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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตท ำสุรำกล่ันชนิดสุรำสำมทับ (เอทำนอล) ที่น ำไปใช้ผสมกับน ำ้มัน
เชือ้เพลิงเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิง (มำตรำ 5) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตท าสรุากลัน่ชนิดสรุาสามทบั (เอทานอล) ท่ีน าไปใช้ผสมกบัน า้มนัเชือ้เพลิงเพ่ือใช้

เป็นเชือ้เพลิง (มาตรา 5) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีตอ่เน่ืองจากหนว่ยงานอ่ืน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สรุา พ.ศ. 2493 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตท าสรุากลัน่ชนิดสรุาสามทบั (เอทานอล) ท่ีน าไปใช้ผสมกบัน า้มนั
เชือ้เพลิงเพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิง (มาตรา 5) ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกัมาตรฐานและพฒันาการจดัเก็บภาษี 1   

1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสิุต กรุงเทพฯ 10300 หรือส านกังานสรพสามิตพืน้ที่/ติดต่อ
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน ส านกังานสรรพสามิตพืน้ทีอ่ดุรธานี 96 ถ.ประจกัษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง   
จ.อดุรธานี 41000 E-mail : udonthanee@excise.go.th Website : http://udonthani.excise.go.th 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เวน้วนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ผู้ขออนญุาตต้องเป็นนิตบิคุคลซึง่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผู้ ถือหุ้นสญัชาตไิทยไมน้่อยกวา่ร้อยละ 51ของ
จ านวนหุ้นทัง้หมด เว้นแตก่รณีผู้ประสงค์จะขออนญุาตเป็นผู้ได้รับการสง่เสริมการลงทนุตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริม
การลงทนุ 
2. ผู้ขออนญุาตย่ืนเร่ืองขออนญุาตตอ่เจ้าหน้าท่ี ณ กรมสรรพสามิต หรือส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีท่ีโรงงานผลิตเอทา
นอลตัง้อยู ่พร้อมโครงการการผลิตเอทานอล อยา่งน้อยต้องมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 2.1 วตัถดุบิท่ีจะน ามาผลิตเอทานอล โดยให้แสดงการใช้ปริมาณวตัถดุบิและแหลง่การจดัหาวตัถดุบิ 
 2.2 กรรมวิธีและการใช้เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลให้สอดคล้องกบัวตัถดุบิท่ีจะใช้ ผู้ขออนญุาตจะต้องเสนอกรรมวิธี
และการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเอทานอลให้สอดคล้องกบัวตัถดุบิท่ีจะใช้ ซึง่มีเคร่ืองจกัรท่ีสามารถผลิตเอทานอลให้มี
แรงแอลกอฮอล์ได้ตัง้แต ่99.5 ดีกรีขึน้ไป 
 2.3 ขนาดก าลงัการผลิต เป็นจ านวนลิตรตอ่วนั 
 2.4 แผนการผลิต แผนการจ าหนา่ยให้กบัผู้ ค้าน า้มนัหรือโรงกลัน่น า้มนั และแผนการสง่ออกไปนอกราชอาณาจกัร 
 2.5 แผนการลงทนุ และแหล่งเงินทนุ 
 2.6 แผนการบริหาร และการจดัการ 
 2.7 แผนการตดิตัง้ระบบฐานข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.8 อ่ืนๆ เชน่ ท่ีตัง้โรงงาน สภาพแวดล้อม ระบบการจดัการด้านความปลอดภยัเป็นต้น โดยจะต้องสอดคล้องกบั
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
3. ผู้ขออนญุาต ต้องด าเนินการขอใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงานและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง และสง่ส าเนาค าขอดงักลา่วจ านวน 1 ชดุ เพ่ือประกอบการขออนญุาตตัง้โรงงานผลิตเอทานอล 
4. เม่ือได้รับอนญุาตตัง้โรงงานผลิตเอทานอล และได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ต้องด าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้ต้อง
ไมเ่กิน 3 ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับอนญุาตจากกรมสรรพสามิต 
5. หากผู้ขออนญุาตไมป่ฏิบตัติามก าหนดระยะเวลาท่ีระบไุว้ ตามข้อ 4. ให้ถือวา่สละสิทธิการได้รับอนญุาตให้ตัง้
โรงงานผลิต เอทานอล และจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ กรมสรรพสามิตไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตให้ขยายระยะเวลาจาก
อธิบดี กรมสรรพสามิต 
6. เม่ือผู้ ได้รับอนญุาตให้ตัง้โรงงานผลิตเอทานอล ท าการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลแล้วเสร็จ และพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการผลิตเอทานอล จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้กรมสรรพสามิตทราบเพ่ือท าการตรวจสอบสภาพโรงงานและระบบ
ตา่งๆ ก่อนท่ีจะเปิดด าเนินการ 
7. ผู้ได้รับอนญุาตตัง้โรงงานผลิตเอทานอล ต้องติดตัง้ระบบฐานข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเช่ือมโยงเครือข่าย 
(Online Data System) จากโรงงานผลิตเอทานอล ไปยงัส านกังานสรรพสามิตผู้ควบคมุโรงงานผลิตเอทานอล ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ีท่ีโรงงานผลิตเอทานอลตัง้อยู่ และกรมสรรพสามิต 
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8. ผู้ได้รับอนญุาตตัง้โรงงานผลิตเอทานอล ต้องท าสญัญาวา่ด้วยการอนญุาตให้ผลิตและจ าหนา่ยเอทานอล เพ่ือใช้เป็น
เชือ้เพลิงกบัอธิบดีกรมสรรพสามิต ไมน้่อยกว่า 15 วนั ก่อนท่ีจะด าเนินการผลิตและจ าหนา่ยเอทานอล อีกทัง้ต้อง
ด าเนินการขอใบอนญุาตท าสรุา ใบอนญุาตท าเชือ้สรุา และใบอนญุาตขายสรุาด้วย 
 
9. กรณีผู้ขออนญุาตเข้าหลกัเกณฑ์ต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องแสดงหลกัฐานมติให้ความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 
 
10. ผู้ รับอนญุาตต้องขอใบอนญุาตท าสรุา ใบอนญุาตขายสรุา และอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายวา่ด้วยสรุาก าหนด 
 
11. ระยะเวลาในการพิจารณารวม 30 วนัท าการ โดยไมน่บัรวมระยะเวลาการตรวจสอบสถานท่ี และระยะเวลาในการ
ก่อสร้างโรงงาน ตลอดจนการพิจารณาของหน่วยงานอ่ืน 
 
 
หมายเหต ุ
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
** ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.1 ผู้ขออนญุาตย่ืนเร่ืองขอ
อนญุาตท าสรุากลัน่ชนิด
สรุาสามทบั (เอทานอล) ท่ี
น าไปใช้ผสมกบัน ามนั
เชือ้เพลิง เพ่ือใช้เป็น
เชือ้เพลิง พร้อมโครงการ
ผลิตเอทานอล และ
หลกัฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1.2 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถกูต้อง และครบถ้วน
ของเอกสาร 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

2.1 เจ้าหหน้าท่ีตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการพร้อม
ทัง้ท าหนงัสือเพ่ือไปท าการ
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
โรงงาน 
2.2 ท าหนงัสือสง่แบบ
แปลน แผนผงัโรงงานให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตรวจสอบ 
2.3 กรณีโครงการฯ ถกูต้อง
ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการท า
หนงัสือเสนอผู้ มีอ านาจ
พร้อมข้อกฏหมายท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาอนญุาต
ให้ท าการก่อสร้าง

25 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

โรงงานผลิตอทานอล โดย
อาจก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ขอ
อนญุาตปฏิบตัติาม
กฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 
 
 

3) 

การพิจารณา 
 

2.4 ผู้ มีอ านาจพิจารณาลง
นามหนงัสืออนญุาตให้ผู้ขอ
อนญุาตก่อสร้างโรงงาน
ผลอตเอทานอล 
2.5 ผู้ได้รับอนญุาต
ด าเนินการก่อสร้าง
โรงงานผลิตเอทานอล ตาม
แบบแปลนแผนผงัท่ีกรม
สรรพสามิตก าหนด ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ี
ได้รับอนญุาต โดยต้อง
จดัตัง้ระบบฐานข้อมลูทาง
อิเล็คทรอนิคส์โดยการ
เช่ือมโยงเครือขา่ย (Online 
Data System) จาก
โรงงานผลิตเอทานอลไปยงั
ส านกังานสรรพสามิต ผู้
ควบคมุโรงงานผลิตเอทา
นอล ส านกังานสรรพสามิต
พืน้ท่ีท่ีโรงงานผลิตเอทา
นอลตัง้อยู ่และกรมรวมทัง้

0 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

(ระยะเวลา
ให้บริการของ
ขัน้ตอนการ
ให้บริการท่ี 2.4-
2.5 จะรวมกบั
ระยะเวลาการ
ให้บริการท่ี 2.1-
2.3 เทา่กบั 25 วนั
ท าการ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ตดิตัง้เคร่ืองวดัอตัราการ
ไหล  เคร่ืองวดัอณุหภมูิ
อตัโนมตัิ 
 

4) 

การพิจารณา 
 

2.6 เม่ือได้รับอนญุาตท า
การก่อสร้างโรงงานผลิตเอ
ทานอลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และพร้อมท่ีจะด าเนินการ
ผลิต จะต้องท าหนงัสือแจ้ง
ให้กรมสรรพสามิตทราบ 
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
นบัตัง้แตว่นัท่ีก่อสร้าง
โรงงานผลิตเอทานอลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือท าการ
ตรวจสอบโรงงาน และ
ระบบตา่งๆก่อนท่ีจะเปิด
ด าเนินการ 
 
 

0 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

(ระยะเวลา
ให้บริการของ
ขัน้ตอนการ
ให้บริการท่ี 2.6 
จะรวมกบั 
ระยะเวลาการ
ให้บริการท่ี 2.1-
2.5 เทา่กบั 25 วนั
ท าการ) 

5) 

การพิจารณา 
 

2.7เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจสอบสภาพ
โรงงาน และระบบตา่งๆ 
แล้ว เห็นว่าพร้อมท่ีจะผลิต
เอทานอลได้ จะท าหนงัสือ
เสนอผู้ มีอ านาจพิจารณา
อนญุาตให้เปิดด าเนินการ
ได้ พร้อมทัง้ก าหนดวนัลง
นามในสญัญาว่าด้วยการ
อนญุาตให้ผลิต และ

0 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

(ระยะเวลา
ให้บริการของ
ขัน้ตอนการ
ให้บริการท่ี 2.7 
จะรวมกบั
ระยะเวลาการ
ให้บริการท่ี 2.1-
2.6 เทา่กบั 25 วนั
ท าการ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

จ าหนา่ยเอทานอลเพื่อใช้
เป็นเชือ้เพลิง 
 

6) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

3.1เจ้าหน้าท่ีเสนอร่าง
สญัญาวา่ด้วยการอนญุาต
ให้ผลิต และจ าหนา่ยเอทา
นอลเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงให้
ผู้ มีอ านาจทราบ 
3.2ลงนามสญัญา 
 

4 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

ส ำนกังำน
เลขำนกุำรกรม
พฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (ไมเ่กิน 3 เดือน 
และรับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบแปลน
แผนผงัโรงงำน 

- 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

2) 

หลกัฐำน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดนิ 

- 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

3) 

ค ำขออนญุำต
ประกอบกิจกำร
โรงงำน (รง.3)
หรือ กรณีได้รับ
ใบอนญุำต
ประกอบกิจกำร
โรงงำนแล้ว  
(รง.4) 

กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม 

0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

4) 

หนงัสือกำรจดัท ำ
รำยงำนกำร
วิเครำะห์ 
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
(EIA) หรือมตใิห้
ควำมเห็นชอบ
รำยงำนกำร
วิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

5) หนงัสือบริคณห์ กรมพฒันำธุรกิจ 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สนธิของบริษัท กำรค้ำ ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

6) 

บญัชีรำยช่ือผู้ ถือ
หุ้น 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

7) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจ) 

- 0 1 ฉบบั (-กรณีมอบอ ำนำจ
ให้บคุคลเดี่ยว 
หรือหลำยคน
กระท ำกำรครัง้
เดียวตดิอำกร
แสตมป์ 10 บำท 
และมำกกวำ่ครัง้
เดียวตดิอำกร
แสตมป์ 30 บำท 
- รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล 
) 

8) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียม ต่อปี 

 ค่ำธรรมเนียม 5,000 บาท 
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หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามิต 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนค าขอ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี ท่ีใช้บริการ 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน  อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท์ โทรศพัท์สายดว่น 1713 

หมายเหตุ - กรณีต้องการเพิ่มรายละเอียด เร่ือง การร้องเรียน เชน่ “พบการทจุริต ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

บริการไมป่ระทบัใจ” โปรดแจ้ง สรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี  โทรศพัท์  081-7087025  
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 12/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย Akkhadech Winaipanit 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 


