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คู่มือสาํหรับประชาชน: การใช้สุราทาํของส่ิงหน่ึงส่ิงใดตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง เพื่อการค้า (มาตรา 12) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2  

 กรม:สรรพสามิต กระทรวง: กระทรวงการคลงั 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การใช้สรุาทําของสิง่หนึง่สิง่ใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือการค้า (มาตรา 12) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานสรรพสามติพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สรุา พ.ศ. 2493 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูภิาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน การใช้สรุาทําของสิง่หนึง่สิง่ใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เพ่ือการค้า (มาตรา 12)

 สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 เลขท่ี 43  อาคารไทยซีซีทาว์เวอร์ ชัน้ 8  

ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2275 7494-98 

Email:Krungtep2@excise.go.th / ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด)       ตัง้แต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 



2/6 
 

 

 ผู้ขออนญุาตจะใช้สรุาเพ่ือทําสนิค้า นํา้หอม หวันํา้เชือ้ นํา้ยารักษาโรค ให้ย่ืนเร่ืองราวขออนญุาตใช้สรุาทําสนิค้าตาม

แบบ ส.2/67 ตอ่เจ้าหน้าท่ี ณ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีท่ีสถานท่ีท่ีใช้สรุาทําสนิค้าตัง้อยู ่พร้อมด้วยหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้

  

  

  1. บญัชีรายการสนิค้าท่ีขออนญุาตทํา และกรรมวิธีการใช้สรุาเพ่ือทําสนิค้า พร้อมตวัอยา่งสนิค้าท่ีเป็นของเหลวไม่

น้อยกวา่ 0.500 ลติร หรือท่ีเป็นของแข็ง หรือฝุ่ นผงไมน้่อยกวา่ 500 กรัม 

  2. ใบสําคญัการขึน้ทะเบียนตําหรับยา หรือผลการวิเคราะห์สนิค้าชนิดนัน้ ๆ ของกระทรวงสาธารณสขุ หรือ

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมตวัอยา่งฉลาก (ถ้ามี) 

  3. ประมาณการจํานวนสรุาท่ีจะใช้ทําสนิค้าในปีท่ีขออนญุาตเป็นหนว่ยลติร และประมาณการสนิค้าท่ีจะทําใน

ระหวา่งปีพร้อมทัง้หลกัฐานการเสียภาษีมลูคา่เพิ่มในเดือนท่ีผา่นมาสําหรับสนิค้านัน้ (ถ้ามี) หากมีหลกัฐานการสัง่ทํา

หรือข้อตกลงสัง่ซือ้สนิค้าให้ย่ืนสําเนาหลกัฐานทัง้หมดตอ่เจ้าหน้าท่ี 

  กรณีผู้ขออนญุาตท่ีเคยได้รับใบอนญุาตอยูแ่ล้วในปีก่อน เม่ือประสงค์จะขออนญุาตในปีตอ่ไปให้ย่ืนเร่ืองราวขอ

อนญุาตตามแบบ ส.2/67 และบญัชีรายการสนิค้าท่ีขออนญุาตทําพร้อมรายการแสดงจํานวนสนิค้าท่ีทําได้ในปีก่อน และ

ถ้าประสงค์จะทําสนิค้าเพิ่มขึน้ใหมห่รือเปล่ียนแปลงใหม ่ให้ย่ืนคําร้องขออนญุาตทําสนิค้าเพิ่มเตมิ 

 

 

ในการพิจารณาอนญุาตใช้ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที สําหรับ 1 คําขอตอ่ 1 รายการ และระบบงานใบอนญุาต

ใช้ได้ปกต ิ

 

หมายเหต ุ

 

** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน

ขณะนัน้ ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม

กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 

** ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
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ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนญุาตย่ืนเร่ืองราวขอ

อนญุาตใช้สรุาทําสนิค้า

ตามแบบ ส.2/67 

พร้อมหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 

5 นาที สํานกังาน

สรรพสามิตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

2 

 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสาร และ

ให้ผู้ขออนญุาตชําระคา่

ธรรมเนียนใบอนญุาต 

-เจ้าหน้าท่ีออกใบอนญุาต 

ทางระบบงานใบอนญุาต 

โดยใบอนญุาตถือเป็น

ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาต 

 
 

10 นาที สํานกังาน

สรรพสามิตพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

2 

 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 นาที 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้องพร้อม

ประทบัตรานิติ

บคุคล) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (ไมเ่กิน 6 เดือน  

และรับรองสําเนา

ถกูต้องพร้อม

ประทบัตรานิติ

บคุคล 

) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจ) 

- 1 0 ฉบบั (กรณีมอบอํานาจ

ให้บคุคลเดียว 

หรือหลายคน

กระทําการครัง้

เดียวตดิอากร

แสตมป์ 10 บาท 

และมากกวา่ครัง้

เดียวตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท 

-  ลงลายมือช่ือ

พร้อมประทบัตรา

นิตบิคุคล) 

2) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้องพร้อม

ประทบัตรานิติ
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บคุคล) 

3) 

บญัชีรายการ

สนิค้าท่ีขอ

อนญุาตทํา และ

กรรมวิธีการใช้

สรุาเพ่ือทําสนิค้า 

พร้อมตวัอยา่ง

สนิค้า 

- 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้องพร้อม

ประทบัตรานิติ

บคุคล) 

4) 

ใบสําคญัการขึน้

ทะเบยีนตําหรับ

ยา หรือผลการ

วิเคราะห์สนิค้า

ชนิดนัน้ ๆ ของ

กระทรวง

สาธารณสขุ หรือ

กระทรวงวทิยาศ

าสตร์และ

เทคโนโลยี พร้อม

ตวัอยา่งฉลาก 

(ถ้ามี) 

- 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้องพร้อม

ประทบัตรานิติ

บคุคล) 

5) 

ประมาณการ

จํานวนสรุาท่ีจะ

ใช้ทําสนิค้าในปีท่ี

ขออนญุาตเป็น

หนว่ยลติร 

- 0 1 ฉบบั (รับรองสําเนา

ถกูต้องพร้อม

ประทบัตรานิติ

บคุคล) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ใบอนุญาตใช้สุราทาํสินค้า 

 ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
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หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนคําขอ สํานกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

หมายเหตุ –พบการทจุริต ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม บริการไมป่ระทบัใจ โปรดแจ้ง สรรพสามิตพืน้ท่ี  

               กรุงเทพมหานคร 2 

 

2) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามิต 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์ 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน  อีเมล์  

หมายเหตุ - 

5) ช่องทางการร้องเรียน โทรศพัท์ 

หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 


