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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนญุาตขายลว่งหน้าส าหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน
น้ าหนัก 2 กิโลกรัม (ที่ส านักงานสรรพสามิต) (มาตรา 21) 
หนว่ยงานที่รบัผิดชอบ: ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายลว่งหน้าส าหรับปีถัดไป ยาเสน้ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ าหนัก 2 

กิโลกรัม (ที่ส านักงานสรรพสามิต) (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 ยาเสน้ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน
น้ าหนัก 2 กิโลกรัม (ที่ส านกังานสรรพสามิต) (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 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 

mailto:e73150@excise.go.th
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ขออนุญาตล่วงหน้าส าหรับปีถัดไป (ต่ออาย)ุจะต้องยื่นขอใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท2 ขายครั้งละไม่เกนิน้ าหนกั2 
กิโลกรัมณส านักงานสรรพสามิตพืน้ที/่พื้นที่สาขาที่ร้านคา้ตั้งอยู่และยื่นค าขอใบอนญุาตประจ าปลี่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือน
ตุลาคมถึงธันวาคมก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันสิ้นปีวันที่ 31 ธันวาคมผู้ใดถกูเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขอ
อนุญาตใหม่อกีไม่ได้จนกวา่จะพน้ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วนัที่ได้ทราบค าส่ัง 
หมายเหต ุ
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกนั พรอ้ม
ก าหนดระยะเวลาให้ผูย้ื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยืน่ค าขอไม่ด าเนนิการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไมน่ับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผู้ยื่นค าขอจะด าเนนิการแก้ไขค า
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
**ระยะเวลาด าเนนิการรวม 5 นาทีนับแต่เอกสารหลักฐานตามที่กรมสรรพสามิตก าหนดครบถ้วน (กรณีระบบใช้งานได้
เป็นปกต)ิ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอพร้อม
ใบอนุญาตฉบบัเดิมและ
บัตรประจ าตัวประชาชน 
และหลักฐานประกอบ 
 

2 นาท ี ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 

2) การพิจารณา - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 2 นาท ี ส านักงาน - 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

 ถูกต้องครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบพร้อมข้อกฎหมาย
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
ประกอบการพิจารณา 
-เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาต ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ใบอนุญาต และเสนอผู้มี
อ านาจลงนามใน
ใบอนุญาต โดยไม่อนุญาต
ถือเป็นใบเสรจ็รับเงิน
ค่าธรรมเนียม 
 

1 นาท ี ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   5 นาท ี
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว้ 5 นาท ี
 
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) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 
ใบส าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

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 ุ

1) 

จดหมายแจ้ง
เตือนให้
ผู้ประกอบการมา
ด าเนินการขอต่อ
ใบอนุญาต 

กรมสรรพสามิต 1 0 ฉบับ - 

2) 

แบบค าขอ
อนุญาตขายยา
เส้น ประเภท 2 
ขายครั้งละไม่
เกินน้ าหนัก 2 
กิโลกรัม ตาม
แบบของกรม
สรรพสามิต(แบบ
ค าขอ สยพ.1)7 

กรมสรรพสามิต 1 0 ฉบับ - 

3) 

ใบอนุญาตขาย
ยาเส้น ประเภท 
2 ขายครั้งละไม่
เกินน้ าหนัก 2 
กิโลกรัม ฉบับ
เดิม 

กรมสรรพสามิต 0 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

4) 
หนงัสือมอบ
อ านาจการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ฉบับ (ออกโดยผู้ขอ
ใบอนุญาต) 

5) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

6) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ -   
 

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

หมายเหต ุ- พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้งสรรพสามิตพื้นที่สาขาโชคชัย    
โทรศัพท์  044 - 491401 

2) ช่องทางการร้องเรียน  หนว่ยงานต้นสังกัด  กรมสรรพสามิต 
หมายเหต ุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน  อีเมล ์  webmaster@excise.go.th 
หมายเหต ุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน  โทรศัพท์  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) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พิมพ ์ 12/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหวา่งการ

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

 
 

 
 


