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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนญุาตขายยาสูบชนิดบุหรีซ่ิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 
มวน (มาตรา 21) 
หนว่ยงานที่รบัผิดชอบ: ส านักงานสรรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบหุรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (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 การขอชนดิใบอนุญาตขายยาสูบบุหรีซ่ิกาแรตประเภท 3 (มาตรา 21) 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นทีน่ครราชสีมาสาขาโชคชัย  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 

สถานที่ตั้ง : 256/96  หมู ่12  ต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จงัหวัดนครราชสีมา  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 
 
 
ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบหุรี่ซิกาแรต ณ ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่/พื้นที่สาขาที่ร้านค้า
ตั้งอยู่ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข ดงันี ้
 
1. สถานที่ขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหร่ีซิกาแรตต้องไม่ตั้งอยู่ในบรเิวณสถานศึกษาหรือศาสนสถาน และใหร้วม
ตลอดถึงบริเวณที่ซึ่งใช้ส าหรับสถานศึกษาหรือศาสนสถาน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับ
สถานศกึษาหรือศาสนสถาน 
 
2. ไม่ตั้งอยู่ในสถานทีท่ี่ผู้ได้รับอนุญาตขายยาสูบในสถานทีน่ั้นเคยถกูส่ังเพกิถอนใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบหุรี่ซิกาแรต 
เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 
 
3. ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ทราบค าสัง่ 
หมายเหต ุ
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/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
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
** ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสรจ็ 
**ระยะเวลาด าเนนิการรวม 5 นาทีนับแต่เอกสารหลักฐานตามที่กรมสรรพสามิตก าหนดครบถ้วน (กรณีระบบใช้งานได้
เป็นปกต)ิ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอและ
หลักฐานประกอบ ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารประกอบ 
 

2 นาท ี ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของค าขอ
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบพร้อมข้อกฎหมาย
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
ประกอบการพิจารณา 
 - เจ้าหน้าที่จดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

2 นาท ี ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

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

1 นาท ี ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   5 นาท ี
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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) 

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) 

แบบค าขอ
อนุญาตขาย
ยาสูบชนิดบุหรี่ซิ
กาแรตประเภท 3 
ขายครั้งละไม่
เกิน 1,000 มวน 
ตามแบบของ
กรมสรรพสามิต 

กรมสรรพสามิต 1 0 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้านสถานที่
ประกอบการ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล) 

3) 
สัญญาเช่าบ้าน
หรืออาคาร (ถ้า

- 0 1 ฉบับ (ออกโดยเจ้าของ
บ้านเช่าหรือ
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

มี) ให้แนบ
สัญญาเช่า 
พร้อมด้วย
หนงัสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ให้เช่า และ
ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้ให้เช่า (กรณี
เช่าสถานที)่ 
อย่างใดอย่าง
หนึง่ 

เจ้าของอาคาร
สถานที ่
ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล 
) 

4) 

กรณีเป็นนิติ
บุคคล ใช้ส าเนา
หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลของ
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวง
พาณิชย ์

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล) 

5) 

ส าเนาทะเบียน
มูลค่าเพิ่มของ
กรมสรรพากร 
(ถ้ามี) 

กรมสรรพากร 0 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล) 

6) 

ส าเนาทะเบียน
มูลค่าเพิ่มของ
กรมสรรพากร 
(ถ้ามี) 

กรมสรรพากร 0 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

7) 
หนงัสือมอบ
อ านาจการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ฉบับ (ออกโดยผู้ขอ
อนุญาต) 

8) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา 
ถูกต้อง 
) 

9) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง 
) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ 

 ค่าธรรมเนียม 40 บาท 
หมายเหตุ -   
 

2) ชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตต่างประเทศ 
 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 ุ
- 
 

วันที่พิมพ ์ 12/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหวา่งการ

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

 
 

 
 


