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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 (มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 (มาตรา 17)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
2) พ.ร.บ. ควบคุมเครื ่องดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (มาตรา 17)
3) กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมสุรา พ.ศ. 2555 ลว. 21 ส.ค. 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ:
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิต:ิ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร:
1) สถานที่ให้ บริการ: สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที น่ ครสวรรค์ สาขาลาดยาว
สถานที่ต้ัง: ทีว่ ่าการอาเภอลาดยาว ชัน้ 3 อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-5627-2274
อีเมล์ : e76310@excise.go.th
ที ร่ ้านค้าตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ: เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นแบบคาขออนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรื อประเภทที่ 2 ตามแบบ ส.2/64 ต่อเจ้ าหน้ าที่ณ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่ โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราดังต่อไปนี ้
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 ามตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ 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 วนตามบันทึกความบกพร่ องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

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

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

- 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

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

-

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

2)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

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

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
สำเนำถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
กรมสรรพสำมิต
อนุญำตขำยสุรำ
ตำมแบบ ส
2/64
ทะเบียนบ้ ำน
กรมกำรปกครอง
สถำนที่
ประกอบกำรค้ ำ

1

แผนที่/แผนผัง
ที่ตงสถำน
ั้
ประกอบกำรค้ ำ
และภำยในสถำน
ประกอบกำรค้ ำ
สัญญำเช่ำ
อำคำรสถำนที่
ประกอบกำรค้ ำ
พร้ อมหนังสือ
แสดงควำม
ยินยอมให้ ใช้
อำคำรสถำนที่
เป็ นสถำนที่
จำหน่ำยสุรำ

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
และสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้ให้ ควำม
ยินยอม (กรณี
เช่ำสถำนที่)
หนังสือมอบ
อำนำจ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

5)

6)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

หมำยเหตุ

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

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 1 ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม 8,250 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2
สำหรับโรงงำนสุรำแช่ ชนิดสุรำผลไม้ สุรำแช่ พืน้ เมืองและผลิตภัณฑ์ จำกผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีแรง
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แอลกอฮอล์ ไม่ เกิน 15 ดีกรีท่ ใี ช้ เครื่องจักรที่ม่ ีกำลังรวมต่ำกว่ ำ 5 แรงม้ ำหรือใช้ คนงำนน้ อยกว่ ำ 7 คน
หรือกรณีใช้ เครื่องจักรและคนงำน เครื่องจักรต้ องมีกำลังรวมต่ำกว่ ำ 5 แรงม้ ำ และคนงำนต้ องน้ อยกว่ ำ
7 คน ขำยครั ง้ หนึ่งเป็ นจำนวนตัง้ แต่ สิบลิตรขึน้ ไป ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม 550 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
3)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2
สำหรับโรงงำนสุรำกลั่นชนิดสุรำขำว ที่มีแรงแอลกอฮอล์ เกินกว่ ำ 15 ดีกรีแต่ ไม่ เกิน 40 ดีกรี ที่ใช้
เครื่องจักรที่ม่ ีกำลังรวมต่ำกว่ ำ 5 แรงม้ ำหรือใช้ คนงำนน้ อยกว่ ำ 7 คน หรือกรณีใช้ เครื่องจักรและ
คนงำนเครื่องจักรต้ องมีกำลังรวมต่ำกว่ ำ 5 แรงม้ ำและคนงำนต้ องน้ อยกว่ ำ 7 คน ขำยครัง้ หนึ่งเป็ น
จำนวนตัง้ แต่ สิบลิตรขึน้ ไป ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,100 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

4)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2
สำหรับกำรขำยสุรำต่ อปี ไม่ เกิน 6,000 ลิตร ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,100 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

5)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2
สำหรับกำรขำยสุรำต่ อปี เกิน 6,000 ลิตรแต่ ไม่ เกิน 20,000 ลิตร ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม 3,300 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

6)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2
สำหรับกำรขำยสุรำต่ อปี เกิน 20,000 ลิตรแต่ ไม่ เกิน 32,000 ลิตร ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม 4,400 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

7)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2
สำหรับกำรขำยสุรำต่ อปี เกิน 32,000 ลิตรขึน้ ไปหรือไม่ กำหนดปริมำณ ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม 5,500 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ – พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ
โปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่สาขาลาดยาว เบอร์ โทรศัพท์ 0-5627-2274
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) 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
1)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตขายสุรา ประเภท 1 และ 2 (แบบ ส.2/64)
-

19. หมำยเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

16/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Suparada Srisongkram
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

