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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรอนุมัตใิ ห้ นำสุรำเข้ ำมำในรำชอำณำจักรทำงด่ ำนศุลกำกรอื่น (มำตรำ 6)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การอนุมตั ิให้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรอื่น (มาตรา 6)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กรมสรรพสามิต
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การอนุมตั ใิ ห้ นาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรอื่น (มาตรา 6)
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1โทร 0 2668 6415 /
สานักงาน
สรรพสามิ ตพืน้ ที ท่ ี ส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่ /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.ผู้ได้ รับใบอนุญาตนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร ต้ องนาสุราเข้ ามาทางด่านศุลกากรกรุงเทพมหานครหรื อด่าน
ศุลกากรอื่นตามที่อธิบดีกาหนด
2. กาหนดให้ ดา่ นศุลกากรสาหรับการนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักร คือ ด่านศุลกากรท่าเรื อแหลมฉบัง ด่านศุลกากร
หนองคาย ด่านศุลกากรพิบลู มังสาหาร ด่านศุลกากรที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านศุลกากรอื่นที่
อธิบดีกรมสรรพสามิตหรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณีไป
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3. กรณีผ้ ปู ระสงค์จะนาสุราเข้ ามาในราชอาณาจักรผ่านด่านศุลการกรที่กรมสรรพสามิตไม่ได้ กาหนดให้ เป็ นด่านศุลกากร
สาหรับนาเข้ าสุรา จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากกรมสรรพสามิตก่อน โดยให้ ผ้ ยู ื่นหนังสือพร้ อแบบคาขออนุญาตนาสุราที่ผลิต
ในต่างประเทศเข้ มาในราชอาณาจักรตามแบบ ส.2/74 และเอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ ที่ดา่ นศุลการกรตังอยู
้ ่
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
** ระยะเวลาในการปฏิบตั ไิ ม่นบั รวมระยะเวลาการส่งไปรษณีย์
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

-ผู้ขออนุญาตยื่นหนังสือขอ 1 วันทาการ
อนุมตั นิ าเข้ าสุราผ่านด่าน
ศุลกากรซึง่ มิใช่ดา่ น
ศุลกากรที่กรมสรรพสามิต
กาหนด พร้ อมเอกสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
ที่ดา่ นศุลกากรตังอยู
้ ่
เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความครบถ้ วน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ของเอกสาร และจัดส่ง
หนังสือพร้ อมเอกสารของผู้
ขออนุญาตให้ กรม
สรรพสามิตพิจารณา
การพิจารณา

-เจ้ าหน้ าที่จดั ทาหนังสือ
พร้ อมข้ อกฏหมายที่
เกี่ยวข้ องเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

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

2)

3)

15 วันทาการ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

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

-

-

4/7

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

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

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

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

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

1

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล
)
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ที่

4)

5)

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

0

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล )

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล )

1

0

ฉบับ

(-กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลเดียวหรื อ
หลำยคนกระทำ
กำรครัง้ เดียวติด
อำกรแสตมป์ 10
บำท และมำกกว่ำ
ครัง้ เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

1

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรำนิติ
บุคคล)

6)

7)

กรมกำรปกครอง

หมำยเหตุ
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มี
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์
โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ 6) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน 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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

23/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Akkhadech Winaipanit
นายทวีป สอนชา
ปวริศา สุขมาก
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