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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนญุาตขายสุรา ประเภทที ่1 และประเภทที่ 2 (มาตรา 17) 
หนว่ยงานที่รบัผิดชอบ: ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายสรุา ประเภทที ่1 และประเภทที ่2 (มาตรา 17) 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: ส านักงานสรรพสามติพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 

3. ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมูข่องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นทีใ่ห้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมภิาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ  0 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายสรุา ประเภทที ่1 และประเภทที ่2 (มาตรา 17)  
                                      ส านักงานสรรพสามิตพืน้ทีน่ครราชสมีาสาขาโชคชยั 

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ : ส านักงานสรรพสามติพื้นทีน่ครราชสีมาสาขาโชคชัย 

สถานที่ตั้ง : 256/96  หมู ่12  ต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30190 
โทรศัพท์ : 044 – 491401      E-mail : e73150@excise.go.th  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นแบบค าขออนญุาตขายสุราประเภทที ่1 หรือประเภทที่ 2 ตามแบบ ส.2/64 ต่อเจ้าหน้าที่ณ 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขาที่รา้นค้าตัง้อยู่ โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิน้สุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป ี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยืน่ขอใบอนุญาตขายสุราดังต่อไปนี ้

mailto:e73150@excise.go.th
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2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 ส าหรับการขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งเปน็จ านวนตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป 
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 ส าหรับการขายสุราที่ท าในราชอาณาจักรคร้ังหนึ่งเปน็จ านวนตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป 
3. สถานที่ขออนุญาตขายสรุาต้องไม่เป็นสถานที่ต้องหา้มตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 
4. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ระยะเวลาด าเนนิการรวม 5นาที และระบบงานใบอนญุาตใช้ได้ปกติ โดยไม่นับรวม
ระยะเวลาการตรวจสถานทีท่ี่ขอรับใบอนญุาต 
 
หมายเหต ุ
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกนั พรอ้ม
ก าหนดระยะเวลาให้ผูย้ื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยืน่ค าขอไม่ด าเนนิการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไมน่ับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผู้ยื่นค าขอจะด าเนนิการแก้ไขค า
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอและ
หลักฐานประกอบให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐาน
เจ้าหน้าที่จะก าหนดวันเวลา
ตรวจสถานที่ขอรับ
ใบอนุญาตต่อไป 
 
 

1 วันท าการ ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) 

การพิจารณา 
 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ที่
ขอรับใบอนุญาต (ภายใน
ระยะเวลา 7 วันท าการ) 
- เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่
เรียบร้อยแล้ว  
- ผู้ขออนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และเจ้าหนา้ทีด่ าเนินการ
ออกใบอนุญาตทาง
ระบบงานใบอนุญาต โดย
ใบอนุญาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 
 

6 วันท าการ ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   7 วันท าการ 
 

13. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานติิ
บุคคล) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกนิ 6 
เดือน และรับรอง
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ส าเนาถูกต้อง
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิม่เติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบค าขอ
อนุญาตขายสรุา 
ตามแบบ  ส 
2/64 

กรมสรรพสามิต 1 0 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล) 

2) 

ทะเบียนบา้น
สถานที่
ประกอบการคา้ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานติิ
บุคคล) 

3) 

แผนที/่แผนผัง
ที่ตั้งสถาน
ประกอบการคา้
และภายในสถาน
ประกอบการคา้ 

- 1 0 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล) 

4) 

สัญญาเช่า
อาคารสถานที่
ประกอบการคา้ 
พร้อมหนังสือ
แสดงความ
ยินยอมให้ใช้
อาคารสถานที่
เป็นสถานที่
จ าหน่ายสุรา 

- 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานติิ
บุคคล) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

และส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้ให้ความ
ยินยอม (กรณี
เช่าสถานที)่ 

5) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ฉบับ (- กรณีมอบ
อ านาจให้บุคคล
เดียวหรือหลายคน
กระท าการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท 
และมากกว่าครั้ง
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
- ลงลายมือชือ่
พร้อมประทับตาม
นิติบุคคล) 

6) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 

- 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานติิ
บุคคล) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาตขายสรุาประเภทที่ 1 ปีละ 

 ค่าธรรมเนียม 8,250 บาท 
หมายเหตุ (รวมภาษที้องถิน่ 10%)   
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2) ใบอนุญาตขายสรุาประเภทที่ 2 
ส าหรบัโรงงานสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแชพ่ื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรง
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีที่ใช้เครื่องจักรที่มี่ก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกวา่ 7 คน
หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน เครือ่งจักรต้องมกี าลงัรวมต่ ากว่า 5 แรงม้า และคนงานต้องน้อยกว่า 
7 คน ขายครั้งหนึ่งเป็นจ านวนตั้งแต่สบิลิตรขึ้นไป ปีละ  
 ค่าธรรมเนียม 550 บาท 
หมายเหตุ (รวมภาษที้องถิน่ 10%)   
 

3) ใบอนุญาตขายสรุาประเภทที่ 2 
ส าหรบัโรงงานสุรากลั่นชนิดสุราขาว ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรีแต่ไม่เกิน 40 ดีกรี ที่ใช้
เครื่องจักรทีม่ี่ก าลังรวมต่ ากวา่ 5 แรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและ
คนงานเครื่องจักรต้องมกี าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้าและคนงานตอ้งน้อยกวา่ 7 คน ขายครั้งหนึ่งเป็น
จ านวนตั้งแตส่ิบลิตรขึ้นไป ปีละ 
 ค่าธรรมเนียม 1,100 บาท 
หมายเหตุ (รวมภาษที้องถิน่ 10%)   
 

4) ใบอนุญาตขายสรุาประเภทที่ 2 
ส าหรบัการขายสรุาต่อปีไม่เกิน 6,000 ลิตร ปีละ 
 ค่าธรรมเนียม 1,100 บาท 
หมายเหตุ (รวมภาษที้องถิน่ 10%)   
 

5) ใบอนุญาตขายสรุาประเภทที่ 2 
ส าหรบัการขายสรุาต่อปีเกิน 6,000 ลิตรแต่ไม่เกิน 20,000 ลิตร ปีละ 
 ค่าธรรมเนียม 3,300 บาท 
หมายเหตุ (รวมภาษที้องถิน่ 10%)   
 

6) ใบอนุญาตขายสรุาประเภทที่ 2 
ส าหรบัการขายสรุาต่อปีเกิน 20,000 ลิตรแต่ไม่เกิน 32,000 ลิตร ปีละ 
 ค่าธรรมเนียม 4,400 บาท 
หมายเหตุ (รวมภาษที้องถิน่ 10%)   
 

7) ใบอนุญาตขายสรุาประเภทที่ 2 
ส าหรบัการขายสรุาต่อปีเกิน 32,000 ลิตรขึ้นไปหรือไม่ก าหนดปรมิาณ ปีละ 
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 ค่าธรรมเนียม 5,500 บาท 
หมายเหตุ (รวมภาษที้องถิน่ 10%)   
 

 
16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงาน ณ จุดยื่นค าขอ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขาที่รา้นค้าตัง้อยู่ 

หมายเหต ุ– พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้งสรรพสามิตพื้นที่สาขาโชคชัย    
โทรศัพท์  044 - 491401 

2) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงานต้นสังกดั กรมสรรพสามิต 
หมายเหต ุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน อเีมล ์ webmaster@excise.go.th 
หมายเหต ุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท ์ สายด่วน 1713 
หมายเหต ุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มการขออนุญาตขายสุรา ประเภท 1 และ 2 

- 
 

18. หมายเหต ุ
 

วันที่พิมพ ์ 12/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหวา่งการ

จัดท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย Akkhadech Winaipanit 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 


