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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตนำสุรำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อส่ งออกไปประเทศอื่น (มำตรำ 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปประเทศอื่น (มาตรา 6)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
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: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปประเทศอื่น (มาตรา 6)l
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ีส่ ถานประกอบการ/ด่านศุลกากรตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมื อง
จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-212281 E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
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
1. ผู้ขออนุญาตต้ องยื่นคาขออนุญาตก่อนนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรต่อเจ้ าหน้ าที่สรรพสามิตตามแบบส 2/74 ต่อ
เจ้ าหน้ าที่สรรพสามิตณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่สถานประกอบการหรื อด่านศุลกากรนาเข้ าตังอยู
้ ่
2. ผู้ขออนุญาตต้ องแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับสุราที่จะนาเข้ ามาในราชอาณาจักรว่าจะนาเข้ ามาโดยพาหนะอะไรเมื่อ
นาเข้ ามาแล้ วจะเก็บไว้ ในคลังสินค้ าใด
3. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 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

ผู้ขออนุญาตยื่นแบบการขอ 20 นาที
อนุญาตนาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบส.2/74) พร้ อมเอกสาร
และหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องส่งให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

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

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

- กรณีเอกสารถูกต้ อง
40 นาที
ครบถ้ วนเจ้ าหน้ าที่จะให้ ผ้ ู
ขออนุญาตชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตามอัตราที่กฎกระทรวง
กาหนดและเจ้ าหน้ าที่ออก
ใบอนุญาตให้ นาสุราเข้ ามา
ในราชอาณาจักรตาม
แบบส.1/65 ทางระบบงาน
ใบอนุญาตโดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 นาที
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 กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

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

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบกำรขอ
อนุญำตนำสุรำ
เข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
ตำมมำตรำ 6
แห่ง
พระรำชบัญญัติ
สุรำพ.ศ. 2493
(แบบส.2/74)
สำเนำใบแสดง
รำยกำรและ
รำคำสินค้ ำ
(Invoice) หรื อ
สำเนำรำยกำร
สินค้ ำและรำคำ
ซึง่ ผู้ขำยทำขึ ้น
ก่อนตกลงซื ้อ
ขำย (Proforma
Invoice)
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

กรมสรรพสำมิต

1

-

-

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

1

0

ฉบับ

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

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม250 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ-
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5)

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)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตนาเข้ าสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรและใบอนุญาตให้ นาเข้ า
-

19. หมำยเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตนำสุรำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อนำเข้ ำในคลังสินค้ ำทัณฑ์ บนโดย
มิใช่ เพื่อกำรจำหน่ ำยหรือเป็ นตัวอย่ ำงสินค้ ำและไม่ ประสงค์ จะขนผ่ ำนด่ ำนศุลกำกร (มำตรำ 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อนาเข้ าในคลังสินค้ าทัณฑ์บนโดยมิใช่เพื่อการ
จาหน่ายหรื อเป็ นตัวอย่างสินค้ าและไม่ประสงค์จะขนผ่านด่านศุลกากร (มาตรา 6)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
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 ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อนาเข้ าในคลังสินค้ าทัณฑ์บนโดย
มิใช่เพื่อการจาหน่ายหรื อเป็ นตัวอย่างสินค้ าและไม่ประสงค์จะขนผ่านด่านศุลกากร (มาตรา 6)สำนักงำน
สรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ีส่ ถานประกอบการ/ด่านศุลกากรตัง้ อยู่
/ติ ดต่อด้วย
ตนเองณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่
อ.เมื อง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-212281 E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตต้ องเป็ นผู้ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ จดั ตังเป็
้ นคลังสินค้ าทัณฑ์บนประเภทร้ านค้ าปลอดอากรจากกรมศุลกากร
2. ผู้ขออนุญาตต้ องยื่นคาขออนุญาตก่อนนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรตามแบบส.2/74 ต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่สถานประกอบการค้ าหรื อด่านศุลกากรตังอยู
้ ่
3. 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

ผู้ขออนุญาตยื่นแบบการขอ 5 นาที
อนุญาตนาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบส.2/74) พร้ อมเอกสาร
และหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องส่งให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

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

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

กรณีเอกสารครบถ้ วน
10 นาที
เจ้ าหน้ าที่จะให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามอัตราที่
กฎกระทรวงกาหนดและ
เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาตให้
นาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรตาม
แบบส.1/65 ทางระบบงาน
ใบอนุญาตโดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 นาที
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 กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

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

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบกำรขอ
อนุญำตนำสุรำ
เข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
ตำมมำตรำ 6
แห่ง
พระรำชบัญญัติ
สุรำพ.ศ. 2493
(แบบส.2/74)
หลักฐำนกำรเป็ น กรมศุลกำกร
ผู้ได้ รับอนุมตั ใิ ห้
จัดตังเป็
้ น
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บนหลักฐำนกำร
เป็ นผู้ได้ รับอนุมตั ิ
ให้ จดั ตังเป็
้ น
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บน
ใบแสดงรำยกำร และรำคำสินค้ ำ
(INVOICE) หรื อ
รำยกำรสินค้ ำ
และรำคำซึง่

1

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ผู้ขำยทำขึ ้นก่อน
ตกลงซื ้อขำย
(PROFORMA
INVOICE)
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

4)

5)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม250 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด

กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

(- กรณีมอบ
อำนำจให้ บคุ คล
เดียวหรื อหลำยคน
กระทำกำรครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
และมำกกว่ำครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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2)

3)
4)
5)

หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุช่ 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)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรและใบอนุญาตให้ นาสุราเข้ า
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุมัตนิ ำสุรำที่ได้ รับอนุญำตให้ นำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรโดยประสงค์ จะส่ ง
สุรำที่ได้ รับอนุญำตให้ นำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรออกไปยังประเทศอื่น (มำตรำ 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุมตั นิ าสุราที่ได้ รับอนุญาตให้ นาเข้ ามาในราชอาณาจักรโดยประสงค์จะส่งสุราที่ได้ รับ
อนุญาตให้ นาเข้ ามาในราชอาณาจักรออกไปยังประเทศอื่น (มาตรา 6)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมตั ิ
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 ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุมตั นิ าสุราที่ได้ รับอนุญาตให้ นาเข้ ามาในราชอาณาจักรโดยประสงค์จะส่ง
สุราที่ได้ รับอนุญาตให้ นาเข้ ามาในราชอาณาจักรออกไปยังประเทศอื่น (มาตรา 6)สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่
ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/ติ ดต่อด้วยตนเองณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์
ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมื อง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-212281
E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ได้ รับอนุญาตให้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อนาเข้ าสุราและเก็บรักษาไว้ ในคลังสินค้ าทัณฑ์บนหากมีความ
ประสงค์จะส่งสุราที่ได้ รับอนุญาตให้ นาเข้ าดังกล่าวออกไปยังประเทศอื่นให้ ขออนุมตั เิ ป็ นหนังสือต่อเจ้ าหน้ าที่
สรรพสามิตณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ออกใบอนุญาตให้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร
2. เมื่อได้ รับอนุมตั เิ ป็ นหนังสือจากเจ้ าหน้ าที่สรรพสามิตแล้ วให้ สง่ สุรานันออกไปนอกราชอาณาจั
้
กรได้ ทงนี
ั ้ ้เมื่อได้ ส่งสุรา
ออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ วให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตนาหนังสือรับรองการส่งออกของผู้ได้ รับใบอนุญาตพร้ อมด้ วยใบขน
สินค้ าขาออกซึง่ ได้ รับการลงชื่อรับรองจากเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรแล้ ว (ถ้ ามี) ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่สรรพสามิตณสานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่ออกใบอนุญาตภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ สง่ สุราออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อแสดงว่าสุราได้ ถกู
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ ว
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

ผู้ขออนุญาตยื่นหนังสือขอ 1 วันทาการ
อนุมตั นิ าสุราออกไปนอก
ราชอาณาจักรพร้ อม
เอกสารและหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องส่งให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของเอกสาร

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

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

หลักฐาน

การพิจารณา

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม 1 วันทาการ
อนุมตั ใิ ห้ สง่ สุราที่นาเข้ ามา
ในราชอาณาจักรแล้ ว
ออกไปนอกอาณาจักรให้ แก่
ผู้ขออนุญาต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

กรณีเอกสารครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่จะดาเนินการทา
หนังสือเสนอผู้มีอานาจ
พร้ อมข้ อกฎหมายเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

2)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

5 วันทาการ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 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
1) ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

2)

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

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือขออนุมตั ิ
ให้ นำสุรำออกไป
นอก
รำชอำณำจักร
ใบอนุญำตให้ นำ
สุรำเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
(แบบส.1/65)
ใบแสดงรำยกำร
และรำคำสินค้ ำ
(Invoice) หรื อ
รำยกำรสินค้ ำ
และรำคำซึง่
ผู้ขำยทำขึ ้นก่อน
ตกลงซื ้อขำย
(Proforma
Invoice)
บัญชี
รำยละเอียดกำร

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

-

1

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
นำของออกจำก
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บนทัว่ ไป
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

นิตบิ คุ คล)

-

1

0

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

5)

6)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

หมำยเหตุ

(- กรณีมอบ
อำนำจให้ บคุ คล
เดียวหรื อหลำยคน
กระทำกำรครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
และมำกกว่ำครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
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3)
4)
5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุช่ 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)
แบบฟอร์ มในนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตนำสุรำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อจำหน่ ำยในร้ ำนค้ ำปลอดอำกร
(มำตรำ 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่ายในร้ านค้ าปลอดอากร (มาตรา 6)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
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 ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่ายในร้ านค้ าปลอดอากร
(มาตรา 6)สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ีส่ ถานประกอบการ/ด่านศุลกากรตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเองณ
สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมื อง
จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-212281 E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
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
1. ผู้ขออนุญาตต้ องเป็ นผู้ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ จดั ตังเป็
้ นคลังสินค้ าทัณฑ์บนประเภทร้ านค้ าปลอดอากรจากกรมศุลกากร
2. ผู้ขออนุญาตต้ องยื่นคาขออนุญาตก่อนนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรตามแบบส.2/74 ต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่สถานประกอบการค้ าหรื อด่านศุลกากรตังอยู
้ ่
3. 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

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นแบบการขอ 5 นาที
อนุญาตนาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบส.2/74) พร้ อมเอกสาร
และหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องส่งให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

กรณีเอกสารครบถ้ วน
10 นาที
เจ้ าหน้ าที่จะให้ ผ้ ขู ออนุญาต

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามอัตราที่
กฎกระทรวงกาหนดและ
เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาตให้
นาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรตาม
แบบส.1/65 ทางระบบงาน
ใบอนุญาตโดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ภูเก็ต

หมำยเหตุ

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
2)

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบกำรขอ
อนุญำตนำสุรำ
เข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
ตำมมำตรำ 6
แห่ง
พระรำชบัญญัติ
สุรำพ.ศ. 2493
(แบบส.2/74)
หลักฐำนกำรเป็ น
ผู้ได้ รับอนุมตั ใิ ห้
จัดตังเป็
้ น
คลังสินค้ ำทัณฑ์
บนประเภท
ร้ ำนค้ ำปลอด
อำกร
ใบอนุญำตขำย
สุรำประเภทที่ 1
และหรื อประเภท
ที่ 3 (แล้ วแต่
กรณี)
ใบแสดงรำยกำร
และรำคำสินค้ ำ
(Invoice) หรื อ
รำยกำรสินค้ ำ
และรำคำซึง่
ผู้ขำยทำขึ ้นก่อน

กรมสรรพสำมิต

1

กรมศุลกำกร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

กรมสรรพสำมิต

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ตกลงซื ้อขำย
(Proforma
Invoice)
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

-

1

0

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

5)

6)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม1,000 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ

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)
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3)
4)
5)

หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุช่ 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)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตให้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรและใบอนุญาตให้ นาสุราเข้ า
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรอนุมัตใิ ห้ ใช้ ฉลำกปิ ดภำชนะบรรจุสุรำสำหรับสุรำที่จะนำเข้ ำมำในรำชอำณำจักร
(มำตรำ 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การอนุมตั ิให้ ใช้ ฉลากปิ ดภาชนะบรรจุสรุ าสาหรับสุราที่จะนาเข้ ามาในราชอาณาจักร (มาตรา 6)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การอนุมตั ใิ ห้ ใช้ ฉลากปิ ดภาชนะบรรจุสรุ าสาหรับสุราที่จะนาเข้ ามาในราชอาณาจักร
(มาตรา 6)สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1โทร 0 2668 6415 /
สานักงาน
สรรพสามิ ตพืน้ ที ท่ ี ส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่
/ติ ดต่อด้วยตนเองณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์
ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมื อง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-212281
E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.ผู้ขออนุญาตจะนาสุราที่ผลิตในต่างประเทศเข้ ามาจาหน่ายในราชอาณาจักร (ยกเว้ นสุราแช่ประเภทไวน์) ต้ องได้ รับ
การแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสุราที่ผ้ ผู ลิตสุราในต่างประเทศผลิตขึ ้นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
2. ผู้ขออนุญาตจะนาสุราที่ผลิตในต่างประเทศเข้ ามาจาหน่ายในราชอาณาจักร (ยกเว้ นสุราแช่ประเภทไวน์) ต้ องส่ง
ตัวอย่างฉลากปิ ดภาชนะบรรจุสรุ าตราละ 5 ฉบับให้ กรมสรรพสามิตตรวจสอบและอนุมตั กิ ่อนได้ รับใบอนุญาตให้ นาสุรา
เข้ ามาในราชอาณาจักร
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
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขออนุญาตยื่นหนังสือขอ 1 วันทาการ
อนุมตั ฉิ ลากปิ ดภาชนะ
บรรจุสรุ าสาหรับสุราที่จะ
นาเข้ ามาในราชอาณาจักร
พร้ อมตัวอย่างฉลากปิ ด
ภาชนะบรรจุสรุ า (ยกเว้ น
สุราแช่ประเภทไวน์) จานวน
ตราละ 5 ฉบับและหลักฐาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้ องส่งให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ

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

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ถูกต้ องและความครบถ้ วน
ของเอกสารหลักฐาน
การพิจารณา

กรณีเอกสารถูกต้ อง
เจ้ าหน้ าที่จดั ทาหนังสือ
เสนอผู้มีอานาจพร้ อมข้ อ
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ใช้
ตัวอย่างฉลากปิ ดภาชนะ
บรรจุสรุ าสาหรับสุราที่จะ
นาเข้ ามาในราชอาณาจักร
ให้ แก่ผ้ ขู ออนุญาต

5 วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม 1 วันทาการ
หนังสืออนุมตั ใิ ห้ ใช้ ฉลาก
ปิ ดภาชนะบรรจุสรุ าสาหรับ
สุราที่จะนาเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

2)

3)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมำยเหตุ
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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
หนังสือขออนุมตั ิ ใช้ ตวั อย่ำงฉลำก
ปิ ดภำชนะบรรจุ
สุรำสำหรับสุรำที่
จะนำเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
ตัวอย่ำงฉลำกปิ ด ภำชนะบรรจุสรุ ำ
สำหรับสุรำที่จะ
นำเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักรซึง่
พิมพ์ข้อควำม
เป็ นภำษำไทย
หรื อ

1

5

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

0

ฉบับ

(ตรำละ 5 ฉบับ
และลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ภำษำอังกฤษ
ระบุชื่อและที่ตงั ้
สถำนที่
ประกอบกำรค้ ำ
ของผู้ขออนุญำต
ชื่อสินค้ ำแรง
แอลกอฮอล์
ขนำดภำชนะ
บรรจุสรุ ำชื่อและ
สถำนที่ตงของ
ั้
ผู้ผลิตสุรำ
ตลอดจนคำ
เตือนตำม
ประกำศ
กระทรวง
สำธำรณสุขซึง่
สำมำรถอ่ำนได้
อย่ำงสะดวก
ชัดเจนและขนำด
ภำชนะบรรจุตำม
ประกำศ
กระทรวง
พำณิชย์และหำก
มีข้อควำมบน
ฉลำกเป็ นภำษำ
อื่นที่ไม่ใช่
ภำษำอังกฤษให้
เขียนคำแปล
ข้ อควำมดังกล่ำว

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

3)

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ด้ วย
หลักฐำนกำรเป็ น กรมสรรพสำมิต
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญำตขำย
สุรำประเภทที่ 1
หลักฐำนกำรเป็ น ตัวแทนจำหน่ำย
สุรำที่นำเข้ ำมำ
ในรำชอำณำจักร
แต่เพียงผู้เดียว
(พร้ อมคำแปล
เป็ นภำษำไทย)
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

5)

6)

ผู้ขออนุญำต
จะต้ องยื่น
หนังสือมอบ
อำนำจพร้ อมติด
แสตมป์อำกร

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

(- กรณีมอบ
อำนำจให้ บคุ คล
เดียวหรื อหลำยคน
กระทำกำรครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
และมำกกว่ำครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
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ที่

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
(กรณีผ้ มู ีอำนำจ
ไม่สำมำรถติดต่อ
กับหน่วยงำน
ด้ วยตนเองได้ )
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

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

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ตัวอย่างฉลาก
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรอนุมัตใิ ห้ นำสุรำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรทำงด่ ำนศุลกำกรอื่น (มำตรำ 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การอนุมตั ิให้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรอื่น (มาตรา 6)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การอนุมตั ใิ ห้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรอื่น (มาตรา 6)
สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1โทร 0 2668 6415 /
สานักงาน
สรรพสามิ ตพืน้ ที ท่ ี ส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเองณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์ราชการ
กระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมื อง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-212281
Email:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
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
1.ผู้ได้ รับใบอนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรต้ องนาสุราเข้ ามาทางด่านศุลกากรกรุงเทพมหานครหรื อด่านศุลกากร
อื่นตามที่อธิบดีกาหนด
2. กาหนดให้ ดา่ นศุลกากรสาหรับการนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรคือด่านศุลกากรท่าเรื อแหลมฉบังด่านศุลกากร
หนองคายด่านศุลกากรพิบลู มังสาหารด่านศุลกากรที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและด่านศุลกากรอื่นที่อธิบดี
กรมสรรพสามิตหรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณีไป
3. กรณีผ้ ปู ระสงค์จะนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรผ่านด่านศุลการกรที่กรมสรรพสามิตไม่ได้ กาหนดให้ เป็ นด่านศุลกากร
สาหรับนาเข้ าสุราจะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากกรมสรรพสามิตก่อนโดยให้ ผ้ ยู ื่นหนังสือพร้ อแบบคาขออนุญาตนาสุราที่ผลิตใน
ต่างประเทศเข้ มาในราชอาณาจักรตามแบบส.2/74 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้ องต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่ดา่ นศุลการกรตังอยู
้ ่
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 วนตามบันทึกความบกพร่ องนันเรี
้ 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
** ระยะเวลาในการปฏิบตั ไิ ม่นบั รวมระยะเวลาการส่งไปรษณีย์
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

-ผู้ขออนุญาตยื่นหนังสือขอ 1 วันทาการ
อนุมตั นิ าเข้ าสุราผ่านด่าน
ศุลกากรซึง่ มิใช่ดา่ น
ศุลกากรที่กรมสรรพสามิต
กาหนดพร้ อมเอกสารอื่นๆที่

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

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

เกี่ยวข้ องต่อเจ้ าหน้ าที่ณ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
ที่ดา่ นศุลกากรตังอยู
้ ่
เจ้ าหนืที่ตรวจสอบ
ความครบถ้ วนของเอกสาร
และจัดส่งหนังสือพร้ อม
เอกสารของผู้ขออนุญาตให้
กรมสรรพสามิตพิจารณา
การพิจารณา

-เจ้ าหน้ าที่จดั ทาหนังสือ
15 วันทาการ สานักงาน
พร้ อข้ อกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง
สรรพสามิตพื ้นที่
เสนอผู้มีอานาจพิจารณา
ภูเก็ต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

-ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม 1 วันทาการ
หนังสืออนุมตั ใิ ห้ ใช้ ดา่ น
ศุลกากรสาหรับนาสุราเข้ า
มาในราชอาณาจักรให้ แก่ผ้ ู
ขออนุญาต
-เจ้ าหน้ าที่จดั ส่งหนังสือ
อนุมตั ใิ ห้ ใช้ ดา่ นศุลกากรฯ
ให้ แก่สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่ทางไปรษณีย์

2)

3)

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 17 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมำยเหตุ
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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)

3)
4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือขออนุมตั ิ ขอใช้ ดำ่ นนำสุรำ
เข้ ำมำจำหน่ำย
ในรำชอำณำจักร
แบบกำรขอ
กรมสรรพสำมิต
อนุญำตนำสุรำ
เข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
(แบบส. 2/74)
ใบอนุญำตขำย กรมสรรพสำมิต
สุรำประเภท 1

1

หนังสืออนุมตั ใิ ห้

กรมสรรพสำมิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

1

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล )
(รับรองสำเนำ
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ที่

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใช้ ฉลำกปิ ด
ภำชนะบรรจุสรุ ำ
ที่นำเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
(พร้ อมฉลำก)
ใบแสดงรำยกำร และรำคำสินค้ ำ
(Invoice) หรื อ
รำยกำรสินค้ ำ
และรำคำซึง่
ผู้ขำยทำขึ ้นก่อน
ตกลงซื ้อขำย
(Proforma
Invoice)
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล )

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล )

1

0

ฉบับ

1

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)

6)

7)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

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

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์
โทรศัพท์สายด่วน 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
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมำยเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตนำสุรำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อจำหน่ ำย (สุรำชนิดหรือประเภท
ต่ ำงๆนอกจำกสุรำแช่ ประเภทไวน์ ) (มำตรำ 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่าย (สุราชนิดหรื อประเภทต่างๆนอกจาก
สุราแช่ประเภทไวน์) (มาตรา 6)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
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 ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่าย (สุราชนิดหรื อประเภท
ต่างๆนอกจากสุราแช่ประเภทไวน์) (มาตรา 6) สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ีส่ ถานประกอบการ/ด่านศุลกากรตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเองณ
สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมื อง
จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-212281 E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
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
1. ผู้ขออนุญาตจะนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรต้ องยื่นหนังสือขออนุมตั ใิ ช้ ฉลากสาหรับปิ ดภาชนะบรรจุสรุ าที่จะนาเข้ า
มาในราชอาณาจักรณกรมสรรพสามิต
2. เมื่อกรมสรรพสามิตอนุมตั ิให้ ใช้ ฉลากสาหรับปิ ดภาชนะบรรจุสรุ าที่จะนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรแล้ วผู้ขออนุญาต
ต้ องยื่นคาขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรตามแบบส.2/74 สาเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้ า (INVOICE)
หรื อสาเนารายการสินค้ าและราคาซึง่ ผู้ขายทาขึ ้นก่อนตกลงซื ้อขาย (PROFORMA INVOICE) ต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่สถานประกอบการหรื อด่านศุลกากรตังอยู
้ ่
3. ผู้ได้ รับอนุญาตให้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรต้ องปิ ดฉลากบนภาชนะบรรจุสรุ าที่จะนาเข้ ามาในราชอาณาจักร
ตามที่กรมสรรพสามิตอนุมตั ิไว้ ก่อนนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร
4. 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

ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคาขอ 5 นาที
อนุญาตนาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรพร้ อม
เอกสารและหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องส่งให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความถูกต้ องและ

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

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

2)

กรณีเอกสารครบถ้ วน
10 นาที
เจ้ าหน้ าที่จะให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามอัตราที่กฏ
กระทรวงกาหนดและ
เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาตให้
นาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรตาม
แบบส.1/65 ทางระบบงาน
ใบอนุญาตโดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

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
1) ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

2)

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

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบกำรขอ
อนุญำตนำสุรำ
เข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
ตำมมำตรำ 6
แห่ง
พระรำชบัญญัติ
สุรำพ.ศ. 2493
(แบบส.2/74)
สำเนำ
ใบอนุญำตขำย
สุรำประเภทที่ 1

กรมสรรพสำมิต

1

กรมสรรพสำมิต

ใบแสดงรำยกำร และรำคำสินค้ ำ
(Invoice) หรื อ
รำยกำรสินค้ ำ
และรำคำซึง่
ผู้ขำยทำขึ ้นก่อน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

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

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

4)

ตกลงซื ้อขำย
(Proforma
Invoice)
หลักฐำนกำรเป็ น กรมสรรพสำมิต
ผู้ได้ รับอนุมตั ใิ ห้
ใช้ ฉลำกปิ ด
ภำชนะบรรจุสรุ ำ
สำหรับสุรำที่จะ
นำเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

1

0

ฉบับ

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)

5)

6)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

หมำยเหตุ
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม1,000 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ5) 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)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรและใบอนุญาตนาสุราเข้ า
-
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19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตนำสุรำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อจำหน่ ำย (สุรำแช่ ประเภทไวน์ )
(มำตรำ 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่าย (สุราแช่ประเภทไวน์) (มาตรา 6)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
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 ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่าย (สุราแช่ประเภทไวน์)
(มาตรา 6)สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ีส่ ถานประกอบการ/ด่านศุลกากรตัง้ อยู่
/ติ ดต่อด้วย
ตนเองณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่
อ.เมื อง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-212281 E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
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
1. ผู้ขออนุญาตต้ องยื่นคาขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรตามแบบส 2/74 ต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่สถานประกอบการหรื อด่านศุลกากรตังอยู
้ ่
2. เมื่อได้ รับอนุญาตให้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรแล้ วต้ องปิ ดฉลากบนภาชนะบรรจุสรุ าที่จะนาเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรซึง่ พิมพ์ข้อความเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษระบุชื่อและที่ตงสถานประกอบการค้
ั้
าของผู้ขออนุญาต
ชื่อสุราแรงแอลกอฮอล์ (ตามประกาศกรมสรรพสามิต) ขนาดภาชนะบรรจุ (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์) ชื่อและ
สถานที่ตงของผู
ั้
้ ผลิตสุราซึง่ สามารถอ่านได้ อย่างสะดวกชัดเจนตลอดจนคาเตือน (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)
3. 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 วนตามที่ระบุไ ว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขออนุญาตยื่นแบบการขอ 5 นาที
อนุญาตนาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรพร้ อม
เอกสารและหลักฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องส่งให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

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

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

กรณีเอกสารครบถ้ วน
10 นาที
เจ้ าหน้ าที่จะให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามอัตราที่
กฎกระทรวงกาหนดและ
เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาตให้
นาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรตาม
แบบส.1/65 ทางระบบงาน
ใบอนุญาตโดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

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)
2)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

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

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บุคคล

กำรค้ ำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
และรับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบกำรขอ
อนุญำตนำสุรำ
เข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
ตำมมำตรำ 6
แห่ง
พระรำชบัญญัติ
สุรำพ.ศ. 2493
(แบบส.2/74)
ใบอนุญำตขำย
สุรำประเภทที่ 1

กรมสรรพสำมิต

1

กรมสรรพสำมิต

ใบแสดงรำยกำร และรำคำสินค้ ำ
(Invoice) หรื อ
รำยกำรสินค้ ำ
และรำคำซึง่
ผู้ขำยทำขึ ้นก่อน
ตกลงซื ้อขำย
(Proforma

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

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

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
Invoice)
ตัวอย่ำงฉลำกปิ ด ภำชนะบรรจุสรุ ำ
ที่จะนำเข้ ำมำใน
รำชอำณำจักร
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

5

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(- กรณีมอบ
อำนำจให้ บคุ คล
เดียวหรื อหลำยคน
กระทำกำรครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
และมำกกว่ำครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

5)

6)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม1,000 บาท
หมำยเหตุ -

หมำยเหตุ
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ5) 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)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรและใบอนุญาตนาสุราเข้ า
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

