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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตทำเชือ้ สุรำเพื่อไปใช้ ในโรงงำนสุรำ (มำตรำ 24)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตทาเชื ้อสุราเพื่อไปใช้ ในโรงงานสุรา (มาตรา 24)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
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
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตทาเชื ้อสุราเพื่อไปใช้ ในโรงงานสุรา (มาตรา 24)สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่ภเู ก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่ภูเก็ต 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. ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทาหรื อขายเชื ้อสุราเว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานสรรพสามิต
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 วนตามบันทึกความบกพร่ องนันเรี
้ 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

ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคาขอ 5 นาที
อนุญาตทาเชื ้อสุราตาม
แบบส.2/54กหลักฐานอื่นๆ
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสารพร้ อม
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
กฎกระทรวงกาหนดและ

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

10 นาที

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ออกใบอนุญาตทาง
ระบบงานใบอนุญาตโดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
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)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(-กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลเดียวหรื อ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
มอบอำนำจ)

2)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
(กรณีมอบ
อำนำจ)

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
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) โรงงำนสุรำแช่ ชนิดสุรำผลไม้ สุรำแช่ พนื ้ เมืองและผลิตภัณฑ์ จำกผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีแรง
แอลกอฮอล์ ไม่ เกินสิบห้ ำดีกรีท่ ใี ช้ เครื่ องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่ ำห้ ำแรงม้ ำหรื อใช้ คนงำนน้ อยกว่ ำเจ็ด
คนหรือกรณีใช้ เครื่องจักรและคนงำนเครื่องจักรต้ องมีกำลังรวมต่ำกว่ ำห้ ำแรงม้ ำและคนงำนต้ องน้ อย
กว่ ำเจ็ดคนโรงหนึ่งปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม250 บาท
หมำยเหตุ 2)

โรงงำนสุรำกลั่นชนิดสุรำขำวที่มีแรงแอลกอฮอล์ เกินกว่ ำสิบห้ ำดีกรีแต่ ไม่ เกินสี่สิบดีกรีท่ ใี ช้ เครื่องจักรที่
มีกำลังรวมต่ำกว่ ำห้ ำแรงม้ ำหรือใช้ คนงำนน้ อยกว่ ำเจ็ดคนหรือกรณีใช้ เครื่องจักรและคนงำนเครื่องจักร
ต้ องมีกำลังรวมต่ำกว่ ำห้ ำแรงม้ ำและคนงำนต้ องน้ อยกว่ ำเจ็ดคนโรงหนึ่งปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม250 บาท
หมำยเหตุ -
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3)

โรงงำนสุรำชนิดอื่นนอกจำก 1) และ 2) โรงหนึ่งปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม500 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานณจุดยื่นคาขอ
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัดกรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ไปรษณีย์
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ 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
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

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

