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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำ ประเภทท่ี 1 และประเภทที่ 2 (มำตรำ 17) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีตรัง สาขาเมืองตรัง 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอใบอนญุาตขายสรุา ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 (มาตรา 17) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีตรัง สาขาเมืองตรัง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สรุา พ.ศ. 2493 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

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

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนญุาตขายสรุา ประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีตรัง สาขาเมืองตรัง  
12 ถนนพทัลงุ ต าบลทบัเที่ยง อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  92000  โทรศพัท์ 075-219307    
 E-mail : e79105@excise.go.th     Website : http://trang.excise.go.th  / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ผู้ขออนญุาตขายสรุาย่ืนแบบค าขออนญุาตขายสรุาประเภทท่ี 1 หรือประเภทท่ี 2 ตามแบบ ส.2/64 ตอ่เจ้าหน้าท่ี ณ 
ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/พืน้ท่ีสาขาท่ีร้านค้าตัง้อยู ่โดยใบอนญุาตขายสรุาจะสิน้สดุอายใุนวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 
2. ผู้ขออนญุาตขายสรุาสามารถย่ืนขอใบอนญุาตขายสรุาดงัตอ่ไปนี ้

mailto:e79105@excise.go.th
http://trang.excise.go.th/
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2.1 ใบอนญุาตขายสรุาประเภทท่ี 1 ส าหรับการขายสรุาทกุชนิดครัง้หนึง่เป็นจ านวนตัง้แต ่10 ลิตรขึน้ไป 
2.2 ใบอนญุาตขายสรุาประเภทท่ี 2 ส าหรับการขายสรุาท่ีท าในราชอาณาจกัรครัง้หนึง่เป็นจ านวนตัง้แต ่10 ลิตรขึน้ไป 
3. สถานท่ีขออนญุาตขายสรุาต้องไมเ่ป็นสถานท่ีต้องห้ามตามพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 
4. ในการพิจารณาอนญุาตใช้ระยะเวลาด าเนินการรวม 5นาที และระบบงานใบอนญุาตใช้ได้ปกติ โดยไมน่บัรวม
ระยะเวลาการตรวจสถานท่ีท่ีขอรับใบอนญุาต 
 
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 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนญุาตย่ืนค าขอและ
หลกัฐานประกอบให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องและความครบถ้วน
ของเอกสารหลกัฐาน
เจ้าหน้าท่ีจะก าหนดวนัเวลา
ตรวจสถานท่ีขอรับ
ใบอนญุาตตอ่ไป 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิต   
พืน้ท่ีตรัง      
สาขาเมืองตรัง 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

- เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีท่ี
ขอรับใบอนญุาต (ภายใน
ระยะเวลา 7 วนัท าการ) 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ี
เรียบร้อยแล้ว  
- ผู้ขออนญุาตช าระ
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต
และเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ
ออกใบอนญุาตทาง
ระบบงานใบอนญุาต โดย
ใบอนญุาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียม
ใบอนญุาต 
 

6 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิต   
พืน้ท่ีตรัง      
สาขาเมืองตรัง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 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 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (ออกให้ไมเ่กิน 6 
เดือน และรับรอง
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ส ำเนำถกูต้อง
พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบค ำขอ
อนญุำตขำยสรุำ 
ตำมแบบ  ส 2/64 

กรมสรรพสำมิต 1 0 ฉบบั (ลงลำยมือช่ือ
พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล) 

2) 

ทะเบียนบ้ำน
สถำนท่ี
ประกอบกำรค้ำ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

3) 

แผนท่ี/แผนผงั
ท่ีตัง้สถำน
ประกอบกำรค้ำ
และภำยในสถำน
ประกอบกำรค้ำ 

- 1 0 ฉบบั (ลงลำยมือช่ือ
พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล) 

4) 

สญัญำเชำ่
อำคำรสถำนท่ี
ประกอบกำรค้ำ 
พร้อมหนงัสือ
แสดงควำม
ยินยอมให้ใช้
อำคำรสถำนท่ี
เป็นสถำนท่ี
จ ำหนำ่ยสรุำ 
และส ำเนำบตัร

- 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผู้ให้ควำม
ยินยอม (กรณี
เชำ่สถำนท่ี) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 1 0 ฉบบั (- กรณีมอบ
อ ำนำจให้บคุคล
เดียวหรือหลำยคน
กระท ำกำรครัง้
เดียวตดิอำกร
แสตมป์ 10 บำท 
และมำกกวำ่ครัง้
เดียวตดิอำกร
แสตมป์ 30 บำท 
- ลงลำยมือช่ือ
พร้อมประทบัตำม
นิตบิคุคล) 

6) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

- 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทท่ี 1 ปีละ 

 ค่ำธรรมเนียม 8,250 บาท 
หมำยเหตุ (รวมภาษีทอ้งถ่ิน 10%)   
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2) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทท่ี 2 
ส ำหรับโรงงำนสุรำแช่ชนิดสุรำผลไม้ สุรำแช่พืน้เมืองและผลิตภัณฑ์จำกผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีมีแรง
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีที่ใช้เคร่ืองจักรที่ม่ีก ำลังรวมต ่ำกว่ำ 5 แรงม้ำหรือใช้คนงำนน้อยกว่ำ 7 คน
หรือกรณีใช้เคร่ืองจักรและคนงำน เคร่ืองจักรต้องมีก ำลังรวมต ่ำกว่ำ 5 แรงม้ำ และคนงำนต้องน้อยกว่ำ 
7 คน ขำยครัง้หน่ึงเป็นจ ำนวนตัง้แต่สิบลิตรขึน้ไป ปีละ  
 ค่ำธรรมเนียม 550 บาท 
หมำยเหตุ (รวมภาษีทอ้งถ่ิน 10%)   
 

3) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทท่ี 2 
ส ำหรับโรงงำนสุรำกล่ันชนิดสุรำขำว ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่ำ 15 ดีกรีแต่ไม่เกิน 40 ดีกรี ที่ใช้
เคร่ืองจักรที่ม่ีก ำลังรวมต ่ำกว่ำ 5 แรงม้ำหรือใช้คนงำนน้อยกว่ำ 7 คน หรือกรณีใช้เคร่ืองจักรและ
คนงำนเคร่ืองจักรต้องมีก ำลังรวมต ่ำกว่ำ 5 แรงม้ำและคนงำนต้องน้อยกว่ำ 7 คน ขำยครัง้หน่ึงเป็น
จ ำนวนตัง้แต่สิบลิตรขึน้ไป ปีละ 
 ค่ำธรรมเนียม 1,100 บาท 
หมำยเหตุ (รวมภาษีทอ้งถ่ิน 10%)   
 

4) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทท่ี 2 
ส ำหรับกำรขำยสุรำต่อปีไม่เกิน 6,000 ลิตร ปีละ 
 ค่ำธรรมเนียม 1,100 บาท 
หมำยเหตุ (รวมภาษีทอ้งถ่ิน 10%)   
 

5) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทท่ี 2 
ส ำหรับกำรขำยสุรำต่อปีเกิน 6,000 ลิตรแต่ไม่เกิน 20,000 ลิตร ปีละ 
 ค่ำธรรมเนียม 3,300 บาท 
หมำยเหตุ (รวมภาษีทอ้งถ่ิน 10%)   
 

6) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทท่ี 2 
ส ำหรับกำรขำยสุรำต่อปีเกิน 20,000 ลิตรแต่ไม่เกิน 32,000 ลิตร ปีละ 
 ค่ำธรรมเนียม 4,400 บาท 
หมำยเหตุ (รวมภาษีทอ้งถ่ิน 10%)   
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7) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทท่ี 2 
ส ำหรับกำรขำยสุรำต่อปีเกิน 32,000 ลิตรขึน้ไปหรือไม่ก ำหนดปริมำณ ปีละ 
 ค่ำธรรมเนียม 5,500 บาท 
หมำยเหตุ (รวมภาษีทอ้งถ่ิน 10%)   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีตรัง สาขาเมืองตรัง 

หมายเหตุ  (12 ถนนพทัลงุ ต าบลทบัเทีย่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง  92000  โทรศพัท์ 075-219307) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามิต 

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

หมายเหตุ - 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศพัท์ สายดว่น 1713 

หมายเหตุ - 
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  
1) แบบฟอร์มการขออนญุาตขายสรุา ประเภท 1 และ 2 

- 
 

19. หมำยเหตุ 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 12/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

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

 


