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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนญุาตขายลว่งหน้าส าหรับปีถัดไป ยาสบูชนิดบุหรี่ซกิาแรตประเภท 3 ขาย
ครั้งละไม่เกนิ 1,000 มวน (อินเตอร์เน็ต) (มาตรา 21) 
หนว่ยงานที่รบัผิดชอบ: ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายลว่งหน้าส าหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่

เกิน 1,000 มวน (อินเตอร์เนต็) (มาตรา 21) 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: ส านักงานสรรพสามติพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 

3. ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมูข่องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พรบ ยาสูบ พ.ศ.2509 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นทีใ่ห้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมภิาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ  5 นาที  
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายลว่งหน้าส าหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 
ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (อินเตอร์เนต็) (มาตรา 21) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 

สถานที่ตั้ง : 256/96  หมู ่12  ต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30190 
โทรศัพท์ : 044 – 491401      E-mail : e73150@excise.go.th / www.excise.go.th / เว็บไซท์และช่องทาง
ออนไลน ์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเหตุ (ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึง  วันที่ 31 สิงหาคม  ของทุกป)ี 

 

mailto:e73150@excise.go.th
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ขออนุญาตล่วงหน้าส าหรับปีถัดไป (ต่ออาย)ุจะต้องยื่นขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละ
ไม่เกิน 1,000 มวน ผ่านเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต และยื่นค าขอใบอนุญาตประจ าปีล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง
ธันวาคมก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันสิ้นป ีวันที่ 31 ธันวาคม จะต้องยื่นขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบหุรี่ซิกาแรต 
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข ดังนี ้
 
 
1. สถานที่ขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตต้องไม่ตั้งอยู่ในบรเิวณสถานศึกษาหรือศาสนสถาน และใหร้วม
ตลอดถึงบริเวณที่ซึ่งใช้ส าหรับสถานศึกษาหรือศาสนสถาน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับ
สถานศกึษาหรือศาสนสถาน 
 
2. ไม่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ผู้ได้รับอนุญาตขายยาสูบในสถานที่นั้นเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบหุรี่ซิกาแรต 
เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 
 
3. ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ทราบค าสัง่ 
 
 
 
วิธีการ 
 
1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต เลือกหัวขอ้การขอใบอนญุาตขายสุรายาสูบไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด าเนนิการ
ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผา่นอนิเตอร์เนต็ของกรมสรรพสามิต โดยใช้เลขประจ าตวัประชาชน (ส าหรับ
บุคคลธรรมดา) และเลขที่นติิบุคคล (ส าหรับนิติบุคคล) เพื่อรับ Username และ Password 
 
2. ใช้ Username และ Password เพื่อเข้าสู่บริการขอใบอนุญาตขายสรุายาสูบไพ่ผา่นอินเตอร์เน็ต 
 
3. ด าเนินการขอใบอนุญาตได้ตามต้องการ โดยสามารถขอได้เท่ากับหรือน้อยกว่าใบอนุญาตที่มีอยู่ในปีที่แล้ว สามารถ
ขอใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ล่วงหน้าส าหรับปีถัดไป (ต่ออาย)ุ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โปรดช าระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหค้รบถ้วนถูกตอ้งตรงกับจ านวนเงินที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บ 
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หมายเหต ุ
 
** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนบัระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
** ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสรจ็[a1] 
 
**ในการพิจารณาอนุญาต ใช้ระยะเวลาด าเนนิการรวม 5 นาที ทัง้นี ้ไม่นับรวมระยะเวลาการส่งทางไปรษณีย ์
 
** ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 นาที กรณีระบบใช้งานไดเ้ป็นปกติ  
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่เรียกรายงานเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลขอใบอนุญาตพร้อม
ตรวจสอบจ านวนเงิน 
 

1 นาท ี ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตและด าเนินการ
ส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ 
โดยใบอนุญาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 
 

4 นาท ี ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   5 นาท ี
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว้ 5 นาท ี



4/5 
 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) 
ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ถ้ามี รับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบับ (ไม่เกิน 6 เดือน 
และรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิม่เติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพ่บเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 40 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงาน ณ จุดยื่นค าขอ ส านักงานสรรพสามิตพื้นทีท่ี่ใช้บริการ 

หมายเหต ุ-  พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้งสรรพสามิตพื้นที่สาขาโชคชัย    
โทรศัพท์  044 - 491401 

2) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงานต้นสังกดั กรมสรรพสามิต 
หมายเหต ุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน อเีมล ์ webmaster@excise.go.th 
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หมายเหต ุ- 
4) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท ์ 1713 

หมายเหต ุ- 
5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต ุ( 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 ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
หากผู้ขออนุญาตไม่ได้รับใบอนุญาตหลังจาก 15 วัน นับแต่วันที่ช าระเงิน ให้ติดต่อส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่/พื้นที่สาขา
ที่ร้านคา้ตั้งอยู่ 
 
 

วันที่พิมพ ์ 12/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหวา่งการ

จัดท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย Akkhadech Winaipanit 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


