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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุมัตนิ ำสุรำที่ได้ รับอนุญำตให้ นำเข้ ำมำในรำชอำณำจักร โดยประสงค์ จะส่ ง
สุรำที่ได้ รับอนุญำตให้ นำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรออกไปยังประเทศอื่น (มำตรำ 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุมตั นิ าสุราที่ดดร รับอนุาาตหหร นาขขร ามาหนราชอาาาัักร ดดยรระสงคจัะส่งสุราที่ดดร รับ
อนุาาตหหร นาขขร ามาหนราชอาาาัักรออกดรยังรระขทศอื่น (มาตรา 6)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กรมสรรพสามิต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่ขชื่อมดยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัาดร านขศรษฐกิั/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ห่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุมตั นิ าสุราที่ดดร รับอนุาาตหหร นาขขร ามาหนราชอาาาัักร ดดยรระสงคจัะส่ง
สุราที่ดดร รับอนุาาตหหร นาขขร ามาหนราชอาาาัักรออกดรยังรระขทศอื่น (มาตรา 6)
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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 วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผูรดดร รับอนุาาตหหร นาสุราขขร ามาหนราชอาาาัักร ขพื่อนาขขร าสุรา และขก็บรักษาดวร หนคลังสินคร าทัาฑจบน หากมีความ
รระสงคจัะส่งสุราที่ดดร รับอนุาาตหหร นาขขร าดังกล่าวออกดรยังรระขทศอื่นหหร ขออนุมตั ขิ ร็ นหนังสือต่อขัร าหนร าที่สรรพสามิต
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า สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ออกหบอนุาาตหหร นาสุราขขร ามาหนราชอาาาัักร
2. ขมื่อดดร รับอนุมตั ขิ ร็ นหนังสือัากขัร าหนร าที่สรรพสามิตแลร ว หหร สง่ สุรานันออกดรนอกราชอาาาัั
้
กรดดร ทังนี
้ ้ ขมื่ อดดร สง่
สุราออกดรนอกราชอาาาัักรแลร ว หหร ผร ดู ดร รับหบอนุาาตนาหนังสือรับรองการส่งออกของผูรดดร รับหบอนุาาต พรร อมดร วย
หบขนสินคร าขาออกซึง่ ดดร รับการลงชื่อรับรองัากขัร าหนร าที่ศลุ กากรแลร ว (ถร ามี) ส่งหหร ขัร าหนร าที่สรรพสามิต า สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่ออกหบอนุาาต ภายหน 30 วัน นับแต่วนั ที่ดดร สง่ สุราออกดรนอกราชอาาาัักร ขพื่อแสดงว่าสุราดดร ถกู
ส่งออกดรนอกราชอาาาัักรแลร ว
หมายขหตุ
** กราีคาขอหรื อรายการขอกสารรระกอบการพิัาราาดม่ถกู ตร องหรื อดม่ครบถร วน และดม่อาัแกร ดข/ขพิ่มขติมดดร หน
ขาะนัน้ ผูรรับคาขอและผูรยื่นคาขอัะตร องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการขอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พรร อม
กาหนดระยะขวลาหหร ผร ยู ื่นคาขอดาขนินการแกร ดข/ขพิ่มขติม หากผูรยื่นคาขอดม่ดาขนินการแกร ดข/ขพิ่มขติมดดร ภายหนระยะขวลา
ที่กาหนด ผูรรับคาขอัะดาขนินการคืนคาขอและขอกสารรระกอบการพิัาราา
** พนักงานขัร าหนร าที่ัะยังดม่พิัาราาคาขอ และยังดม่นบั ระยะขวลาดาขนินงาน ันกว่าผูรยื่นคาขอัะดาขนินการแกร ดขคา
ขอหรื อยื่นขอกสารขพิ่มขติมครบถร วนตามบันทึกความบกพร่องนันขรี
้ ยบรร อยแลร ว
** ขันตอนการด
้
าขนินงานตามคูม่ ือัะขริ่มนับระยะขวลาตังแต่
้ ขัร าหนร าที่ตรวัสอบขอกสารครบถร วนตามที่ระบุดวร หนคูม่ ือ
รระชาชนขรี ยบรร อยแลร ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวัสอบขอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผูรขออนุาาตยื่นหนังสือขอ 1 วันทาการ
อนุมตั นิ าสุราออกดรนอก
ราชอาาาัักร พรร อม
ขอกสาร และหลักฐานอื่นๆ
ที่ขกี่ยวขร องส่งหหร ขัร าหนร าที่
ตรวัสอบความถูกตร องและ
ครบถร วนของขอกสาร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

5 วันทาการ

กรมสรรพสามิต

-

ผูรมีอานาัพิัาราาลงนาม 1 วันทาการ
อนุมตั หิ หร สง่ สุราที่นาขขร ามา
หนราชอาาาัักรแลร ว
ออกดรนอกอาาาัักรหหร แก่
ผูรขออนุาาต

กรมสรรพสามิต

-

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

หมำยเหตุ

หลักฐาน

การพิัาราา
กราีขอกสารครบถร วน
ขัร าหนร าที่ัะดาขนินการทา
หนังสือขสนอผูรมีอานาั
พรร อมขร อกฎหมายขพื่อ
พิัาราาอนุมตั ิ

2)

การลงนาม/
คาะกรรมการมีมติ
3)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังดม่ผา่ นการดาขนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1) ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

2)

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

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

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

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

-

1

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

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

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

-

1

0

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

5)

6)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานตร นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน า ัุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่หชร บริการ
หมายเหตุ -

(- กรณีมอบ
อำนำจให้ บคุ คล
เดียว หรื อหลำย
คนกระทำกำรครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
และมำกกว่ำครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

6/6

3)
4)
5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีขมลจ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ดทรศัพทจ ดทรศัพทจสายด่วน 1713
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนยจบริการรระชาชน สานักงานรลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอรจ มหนนาสุราขขร ามาหนราชอาาาัักร
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
ขผยแพร่คมู่ ือบนขว็บดซตจแลร ว
Akkhadech Winaipanit
นายทวีร สอนชา
รวริศา สุขมาก

