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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตทาสุราแช่ พนื ้ เมือง และสุราแช่ อ่ ืน นอกจากสุราแช่ ผลไม้ และเบียร์
(มาตรา 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตทาสุราแช่พื ้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากสุราแช่ผลไม้ และเบียร์ (มาตรา 5)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทาสุราแช่พื ้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากสุราแช่ผลไม้ และเบียร์
(มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ีจ่ ะขออนุญาตใช้เป็ นสถานทีข่ ออนุญาตทาสุรา
/ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1.คุณสมบัตผิ ้ ขู ออนุญาต
1.1 เป็ นสหกรณ์
1.2 เป็ นกลุม่ บุคคลธรรมดาผู้มีสญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
1.3 เป็ นกลุม่ เกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่สถานที่ทาสุรา
ตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
1.4 เป็ นนิตบิ คุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผ้ ถู ือหุ้นทุกคนมี สัญชาติไทย และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่
สถานที่ทาสุราตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
1.5 เป็ นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัตกิ องทุนฟื น้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่2
2 ลักษณะสถานที่ทาสุราและสถานที่ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา
2.1 แยกออกจากส่วนที่ใช้ อยูอ่ าศัยโดยชัดเจน
2.2 ตังอยู
้ ใ่ นทาเลและสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม มีบริเวณและพื ้นที่เพียงพอที่จะทาสุรา โดยไม่ก่อให้ เกิดอันตราย เหตุ
เดือดร้ อนราคาญ หรื อความเสียหายต่อบุคคลหรื อทรัพย์สินของผู้อื่น
2.3 ใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่าห้ าแรงม้ า หรื อใช้ คนงานน้ อยกว่าเจ็ดคน หรื อกรณีที่ใช้ ทงเครื
ั ้ ่ องจักรและคนงาน
เครื่ องจักรต้ องมีกาลังรวมต่ากว่าห้ าแรงม้ าและคนงานต้ องน้ อยกว่าเจ็ดคน
3 คุณสมบัตขิ องสุรา
3.1 มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินกว่าสิบห้ าดีกรี
3.2 มีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ วัตถุเจือ ปนอาหาร และสารปนเปื อ้ นในน ้าสุราไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรม
กาหนด
4 ผู้ขออนุญาตก่อสร้ างสถานที่ทาสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื ้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากเบียร์ ต้ องยื่นคาขอ
อนุญาตก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ /พื ้นที่สาขาที่สถานที่ทาสุราตังอยู
้ ่
5. เมื่อได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ างสถานที่ทาสุราแช่พื ้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ และเบียร์ แล้ ว
ผู้รับอนุญาตต้ องเริ่มดาเนินการก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา ภายในระยะเวลาที่กาหนด ในหนังสืออนุญาต ซึง่ ต้ องไม่เกินยี่สิบ
สี่เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสืออนุญาต ทังนี
้ ้ เมื่อผู้รับอนุญาตก่อสร้ างสถานที่ทาสุราเรี ยบร้ อยแล้ วพร้ อมที่จะเปิ ด
ดาเนินการ ต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ อู นุญาตทราบล่วงหน้ าก่อนเปิ ดดาเนินการไม่น้อยกว่าสิบห้ าวัน ถ้ าผู้ได้ รับอนุญาตไม่
ปฏิบตั ติ ามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ข้างต้ น ให้ ถือว่าสละสิทธิ การได้ รับอนุญาตทาสุรา และจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จาก
ทางราชการไม่ได้
6. ผู้รับอนุญาตต้ องทาสัญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ทาและขายสุราตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกาหนดก่อนเปิ ด
ดาเนินการทาสุรา
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7. ผู้รับอนุญาตต้ องขอใบอนุญาตทาสุรา ใบอนุญาตขายสุรา และอื่นๆ ตามที่กฏหมา ยว่าด้ วยสุรากาหนด
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนิน การแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ 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 ื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบแบบคา 1 วันทาการ
ขออนุญาต พร้ อมหลักฐาน

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
6 วันทาการ
สถานที่ทาสุรา (ต้ องเป็ นไป
ตามแบบแปลนแผนผังที่ผ้ ู
ขออนุญาตยื่นขออนุญาต)

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-

กรมสรรพสามิต

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรมสรรพสามิต

(ระยะเวลาการ
ให้ บริการขันตอน
้
ที่ 2.4-2.8 จะรวม
กับการให้ บริการ
ขันตอนที
้
่ 2.1-2.3
เท่ากับ 6 วันทา
การ)

2.2 เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และ
จัดทาบันทึกเพื่อเสนอต่อ
สรรพสามิตพื ้นที่ผ้ มู ีอานาจ
ลงนาม
2.3 แจ้ งเป็ นหนังสือ
อนุญาต/ไม่อนุญาต ให้
ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา

การพิจารณา

3)

2.4 เมื่อได้ รับอนุญาต ผู้ขอ 0 วันทาการ
อนุญาตต้ องดาเนินการ
ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา ให้
แล้ วเสร็จ และเมื่อพร้ 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 ทา และขายสุรา
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
สถานที่ทาสุรา
แผนผังและแผน -

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ที่แสดงสถาน
ที่ตงและการ
ั้
ติดตังเครื
้ ่ องจักร
และอุปกรณ์การ
ทาสุรา
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

3)

4)

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม ต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

หมายเหตุ

(กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดี่ยว
หรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์
โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขออนุญาตและสัญญาขออนุญาต
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัตสิ ุรา พ.ศ. 2493 สุรากลั่น
ชุมชน และสุราแช่ ชุมชน (มาตรา 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 สุรากลัน่ ชุมชน และ
สุราแช่ชมุ ชน (มาตรา 5)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 สุรา
กลัน่ ชุมชน และสุราแช่ชมุ ชน (มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ท่ ี ส่ ถานที ท่ าสุราตัง้ อยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงาน
สรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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- ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา ก่อนที่จะผลิตสุราออกจาหน่าย จะต้ องดาเนินการจัดทาสัญญาฯ กับกรม
สรรพสามิตตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ.2493 ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญาต
ให้ ทาสุราตังอยู
้ ่
- ผู้ได้ รับอนุญาตขอใบอนุญาตทาสุรา ใบอนุญาตขายสุรา และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้ วยสุรากาหนด โดยให้ ยื่นแบบ
เรื่ องราวขออนุญาตทาสุรา ตามมาตรา 5
- ระยะเวลาในการพิจารณา รวม 20 นาที และระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติม
ได้ ในขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ขออนุญาตทาสุราตาม
มาตรา 5 ยื่นเรื่ องราวทา
สุราตามแบบที่กรม
สรรพสามิตกาหนด

ระยะเวลา
ให้ บริการ
10 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 10 นาที
ครบถ้ วนของเอกสาร และ
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมตามชนิดของ
สถานที่ทาสุราแต่ละ
ประเภทตามอัตราที่
กฎกระทรวงกาหนด และ
เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาตให้
ทาสุราตามมาตรา 5 ตาม
แบบ ส.1/72 ทางระบบงาน
ใบอนุญาต โดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงินค่า
ธรรมนียมใบอนุญาต

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล รับรอง
สาเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
นิตบิ คุ คล)
(ออกไม่เกิน 6
เดือน และรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาสัญญาว่า กรมสรรพสามิต
ด้ วยการอนุญาต
ให้ ทาและขาย
สุรา
หนังสือเรื่ องขอ อนุญาตทาสุรา
ตามมาตรา 5
แห่ง
พระราชบัญญัติ
พ.ศ.2493
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
-

(กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดียว
หรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

กรมการปกครอง

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่มีแรงแอลกอฮอล์ เกินกว่ าสิบห้ าดีกรีแต่ ไม่ เกินสี่ สิบดีกรี ที่ใช้ เครื่องจักรที่มีกาลัง
รวมต่ากว่ าห้ าแรงม้ าหรือใช้ คนงานน้ อยกว่ าเจ็ดคนหรือกรณีใช้ เครื่องจักรและคนงานเครื่องจักรต้ องมี
กาลังรวมต่ากว่ าห้ าแรงม้ าและคนงานต้ องน้ อยกว่ าเจ็ดคน
(สุรากลั่นชุมชน) โรงละ
(ค่ าธรรมเนียมต่ อปี )
ค่ าธรรมเนียม 2,000 บาท
หมายเหตุ 2)

ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่ พนื ้ เมือง และผลิตภัณฑ์ จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ ไม่ เกิน
กว่ าสิบห้ าดีกรี ที่ใช้ เครื่องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่ าห้ าแรงม้ า หรือใช้ คนงานน้ อยกว่ าเจ็ดคนหรือกรณีใช้
เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้ องมีกาลังรวมต่ากว่ าห้ าแรงม้ าและคนงานต้ องน้ อยกว่ าเจ็ดคน (สุรา
แช่ ชุมชน) โรงละ (ค่ าธรรมเนียมต่ อปี )
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
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4)
5)

หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
เรื่ องราวขออนุญาตทาสุรา
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัตสิ ุรา พ.ศ. 2493 โรงงาน
สุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชน โรงงานสุราแช่ นอกจากสุราแช่ ชุมชน (มาตรา 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตทาสุร าตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 โรงงานสุรากลัน่
นอกจากสุรากลัน่ ชุมชน โรงงานสุราแช่นอกจากสุราแช่ชมุ ชน (มาตรา 5)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 โรงงาน
สุรากลัน่ นอกจากสุรากลัน่ ชุมชน โรงงานสุราแช่นอกจากสุราแช่ชมุ ชน (มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตภาคที ส่ ถานที ท่ าสุราตัง้ อยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงาน
สรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา ก่อนที่จะผลิตสุราออกจาหน่าย จะต้ องดาเนินการจัดทาสัญญาฯ กับกรม
สรรพสามิต และยื่นแบบเรื่ องราวขออนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ.2493 ณ สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญาตให้ ทาสุราตังอยู
้ ่
- ระยะเวลาในการพิจารณารวม 7 วันทาการ โดยไม่นบั รวมระยะเวลาการส่งหนังสือทางไปรษณีย์
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติม
ได้ ในขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแบบเรื่ องราวขออนุญาต 1 วันทาการ
ทาสุราตามมาตรา 5 พร้ อม
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ อง และครบถ้ วนของ
เอกสาร

การพิจารณา

- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 2 วันทาการ
ครบถ้ วนของเอกสาร กรณี
เอกสารครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-

กรมสรรพสามิต

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จะให้ ผ้ ขู ออนุญาตชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตามอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง และเจ้ าหน้ าที่
ออกใบอนุญาตทาสุราตาม
แบบ ส 1/72 ทางระบบงาน
ใบอนุญาตโดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
- เจ้ าหน้ าที่จดั ทาหนังสือ
เสนอส่งให้ สานักงาน
สรรพสามิตภาคพิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

สานักงานสรรพสามิตภาค 4 วันทาการ
ตรวจเอกสารและ
ใบอนุญาตที่สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่เสนอ และ
พิจารณาลงนาม และส่งคืน
ใบอนุญาตให้ แก่ให้ แก่
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
ได้ รับใบอนุญาต จาก
สานักงานสรรพสามิตภาค
แล้ ว ส่งมอบใบอนุญาต
(ฉบับจริง) ให้ แก่ผ้ ขู อ
อนุญาต

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วันทาการ

กรมสรรพสามิต

-
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล รับรอง
สาเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(ไม่เกิน 6เดือน
และรับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

1)

-

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(-กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดียว
หรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
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ที่

2)

3)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สัญญาว่าด้ วย
การอนุญาตให้
ทาและขายสุรา

-

0

1

ฉบับ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตให้ ทาสุรากลั่น โรงละ /ต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ 2)

ใบอนุญาตให้ ทาสุราแช่ ชนิดเบียร์ โรงละ/ต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ -

3)

ใบอนุญาตให้ ทาสุราแช่ ชนิดสุราผลไม้ โรงละ/ต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ -

4)

ใบอนุญาตให้ ทาสุราสาหรั บทานา้ ส้ มสายชู โรงละ/ต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 10,000 บาท
หมายเหตุ -

หมายเหตุ
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตภาค
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์
1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
เรื่ องราวการขอทาสุรา
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตทาสุรากลั่นชุมชน (มาตรา 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตทาสุรากลัน่ ชุมชน (มาตรา 5)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่ องจากหน่วยงานอื่ น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทาสุรากลัน่ ชุมชน (มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ีจ่ ะขออนุญาตใช้เป็ นสถานทาทีท่ าสุรา/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.thระยะเวลาเปิ ด
ให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30
น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ ( 1. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ไม่นบั รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง
)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. คุณสมบัตผิ ้ ขู ออนุญาต
1.1 เป็ นสหกรณ์
1.2 เป็ นกลุม่ บุคคลธรรมดาผู้มีสญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
1.3 เป็ นกลุม่ เกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่สถานที่ทาสุรา
กลัน่ ชุมชนตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
1.4 เป็ นนิตบิ คุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผ้ ถู ือหุ้นทุกคนมีสญ
ั ชาติไทย และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่
สถานที่ทาสุรากลัน่ ชุมชนตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
1.5 เป็ นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัตกิ องทุนฟื น้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่
สถานที่ทาสุรากลัน่ ชุมชนตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
2. ลักษณะสถานที่ทาสุราและสถานที่ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา
2.1 แยกออกจากส่วนที่ใช้ อยูอ่ าศัยโดยชัดเจน
2.2 ตังอยู
้ ใ่ นทาเลและสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม มีบริเวณและพื ้นที่เพียงพอที่จะทาสุรา โดยไม่ก่อให้ เกิดอันตราย เหตุ
เดือดร้ อนราคาญ หรื อความเสียหายต่อบุคคลหรื อทรัพย์สินของผู้อื่น
2.3 ตังอยู
้ ห่ า่ งจากแหล่งน ้า สาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร
2.4 มีระบบบาบัดน ้าเสียที่ไม่ก่อ ให้ เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อมตามแนวทางปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
2.5 ใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่าห้ าแรงม้ า หรื อใช้ คนงานน้ อยกว่าเจ็ดคน หรื อกรณีที่ใช้ ทงเครื
ั ้ ่ องจักรและคนงาน
เครื่ องจักรต้ องมีกาลังรวมต่ากว่าห้ าแรงม้ าและคนงานต้ องน้ อยกว่าเจ็ดคน
3. คุณสมบัตขิ องสุรา
3.1 สุราที่จะผลิตได้ จะต้ องเป็ นสุราชนิดสุราขาว แรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี 40 ดีกรี เท่านัน้
3.2 ขนาดภาชนะบรรจุสรุ าให้ มีขนาด ดังนี ้ 0.330 ลิตร และ 0.625 ลิตร ขึ ้นไป
3.3 สุราต้ องมีคณ
ุ ลักษณะเป็ นไปตามมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (สุรากลัน่ ชุมชน)
4. การทาสุรา
4.1 ผู้ได้ รับอนุญาตจะต้ องดาเนินการก่อสร้ างสถานที่ทาสุราจะต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบหกเดือนนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสืออนุญาต และเมื่อดาเนินการก่อสร้ างสถานที่ทาสุราแล้ วเสร็จพร้ อมเปิ ดดาเนินการให้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้
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ผู้อนุยาตทราบไม่น้อยกว่าห้ าวัน
4.2 ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องทาสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ผลิตและจาหน่ายตามแบบที่กรมสรรพสามิตกาหนดก่อนเปิ ด
ดาเนินการทาสุรา
4.3 ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องขอใบอนุญาตทาสุรา ใบอนุญาตขายสุรา และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้ วยสุรากาห นด

หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ 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 ื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบแบบคา 1 วันทาการ
ขออนุญาต พร้ อมหลักฐาน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

ระยะเวลา
ให้ บริการ

2.1 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
6 วันทาการ
สถานที่ทาสุรา (ต้ องเป็ นไป
ตามแบบแปลนแผนผังที่ผ้ ู
ขออนุญาตยื่นขออนุญาต)
2.2 เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และ
จัดทาบันทึกเพื่อเสนอต่อ
สรรพสามิตพื ้นที่ผ้ มู ีอานาจ
ลงนาม

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-

2.3 แจ้ งเป็ นหนังสือ
อนุญาต/ไม่อนุญาต ให้
ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา
2.4 เมื่อได้ รับอนุญาต ผู้ขอ
อนุญาตต้ องดาเนินการ
ก่อสร้ างโรงงานสถานที่ทา
สุรา ให้ แล้ วเสร็จและเมื่อ
พร้ อมดาเนินการให้ แจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 15 วัน
2.5 เจ้ าหน้ าที่ทาการตรวจ
สถานที่ทาสุรา (หลังจากนัด
หมายกับผู้ขออนุญาต)

2)

การพิจารณา
3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

2.6 แจ้ งเป็ นหนังสือเพื่อนัด
วันลงนามในสัญญา
อนุญาตให้ ทาและขายสุรา
2.7 ทาสัญญาว่าด้ วยการ

0 วันทาการ

กรมสรรพสามิต

(ระยะเวลาการ
ให้ บริการขันที
้ ่ 2.6
-2.7 จะรวมกับ
การให้ บริการขันที
้ ่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

อนุญาตให้ ทา และขายสุรา

หมายเหตุ

2.1-2.5 เท่ากับ 6
วันทาการ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(ออกไม่เกิน 6
เดือน และรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
สถานที่ทาสุรา
แผนผังและแผน -

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

6/7

ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ที่แสดงสถาน
ที่ตงและการ
ั้
ติดตังเครื
้ ่ องจักร
และอุปกรณ์การ
ทาสุรา
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

3)

4)

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

กรมการปกครอง

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม ต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 2,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน

หมายเหตุ

(-กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดี่ยว
หรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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1)
2)
3)
4)
5)

ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขออนุญาตก่อสร้ างและสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ทาและขายสุรากลัน่ ชุมชน
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อส่ งออกไปประเทศอื่น (มาตรา 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อส่งออกไปประเทศอื่น (มาตรา 6)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อส่งออกไปประเทศอื่น (มาตรา 6)
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ีส่ ถานประกอบการ/ด่านศุลกากรตัง้ อยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th ระยะเวลาเปิ ด
ให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30
น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขออนุญาตต้ องยื่นคาขออนุญาตก่อนนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรต่อเจ้ าหน้ าที่สรรพสามิต ตามแบบ ส 2/74 ต่อ
เจ้ าหน้ าที่สรรพสามิต ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่สถานประกอบการหรื อด่านศุลกากรนาเข้ าตังอยู
้ ่
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2. ผู้ขออนุญาตต้ องแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับสุราที่จะนาเข้ ามาในราชอาณาจักรว่าจะนาเข้ ามาโดยพาหนะอะไร เมื่อ
นาเข้ ามาแล้ วจะเก็บไว้ ในคลังสินค้ าใด
3. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที สาหรับ 1 คาขอต่อ 1 รายการ และระบบงานใบอนุญาต
ใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขออนุญาตยื่นแบบการขอ 20 นาที
อนุญาตนาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ
ส.2/74) พร้ อมเอกสาร และ
หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องส่ง
ให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของเอกสาร หลักฐาน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

- กรณีเอกสารถูกต้ อง
40 นาที
ครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่ จะให้ ผ้ ู
ขออนุญาตชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตามอัตราที่กฎกระทรวง
กาหนด และเจ้ าหน้ าที่ออก
ใบอนุญาตให้ นาสุราเข้ ามา
ในราชอาณาจักรตามแบบ
ส.1/65 ทางระบบงาน
ใบอนุญาต โดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

2)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประทับตรานิติ
บุคคล
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการขอ
อนุญาตนาสุรา
เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
ตามมาตรา 6
แห่ง
พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493
(แบบ ส.2/74)
สาเนาใบแสดง
รายการ และ
ราคาสินค้ า
(Invoice) หรื อ
สาเนารายการ
สินค้ า และราคา
ซึง่ ผู้ขายทาขึ ้น
ก่อนตกลง ซื ้อ
ขาย (Proforma
Invoice)
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

กรมสรรพสามิต

1

-

-

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดียว
หรื อหลายคน
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

กรมการปกครอง

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล
)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 250 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
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5)

หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตนาเข้ าสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรและใบอนุญาตให้ นาเข้ า
-

19. หมายเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถานะ

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

1/6

คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุมัตนิ าสุราที่ได้ รับอนุญาตให้ นาเข้ ามาในราชอาณาจักร โดยประสงค์ จะส่ ง
สุราที่ได้ รับอนุญาตให้ นาเข้ ามาในราชอาณาจักรออกไปยังประเทศอื่น (มาตรา 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุมตั นิ าสุราที่ได้ รับอนุญาตให้ นาเข้ ามาในราชอาณาจักร โดยประสงค์จะส่งสุราที่ได้ รับ
อนุญาตให้ นาเข้ ามาในราชอาณาจักรออกไปยังประเทศอื่น (มาตรา 6)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุมตั นิ าสุราที่ได้ รับอนุญาตให้ นาเข้ ามาในราชอาณาจักร โดยประสงค์จะส่ง
สุราที่ได้ รับอนุญาตให้ นาเข้ ามาในราชอาณาจักรออกไปยังประเทศอื่น (มาตรา 6)สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2
อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317
1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ได้ รับอนุญาตให้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อนาเข้ าสุรา และเก็บรักษาไว้ ในคลังสินค้ าทัณฑ์บน หากมีความ
ประสงค์จะส่งสุราที่ได้ รับอนุญาตให้ นาเข้ าดังกล่าวออกไปยังประเทศอื่นให้ ขออนุมตั เิ ป็ นหนังสือต่อเจ้ าหน้ าที่สรรพสามิต
ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ออกใบอนุญาตให้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร
2. เมื่อได้ รับอนุมตั เิ ป็ นหนังสือจากเจ้ าหน้ าที่สรรพสามิตแล้ ว ให้ สง่ สุรานันออกไปนอกราชอาณาจั
้
กรได้ ทังนี
้ ้ เมื่ อได้ สง่
สุราออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ ว ให้ ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตนาหนังสือรับรองการส่งออกของผู้ได้ รับใบอนุญาต พร้ อมด้ วย
ใบขนสินค้ าขาออกซึง่ ได้ รับการลงชื่อรับรองจากเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรแล้ ว (ถ้ ามี) ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่สรรพสามิต ณ สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่ออกใบอนุญาต ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ สง่ สุราออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อแสดงว่าสุราได้ ถกู
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ ว
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึก ความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขออนุญาตยื่นหนังสือขอ
อนุมตั นิ าสุราออกไปนอก
ราชอาณาจักร พร้ อม
เอกสาร และหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องส่งให้ เจ้ าหน้ าที่

1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

5 วันทาการ

กรมสรรพสามิต

-

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

กรมสรรพสามิต

-

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

หมายเหตุ

ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา
กรณีเอกสารครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่จะดาเนินการทา
หนังสือเสนอผู้มีอานาจ
พร้ อมข้ อกฎหมายเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

2)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือขออนุมตั ิ ให้ นาสุราออกไป
นอก
ราชอาณาจักร
ใบอนุญาตให้ นา สุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
(แบบ ส.1/65)
ใบแสดงรายการ และราคาสินค้ า
(Invoice) หรื อ
รายการสินค้ า
และราคาซึง่
ผู้ขายทาขึ ้นก่อน
ตกลง ซื ้อขาย
(Proforma

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
Invoice)
บัญชี
รายละเอียดการ
นาของออกจาก
คลังสินค้ าทัณฑ์
บนทัว่ ไป
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

-

1

0

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

-

1

0

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(- กรณีมอบ
อานาจให้ บคุ คล
เดียว หรื อหลาย
คนกระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

5)

6)

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
หมายเหตุ -

กรมสรรพสามิต
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2)
3)
4)
5)

ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มในนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อจาหน่ ายในร้ านค้ าปลอดอากร
(มาตรา 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อจาหน่ายในร้ านค้ าปลอดอากร (มาตรา 6)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อจาหน่ายในร้ านค้ าปลอดอากร
(มาตรา 6) สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ีส่ ถานประกอบการ/ด่านศุลกากรตัง้ อยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th ระยะเวลาเปิ ด
ให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30
น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผู้ขออนุญาตต้ องเป็ นผู้ได้ รับอนุมตั ิ ให้ จดั ตังเป็
้ นคลังสินค้ าทัณฑ์บนประเภทร้ านค้ าปลอดอากรจากกรมศุลกากร
2. ผู้ขออนุญาตต้ องยื่นคาขออนุญาตก่อนนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรตามแบบ ส .2/74 ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ ที่สถานประกอบการค้ าหรื อด่านศุลกากรตังอยู
้ ่
3. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที สาหรับ 1 คาขอต่อ 1 รายการ และระบบงานใบอนุญาต
ใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขออนุญาตยื่นแบบการขอ 5 นาที
อนุญาตนาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ
ส.2/74) พร้ อมเอกสาร และ
หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องส่ง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้ องและครบถ้ วน
ของเอกสาร หลักฐาน
การพิจารณา

2)

กรณีเอกสารครบถ้ วน
10 นาที
เจ้ าหน้ าที่จะให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามอัตราที่
กฎกระทรวงกาหนด และ
เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาตให้
นาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร ตามแบบ
ส.1/65 ทางระบบงาน
ใบอนุญาต โดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

กรมสรรพสามิต

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1) ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
บุคคล)
(ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการขอ
กรมสรรพสามิต
อนุญาตนาสุรา
เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
ตามมาตรา 6
แห่ง
พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493
(แบบ ส.2/74)
หลักฐานการเป็ น กรมศุลกากร
ผู้ได้ รับอนุมตั ใิ ห้
จัดตังเป็
้ น
คลังสินค้ าทัณฑ์
บน ประเภท
ร้ านค้ าปลอด
อากร
ใบอนุญาตขาย กรมสรรพสามิต
สุราประเภทที่ 1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

4)

และหรื อประเภท
ที่ 3 (แล้ วแต่
กรณี)
ใบแสดงรายการ และราคาสินค้ า
(Invoice) หรื อ
รายการสินค้ า
และราคาซึง่
ผู้ขายทาขึ ้นก่อน
ตกลง ซื ้อขาย
(Proforma
Invoice)
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

ประทับตรานิติ
บุคคล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

( กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดียว
หรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

5)

6)

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

กรมการปกครอง

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตให้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร และใบอนุญาตให้ นาสุราเข้ า
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
Akkhadech Winaipanit
-
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เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อจาหน่ าย (สุราชนิดหรือประเภท
ต่ างๆ นอกจากสุราแช่ ประเภทไวน์ ) (มาตรา 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อจาหน่า ย (สุราชนิดหรื อประเภทต่างๆ นอกจาก
สุราแช่ประเภทไวน์) (มาตรา 6)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อจาหน่าย (สุราชนิดหรื อประเภท
ต่างๆ นอกจากสุราแช่ประเภทไวน์ ) (มาตรา 6) สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ีส่ ถานประกอบการ/ด่านศุลกากรตัง้ อยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th ระยะเวลาเปิ ด
ให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30
น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

2/7

1. ผู้ขออนุญาตจะนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร ต้ องยื่นหนังสือขออนุมตั ใิ ช้ ฉลากสาหรับปิ ดภาชนะบรรจุสรุ าที่จะนาเข้ า
มาในราชอาณาจักร ณ กรมสรรพสามิต
2. เมื่อกรมสรรพสามิตอนุมตั ใิ ห้ ใช้ ฉลากสาหรับปิ ดภาชนะบรรจุสรุ าที่จะนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรแล้ ว ผู้ขออนุญาต
ต้ องยื่นคาขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรตามแบบ ส.2/74 สาเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้ า
(INVOICE) หรื อสาเนารายการสินค้ าและราคาซึง่ ผู้ขายทาขึ ้นก่อนตกลงซื ้อขาย (PROFORMA INVOICE) ต่อเจ้ าหน้ าที่
ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่สถานประกอบการหรื อด่านศุลกากรตังอยู
้ ่
3. ผู้ได้ รับอนุญาตให้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรต้ องปิ ดฉลาก บนภาชนะบรรจุสรุ าที่จะนาเข้ ามาในราชอาณาจักร
ตามที่กรมสรรพสามิต อนุมตั ไิ ว้ ก่อนนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร
4. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที สาหรับ 1 คาขอต่อ 1 รายการ และระบบงานใบอนุญาต
ใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่ รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคาขอ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อนุญาตนาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร พร้ อม
เอกสาร และหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องส่งให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

2)

กรณีเอกสารครบถ้ วน
10 นาที
เจ้ าหน้ าที่จะให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามอัตราที่
กฏกระทรวงกาหนด และ
เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาตให้
นาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร ตามแบบ
ส.1/65 ทางระบบงาน
ใบอนุญาต โดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

กรมสรรพสามิต

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

-
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ที่

1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการขอ
อนุญาตนาสุรา
เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
ตามมาตรา 6
แห่ง
พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493
(แบบ ส.2/74)
สาเนา
ใบอนุญาตขาย
สุราประเภทที่ 1

กรมสรรพสามิต

1

กรมสรรพสามิต

ใบแสดงรายการ
และราคาสินค้ า
(Invoice) หรื อ

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รายการสินค้ า
และราคาซึง่
ผู้ขายทาขึ ้นก่อน
ตกลง ซื ้อขาย
(Proforma
Invoice)
หลักฐานการเป็ น กรมสรรพสามิต
ผู้ได้ รับอนุมตั ใิ ห้
ใช้ ฉลากปิ ด
ภาชนะบรรจุสรุ า
สาหรับสุราที่จะ
นาเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

บุคคล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดียวหรื อ
หลายคนกระทา
การครัง้ เดียวติด
อากรแสตมป์ 10
บาท และมากกว่า
ครัง้ เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

5)

6)

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

กรมการปกครอง

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรและใบอนุญาตนาสุราเข้ า
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
Akkhadech Winaipanit
-
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เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อจาหน่ าย (สุราแช่ ประเภทไวน์ )
(มาตรา 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อจาหน่าย (สุราแช่ประเภทไวน์) (มาตรา 6)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ า นเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร เพื่อจาหน่าย (สุราแช่ประเภทไวน์)
(มาตรา 6) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีท่ ีส่ ถานประกอบการ/ด่านศุลกากรตัง้ อยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผู้ขออนุญาตต้ องยื่นคาขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรตามแบบ ส 2/74 ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่สถานประกอบการหรื อด่านศุลกากรตังอยู
้ ่
2. เมื่อได้ รับอนุญาตให้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรแล้ ว ต้ องปิ ดฉลากบนภาชนะบรรจุสรุ าที่จะนาเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร ซึง่ พิมพ์ข้อความเป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ ระบุชื่อและที่ตงสถานประกอบการค้
ั้
าของผู้ขออนุญาต
ชื่อสุรา แรงแอลกอฮอล์ (ตามประกาศกรมสรรพสามิต) ขนาดภาชนะบรรจุ (ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ) ชื่อและ
สถานที่ตงของผู
ั้
้ ผลิตสุรา ซึง่ สามารถอ่านได้ อย่างสะดวกชัดเจน ตลอดจนคาเตือน (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)
3. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที สาหรับ 1 คาขอต่อ 1 รายการ และระบบงานใบอนุญาต
ใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไ ว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขออนุญาตยื่นแบบการขอ 5 นาที
อนุญาตนาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร พร้ อม

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เอกสาร และหลักฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องส่งให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน
การพิจารณา

2)

กรณีเอกสารครบถ้ วน
10 นาที
เจ้ าหน้ าที่จะให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ชาระเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ตามอัตราที่
กฎกระทรวงกาหนด และ
เจ้ าหน้ าที่ ออกใบอนุญาต
ให้ นาสุราเข้ ามาใน
ราชอาณาจักรตามแบบ
ส.1/65 ทางระบบงาน
ใบอนุญาต โดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

กรมสรรพสามิต

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

-
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ที่

1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการขอ
อนุญาตนาสุรา
เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
ตามมาตรา 6
แห่ง
พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493
(แบบ ส.2/74)
ใบอนุญาตขาย
สุราประเภทที่ 1

กรมสรรพสามิต

1

กรมสรรพสามิต

ใบแสดงรายการ
และราคาสินค้ า
(Invoice) หรื อ

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รายการสินค้ า
และราคาซึง่
ผู้ขายทาขึ ้นก่อน
ตกลงซื ้อขาย
(Proforma
Invoice)
ตัวอย่างฉลากปิ ด ภาชนะบรรจุสรุ า
ที่จะนาเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

บุคคล)

5

0

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(- กรณีมอบ
อานาจให้ บคุ คล
เดียว หรื อหลาย
คนกระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

5)

6)

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม

กรมการปกครอง

หมายเหตุ
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ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรและใบอนุญาตนาสุราเข้ า
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การใช้ สุราทาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อการค้ า (มาตรา 12)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การใช้ สรุ าทาของสิ่งหนึง่ สิ่งใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อการค้ า (มาตรา 12)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การใช้ สรุ าทาของสิ่งหนึง่ สิ่งใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อการค้ า (มาตรา 12)
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2
อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317
1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขออนุญาตจะใช้ สรุ าเพื่อทาสินค้ า น ้าหอม หัวน ้าเชื ้อ น ้ายารักษาโรค ให้ ยื่นเรื่ องราวขออนุญาตใช้ สุราทาสินค้ าตาม
แบบ ส.2/67 ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่สถานที่ที่ใช้ สรุ าทาสินค้ าตังอยู
้ ่ พร้ อมด้ วยหลักฐานดังต่อไปนี ้
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1. บัญชีรายการสินค้ าที่ขออนุญาตทา และกรรมวิธีการใช้ สรุ าเพื่อทาสินค้ า พร้ อมตัวอย่างสินค้ าที่เป็ นของเหลวไม่
น้ อยกว่า 0.500 ลิตร หรื อที่เป็ นของแข็ง หรื อฝุ่ นผงไม่น้อยกว่า 500 กรัม
2. ใบสาคัญการขึ ้นทะเบียนตาหรับยา หรื อผลการวิเคราะห์สินค้ าชนิดนัน้ ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข หรื อ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้ อมตัวอย่างฉลาก (ถ้ ามี)
3. ประมาณการจานวนสุราที่จะใช้ ทาสินค้ าในปี ที่ขออนุญาตเป็ นหน่วยลิตร และประมาณการสินค้ าที่จะทาใน
ระหว่างปี พร้ อมทังหลั
้ กฐานการเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มในเดือนที่ผา่ นมาสาหรับสินค้ านัน้ (ถ้ ามี) หากมีหลักฐานการสัง่ ทา
หรื อข้ อตกลงสัง่ ซื ้อสินค้ าให้ ยื่นสาเนาหลักฐานทังหมดต่
้
อเจ้ าหน้ าที่
กรณีผ้ ขู ออนุญาตที่เคยได้ รับใบอนุ ญาตอยูแ่ ล้ วในปี ก่อน เมื่อประสงค์จะขออนุญาตในปี ต่อไปให้ ยื่นเรื่ องราวขอ
อนุญาตตามแบบ ส.2/67 และบัญชีรายการสินค้ าที่ขออนุญาตทาพร้ อมรายการแสดงจานวนสินค้ าที่ทาได้ ในปี ก่อน และ
ถ้ าประสงค์จะทาสินค้ าเพิ่มขึ ้นใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้ ยื่นคาร้ องขออนุญาตทาสินค้ าเพิ่มเ ติม

ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที สาหรับ 1 คาขอต่อ 1 รายการ และระบบงานใบอนุญาต
ใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ อ งลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน คูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่ องราวขอ 5 นาที
อนุญาตใช้ สรุ าทาสินค้ า
ตามแบบ ส.2/67
พร้ อมหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 10 นาที
ครบถ้ วนของเอกสาร และ
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตชาระค่า
ธรรมเนียนใบอนุญาต
-เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาต
ทางระบบงานใบอนุญาต
โดยใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-

กรมสรรพสามิต

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1) ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
บุคคล)
(ไม่เกิน 6 เดือน
และรับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

-

1

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

กรมการปกครอง

บัญชีรายการ
สินค้ าที่ขอ

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1)

2)

3)

หมายเหตุ
(กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดียว
หรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

4)

อนุญาตทา และ
กรรมวิธีการใช้
สุราเพื่อทาสินค้ า
พร้ อมตัวอย่าง
สินค้ า
ใบสาคัญการขึ ้น ทะเบียนตาหรับ
ยา หรื อผลการ
วิเคราะห์สินค้ า
ชนิดนัน้ ๆ ของ
กระทรวง
สาธารณสุข หรื อ
กระทรวงวิทยาศ
าสตร์ และ
เทคโนโลยี พร้ อม
ตัวอย่างฉลาก
(ถ้ ามี)
ประมาณการ
จานวนสุราที่จะ
ใช้ ทาสินค้ าในปี ที่
ขออนุญาตเป็ น
หน่วยลิตร

5)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตใช้ สุราทาสินค้ า
ค่ าธรรมเนียม 300 บาท
หมายเหตุ -

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประทับตรานิติ
บุคคล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ไปรษณีย์
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์
หมายเหตุ 6) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

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

1/6

คู่มือสาหรั บประชาชน: การขนสุราตัง้ แต่ สิบลิตรขึน้ ไป (มาตรา 14)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขนสุราตังแต่
้ สิบลิตรขึ ้นไป (มาตรา 14)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขนสุราตังแต่
้ สิบลิตรขึ ้นไป (มาตรา 14) สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ าขา สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th ระยะเวลาเปิ ด
ให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30
น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทาการขนสุราตังแต่
้ สิบลิตรขึ ้นไป เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตขนสุราจากเจ้ าพนักงานสรรพสามิต
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2. สาหรับการขนสุราที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต ได้ แก่ กรณีการขนสุราที่ นาเข้ ามาในราชอาณาจักรจากเจ้ าพนักงานศุลกากร
และสุราที่ได้ มีกฎหมายให้ ทาการขนได้ โดยยกเว้ น ไม่ต้องมีใบอนุญาตขนสุรา
3.ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องนาใบอนุญาตขนสุรากากับไปกับสุราที่ขนด้ วย
4. สุราที่ขออนุญาต ต้ องได้ รับอนุญาตให้ ผลิตและจาหน่ายแล้ ว
5. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที สาหรับ 1 คาขอต่อ 1 รายการ และระบบงานใบอนุญาต
ใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขออนุญาตแจ้ งความ
5 นาที
ประสงค์จะขนสุราตังแต่
้ 10
ลิตรขึ ้นไป ให้ ระบุ ชนิดสุรา
ชื่อสุรา แรงแอลกอฮอล์
และขนาดภาชนะบรรจุสรุ า

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา
2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าที่พิจารณาและออก 10 นาที
ใบอนุญาต

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(- ออกไม่เกิน 6
เดือน และรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หนังสือสาคัญ

กรมส่งเสริม

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
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ที่

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รับรองกลุม่
บุคคลตาม
กฎหมาย
วิสาหกิจชุมชน
(กรณีเป็ นกลุม่
บุคคลตาม
กฎหมาย
วิสาหกิจ)
ใบสาคัญรับจด
ทะเบียนองค์กร
เกษตรกร (กรณี
เป็ นองค์กร
เกษตรกร)
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

สหกรณ์

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

กรมส่งเสริม
สหกรณ์

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

-

1

0

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(-กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดียว
หรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล

3)

4)

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ไปรษณีย์
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์
หมายเหตุ 6) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์

12/07/2558
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สถานะ

คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 (มาตรา 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 (มาตรา 17)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 สานักงานสรรพสามิต
พืน้ ที่สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/พืน้ ที ส่ าขาที ร่ ้านค้าตัง้ อยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงาน
สรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ด
ให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุก ร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นแบบคาขออนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรื อประเภทที่ 2 ตามแบบ ส.2/64 ต่อเจ้ าหน้ าที่ณ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่ โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราดังต่อไปนี ้
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2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 สาหรับการขายสุราทุกชนิดครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนตังแต่
้ 10 ลิตรขึ ้นไป
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนตังแต่
้ 10 ลิตรขึ ้นไป
3. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พ .ศ. 2551
4. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 5นาที และระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ โดยไม่นบั รวม
ระยะเวลาการตรวจสถานที่ที่ขอรับใบอนุญาต
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ื อ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอและ 1 วันทาการ
หลักฐานประกอบให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องและความครบถ้ วน
ของเอกสารหลักฐาน
เจ้ าหน้ าที่จะกาหนดวันเวลา
ตรวจสถานที่ขอรับ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ใบอนุญาตต่อไป

การพิจารณา

2)

- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสถานที่ที่ 6 วันทาการ
ขอรับใบอนุญาต (ภายใน
ระยะเวลา 7 วันทาการ)
- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสถานที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
- ผู้ขออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ
ออกใบอนุญาตทาง
ระบบงานใบอนุญาต โดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

กรมสรรพสามิต

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1) ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
บุคคล)
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน และรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอ
กรมสรรพสามิต
อนุญาตขายสุรา
ตามแบบ ส
2/64
ทะเบียนบ้ าน
กรมการปกครอง
สถานที่
ประกอบการค้ า

1

แผนที่/แผนผัง
ที่ตงสถาน
ั้
ประกอบการค้ า
และภายในสถาน
ประกอบการค้ า
สัญญาเช่า
อาคารสถานที่
ประกอบการค้ า
พร้ อมหนังสือ
แสดงความ
ยินยอมให้ ใช้

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อาคารสถานที่
เป็ นสถานที่
จาหน่ายสุรา
และสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้ให้ ความ
ยินยอม (กรณี
เช่าสถานที่)
หนังสือมอบ
อานาจ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

5)

6)

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 8,250 บาท

หมายเหตุ

(- กรณีมอบ
อานาจให้ บคุ คล
เดียวหรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตาม
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
สาหรับโรงงานสุราแช่ ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่ พนื ้ เมืองและผลิตภัณฑ์ จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรง
แอลกอฮอล์ ไม่ เกิน 15 ดีกรีท่ ใี ช้ เครื่องจักรที่ม่ ีกาลังรวมต่ากว่ า 5 แรงม้ าหรือใช้ คนงานน้ อยกว่ า 7 คน
หรือกรณีใช้ เครื่ องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้ องมีกาลังรวมต่ากว่ า 5 แรงม้ า และคนงานต้ องน้ อยกว่ า
7 คน ขายครัง้ หนึ่งเป็ นจานวนตัง้ แต่ สิบลิตรขึน้ ไป ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 550 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
สาหรับโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่ มีแรงแอลกอฮอล์ เกินกว่ า 15 ดีกรีแต่ ไม่ เกิน 40 ดีกรี ที่ใช้
เครื่องจักรที่ม่ ีกาลังรวมต่ากว่ า 5 แรงม้ าหรือใช้ คนงานน้ อยกว่ า 7 คน หรือกรณีใช้ เครื่องจักรและ
คนงานเครื่องจักรต้ องมีกาลังรวมต่ากว่ า 5 แรงม้ าและคนงานต้ องน้ อยกว่ า 7 คน ขายครัง้ หนึ่งเป็ น
จานวนตัง้ แต่ สิบลิตรขึน้ ไป ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 1,100 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

4)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
สาหรับการขายสุราต่ อปี ไม่ เกิน 6,000 ลิตร ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 1,100 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

5)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
สาหรับการขายสุราต่ อปี เกิน 6,000 ลิตรแต่ ไม่ เกิน 20,000 ลิตร ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 3,300 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

6)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
สาหรับการขายสุราต่ อปี เกิน 20,000 ลิตรแต่ ไม่ เกิน 32,000 ลิตร ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 4,400 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
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7)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
สาหรับการขายสุราต่ อปี เกิน 32,000 ลิตรขึน้ ไปหรือไม่ กาหนดปริมาณ ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 5,500 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตขายสุรา ประเภท 1 และ 2
-

19. หมายเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
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จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์ ) (มาตรา 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) (มาตรา 17)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ส่ าขาที ส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่ /
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนาตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นคาร้ องตามแบบ ส.2/64ก ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ า
ตังอยู
้ ่ โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
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2. ผู้ขออนุญาตขายสุรา สามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักร ครัง้
หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร (เฉพาะแอลกอฮอล์)
3. สถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
4.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
4.3 สถานที่ราชการ ยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริการน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อร้ านค้ าในบริเวณของสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที และระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้ องแบบ 1 นาที
ส.2/4ก พร้ อมหลักฐานต่าง
ๆ ให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ

การพิจารณา

เมื่อเอกสารต่างๆ ครบถ้ วน 4 นาที
ตามที่กาหนด ให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต และเจ้ าหน้ าที่
ดาเนินการออกใบอนุญาต
ทางระบบงานอนุญาต โดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-

กรมสรรพสามิต

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน และรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คาร้ องการขอ
กรมสรรพสามิต
อนุญาตและ
เงื่อนไขว่าด้ วย
การขายสุราสาม
ทับ
(แอลกอฮอล์)
แบบ ส.2/4ก
ทะเบียนบ้ านของ กรมการปกครอง
สถาน
ประกอบการค้ า

1

หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดารับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
(กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดียวหรื อ
หลายคนกระทา
การครัง้ เดียว ติด
อากรแสตมป์ 10
บาท หากมอบ
อานาจให้ บคุ คล

5/6

ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

กรมการปกครอง

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล/เขตเมืองพัทยา ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ในเขตอื่นๆ นอกจาก 1. และ 2. ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th

หมายเหตุ
เดียว หรื อกลาย
คนกระทาการ
มากกว่าครัง้ เดียว
ติดอากรแสตมป์
30 บาท)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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4)
5)

หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์
โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐ มนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มขออนุญาตขายสุราประเภท 4
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์ ) (สาหรั บผู้ได้ รับอนุญาตรายเดิม)
(มาตรา 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) (สาหรับผู้ได้ รับอนุญาตรายเดิม) (มาตรา
17)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้ วย การปฏิบตั งิ านออกใบอนุญาต
ขายสุรา พ.ศ. 2532 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2532
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
1 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) (สาหรับผู้ได้ รับอนุญาตราย
เดิม) (มาตรา 17) สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ าขา/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นคาร้ องตามแบบ ส.2/4ก ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ /พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ า
ตังอยู
้ ่ โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุรา สามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักร ครัง้
หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร (เฉพาะแอลกอฮอล์)
3. สถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
4.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
4.3 สถานที่ราชการ ยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริการน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อร้ านค้ าในบริเวณของสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที และระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว

3/6

** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้ องแบบ 1 นาที
ส.2/4ก พร้ อมหลักฐานต่าง
ๆ ให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ

การพิจารณา

เมื่อเอกสารต่างๆ ครบถ้ วน 4 นาที
ถูกต้ องตามที่กาหนด ผู้ขอ
อนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต และเจ้ าหน้ าที่
ดาเนินการออกใบอนุญาต
ทางระบบงานใบอนุญาต
โดยใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงิน

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

-

กรมสรรพสามิต

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
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ที่

1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน และรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คาร้ องการขอ
กรมสรรพสามิต
อนุญาตและ
เงื่อนไขว่าด้ วย
การขายสุราสาม
ทับ
(แอลกอฮอล์)
แบบ ส.2/4ก
ใบอนุญาตขาย กรมสรรพสามิต
สุราประเภทที่ 4
(แอลกอฮอล์)
(ฉบับล่าสุด)

1

หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

กรมสรรพสามิต

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดารับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
(- กรณีมอบ
อานาจให้ บคุ คล
เดียวหรื อหลายคน
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

-

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล/เขตเมืองพัทยา ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ในเขตอื่นๆ นอกจาก 1. และ 2. ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

ฉบับ

หมายเหตุ
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดาลง
ลายมือชื่อ)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

6/6

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มขออนุญาตขายสุรา ประเภท 4
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตขายสุราล่ วงหน้ า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรั บผู้ได้ รับ
อนุญาตรายเดิม) ผ่ านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service (มาตรา 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้ า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้ รับอนุญาตรายเดิม )
ผ่านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสญ
ั ลักษณ์ Counter Service (มาตรา 17)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดีย ว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้ า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้ รับ
อนุญาตรายเดิม) ผ่านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสญ
ั ลักษณ์ Counter Service (มาตรา 17) สานักงานสรรพสามิต
พืน้ ที่สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ตัวแทนรับชาระเงิ น ทีม่ ี สญ
ั ลักษณ์ Counter Service/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริ การร่ วม
สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th ระยะเวลาเปิ ด
ให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นคาขอตามแบบ สยพ.1 ผ่านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสญ
ั ลักษณ์ Counter Service ทัว่ ประเทศ
โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุรา สามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา ดังต่อไปนี ้
2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 สาหรับการขายสุราทุกชนิด ครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักร ครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
3. สถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
4.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
4.3 สถานที่ราชการ ยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริการน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อร้ านค้ าในบริเวณของสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6. เจ้ าหน้ าที่สง่ แบบ สยพ. 1 ให้ กบั ผู้ได้ รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (รายเดิม) ทางไปรษณีย์
7. ผู้ขออนุญาตตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในแบบ สยพ.1 ที่ได้ รับ พร้ อมจานวนเงินที่ต้องชาระ หากพบว่าไม่
ถูกต้ องให้ ตดิ ต่อสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ /พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่ ด้ วยตนเอง หากเอกสารครบถ้ วนถูกต้ อง ให้ ชาระ
ค่าธรรมเนียมตามรายการในแบบ สยพ. 1 ผ่านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสญ
ั ลักษณ์ Counter Service ทัว่ ประเทศ และเก็บ
ใบรับชาระเงินไว้ เป็ นหลักฐาน
8. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการรวม 5 นาที ทังนี
้ ้ไม่นบั รวมระยะเวลาการส่งใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ และหากผู้ขออนุญาตไม่ได้ รับใบอนุญาตหลังจาก 15 วัน นับแต่วนั ที่ชาระเงิน ให้ ตดิ ต่อสานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
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หมายเหตุ
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่เรี ยกรายงานเพื่อ 1 นาที
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลขอใบอนุญาต พร้ อม
ตรวจสอบจานวนเงิน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการออก
4 นาที
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาต และส่ง
ใบอนุญาตทางไปรษณีย์
โดยใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

-

กรมสรรพสามิต

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

4/6

จานวน
ที่
เอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
3.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยา

ปี ละ

ค่ าธรรมเนียม 1,650 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
ในเขตอื่นๆ นอกจาก 3.1 ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 1,100 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4
4.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยา ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

4)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4
4.2 ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล
ค่ าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

5)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4

ปี ละ
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ในเขตอื่นๆ นอกจาก 4.1และ 4.2
ค่ าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขอใบอนุญาตขายสุรา
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และ ประเภทที่ 7 (มาตรา 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และ ประเภทที่ 7 (มาตรา 17)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และ ประเภทที่ 7 สานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/พืน้ ที ส่ าขาที ร่ ้านค้าตัง้ อยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงาน
สรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2 อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317 1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นคาขอตามแบบ ส.2/64 ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ /พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
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2. ผู้ขออนุญาตขายสุรา สามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา ดังต่อไปนี ้
2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 5 สาหรับการขายสุราทุกชนิด ครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่
ขายเป็ นการชัว่ คราวไม่เกิน 10 วัน
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 6 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักร ครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร เพื่อ
ดื่ม ณ สถานที่ขายเป็ นการชัว่ คราวไม่เกิน 10 วัน
2.3 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 7 สาหรับการขายสุรา ครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร เพื่อดื่มภายในสมาคมหรื อ
สโมสร
3. สถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญ ญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
4.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
4.3 สถานที่ราชการ ยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริการน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อร้ านค้ าในบริเวณของสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที และระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติม
ได้ ในขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
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** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
ใบอนุญาตขายสุรา พร้ อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ ให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วน

การพิจารณา

ผู้ขออนุญาตชาระ
4 นาที
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่
ละประเภท และเจ้ าหน้ าที่
พิจารณาออกใบอนุญาต
ทางระบบงานใบอนุญาต
โดยใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

-

กรมสรรพสามิต

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

หนังสือการจด
ทะเบียนสมาคม
หรื อสโมสร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1)

2)

3)

-

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดารับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน และรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(1. หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
1.1
กรุงเทพมหานคร
ออกโดยสานักงาน
คณะกรรมการ
วัฒนธรรม
แห่งชาติ
1.2
ต่างจังหวัด ออก
โดยที่ทาการ
ปกครองจังหวัด
หรื อที่วา่ การ
อาเภอ
2. รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการขอ
กรมสรรพสามิต
อนุญาตและ
เงื่อนไขว่าด้ วย
การขายสุรา
(แบบ ส.2/64)
ทะเบียนบ้ านของ กรมการปกครอง
สถาน
ประกอบการค้ า

1

สัญญาเช่า
อาคารสถานที่
ประกอบการค้ า
พร้ อมหนังสือ
แสดงความ
ยินยอมให้ ใช้
อาคารสถานที่
เป็ นสถานที่
จาหน่ายสุรา
และสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้ให้ ความ

-

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดาลง
ลายมือชื่อ)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดารับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดารับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ยินยอม (กรณี
เช่าสถานที่)
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

-

1

0

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

4)

5)

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 5 ฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม 330 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 6

หมายเหตุ

(- กรณีมอบ
อานาจให้ บคุ คล
เดียวหรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดาลง
ลายมือชื่อ)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดารับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
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(2.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยา
2.2 ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล
2.3 ในสุขาภิบาล)
ฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม 110 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
3)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 7
(3.1 ขายสุราทุกชนิด
3.2 ขายสุราที่ทาในราชอาณาจักร)
ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 330 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มขออนุญาตขายสุรา ประเภท 5 6 และ 7
-
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19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตทาเชือ้ สุราเพื่อไปใช้ ในโรงงานสุรา (มาตรา 24)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตทาเชื ้อสุราเพื่อไปใช้ ในโรงงานสุรา (มาตรา 24)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่สมุทรปราการ 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทาเชื ้อสุราเพื่ อไปใช้ ในโรงงานสุรา (มาตรา 24) สานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่สมุทรปราการ 2
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ มุทรปราการ 2
อาคารกุหลาบ 12/555 หมู่ 15 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 0 2317
1203-5 Email: prakarn2@excise.go.th ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทาหรื อขายเชื ้อสุรา เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาต จากเจ้ าพนักงานสรรพสามิต
2. ผู้ขออนุญาต ยื่นคาขออนุญาตทาเชื ้อสุรา ตามแบบ ส.2/54 ก. ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่สถานที่
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ทาเชื ้อสุราตังอยู
้ ่ โดยใบอนุญาตจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
3. ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 15 นาที และระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และ ไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคาขอ
อนุญาตทาเชื ้อสุรา ตาม
แบบ ส.2/54ก หลักฐานอื่น
ๆ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
ดาเนินการตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 10 นาที
ครบถ้ วนของเอกสาร พร้ อม

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-

กรมสรรพสามิต

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ให้ ผ้ ขู ออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
กฎกระทรวงกาหนด และ
ออกใบอนุญาตทาง
ระบบงานใบอนุญาต
โดยใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

2)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

-

1

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบ
อานาจ)

กรมการปกครอง

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

2)

หมายเหตุ
(-กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดียว
หรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล
)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) โรงงานสุราแช่ ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่ พนื ้ เมือง และผลิตภัณฑ์ จากผลผลิตทางการเกษตรที่มี แรง
แอลกอฮอล์ ไม่ เกินสิบห้ าดีกรี ที่ใช้ เครื่องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่ าห้ าแรงม้ าหรือใช้ คนงานน้ อยกว่ าเจ็ด
คน หรือกรณีใช้ เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้ องมีกาลังรวมต่ากว่ าห้ าแรงม้ าและคนงานต้ องน้ อย
กว่ าเจ็ดคน โรงหนึ่งปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 250 บาท
หมายเหตุ 2)

โรงงานสุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่มีแรงแอลกอฮอล์ เกินกว่ าสิบห้ าดีกรีแต่ ไม่ เกินสี่สิบดีกรี ที่ใช้ เครื่องจักร
ที่มีกาลังรวมต่ากว่ าห้ าแรงม้ า หรือใช้ คนงานน้ อยกว่ าเจ็ดคน หรือกรณีใช้ เครื่องจักรและคนงาน
เครื่องจักรต้ องมีกาลังรวมต่ากว่ าห้ าแรงม้ าและคนงานต้ องน้ อยกว่ าเจ็ดคน โรงหนึ่งปี ละ
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ค่ าธรรมเนียม 250 บาท
หมายเหตุ 3)

โรงงานสุราชนิดอื่นนอกจาก 1) และ 2) โรงหนึ่งปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ไปรษณีย์
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 6) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

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

