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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนสรรพสำมิต (มำตรำ 25)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
พ.ศ. 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25) สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ เลขทื่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ เบอร์โทรศัพท์-โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom@excise.go.th /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ที่ตั้งหน่วยงานสรรพสามิตแต่ละจังหวัดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.excise.go.th
)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และกฎหมายว่าด้วย
พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามแบบที่กาหนด (ภษ.01-04) ภายใน 30 วัน ก่อน
วันเริ่มผลิตสินค้าหรือเริ่มบริการ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการหลายแห่ง ให้แยกยื่นคา
ขอเป็นรายโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ
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- กรณีระบบงานขัดข้อง ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 2 วัน
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะขอ 0.5 วันทา
จดทะเบียนสรรพสามิต ให้ การ
ยื่นแบบคาขอจดทะเบียน
ตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527
(ภษ.01-04) พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอ และ
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
เอกสาร

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาขอ
6 วันทาการ
และหลักฐานประกอบและ
พิจารณาเสนอให้สรรพสามิต

1)

2)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
ชัยภูมิ

สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
ชัยภูมิ

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

พื้นที่ลงนามในใบทะเบียน
สรรพสามิตให้ผู้ขออนุญาต
พร้อมทั้งนัดเจ้าหน้าที่ตรวจ
โรงอุตสาหกรรมหรือสถาน
บริการ กรณีขอจดทะเบียน
ในวันศุกร์ เจ้าหน้าที่จะไปทา
การตรวจในวันทาการถัดไป
แต่ถ้าผู้ขออนุญาตประสงค์
จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรือสถาน
บริการในวันหยุดราชการ
จะต้องจ่ายค่าทาการ
เจ้าหน้าที่ตามกฏ
กระทรวงการคลังฉบับที่ 3
(พ.ศ.2527) ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527
และอานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ด้วย
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจโรง
0.5 วันทา
อุตสาหกรรมหรือสถาน
การ
บริการแล้ว จะเสนอ
ความเห็นให้สรรพสามิตพื้นที่
เพื่อทราบ

กรมสรรพสามิต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
13. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 7 วันทาการ

-
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14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1)
บ้าน
หลักฐานแสดง
0
กรรมสิทธิ์
ของสถานที่ที่ขอ
2) จดทะเบียน
สรรพสามิตหรือ
หนังสือยินยอมให้
ใช้สถานที่
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
3)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
4)
บ้าน
สาเนาบัตร
กรมสรรพากร
0
5) ประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
บุคคล
การค้า

6)

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
สำเนำ
เอกสำร
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(ในกรณีที่ผู้ยื่นคา
ขอเป็นนิติบุคคล
ให้แนบสาเนา
หนังสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชย์
(ที่ออกให้ไม่เกิน 6
เดือน) ในกรณีที่
เป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือคณะ
บุคคลที่มิใช่นิติ
บุคคล ให้แนบ
สาเนาหนังสือ
สัญญาจัดตั้งห้าง
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ที่

7)

ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

หนังสือมอบ
อานาจและสาเนา
บัตรประชาชน
ของผู้รับมอบ
อานาจ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
แบบคาขอจด
กรมสรรพสามิต
ทะเบียน
สรรพสามิตตาม
มาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527
(ภษ.01-04)
สาเนา กรมสรรพากร
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สาเนาใบอนุญาต กรมโรงงาน
ประกอบกิจการ อุตสาหกรรม
โรงงานของ

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

0

หน่วยนับ
เอกสำร

ฉบับ

หมำยเหตุ
หุ้นส่วนแทน
พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
)
(กรณีเจ้าของ
กิจการไม่สามารถ
มาติดต่อได้ พร้อม
ติดอากร และ
สาเนาบัตร
ประชาชนผู้รับ
มอบอานาจ 1
ฉบับ ที่รับรอง
สาเนาถูกต้องแล้ว)

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
2
0
ฉบับ
-

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

((ถ้ามี) พร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
((สาหรับสินค้า
รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ที่
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
กระทรวง
อุตสาหกรรม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ประกอบจาก
ชิ้นส่วนใช้แล้ว)
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

15. ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
หมายเหตุ-พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจ โปรดแจ้ง สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ ที่เบอร์
โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน หน่วยงานต้นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ4) ช่องทำงกำรร้องเรียน อีเมลล์ www.excise.go.th
หมายเหตุ5) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ6) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ภษ.01-04)
-
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18. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

15/07/2558
คู่มือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรย้ ำยโรงอุตสำหกรรมหรือสถำนบริกำร (มำตรำ 30)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการ (มาตรา 30)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ.2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริ การ (มาตรา 30) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขที ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -(ที ต่ งั้ หน่วยงานสรรพสามิ ตแต่ละจังหวัดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ เว็บไซต์ :
www.excise.go.th )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการให้ แจ้ งย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการณสถานที่ที่
ได้ จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ เดิมโดยปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ยื่นแบบภษ.01-05 ก่อนวันย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริ การไม่น้อยกว่า 15 วัน
2. นัดเจ้ าหน้ าที่เพื่อทาการตรวจโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการ
เมื่อผู้ขออนุญาตย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริ การแล้ วให้ ยื่นคาขอจดทะเบียนสรรพสามิตสาหรับโรงอุตสาหกรรม
หรื อสถานบริ การแห่งใหม่ภายใน 30 วันก่อนวันเริ่มผลิตสินค้ าหรื อเริ่มบริการเมื่อได้ รับใบทะเบียนสรรพสามิตฉบับใหม่
แล้ วให้ คืนใบทะเบียนสรรพสามิตฉบับเดิมแก่เจ้ าพนักงานสรรพสามิตณสถานที่ยื่นจดทะเบียนสรรพสามิตแห่งใหม่
- กรณีระบบงานขัดข้ องใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2 วัน
- กรณีนบั เวลาตรวจสอบสถานที่ร่วมกับผู้ขอย้ ายโรงอุตสาหกรมหรื อสถานบริการใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 7 วันทาการ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ
ย้ ายโรงอุตสาหกรรมหรื อ
สถานบริ การให้ ยื่นแบบคา

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
0.5 วันทา
การ

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิตคาขอย้ ายหรื อ
เลิกหรื อโอนกิจการโรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการตามมาตรา 29, 30,
31 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527
(ภษ.01-05) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบและ
เจ้ าหน้ าที่จะตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

2)

ผู้ขออนุญาตนัดเจ้ าหน้ าที่ 6 วันทาการ
ตรวจโรงอุตสาหกรรมหรื อ
สถานบริ การกรณีแจ้ งย้ าย
กิจการในวันศุกร์ เจ้ าหน้ าที่
จะไปทาการตรวจในวันทา
การถัดไปแต่ถ้าผู้ขอ
อนุญาตประสงค์จะให้
เจ้ าหน้ าที่ไปตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการในวันหยุดราชการ
จะต้ องจ่ายค่าทาการ
เจ้ าหน้ าที่ตามกฎ
กระทรวงการคลังฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2527) ลงวันที่ 19
พฤศจิกายนพ.ศ. 2527
และอานวยความสะดวกแก่

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

เจ้ าหน้ าที่ด้วยพร้ อมนี ้
เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ไปจด
ทะเบียนสรรพสามิตสาหรับ
โรงอุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการแห่งใหม่ภายใน 30
วันก่อนวันเริ่มผลิตสินค้ า
หรื อเริ่มบริ การ
การพิจารณา
3)

เจ้ าหน้ าที่จดั ทาบันทึกเสนอ 0.5 วันทา
สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา การ
ลงนาม

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
2) บุคคล
กำรค้ ำ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(ที่ออกไว้ ไม่เกิน 6
เดือนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
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ที่
1)

2)

3)
4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบทะเบียน
สรรพสำมิต
หนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์

กรมสรรพสำมิต

1

-

บัตรประชำชน (ผู้
มอบอำนำจ)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน(ผู้มอบ
อำนำจ)
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน (ผู้รับ
มอบอำนำจ)
บัญชี
รำยละเอียด
วัตถุดบิ สินค้ ำ
ระหว่ำงผลิต
สินค้ ำสำเร็จรูป
และบัญชี
รำยกำรค้ ำงชำระ
ภำษี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีไม่ได้ มำ
ติดต่อด้ วยตนเอง
ให้ ทำหนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรด้ วย)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ ที่เบอร์
โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ ปณ. 10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ www.excise.go.th hotline.excise.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ6) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบภษ.01-05
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรเลิกกิจกำร (มำตรำ 31)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การเลิกกิจการ (มาตรา 31)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งานพ.ศ.2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การเลิกกิจการ (มาตรา 31) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขทื ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ทีโ่ รงอุตสาหกรรม/สถานบริ การตัง้ อยู่)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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ผู้ขออนุญาตที่จะเลิกกิจการให้ แจ้ งการเลิกกิจการตามแบบที่กาหนด (ภษ.01-05) ต่ออธิบดีหรื อสรรพสามิตพื ้นที่ณ
สถานที่ที่ได้ จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ ก่อนวันเลิกกิจการไม่น้อยกว่า 15 วันและให้ คืนใบทะเบียนสรรพสามิตแก่
เจ้ าหน้ าที่ณสถานที่ที่ได้ แจ้ งเลิกกิจการนันภายใน
้
15 วันนับแต่วนั ที่หยุดประกอบกิจการ
- กรณีนบั เวลาตรวจสอบสถานที่ร่วมกับผู้ขอเลิกกิจการใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 7 วันทาการ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ 0.5 วันทา
เลิกกิจการให้ ยื่นแบบคาขอ การ
ใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิตคาขอย้ ายหรื อ
เลิกหรื อโอนกิจการโรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการตามมาตรา 29, 30,

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

31 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527
(ภษ.01-15) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบและ
เจ้ าหน้ าที่จะตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

นัดเจ้ าหน้ าที่ตรวจโร
6 วันทาการ
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการกรณีแจ้ งเลิกกิจการ
ในวันศุกร์ เจ้ าหน้ าที่จะไปทา
การตรวจในวันทาการถัดไป
แต่ถ้าผู้ขออนุญาตประสงค์
จะให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการในวันหยุดราชการ
จะต้ องจ่ายค่าทาการ
เจ้ าหน้ าที่ตามกฎ
กระทรวงการคลังฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2527) ลงวันที่ 19
พฤศจิกายนพ.ศ. 2527
และอานวยความสะดวกแก่
เจ้ าหน้ าที่ด้วย

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจโรง
0.5 วันทา
อุตสาหกรรมเสร็จแล้ วจะทา การ
บันทึกเสนอสรรพสามิต
พื ้นที่เพื่อพิจารณาลงนาม

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

2)

3)

หมำยเหตุ
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ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
2) บุคคล
กำรค้ ำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(ที่ออกไว้ ไม่เกิน 6
เดือนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบทะเบียน
สรรพสำมิต
หนังสือมอบ
อำนำจและ
สำเนำบัตร
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน (ผู้
มอบอำนำจ)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน (ผู้มอบ

กรมสรรพสำมิต

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีไม่ได้ มำ
ติดต่อด้ วยตนเอง
ให้ ทำหนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรด้ วย)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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ที่

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจ)
บัญชี
รำยละเอียด
วัตถุดบิ สินค้ ำ
ระหว่ำงผลิต
สินค้ ำสำเร็จรูป
และบัญชี
รำยกำรค้ ำงชำระ
ภำษี

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ - พบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์ ตู้ ปณ.10 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th hotline.excise.go.th
หมายเหตุ6) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ภษ.01-05
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรโอนกิจกำร (มำตรำ 31)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การโอนกิจการ (มาตรา 31)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ตพ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่ องกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งานพ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การโอนกิจการ (มาตรา 31) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขทื ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตที่จะโอนกิจการให้ แจ้ งการโอนกิจการตามแบบที่กาหนด (ภษ.01-05) ต่ออธิบดีหรื อสรรพสามิตพื ้นที่ณ
สถานที่ที่ได้ จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ ก่อนวันโอนกิจการไม่น้อยกว่า 15 วันและให้ คืนใบทะเบียนสรรพสามิตแก่
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เจ้ าหน้ าที่ณสถานที่ที่ได้ แจ้ งโอนกิจการนันภายใน
้
15 วันนับแต่วนั ที่หยุดประกอบกิจการ
- กรณีนบั เวลาตรวจสอบสถานที่ร่วมกับผู้ขอโอนกิจการใช้ ระยะเวลาทังสิ
้ ้น 7 วันทาการ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ
โอนกิจการให้ ยื่นแบบคา
ขอรับใบแทนใบทะเบียน
สรรพสามิตคาขอย้ ายหรื อ
เลิกหรื อโอนกิจการโรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการตามมาตรา 29, 30,

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
0.5 วันทา
การ

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

31 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527
(ภษ.01-05) พร้ อมเอกสาร
หลักฐานประกอบและ
เจ้ าหน้ าที่จะตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

2)

นัดเจ้ าหน้ าที่ตรวจโรง
6 วันทาการ
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการกรณีแจ้ งโอนกิจการ
ในวันศุกร์ เจ้ าหน้ าที่จะไปทา
การตรวจในวันทาการถัดไป
แต่ถ้าผู้ขออนุญาตประสงค์
จะให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจโรง
อุตสาหกรรมหรื อสถาน
บริการในวันหยุดราชการ
จะต้ องจ่ายค่าทาการ
เจ้ าหน้ าที่ตามกฎ
กระทรวงการคลังฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2527) ลงวันที่ 19
พฤศจิกายนพ.ศ. 2527
และอานวยความสะดวกแก่
เจ้ าหน้ าที่ด้วยให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตโอนกิจการยื่นคา
ขอจดทะเบียนสรรพสามิต
ภายใน 7 วันนับแต่วนั รับ
โอนกิจการและคืนใบ
ทะเบียนสรรพสามิตฉบับ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

เดิมแก่เจ้ าหน้ าที่

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าหน้ าที่จดั ทาบันทึกเสนอ 0.5 วันทา
สรรพสามิตพื ้นที่พิจารณา การ
ลงนาม

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 7 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
2) บุคคล
กำรค้ ำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(ที่ออกไว้ ไม่เกิน 6
เดือนพร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบทะเบียน
สรรพสำมิต
หนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์

กรมสรรพสำมิต

1

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(กรณีไม่ได้ มำ
ติดต่อด้ วยตนเอง
ให้ ทำหนังสือมอบ
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ที่

3)

4)

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน (ผู้
มอบอำนำจ)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน (ผู้มอบ
อำนำจ)
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน (ผู้รับ
มอบอำนำจ)
บัญชี
รำยละเอียด
วัตถุดบิ สินค้ ำ
ระหว่ำงผลิต
สินค้ ำสำเร็จรูป
และบัญชี
รำยกำรค้ ำงชำระ
ภำษี

หมำยเหตุ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรด้ วย)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ - พบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ ที่
เบอร์ โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ปณ.10 ดุสิตกรุงเทพฯ
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th hotline.excise.go.th
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ภษ.01-05
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตยื่นแบบรำยกำรภำษีรวมณกรมสรรพสำมิตหรือสำนักงำนสรรพสำมิต
แห่ งใดแห่ งหนึ่ง (มำตรำ 53 วรรคสำม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวมณกรมสรรพสามิตหรื อสานักงานสรรพสามิตแห่งใดแห่ง
หนึง่ (มาตรา 53 วรรคสาม)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ตพ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิตหรื อสานักงาน
สรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึง่ (มาตรา 53 วรรคสาม) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขทื ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (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
ผู้ขออนุญาตต้ องเป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรื อผู้ประกอบสถานบริ การที่มีโรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการหลายแห่ง
สามารถขอยื่นแบบรายการภาษีและชาระภาษีรวมณกรมสรรพสามิตหรื อสานักสรรพสามิตพื ้นที่ /สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึง่ ได้

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะ 1 วันทาการ
ขอชาระภาษีรวมกันยื่นคา
ขอแบบรายการภาษี และ
ชาระภาษีรวม
(แบบภษ.01-17) พร้ อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาอนุญาตและลง
นามตามขันตอน
้
(ไม่รวม
ระยะเวลาการส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์)

4 วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจลงนาม

2 วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
บุคคล
กำรค้ ำ
2)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลออกให้ ไม่
เกิน 6 เดือน)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบภษ. 01-17

กรมสรรพสำมิต

1

ใบทะเบียน
กรมสรรพสำมิต
สรรพสำมิต
แบบภษ 01-15 กรมสรรพสำมิต
(กรณีสินค้ ำที่ขอ
ชำระภำษีภำยใน
วันที่15 ของ
เดือนถัดจำก
เดือนที่นำ
สินค้ ำออกจำก
โรงอุตสำหกรรม
หรื อคลังสินค้ ำ
ทัณฑ์บนโดยมี
หลักประกัน)
หนังสือมอบ
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
3

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

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

(ผู้ขออนุญำตเป็ น
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์

5)
6)

บัตรประชำชนผู้
มอบอำนำจ
บัตรประชำชน
ผู้รับมอบอำนำจ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
ผู้ออกเอกสำร
กรณีสำเนำให้
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ - พบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ปณ.10 ดุสิตกรุงเทพฯ
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th
หมายเหตุ6) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
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เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
แบบ ภ.ษ. 01-17
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตทำบัญชีประจำวันและงบเดือนโดยใช้ เครื่องจักรหรือเครื่องกล (มำตรำ 112)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตทาบัญชีประจาวันและงบเดือนโดยใช้ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล (มาตรา 112)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2527
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตทาบัญชีประจาวันและงบเดือนโดยใช้ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกล
(มาตรา 112) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขทื ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom.excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตที่เป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้ องจัดทาบัญชีประจาวัน (แบบภษ.03-05, ภษ.03-06) และจัดทางบเดือน
แสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบการผลิตและการจาหน่ายสินค้ า (แบบภษ.01-42)
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2. ผู้ขออนุญาตที่เป็ นผู้ประกอบกิจการสถานบริ การต้ องจัดทาบัญชีประจาวัน (แบบภษ.03-07) และจัดทางบเดือนแสดง
รายการเกี่ยวกับวัตถุดบิ การผลิตและการจาหน่ายสินค้ า (แบบภษ.01-42ก)
3. ผู้ขออนุญาตที่เป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรม (1) หรื อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ (2)สามารถยื่นขออนุญาตทาบัญชี
ประจาวันและงบเดือนโดยใช้ เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกลได้ ณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ /สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สาขาที่
โรงอุตสาหกรรมหรื อสถานบริการตังอยู
้ ่

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตจัดทาบัญชี
1 วันทาการ
ประจาวันและงบเดือนด้ วย
เครื่ องจักรหรื อเครื่ องกลยื่น
คาร้ องเป็ นหนังสือพร้ อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เสนอผู้มีอานาจ 4 วันทาการ
พิจารณาอนุญาตและลง
นามตามขันตอน
้
( ไม่รวมระยะเวลาการ
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
)

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจลงนาม

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ

2 วันทาการ
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14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
บุคคล
กำรค้ ำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลออกให้ ไม่
เกิน 6 เดือน
)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)
4)
5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบทะเบียน
สรรพสำมิต
ตัวอย่ำง
แบบฟอร์ มบัญชี
ประจำวันและงบ
เดือน
หนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์
บัตรประชำชนผู้
มอบอำนำจ
บัตรประชำชน

กรมสรรพสำมิต

0

กรมสรรพสำมิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(กรณีสำเนำให้
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ผู้ขออนุญำตเป็ น
ผู้ออกเอกสำร)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ผู้รับมอบอำนำจ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ถูกต้ อง)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ- พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ ที่เบอร์
โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์
สายด่วน 1713
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ปณ.10 ดุสิตกรุงเทพฯ
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th
หมายเหตุ6) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตทำสุรำกลั่นชนิดสุรำสำมทับ (เอทำนอล) ที่นำไปใช้ ผสมกับนำ้ มัน
เชือ้ เพลิงเพื่อใช้ เป็ นเชือ้ เพลิง (มำตรำ 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตทาสุรากลัน่ ชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นาไปใช้ ผสมกับน ้ามันเชื ้อเพลิงเพื่อใช้
เป็ นเชื ้อเพลิง (มาตรา 5)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตทาสุรากลัน่ ชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นาไปใช้ ผสมกับน ้ามัน
เชื ้อเพลิงเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง (มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขทื ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตต้ องเป็ นนิตบิ คุ คลซึง่ จดทะเบียนตามกฎหมายไทยมีผ้ ถู ือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51ของ
จานวนหุ้นทังหมดเว้
้
นแต่กรณีผ้ ปู ระสงค์จะขออนุญาตเป็ นผู้ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริม
การลงทุน
2. ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่ องขออนุญาตต่อเจ้ าหน้ าที่ณกรมสรรพสามิตหรื อสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่โรงงานผลิตเอทานอล
ตังอยู
้ พ่ ร้ อมโครงการการผลิตเอทานอลอย่างน้ อยต้ องมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 วัตถุดบิ ที่จะนามาผลิตเอทานอลโดยให้ แสดงการใช้ ปริมาณวัตถุดบิ และแหล่งการจัดหาวัตถุดบิ
2.2 กรรมวิธีและการใช้ เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลให้ สอดคล้ องกับวัตถุดบิ ที่จะใช้ ผ้ ขู ออนุญาตจะต้ องเสนอกรรมวิธี
และการใช้ เทคโนโลยีในการผลิตเอทานอลให้ สอดคล้ องกับวัตถุดบิ ที่จะใช้ ซงึ่ มีเครื่ องจักรที่สามารถผลิตเอทานอลให้ มี
แรงแอลกอฮอล์ได้ ตงแต่
ั ้ 99.5 ดีกรี ขึ ้นไป
2.3 ขนาดกาลังการผลิตเป็ นจานวนลิตรต่อวัน
2.4 แผนการผลิตแผนการจาหน่ายให้ กบั ผู้ค้าน ้ามันหรื อโรงกลัน่ น ้ามันและแผนการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
2.5 แผนการลงทุนและแหล่งเงินทุน
2.6 แผนการบริหารและการจัดการ
2.7 แผนการติดตังระบบฐานข้
้
อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
2.8 อื่นๆเช่นที่ตงโรงงานสภาพแวดล้
ั้
อมระบบการจัดการด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ นโดยจะต้ องสอดคล้ องกับกฎหมาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
3. ผู้ขออนุญาตต้ องดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องและส่งสาเนาคาขอดังกล่าวจานวน 1 ชุดเพื่อประกอบการขออนุญาตตังโรงงานผลิ
้
ตเอทานอล
4. เมื่อได้ รับอนุญาตตังโรงงานผลิ
้
ตเอทานอลและได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องต้ องดาเนินการก่อสร้ างโรงงานผลิตเอทานอลให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดทังนี
้ ้ต้ องไม่
เกิน 3 ปี นบั แต่วนั ที่ได้ รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
5. หากผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบตั ติ ามกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ ตามข้ อ 4. ให้ ถือว่าสละสิทธิการได้ รับอนุญาตให้ ตงั ้
โรงงานผลิตเอทานอลและจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆกรมสรรพสามิตไม่ได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตให้ ขยายระยะเวลาจาก
อธิบดีกรมสรรพสามิต
6. เมื่อผู้ได้ รับอนุญาตให้ ตงโรงงานผลิ
ั้
ตเอทานอลทาการก่อสร้ างโรงงานผลิตเอทานอลแล้ วเสร็จและพร้ อมที่จะ
ดาเนินการผลิตเอทานอลจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ กรมสรรพสามิตทราบเพื่อทาการตรวจสอบสภาพโรงงานและระบบ
ต่างๆก่อนที่จะเปิ ดดาเนินการ
7. ผู้ได้ รับอนุญาตตังโรงงานผลิ
้
ตเอทานอลต้ องติดตังระบบฐานข้
้
อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการเชื่อมโยงเครื อข่าย
(Online Data System) จากโรงงานผลิตเอทานอลไปยังสานักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานผลิตเอทานอลสานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่โรงงานผลิตเอทานอลตังอยู
้ ่และกรมสรรพสามิต
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8. ผู้ได้ รับอนุญาตตังโรงงานผลิ
้
ตเอทานอลต้ องทาสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ผลิตและจาหน่ายเอทานอลเพื่อใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงกับอธิบดีกรมสรรพสามิตไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนที่จะดาเนินการผลิตและจาหน่ายเอทานอลอีกทังต้
้ อง
ดาเนินการขอใบอนุญาตทาสุราใบอนุญาตทาเชื ้อสุราและใบอนุญาตขายสุราด้ วย
9. กรณีผ้ ขู ออนุญาตเข้ าหลักเกณฑ์ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมต้ องแสดงหลักฐานมติให้ ความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ วย
10. ผู้รับอนุญาตต้ องขอใบอนุญาตทาสุราใบอนุญาตขายสุราและอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้ วยสุรากาหนด
11. ระยะเวลาในการพิจารณารวม 30 วันทาการโดยไม่นบั รวมระยะเวลาการตรวจสอบสถานที่และระยะเวลาในการ
ก่อสร้ างโรงงานตลอดจนการพิจารณาของหน่วยงานอื่น

หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ 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 ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

การตรวจสอบเอกสาร

1.1 ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่ องขอ 1 วันทาการ
อนุญาตทาสุรากลัน่ ชนิด
สุราสามทับ (เอทานอล) ที่
นาไปใช้ ผสมกับนามัน
เชื ้อเพลิงเพื่อใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงพร้ อมโครงการ
ผลิตเอทานอลและหลักฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1.2 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของเอกสาร

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหหน้ าที่ตรวจสอบ 25 วันทาการ สานักงาน
รายละเอียดโครงการพร้ อม
สรรพสามิตพื ้นที่
ทังท
้ าหนังสือเพื่อไปทาการ
ชัยภูมิ
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
โรงงาน
2.2 ทาหนังสือส่งแบบ
แปลนแผนผังโรงงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ตรวจสอบ
2.3 กรณีโครงการฯถูกต้ อง
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
เจ้ าหน้ าที่จะดาเนินการทา
หนังสือเสนอผู้มีอานาจ
พร้ อมข้ อกฏหมายที่
เกี่ยวข้ องพิจารณาอนุญาต
ให้ ทาการก่อสร้ าง

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

กรมสรรพสามิต

(ระยะเวลา
ให้ บริการของ
ขันตอนการ
้
ให้ บริการที่ 2.42.5 จะรวมกับ
ระยะเวลาการ
ให้ บริการที่ 2.12.3 เท่ากับ 25 วัน
ทาการ)

โรงงานผลิตอทานอลโดย
อาจกาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตปฏิบตั ติ าม
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องด้ วย

การพิจารณา

3)

2.4 ผู้มีอานาจพิจารณาลง 0 วันทาการ
นามหนังสืออนุญาตให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตก่อสร้ าง
โรงงานผลิตเอทานอล
2.5 ผู้ได้ รับอนุญาต
ดาเนินการก่อสร้ าง
โรงงานผลิตเอทานอลตาม
แบบแปลนแผนผังที่กรม
สรรพสามิตกาหนดให้ แล้ ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
ได้ รับอนุญาตโดยต้ องจัดตัง้
ระบบฐานข้ อมูลทาง
อิเล็คทรอนิคส์โดยการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย (Online
Data System) จาก
โรงงานผลิตเอทานอลไปยัง
สานักงานสรรพสามิตผู้
ควบคุมโรงงานผลิตเอทา
นอลสานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่ที่โรงงานผลิตเอทา
นอลตังอยู
้ แ่ ละกรมรวมทัง้
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ติดตังเครื
้ ่ องวัดอัตราการ
ไหลเครื่ องวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ
การพิจารณา

2.6 เมื่อได้ รับอนุญาตทา
0 วันทาการ
การก่อสร้ างโรงงานผลิตเอ
ทานอลเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
และพร้ อมที่จะดาเนินการ
ผลิตจะต้ องทาหนังสือแจ้ ง
ให้ กรมสรรพสามิตทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่ก่อสร้ าง
โรงงานผลิตเอทานอลเสร็จ
เรี ยบร้ อยแล้ วเพื่อทาการ
ตรวจสอบโรงงานและระบบ
ต่างๆก่อนที่จะเปิ ด
ดาเนินการ

กรมสรรพสามิต

(ระยะเวลา
ให้ บริการของ
ขันตอนการ
้
ให้ บริการที่ 2.6
จะรวมกับ
ระยะเวลาการ
ให้ บริการที่ 2.12.5 เท่ากับ 25 วัน
ทาการ)

การพิจารณา

2.7เมื่อคณะกรรมการ
0 วันทาการ
ดาเนินการตรวจสอบสภาพ
โรงงานและระบบต่างๆแล้ ว
เห็นว่าพร้ อมที่จะผลิตเอทา
นอลได้ จะทาหนังสือเสนอผู้
มีอานาจพิจารณาอนุญาต
ให้ เปิ ดดาเนินการได้ พร้ อม
ทังก
้ าหนดวันลงนามใน
สัญญาว่าด้ วยการอนุญาต
ให้ ผลิตและจาหน่ายเอทา

กรมสรรพสามิต

(ระยะเวลา
ให้ บริการของ
ขันตอนการ
้
ให้ บริการที่ 2.7
จะรวมกับ
ระยะเวลาการ
ให้ บริการที่ 2.12.6 เท่ากับ 25 วัน
ทาการ)

4)

5)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

4 วันทาการ

กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

นอลเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
6)

3.1เจ้ าหน้ าที่เสนอร่าง
สัญญาว่าด้ วยการอนุญาต
ให้ ผลิตและจาหน่ายเอทา
นอลเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้
ผู้มีอานาจทราบ
3.2ลงนามสัญญา

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)

2)

หนังสือรับรองนิติ สำนักงำน
บุคคล
เลขำนุกำรกรม
พัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(ไม่เกิน 3 เดือน
และรับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

8/10

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบแปลน
แผนผังโรงงำน

-

0

หลักฐำน
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ

คำขออนุญำต
ประกอบกิจกำร
โรงงำน (รง.3)
หรื อกรณีได้ รับ
ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร
โรงงำนแล้ ว
(รง.4)
หนังสือกำรจัดทำ
รำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม
(EIA) หรื อมติให้
ควำมเห็นชอบ
รำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม
หนังสือบริ คณห์

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

0

1

ฉบับ

กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

กรมพัฒนำธุรกิจ

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
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ที่

สนธิของบริษัท

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กำรค้ ำ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

บัญชีรำยชื่อผู้ถือ กรมพัฒนำธุรกิจ
หุ้น
กำรค้ ำ

0

1

ฉบับ

หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

-

0

1

ฉบับ

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

7)

8)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมต่ อปี
ค่ ำธรรมเนียม 5,000 บาท
หมำยเหตุ -

หมำยเหตุ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(-กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลเดี่ยวหรื อ
หลำยคนกระทำ
กำรครัง้ เดียวติด
อำกรแสตมป์ 10
บำทและมำกกว่ำ
ครัง้ เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล
)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ - พบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด กรมสรรพสามิต
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
คาขออนุญาตก่อสร้ างโรงงานทาสุรากลัน่ ชนิดสุราสามทับ (เอทานอล)ฯ และสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ทาและ
ขาย

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตทำสุรำแช่ พนื ้ เมืองและสุรำแช่ อ่ ืนนอกจำกสุรำแช่ ผลไม้ และเบียร์
(มำตรำ 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตทาสุราแช่พื ้นเมืองและสุราแช่อื่นนอกจากสุราแช่ผลไม้ และเบียร์ (มาตรา 5)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตทาสุราแช่พื ้นเมืองและสุราแช่อื่นนอกจากสุราแช่ผลไม้ และเบียร์
(มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ีจ่ ะขออนุญาตใช้เป็ นสถานทีข่ ออนุญาตทาสุรา
/ติ ดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.คุณสมบัตผิ ้ ขู ออนุญาต
1.1 เป็ นสหกรณ์
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1.2 เป็ นกลุม่ บุคคลธรรมดาผู้มีสญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
1.3 เป็ นกลุม่ เกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์พ.ศ. 2542 และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่สถานที่ทาสุรา
ตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
1.4 เป็ นนิติบคุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผ้ ถู ือหุ้นทุกคนมีสญ
ั ชาติไทยและมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่
สถานที่ทาสุราตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
1.5 เป็ นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัตกิ องทุนฟื น้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ. 2542 และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่2
2 ลักษณะสถานที่ทาสุราและสถานที่ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา
2.1 แยกออกจากส่วนที่ใช้ อยู่อาศัยโดยชัดเจน
2.2 ตังอยู
้ ใ่ นทาเลและสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมมีบริเวณและพื ้นที่เพียงพอที่จะทาสุราโดยไม่ก่อให้ เกิดอันตรายเหตุ
เดือดร้ อนราคาญหรื อความเสียหายต่อบุคคลหรื อทรัพย์สินของผู้อื่น
2.3 ใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่าห้ าแรงม้ าหรื อใช้ คนงานน้ อยกว่าเจ็ดคนหรื อกรณีที่ใช้ ทงเครื
ั ้ ่ องจักรและคนงาน
เครื่ องจักรต้ องมีกาลังรวมต่ากว่าห้ าแรงม้ าและคนงานต้ องน้ อยกว่าเจ็ดคน
3 คุณสมบัตขิ องสุรา
3.1 มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินกว่าสิบห้ าดีกรี
3.2 มีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์วตั ถุเจือปนอาหารและสารปนเปื อ้ นในน ้าสุราไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรม
กาหนด
4 ผู้ขออนุญาตก่อสร้ างสถานที่ทาสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สรุ าแช่พื ้นเมืองและสุราแช่อื่นนอกจากเบียร์ ต้องยื่นคาขออนุญาต
ก่อสร้ างสถานที่ทาสุราณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่สถานที่ทาสุราตังอยู
้ ่
5. เมื่อได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ างสถานที่ทาสุราแช่พื ้นเมืองและสุราแช่อื่นนอกจากสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ และเบียร์ แล้ วผู้รับ
อนุญาตต้ องเริ่มดาเนินการก่อสร้ างสถานที่ทาสุราภายในระยะเวลาที่กาหนดในหนังสืออนุญาตซึง่ ต้ องไม่เกินยี่สิบสี่ เดือน
นับแต่วนั ได้ รับหนังสืออนุญาตทังนี
้ ้เมื่อผู้รับอนุญาตก่อสร้ างสถานที่ทาสุราเรี ยบร้ อยแล้ วพร้ อมที่จะเปิ ดดาเนินการต้ อง
แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ อู นุญาตทราบล่วงหน้ าก่อนเปิ ดดาเนินการไม่น้อยกว่าสิบห้ าวันถ้ าผู้ได้ รับอนุญาตไม่ปฏิบตั ิตาม
กาหนดเวลาที่ระบุไว้ ข้างต้ นให้ ถือว่าสละสิทธิการได้ รับอนุญาตทาสุราและจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆจากทางราชการ
ไม่ได้
6. ผู้รับอนุญาตต้ องทาสัญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ทาและขายสุราตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกาหนดก่อนเปิ ด
ดาเนินการทาสุรา
7. ผู้รับอนุญาตต้ องขอใบอนุญาตทาสุราใบอนุญาตขายสุราและอื่นๆตามที่ กฏหมายว่าด้ วยสุรากาหนด
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หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ 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 ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบแบบคา 1 วันทาการ
ขออนุญาตพร้ อมหลักฐาน

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
6 วันทาการ
สถานที่ทาสุรา (ต้ องเป็ นไป
ตามแบบแปลนแผนผังที่ผ้ ู
ขออนุญาตยื่นขออนุญาต)
2.2 เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาตและ

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

จัดทาบันทึกเพื่อเสนอต่อ
สรรพสามิตพื ้นที่ผ้ มู ีอานาจ
ลงนาม
2.3 แจ้ งเป็ นหนังสือ
อนุญาต/ไม่อนุญาตให้
ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา

การพิจารณา

3)

2.4 เมื่อได้ รับอนุญาตผู้ขอ 0 วันทาการ
อนุญาตต้ องดาเนินการ
ก่อสร้ างสถานที่ทาสุราให้
แล้ วเสร็จและเมื่อพร้ อม
ดาเนินการให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
15 วัน
2.5 แจ้ งเป็ นหนังสือเพื่อนัด
ตรวจสอบความพร้ อมก่อน
อนุญาตให้ ดาเนินการ
2.6 เจ้ าหน้ าทาการตรวจ
สถานที่ทาสุรา (หลังจากนัด
หมายกับผู้ขออนุญาต)
2.7 แจ้ งเป็ นหนังสือเพื่อนัด
วันลงนามในสัญญา
อนุญาตให้ ทาและขายสุรา
2.8 ทาสัญญาว่าด้ วยการ
อนุญาตให้ ทาและขายสุรา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ

สานักงาน
(ระยะเวลาการ
สรรพสามิตพื ้นที่ ให้ บริการขันตอน
้
ชัยภูมิ
ที่ 2.4-2.8 จะรวม
กับการให้ บริ การ
ขันตอนที
้
่ 2.1-2.3
เท่ากับ 6 วันทา
การ)
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14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล
)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
อนุญำตก่อสร้ ำง
สถำนที่ทำสุรำ
แผนผังและแผน ที่แสดงสถำน
ที่ตงและกำร
ั้
ติดตังเครื
้ ่ องจักร
และอุปกรณ์กำร
ทำสุรำ

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

-

0

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

-

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

3)

4)

หมำยเหตุ
(กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลเดี่ยวหรื อ
หลำยคนกระทำ
กำรครัง้ เดียวติด
อำกรแสตมป์ 10
บำทและมำกกว่ำ
ครัง้ เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมต่ อปี
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ - พบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
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3)
4)
5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาขออนุญาตก่อสร้ างสถานที่ทาสุราแช่พื ้นเมืองฯ และสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ทาและขายสุราแช่
พื ้นเมืองฯ

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตทำสุรำตำมมำตรำ 5 แห่ งพระรำชบัญญัตสิ ุรำพ.ศ. 2493 สุรำกลั่น
ชุมชนและสุรำแช่ ชุมชน (มำตรำ 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิ รุ าพ.ศ. 2493 สุรากลัน่ ชุมชนและ
สุราแช่ชมุ ชน (มาตรา 5)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
3. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
4. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
5. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
6. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
7. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
8. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
9. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิ รุ าพ.ศ. 2493 สุรากลัน่
ชุมชนและสุราแช่ชมุ ชน (มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
10. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขทื ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
- ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ างสถานที่ทาสุราก่อนที่จะผลิตสุราออกจาหน่ายจะต้ องดาเนินการจัดทาสัญญาฯกับกรม
สรรพสามิตตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิ รุ าพ.ศ.2493 ต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญาต
ให้ ทาสุราตังอยู
้ ่
- ผู้ได้ รับอนุญาตขอใบอนุญาตทาสุราใบอนุญาตขายสุราและอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้ วยสุรากาหนดโดยให้ ยื่ นแบบ
เรื่ องราวขออนุญาตทาสุราตามมาตรา 5
- ระยะเวลาในการพิจารณารวม 20 นาทีและระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

12. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
ผู้ขออนุญาตทาสุราตาม
มาตรา 5 ยื่นเรื่ องราวทา
สุราตามแบบที่กรม
สรรพสามิตกาหนด

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
10 นาที

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 10 นาที
ครบถ้ วนของเอกสารและให้
ผู้ขออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมตามชนิดของ
สถานที่ทาสุราแต่ละ
ประเภทตามอัตราที่
กฎกระทรวงกาหนดและ
เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาตให้
ทาสุราตามมาตรา 5 ตาม
แบบส.1/72 ทางระบบงาน
ใบอนุญาตโดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงินค่า
ธรรมนียมใบอนุญาต

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 20 นาที
13. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีเป็ นนิติ
บุคคลรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
(ออกไม่เกิน 6
เดือนและรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำสัญญำว่ำ กรมสรรพสำมิต
ด้ วยกำรอนุญำต
ให้ ทำและขำย
สุรำ
หนังสือเรื่ องขอ อนุญำตทำสุรำ
ตำมมำตรำ 5
แห่ง
พระรำชบัญญัติ
พ.ศ.2493
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
-

(กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลเดียวหรื อ
หลำยคนกระทำ
กำรครัง้ เดียวติด
อำกรแสตมป์ 10
บำทและมำกกว่ำ
ครัง้ เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
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ที่

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

15. ค่ ำธรรมเนียม
1) สุรำกลั่นชนิดสุรำขำวที่มีแรงแอลกอฮอล์ เกินกว่ ำสิบห้ ำดีกรีแต่ ไม่ เกินสี่สิบดีกรี ท่ ใี ช้ เครื่องจักรที่มีกำลัง
รวมต่ำกว่ ำห้ ำแรงม้ ำหรื อใช้ คนงำนน้ อยกว่ ำเจ็ดคนหรือกรณีใช้ เครื่องจักรและคนงำนเครื่องจักรต้ องมี
กำลังรวมต่ำกว่ ำห้ ำแรงม้ ำและคนงำนต้ องน้ อยกว่ ำเจ็ดคน (สุรำกลั่นชุมชน) โรงละ (ค่ ำธรรมเนียมต่ อปี )
ค่ ำธรรมเนียม 2,000 บาท
หมำยเหตุ 2)

ชนิดสุรำผลไม้ สุรำแช่ พนื ้ เมืองและผลิตภัณฑ์ จำกผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ ไม่ เกินกว่ ำ
สิบห้ ำดีกรีท่ ีใช้ เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่ ำห้ ำแรงม้ ำหรือใช้ คนงำนน้ อยกว่ ำเจ็ดคนหรือกรณีใช้
เครื่องจักรและคนงำนเครื่ องจักรต้ องมีกำลังรวมต่ำกว่ ำห้ ำแรงม้ ำและคนงำนต้ องน้ อยกว่ ำเจ็ดคน (สุรำ
แช่ ชุมชน) โรงละ (ค่ ำธรรมเนียมต่ อปี )
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ -

16. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ ที่เบอร์
โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมลล์ www.excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
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5)

หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

17. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
เรื่ องราวขออนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493
-

18. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตทำสุรำกลั่นชุมชน (มำตรำ 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตทาสุรากลัน่ ชุมชน (มาตรา 5)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
9. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตทาสุรากลัน่ ชุมชน (มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
10. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขทื ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ ( 1. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ไม่นบั รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง
)
11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. คุณสมบัตผิ ้ ขู ออนุญาต
1.1 เป็ นสหกรณ์
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1.2 เป็ นกลุม่ บุคคลธรรมดาผู้มีสญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
1.3 เป็ นกลุม่ เกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์พ.ศ. 2542 และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่สถานที่ทาสุรา
กลัน่ ชุมชนตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
1.4 เป็ นนิติบคุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผ้ ถู ือหุ้นทุกคนมีสญ
ั ชาติไทยและมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่
สถานที่ทาสุรากลัน่ ชุมชนตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
1.5 เป็ นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัตกิ องทุนฟื น้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ. 2542 และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่
สถานที่ทาสุรากลัน่ ชุมชนตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
2. ลักษณะสถานที่ทาสุราและสถานที่ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา
2.1 แยกออกจากส่วนที่ใช้ อยู่อาศัยโดยชัดเจน
2.2 ตังอยู
้ ใ่ นทาเลและสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมมีบริเวณและพื ้นที่เพียงพอที่จะทาสุราโดยไม่ก่อให้ เกิดอันตรายเหตุ
เดือดร้ อนราคาญหรื อความเสียหายต่อบุคคลหรื อทรัพย์สินของผู้อื่น
2.3 ตังอยู
้ ห่ า่ งจากแหล่งน ้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร
2.4 มีระบบบาบัดน ้าเสียที่ไม่ก่อให้ เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อมตามแนวทางปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมมลพิษกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
2.5 ใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่าห้ าแรงม้ าหรื อใช้ คนงานน้ อยกว่าเจ็ดคนหรื อกรณีที่ใช้ ทงเครื
ั ้ ่ องจักรและคนงาน
เครื่ องจักรต้ องมีกาลังรวมต่ากว่าห้ าแรงม้ าและคนงานต้ องน้ อยกว่าเจ็ดคน
3. คุณสมบัตขิ องสุรา
3.1 สุราที่จะผลิตได้ จะต้ องเป็ นสุราชนิดสุราขาวแรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี 40 ดีกรี เท่านัน้
3.2 ขนาดภาชนะบรรจุสรุ าให้ มีขนาดดังนี ้ 0.330 ลิตรและ 0.625 ลิตรขึ ้นไป
3.3 สุราต้ องมีคณ
ุ ลักษณะเป็ นไปตามมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (สุรากลัน่ ชุมชน)
4. การทาสุรา
4.1 ผู้ได้ รับอนุญาตจะต้ องดาเนินการก่อสร้ างสถานที่ทาสุราจะต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบหกเดือนนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสืออนุญาตและเมื่อดาเนินการก่อสร้ างสถานที่ทาสุราแล้ วเสร็จพร้ อมเปิ ดดาเนินการให้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ู
อนุยาตทราบไม่น้อยกว่าห้ าวัน
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4.2 ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องทาสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ผลิตและจาหน่ายตามแบบที่ กรมสรรพสามิตกาหนดก่อนเปิ ด
ดาเนินการทาสุรา
4.3 ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องขอใบอนุญาตทาสุราใบอนุญาตขายสุราและอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้ วยสุรากาหนด

หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ 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 ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

12. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบแบบคา 1 วันทาการ
ขออนุญาตพร้ อมหลักฐาน

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
6 วันทาการ
สถานที่ทาสุรา (ต้ องเป็ นไป

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ตามแบบแปลนแผนผังที่ผ้ ู
ขออนุญาตยื่นขออนุญาต)
2.2 เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาตและ
จัดทาบันทึกเพื่อเสนอต่อ
สรรพสามิตพื ้นที่ผ้ มู ีอานาจ
ลงนาม

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ชัยภูมิ

หมำยเหตุ

2.3 แจ้ งเป็ นหนังสือ
อนุญาต/ไม่อนุญาตให้
ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา
2.4 เมื่อได้ รับอนุญาตผู้ขอ
อนุญาตต้ องดาเนินการ
ก่อสร้ างโรงงานสถานที่ทา
สุราให้ แล้ วเสร็จและเมื่อ
พร้ อมดาเนินการให้ แจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 15 วัน
2.5 เจ้ าหน้ าที่ทาการตรวจ
สถานที่ทาสุรา (หลังจากนัด
หมายกับผู้ขออนุญาต)
การพิจารณา
3)

2.6 แจ้ งเป็ นหนังสือเพื่อนัด 0 วันทาการ
วันลงนามในสัญญา
อนุญาตให้ ทาและขายสุรา
2.7 ทาสัญญาว่าด้ วยการ
อนุญาตให้ ทาและขายสุรา

สานักงาน
(ระยะเวลาการ
สรรพสามิตพื ้นที่ ให้ บริการขันที
้ ่ 2.6
ชัยภูมิ
-2.7 จะรวมกับ
การให้ บริการขันที
้ ่
2.1-2.5 เท่ากับ 6
วันทาการ)
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ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
13. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(ออกไม่เกิน 6
เดือนและรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
อนุญำตก่อสร้ ำง
สถำนที่ทำสุรำ
แผนผังและแผน ที่แสดงสถำน
ที่ตงและกำร
ั้
ติดตังเครื
้ ่ องจักร
และอุปกรณ์กำร
ทำสุรำ

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

-

1

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

3)

4)

หมำยเหตุ
(-กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลเดี่ยวหรื อ
หลำยคนกระทำ
กำรครัง้ เดียวติด
อำกรแสตมป์ 10
บำทและมำกกว่ำ
ครัง้ เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

15. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมต่ อปี
ค่ ำธรรมเนียม 2,000 บาท
หมำยเหตุ -

16. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ - พบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมลล์ www.excise.go.th
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4)
5)

หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

17. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาขออนุญาตก่อสร้ างสถานที่ทาสุรากลัน่ ชุมชน และสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ทาและขายสุรากลัน่ ชุมชน
-

18. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขนสุรำตัง้ แต่ สิบลิตรขึน้ ไป (มำตรำ 14)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง : กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขนสุราตังแต่
้ สิบลิตรขึ ้นไป (มาตรา 14)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
15 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขนสุราตังแต่
้ สิบลิตรขึ ้นไป (มาตรา 14) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขทื ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทาการขนสุราตังแต่
้ สิบลิตรขึ ้นไปเว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตขนสุราจากเจ้ าพนักงานสรรพสามิต
2. สาหรับการขนสุราที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตได้ แก่กรณีการขนสุราที่นาเข้ ามาในราชอาณาจักรจากเจ้ าพนักงานศุลกากร
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และสุราที่ได้ มีกฎหมายให้ ทาการขนได้ โดยยกเว้ นไม่ต้องมีใบอนุญาตขนสุรา
3.ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องนาใบอนุญาตขนสุรากากับไปกับสุราที่ขนด้ วย
4. สุราที่ขออนุญาตต้ องได้ รับอนุญาตให้ ผลิตและจาหน่ายแล้ ว
5. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาทีสาหรับ 1 คาขอต่อ 1 รายการและระบบงานใบอนุญาต
ใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขออนุญาตแจ้ งความ
5 นาที
ประสงค์จะขนสุราตังแต่
้ 10
ลิตรขึ ้นไปให้ ระบุชนิดสุรา
ชื่อสุราแรงแอลกอฮอล์และ
ขนาดภาชนะบรรจุสรุ า

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาและออก 10 นาที
ใบอนุญาต

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(- ออกไม่เกิน 6
เดือนและรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล
)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

หนังสือสำคัญ
รับรองกลุม่

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
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ที่

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
บุคคลตำม
กฎหมำย
วิสำหกิจชุมชน
(กรณีเป็ นกลุม่
บุคคลตำม
กฎหมำย
วิสำหกิจ)
ใบสำคัญรับจด
ทะเบียนองค์กร
เกษตรกร (กรณี
เป็ นองค์กร
เกษตรกร)
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

ประทับตรำนิติ
บุคคล)

กรมส่งเสริ ม
สหกรณ์

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

-

1

0

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(-กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลเดียวหรื อ
หลำยคนกระทำ
กำรครัง้ เดียวติด
อำกรแสตมป์ 10
บำทและมำกกว่ำ
ครัง้ เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล
)

3)

4)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

หมำยเหตุ
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ ที่เบอร์
โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ ปณ. 10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ www.excise.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ6) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
เรื ่องราวขออนุญาตขนสุรา
19. หมำยเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตทำเชือ้ สุรำเพื่อไปใช้ ในโรงงำนสุรำ (มำตรำ 24)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตทาเชื ้อสุราเพื่อไปใช้ ในโรงงานสุรา (มาตรา 24)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตทาเชื ้อสุราเพื่อไปใช้ ในโรงงานสุรา (มาตรา 24) สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขทื ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ ลละในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทาหรื อขายเชื ้อสุราเว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานสรรพสามิต
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2. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตทาเชื ้อสุราตามแบบส.2/54 ก. ต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่สถานที่ทา
เชื ้อสุราตังอยู
้ โ่ ดยใบอนุญาตจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
3. ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 15 นาทีและระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ ลละส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคาขอ
อนุญาตทาเชื ้อสุราตาม
แบบส.2/54 ก หลักฐาน
อื่นๆเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
ดาเนินการตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
5 นาที

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 10 นาที
ครบถ้ วนของเอกสารพร้ อม
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
กฎกระทรวงกาหนดและ
ออกใบอนุญาตทาง
ระบบงานใบอนุญาตโดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน ลละระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำลล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)

2)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

-

1

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
(กรณีมอบ
อำนำจ)

กรมกำรปกครอง

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

2)

หมำยเหตุ
(-กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลเดียวหรื อ
หลำยคนกระทำ
กำรครัง้ เดียวติด
อำกรแสตมป์ 10
บำทและมำกกว่ำ
ครัง้ เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล
)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) โรงงำนสุรำลช่ ชนิดสุรำผลไม้ สุรำลช่ พนื ้ เมืองลละผลิตภัณฑ์ จำกผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีลรง
ลอลกอฮอล์ ไม่ เกินสิบห้ ำดีกรีท่ ใี ช้ เครื่ องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่ ำห้ ำลรงม้ ำ หรื อใช้ คนงำนน้ อยกว่ ำเจ็ด
คนหรือกรณีใช้ เครื่องจักรลละคนงำนเครื่องจักรต้ องมีกำลังรวมต่ำกว่ ำห้ ำลรงม้ ำลละคนงำนต้ องน้ อย
กว่ ำเจ็ดคนโรงหนึ่งปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม 250 บาท
หมำยเหตุ 2)

โรงงำนสุรำกลั่นชนิดสุรำขำวที่มีลรงลอลกอฮอล์ เกินกว่ ำสิบห้ ำดีกรีลต่ ไม่ เกินสี่สิบดีกรี ท่ ใี ช้ เครื่องจักรที่
มีกำลังรวมต่ำกว่ ำห้ ำลรงม้ ำหรือใช้ คนงำนน้ อยกว่ ำเจ็ดคนหรือกรณีใช้ เครื่องจักรลละคนงำนเครื่องจักร
ต้ องมีกำลังรวมต่ำกว่ ำห้ ำลรงม้ ำลละคนงำนต้ องน้ อยกว่ ำเจ็ดคน โรงหนึ่งปี ละ
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ค่ ำธรรมเนียม 250 บาท
หมำยเหตุ 3)

โรงงำนสุรำชนิดอื่นนอกจำก 1) ลละ 2) โรงหนึ่งปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ ที่เบอร์
โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
ตู้ ปณ. 10 ดุสิต กรุงเทพฯ
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ6) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงลบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง ลละคู่มือกำรกรอก
แบบ ส 2/54 ก
19. หมำยเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยลพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-ยกเว้ นบุหรี่ซิกำแรต(มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้ นบุหรี่ ซิกาแรต(มาตรา 17)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้ นบุหรี่ ซิกาแรต (มาตรา 17)
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขทื ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom.excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (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
จัดโรงอุตสาหกรรมยาสูบให้ มนั่ คงมีทางที่จะขนยาเส้ นยาสูบหรื อยาอัดออกจากโรงงานเฉพาะที่ได้ รับอนุญาต
เก็บรักษาใบยายาเส้ นยาสูบหรื อยาอัดไว้ ในสถานที่ที่ได้ รับอนุญาต
จัดให้ มีห้องที่มนั่ คงภายในภายในโรงอุตสาหกรรมสาหรับเก็บรักษายาเส้ นหรื อยาสูบที่บรรจุซองแล้ วแต่ยงั มิได้ ปิด
แสตมป์ ยาสูบ
ในกรณีที่มีเจ้ าพนักงานควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมยาสูบให้ จดั ให้ มีที่ทาการอันเหมาะสมและมีพสั ดุตา่ งๆอันควรแก่
ที่ทาการ
ยอมให้ เจ้ าพนักงานตรวจของคงโรงตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ ในการประกอบอุตสาหกรรมยาเส้ นยาสูบหรื อยาอัด
โรงอุตสาหกรรมที่มีเจ้ าพนักงานควบคุมอยูโ่ ดยปกติให้ ทาการวันหนึง่ ระหว่างเวลา 7.30 น. ถึง 17.30 น. รวมเวลา
หยุดพักไม่น้อยกว่าหนึง่ ชัว่ โมงแต่ถ้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะทานอกเวลาที่กาหนดไว้ นี ้หรื อเปิ ดทาการให้
วันหยุดราชการจะต้ องได้ รับอนุญาตจากอธิบดี
ให้ ทาบัญชีแสดงจานวนยาเส้ นยาสูบหรื อยาอัดที่ผลิตขึ ้นจาหน่ายโดยลงรายการทุกวันที่มีการผลิตและจาหน่ายตาม
แบบย.ส.307 ไว้ ที่โรงอุตสาหกรรมยาสูบบัญชีประจาวันต้ องทาให้ เสร็จภายในเวลา 10.00 น. ของวันรุ่งขึ ้น
ส่งงบเดือนแสดงจานวนยาเส้ นยาสูบหรื อยาอัดที่ผลิตและจาหน่ายตามแบบย.ส.407 ต่อเจ้ าหน้ าที่ภายในวันที่ 7
ของเดือนถัดไป
การประกอบอุตสาหกรรมยาสูบซึง่ ใช้ คนทางานเป็ นปกติไม่เกิน 4 คนปฏิบตั ติ ามข้ อ (2) (3) (5) (7) (8)
(10) ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขมีความผิดต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท
(11) ผ่อนผันให้ ผ้ เู พาะปลูกต้ นยาสูบที่ได้ รับอนุญาตให้ เป็ นผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ (ยาเส้ น) กับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบกรณีทายาเส้ นขายซึง่ ใช้ คนทางานไม่เกิน 4 คนไม่ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตาม
ข้ อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(12) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบต้ องพิมพ์หรื อประทับชื่อโรงอุตสาหกรรมยาสูบชื่อจังหวัดที่ตงโรงอุ
ั ้ ตสาหกรรมยาสูบ
และชื่อประเทศไทยลงบนซองยาสูบทุกซองด้ วยอักษรไทยหรื ออักษรอังกฤษ
(13) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบจะต้ องส่งตัวอย่างซองที่จะใช้ บรรจุยาสูบให้ เจ้ าพนักงานตรวจสอบและเห็นชอบด้ วย
ก่อนจึงจะใช้ บรรจุยาสูบออกจาหน่ายต่อไปได้
(14) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบต้ องส่งตัวอย่างยาสูบที่บรรจุซองแสตมป์ ยาสูบครบถ้ วนแล้ วให้ แก่เจ้ าพนักงานชนิดละ
2 ซองโดยไม่คดิ ราคา
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(15) การซื ้อแสตมป์ ยาสูบให้ ผ้ ปู ระกอบอุตสาหกรรมยาสูบนาสมุดคูม่ ือการซื ้อแสตมป์ ยาสูบแบบย.ส. 305 ซึง่ เจ้ า
พนักงานจ่ายให้ มาให้ เจ้ าพนักงานลงรายการซื ้อแสตมป์ ยาสูบทุกครัง้
(16) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ทายาเส้ นเพื่อการค้ าไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้ อ (12) (13) (14) (15)
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอเป็ นผู้ 3 วันทาการ
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
-ยกเว้ นบุหรี่ ซิกาแรตและ
หลักฐานประกอบเจ้ าหน้ าที่
ตรวจความถูกต้ องครบถ้ วน
ของคาขอและเอกสาร
ประกอบและเข้ าตรวจสอบ
สถานที่ของผู้ขออนุญาต

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เสนอให้ ผ้ มู ี
1 วัน
อานาจออกใบอนุญาต
พิจารณาพร้ อมข้ อกฎหมาย

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ

และระเบียบที่เกี่ยวของเมื่อ
เห็นควรอนุญาตให้
เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บ
ค่าธรรมเนียมกับผู้ขอ
อนุญาตและดาเนินการออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตพร้ อมตรวจสอบ
ความถูกต้ องของ
ใบอนุญาตก่อนนาเสนอผู้มี
อานาจลงนามใน
ใบอนุญาต
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

ผู้มีอานาจลงนามตรวจสอบ 1 วัน
ความถูกต้ องของ
ใบอนุญาตและตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินก่อนลงนาม
ในใบอนุญาตโดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ

หมำยเหตุ
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ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน
ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมกำรปกครอง

0

กรมกำรปกครอง
กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

3)

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(ถ้ ำมีรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(ออกไม่เกิน 6
เดือนลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
สำคัญของบริษัท
และรับรองสำเนำ
โดยผู้มีอำนำจลง
นำมตำมหนังสือ
มอบอำนำจ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
อนุญำตประกอบ
อุตสำหกรรม
ยำสูบ (ย.ส.107)
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนสถำนที่
ประกอบ
อุตสำหกรรม
กรณีสถำนที่
ประกอบ
อุตสำหกรรม
ไม่ใช่ของตนเอง
ให้ แนบสำเนำ

กรมสรรพสำมิต

1

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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ที่

4)

5)

6)

7)

8)
9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สัญญำเช่ำ
ประกอบ
กรณีเช่ำให้ แนบ
หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ให้ เช่ำและ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้ให้ เช่ำ
แผนที่สงั เขป
แสดงภำยใน
สถำนที่ที่ขอรับ
ใบอนุญำต
บริเวณและ
สถำนที่ใกล้ เคียง
สำเนำทะเบียน
มูลค่ำเพิ่มของ
กรมสรรพำกร
(ภ.พ. 20) ( ถ้ ำมี)
กรณีให้ ผ้ อู ื่นยื่น
ขออนุญำตแทน
ให้ มีหนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์
บัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจ
บัตรประจำตัว

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

0

2

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

(จัดทำโดยผู้ขอ
อนุญำต)

กรมสรรพำกร

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

(ออกโดยผู้ขอ
ใบอนุญำต)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตให้ ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(บุหรี่ซิกำร์ )
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 2)

ใบอนุญำตให้ ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(ยำอัด)
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ -

3)

ใบอนุญำตให้ ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(ยำเส้ น)
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ -

4)

ใบอนุญำตให้ ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(ยำเส้ นปรุง)
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ -

5)

ใบอนุญำตให้ ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(บุหรี่อ่ ืน)
ค่ ำธรรมเนียม 250 บาท
หมำยเหตุ -

6)

ใบอนุญำตให้ ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ-(ยำเคีย้ ว)
ค่ ำธรรมเนียม 250 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ

หมำยเหตุ
ถูกต้ อง)
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2)
3)
4)

หมายเหตุ - พบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713 www.excise.go.th
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ย.ส.107
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรเปลี่ยนสถำนที่ท่ รี ะบุไว้ ในใบอนุญำต (มำตรำ 30)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต (มาตรา 30)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พรบยาสูบพ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต (มาตรา 30) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขทื ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom@excise.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอเปลี่ยนสถานที่จากที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตให้ ยื่นคาขอตามแบบย.ส. 110 ต่อผู้มีอานาจออก
ใบอนุญาตณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ / พื ้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาตให้ ไว้ เพื่อพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ เปลี่ยน
สถานที่ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตเดิมได้
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หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
เปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ ใน
ใบอนุญาตและหลักฐาน
ประกอบให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจ
ความถูกต้ องครบถ้ วนของ
คาขอและเอกสารประกอบ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เสนอให้ ผ้ มู ี
1 นาที
อานาจออกใบอนุญาต
พิจารณาพร้ อมข้ อกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของเมื่อ
เห็นควรอนุญาตให้
เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บ
ค่าธรรมเนียมกับผู้ขอ
อนุญาตและดาเนินการออก

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

2 นาที

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตพร้ อมตรวจสอบ
ความถูกต้ องของ
ใบอนุญาตก่อนนาเสนอผู้มี
อานาจลงนามใน
ใบอนุญาต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

ผู้มีอานาจลงนามตรวจสอบ 2 นาที
ความถูกต้ องของ
ใบอนุญาตและตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินก่อนลงนาม
ในใบอนุญาตโดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
2) ใบสำคัญกำร
กรมกำรปกครอง 0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

3)

หมำยเหตุ
ถูกต้ อง)
(ออกไม่เกิน 6
เดือนลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
สำคัญของบริษัท
และรับรองสำเนำ
โดยผู้มีอำนำจลง
นำมตำมหนังสือ
มอบอำนำจ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบกำรขอ
กรมสรรพสำมิต
อนุญำต
เปลี่ยนแปลง
สถำนที่ที่ระบุไว้
ในใบอนุญำต
ตำมมำตรำ 30
แห่ง
พระรำชบัญญัติ
ยำสูบพ.ศ. 2509
(ย.ส. 110)
ใบอนุญำตฉบับ กรมสรรพสำมิต
เดิมหรื อสำเนำ
หนังสือแสดงกำร
อนุญำตอย่ำงใด
อย่ำงหนึง่
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
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ที่

4)

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
บ้ ำนของสถำน
ที่ตงั ้
กรณีให้ ผ้ อู ื่นยื่น กรมกำรปกครอง
ขออนุญำตแทน
ให้ มีหนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจ
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ถูกต้ อง)

1

0

ฉบับ

(ออกโดยผู้ขอ
ใบอนุญำต)

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตผู้บ่มใบยำ (ต่ อ 1 โรง)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))
2)

ใบอนุญำตตัง้ โรงอบใบยำ (ต่ อ 1 โรง)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))

3)

ใบอนุญำตผู้อบใบยำ (ต่ อ 1 เครื่องอบ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))

4)

ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ (1) บุหรี่ซิกำแรต (ฉบับละ)
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ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))
5)

ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ (2) บุหรี่ซิกำร์ (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))

6)

ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ (3) ยำอัด
(ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))

7)

ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ (4) ยำเส้ น
(ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))

8)

ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ (5) ยำเส้ นปรุง (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))

9)

ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ (6) บุหรี่ อ่ ืน
(ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))

(ฉบับละ)
10) ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ (7) ยำเคีย้ ว
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))
11) ใบอนุญำตขำย
ยำเส้ น
ประเภท 1 ขำยโดยไม่ จำกัดจำนวน
ค่ ำธรรมเนียม25 %

(ฉบับละ)
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หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))
12) ใบอนุญำตขำย
ยำเส้ น
ประเภท 2 ขำยครัง้ ละไม่ เกินนำ้ หนัก 2 กิโลกรัม (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
13) ใบอนุญำตขำย
ยำเส้ น
ประเภท 3 ผู้เพำะปลูกต้ นยำสูบขำยยำเส้ นที่ทำจำกใบยำที่ปลูกเอง (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
14) ใบอนุญำตขำยยำสูบ
ประเภท 1 ขำยโดยไม่ จำกัดจำนวน
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
15) ใบอนุญำตขำยยำสูบประเภท 2 ขำยครัง้ ละไม่ เกิน 20,000 มวนถ้ ำเป็ นยำเส้ นปรุงหรือยำเคีย้ วครัง้ ละไม่
เกินสิบกิโลกรัม
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))
16) ใบอนุญำตขำยยำสูบประเภท 3 ขำยครัง้ ละไม่ เกิน 1,000 มวนถ้ ำเป็ นยำเส้ นปรุ งหรือยำเคีย้ วครั ง้ ละไม่
เกิน 200 กรัม
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
17) ใบอนุญำตซือ้ ใบยำแห้ ง
ค่ ำธรรมเนียม 25 %

(ฉบับละ)
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หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท)
18) ใบอนุญำตนำเมล็ดพันธุ์ยำสูบต้ นยำสูบใบยำยำอัดยำเส้ นหรื อยำสูบเข้ ำมำในหรื อส่ งออกไปนอก
รำชอำณำจักร (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ ((ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท ))
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ - พบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนันๆแต่
้ ไม่ต่ากว่าห้ าบาท
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตโอนใบอนุญำต (มำตรำ 31)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตโอนใบอนุญาต (มาตรา 31)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ.2509
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตโอนใบอนุญาต (มาตรา 31) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ช่ ยั ภูมิ เลขทื ่ 279 หมู่ที่ 15 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื องชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ เบอร์ โทรศัพท์ -โทรสาร 0-448-1179-9 E-mail: chaiyapoom@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ูอื่นให้ ยื่นคาขอตามแบบย.ส. 110/2 ต่อผู้มีอานาจออกใบอนุญาตณ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาตให้ ไว้ เพื่อพิจารณาเห็นสมควรอนุญาตก็ให้ ออกใบอนุญาตฉบับ
ใหม่แทนฉบับเดิม (ในกรณีที่ผ้ รู ับอนุญาตถึงแก่กรรมให้ ทายาทหรื อผู้จดั การมรดกยื่นคาขอโอนใบอนุญาตภายในกาหนด
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30 วันนับแต่วนั ที่ผ้ รู ับอนุญาตถึงแก่กรรมหรื อวันที่มีคาสัง่ ศาลแต่งตังผู
้ ้ จดั การมรดกหากพ้ นกาหนดดังกล่าวให้ ถือว่าเป็ น
การขออนุญาตใหม่)
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
**ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีกรณีระบบใช้ งานได้ เป็ นปกติ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
2 นาที
อนุญาตโอนใบอนุญาตและ
หลักฐานประกอบเจ้ าหน้ าที่
ตรวจความถูกต้ องครบถ้ วน
ของคาขอและเอกสาร
ประกอบ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เสนอให้ ผ้ มู ี
1 นาที
อานาจออกใบอนุญาต
พิจารณาพร้ อมข้ อกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของเมื่อ

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

เห็นควรอนุญาตให้
เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บ
ค่าธรรมเนียมกับผู้ขอ
อนุญาตและดาเนินการออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตพร้ อมตรวจสอบ
ความถูกต้ องของ
ใบอนุญาตก่อนนาเสนอผู้มี
อานาจลงนามใน
ใบอนุญาต
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

ผู้มีอานาจลงนามตรวจสอบ 2 นาที
ความถูกต้ องของ
ใบอนุญาตและตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินก่อนลงนาม
ในใบอนุญาตโดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ชัยภูมิ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ

หมำยเหตุ
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ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน
ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมกำรปกครอง

0

กรมกำรปกครอง
กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

3)

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
((ถ้ ำมี) รับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือนลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คลและ
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้มี
อำนำจลงนำม
ตำมหนังสือมอบ
อำนำจ )

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบกำรขอ
กรมสรรพสำมิต
อนุญำตโอน
ใบอนุญำตตำม
มำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติ
ยำสูบพ.ศ. 2509
(ย.ส. 110/2)
ใบอนุญำตฉบับ กรมสรรพสำมิต
เดิมหรื อสำเนำ
หนังสือแสดงกำร
อนุญำตอย่ำงใด
อย่ำงหนึง่

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของสถำน
ที่ตงั ้
หนังสือยินยอม
กำรโอนและรับ
โอน
สำเนำพินยั กรรม/
คำสัง่ ศำลหรื อ
หนังสือรับรอง
กำรรับช่วงสิทธิ
หนังสือมอบ
อำนำจกำรขอ
อนุญำต
กรณีให้ ผ้ อู ื่นยื่น
ขออนุญำตแทน
ให้ มีหนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
อำกรแสตมป์
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

0

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

1

0

ฉบับ

(ออกโดยผู้ขอ
อนุญำต)

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

(ออกโดยผู้ขอ
อนุญำต)

-

1

0

ฉบับ

(ออกโดยผู้ขอ
อนุญำต)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตผู้บ่มใบยำ (ต่ อ 1 โรง)
ค่ ำธรรมเนียม25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
2)

ใบอนุญำตตัง้ โรงอบใบยำ (ต่ อ 1 โรง)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท)

3)

ผู้ใบอนุญำตอบใบยำ (ต่ อ 1 เครื่องอบ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท)

4)

ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ
บุหรี่ซิกำแรต (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )

5)

ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ
บุหรี่ซิกำร์ (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )

6)

ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ
ยำอัด
(ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (มี ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท)

7)

ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ
ยำเส้ น
(ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
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8)

ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ
ยำเส้ นปรุง (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )

9)

ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ
บุหรี่อ่ ืน
(ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )

10) ใบอนุญำตผู้ประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ
ยำเคีย้ ว
(ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
11) ใบอนุญำตขำยยำเส้ นหรื อยำสูบ
ยำเส้ นประเภท 1 ขำยโดยไม่ จำกัดจำนวน (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
12) ใบอนุญำตขำยยำเส้ นหรื อยำสูบ
ยำเส้ น
ประเภท 2 ขำยครัง้ ละไม่ เกินนำ้ หนัก 2 กิโลกรัม (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
13) ใบอนุญำตขำยยำเส้ นหรื อยำสูบ
ยำเส้ น
ประเภท 3 ผู้เพำะปลูกต้ นยำสูบขำยยำเส้ นที่ทำจำกใบยำที่ปลูกเอง (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
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14) ใบอนุญำตขำยยำเส้ นหรื อยำสูบ
ยำสูบ
ประเภท 1 ขำยโดยไม่ จำกัดจำนวน
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
15) ใบอนุญำตขำยยำเส้ นหรื อยำสูบ
ยำสูบ
ประเภท 2 ขำยครัง้ ละไม่ เกิน 20,000 มวนถ้ ำเป็ นยำเส้ นปรุงหรือยำเคีย้ วครัง้ ละไม่ เกินสิบกิโลกรัม
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
16) ใบอนุญำตขำยยำเส้ นหรื อยำสูบ
ยำสูบ
ประเภท 3 ขำยครัง้ ละไม่ เกิน 1,000 มวนถ้ ำเป็ นยำเส้ นปรุงหรือยำเคีย้ วครั ง้ ละไม่ เกิน 200 กรัม
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
17) ใบอนุญำตซือ้ ใบยำแห้ ง (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
18) ใบอนุญำตนำเมล็ดพันธุ์ยำสูบต้ นยำสูบใบยำยำอัดยำเส้ นหรื อยำสูบเข้ ำมำในหรือส่ งออกไปนอก
รำชอำณำจักร (ฉบับละ)
ค่ ำธรรมเนียม 25 %
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมฉบับละ 1 ใน 4 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ๆแต่ไม่ต่ากว่าห้าบาท )
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
หมายเหตุ - พบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ ง สรรพสามิตพื ้นที่ชยั ภูมิ
ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-8487-4016-2
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ-
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3)
4)
5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ www.excise.go.th
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

15/07/2558
คูม่ ือประชาชนฉบับสมบูรณ์
Kanrawi Kliangchitphaeo
-

