสูบชนิดบุหรี่ ซิกำแรตประเภท 2 ขำยครัง้ ละไม่ เกิน 20,000
มวน (มำตรำ 21)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ ซิกาแรตประเภท 2 ขายครัง้ ละไม่เกิน 20,000 มวน (มาตรา 21)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 21
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ องกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
5 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ ซิกาแรตประเภท 2 ขายครัง้ ละไม่เกิน 20,000
มวน (มาตรา 21) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ: สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที น่ ครสวรรค์ สาขาลาดยาว
สถานที่ต้ัง: ทีว่ ่าการอาเภอลาดยาว ชัน้ 3 อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-5627-2274
อีเมล์ : e76310@excise.go.th
ที ร่ ้านค้าตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตจะต้ องยื่นขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ ซิกาแรต ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ /พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ า
ตังอยู
้ ่ ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไข ดังนี ้
1. สถานที่ขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ ซิกาแรตต้ องไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริเวณสถานศึกษาหรื อศาสนสถาน และให้ รวม
ตลอดถึงบริเวณที่ซงึ่ ใช้ สาหรับสถานศึกษาหรื อศาสนสถาน ไม่วา่ จะมีรัว้ ล้ อมหรื อไม่ก็ตาม รวมทังบริ
้ เวณต่อเนื่องติดกับ
สถานศึกษาหรื อศาสนสถาน
2. ไม่ตงอยู
ั ้ ใ่ นสถานที่ที่ผ้ ไู ด้ รับอนุญาตขายยาสูบในสถานที่นนเคยถู
ั้
กสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ ซิกาแรต
เว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ วจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้ นกาหนดหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ทราบคาสัง่
หมำยเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
**ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีนบั แต่เอกสารหลักฐานตามที่กรมสรรพสามิตกาหนดครบถ้ วน (กรณีระบบใช้ งานได้
เป็ นปกติ)
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอและ
2 นาที
หลักฐานประกอบ ให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของคาขอและ
เอกสารประกอบ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
2 นาที
ถูกต้ องครบถ้ วนของคาขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบ
พร้ อมข้ อกฎหมายและระเบียบ
2)
ที่เกี่ยวข้ องประกอบการ
พิจารณา
- เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
การลงนาม/
เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการออก
1 นาที
คณะกรรมการมีมติ
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาต ตรวจสอบความถูก
ต้ องของใบอนุญาตและเสนอผู้
3)
มีอานาจลงนามใน
ใบอนุญาต โดยไม่อนุญาตถือ
เป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

-

กรมสรรพสามิต

-

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชำชน
ใบสำคัญกำร
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
2)
เปลี่ยนชื่อ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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ที่

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
1
ฉบับ
(ไม่เกิน 6
บุคคล
กำรค้ ำ
เดือน และ
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขออนุญำต กรมสรรพสำมิต
1
0
ฉบับ
ขำยยำสูบชนิด
บุหรี่ ซิกำแรต
1) ประเภท 2 ขำยครัง้
ละไม่เกิน 20,000
มวน ตำมแบบของ
กรมสรรพสำมิต
หลักฐำนกำรได้ รับ โรงงำนยำสูบ
1
0
ฉบับ
แต่งตังจำกผู
้
้ ได้ รับ
ใบอนุญำตขำย
ยำสูบชนิดบุหรี่ ซิ
กำแรตหรื อนำ
ยำสูบชนิดบุหรี่ ซิ
กำแรตออกแสดง
2) เพื่อขำยประเภท
ขำยโดยไม่จำกัด
จำนวน (ประเภท
1) ตำมบุคคลที่มี
สำเนำใบอนุญำตผู้
ประกอบ
อุตสำหกรรมยำสูบ
ชนิดบุหรี่ ซิกำแรต

หมำยเหตุ
-

(หลักฐำน
อย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ ในข้ อนี ้
หรื อข้ อถัดไป)
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ที่

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
หรื อ บุคคลที่มี
หลักฐำนกำรได้ รับ
แต่งตังให้
้ เป็ น
ผู้แทนจำหน่ำยใน
รำชอำณำจักรจำก
ผู้ผลิตใน
ต่ำงประเทศซึง่ เป็ น
เจ้ ำของบุหรี่ ซิกำ
แรตตรำนัน้ (ซึง่
สำมำรถแต่งตังให้
้
เป็ นผู้ขอรับ
ใบอนุญำต
ประเภท 2 ได้ ทุก
จังหวัด) ให้ เป็ น
ผู้ขำยส่งช่วง
หลักฐำนกำรได้ รับ โรงงำนยำสูบ
1
0
ฉบับ
แต่งตังจำกผู
้
้ ได้ รับ
ใบอนุญำตขำย
ยำสูบชนิดบุหรี่ ซิ
กำแรตหรื อนำ
ยำสูบชนิดบุหรี่ ซิ
กำแรตออกแสดง
เพื่อขำย ประเภท
ขำยโดยไม่จำกัด
จำนวน (ประเภท
1) ตำมบุคคลที่มี
หลักฐำนกำรได้ รับ
แต่งตังจำกผู
้
้
ประกอบ
อุตสำหกรรมยำสูบ

หมำยเหตุ

(หลักฐำน
อย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ ในข้ อนี ้
หรื อข้ อก่อน
หน้ ำนี ้)
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ที่

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ชนิดบุหรี่ ซิกำแรต
หรื อผู้แทน
จำหน่ำยยำสูบ
ชนิดบุหรี่ ซิกำแรต
แต่ผ้ เู ดียวใน
ประเทศไทย ให้
เป็ นผู้ขำยส่งยำสูบ
ชนิดบุหรี่ ซิกำแรต
(ซึง่ สำมำรถแต่งตัง้
ให้ เป็ นผู้ขอรับ
ใบอนุญำต
ประเภท 2 ได้
เฉพำะจังหวัดที่ผ้ ู
แต่งตังได้
้ รับ
ใบอนุญำต) ให้
เป็ นผู้ขำยส่งช่วง
สำเนำทะเบียน
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(ลงลำยมือชื่อ
บ้ ำนสถำนที่
พร้ อม
ประกอบกำร
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
สัญญำเช่ำบ้ ำน
0
1
ฉบับ
(ออกโดย
หรื ออำคำร (ถ้ ำมี)
เจ้ ำของบ้ ำน
ให้ แนบสัญญำเช่ำ
เช่ำหรื อ
พร้ อมด้ วยหนังสือ
เจ้ ำของอำคำร
แสดงควำม
สถำนที่
ยินยอมของผู้ให้
ลงลำยมือชื่อ
เช่ำ และสำเนำ
พร้ อม
บัตรประจำตัว
ประทับตรำนิติ
ประชำชนของผู้ให้
บุคคล
เช่ำ (กรณีเช่ำ
)
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รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
สถำนที่) อย่ำงใด
อย่ำงหนึง่
กรณีเป็ นนิตบิ คุ คล
ใช้ สำเนำหนังสือ
รับรองกำรจด
6) ทะเบียนนิตบิ คุ คล
ของกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ ำ
กระทรวงพำณิชย์
สำเนำทะเบียน
มูลค่ำเพิ่มของ
7)
กรมสรรพำกร (ถ้ ำ
มี)
หนังสือมอบ
8) อำนำจกำรขอ
อนุญำต
สำเนำบัตร
ประจำตัว
9)
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
10)
ประชำชนของผู้รับ
มอบอำนำจ
ที่

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร

หมำยเหตุ

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

0

1

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

กรมสรรพำกร

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(ออกโดยผู้ขอ
อนุญำต)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ -
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ – พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ
โปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่สาขาลาดยาว เบอร์ โทรศัพท์ 0-5627-2274
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

16/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Suparada Srisongkram
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

