การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ที่ ประเภทขั้นตอน
1 การตรวจสอบ
เอกสาร

2 การพิจารณา

รายละเอียด

การชาระอากรปากระวางสาหรับของติดตัวผู้โดยสาร

ระยะ

หน่วย

เวลา

งาน

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอและหลักฐาน 10 นาที สานักงาน
ประกอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สรรพสามิต
ความถูกต้องและความครบถ้วน
พืน้ ที่สาขา
ของเอกสารหลักฐานเจ้าหน้าทีจ่ ะ
กาหนดวันเวลาตรวจสถานที่ขอรับ
ใบอนุญาตต่อไป
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สถานที่ที่ขอรับใบอนุญาต
(ภายในระยะเวลา 15 วัน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สถานที่เรียบร้อยแล้ว
-ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตและเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ออกใบอนุญาตทางระบบงานใบ
อนุญาต(โดยใบอนุญาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต)

15 วัน สานักงาน
สรรพสามิต
พื้นที่สาขา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน(กรณีรายใหม่)

ที่ ประเภทขั้นตอน

ระยะ
เวลา

หน่วยงาน

1 การตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบเอกสารและเปิด
ตรวจกระเป๋าสัมภาระ

20 นาที ด่านศุลกากร
ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่

2 การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจาช่อง
แดงคานวณค่าอากรปาก
ระวางและออกใบเสร็จรับเงิน

5 นาที ด่านศุลกากร
ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่

ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 นาที

การขอรับบริการ
สาหรับประชาชน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
1) หนังสือเดินทางฉบับจริง 1 ฉบับ
2) บัญชีรายการสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง 1ฉบับ(ถ้ามี)

การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
ที่

ประเภท

รายละเอียด

ขั้นตอน

ระยะ

หน่วยงาน

เวลา

1 การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ค้าลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ 15 นาที สานักงานคลัง
และพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียน
จังหวัดเชียงใหม่
ฯ ส่งคลังจังหวัด/ยื่นเอกสาร/
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการ
ลงทะเบียนในระบบกับเอกสาร
แนบต่าง ๆ

2 การพิจารณา

พิจารณาและอนุมัตกิ ารลงทะเบียน 10 นาที สานักงานคลัง
ผู้ค้า หากเอกสารไม่ถกู ต้องจะ
จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อผู้ค้าทางโทรศัพท์เพือ่ ขอ
เอกสารเพิ่มเติม/แจ้งให้แก้ไข
/แจ้งผลการลงทะเบียนผ่าน
e-mail ของผู้ค้า

หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดาเนินการจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
1) แบบคาขออนุญาตขายสุราตามแบบ ส.2/64
2) บัตรประจาตัวประชาชน
หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีภาพถ่ายของผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขายสุรากรณี
เป็นบุคคลธรรมดา
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรทีท่ างราชการออกให้ซึ่งมีภาพถ่ายของผูม้ ี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล กรณีเป็นนิตบิ ุคคล
4) สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่จะขายสุราหรือเอกสารของราชการที่แสดงสิทธิ
ในบริเวณสถานทีท่ ี่จะขายสุรา
5)สัญญาเช่า และหนังสือแสดงความยินยอมให้ขายสุราของผู้ให้เช่า
กรณีผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขายสุราเป็นผู้เช่า
6) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
7) แผนผังแสดงบริเวณสถานทีข่ ายสุรา และสถานที่ใกล้เคียง

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 นาที
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
1) แบบแจ้งการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ฉบับจริง 1 ฉบับ
2) สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 60 วัน)
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนามในแบบแจ้งฯ
4) สาเนาหนังสือบริคนห์สนธิ

คณะผูบ้ ริหารการคลัง
ประจาจังหวัดเชียงใหม่

รูจ้ กั กับคณะผูบ้ ริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.)

การขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่ ประเภทขั้นตอน

คณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.)เชียงใหม่
ประกอบด้วยส่วนราชการ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และ หน่วยงาน
ในกากับของกระทรวงการคลังในระดับจังหวัดที่สังกัดกระทรวงการคลัง
มีอานาจหน้าที่ในประสานแผนงานและโครงการของกระทรวงการคลังตาม
นโยบายรัฐบาลและสนับสนุนเศรษฐกิจ ส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบของ คบจ.เชียงใหม่ มีจานวน 16 หน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
3. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
4. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
5. สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 2
6. ธนาคารออมสิน
7. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานเขตเชียงใหม่
9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานเชียงใหม่
10. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สานักงานเขตเชียงใหม่
11. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาเชียงใหม่
12. ธนาคารเพื่อการนาเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่
13. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สานักงานสาขาเชียงใหม่
14. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่
15. สานักงานยาสูบจังหวัดเชียงใหม่
16. บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด(มหาชน) สานักงานเชียงใหม่

รายละเอียด

ระยะ
เวลา

การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
หน่วยงาน

1 การตรวจสอบ
เอกสาร

รับคาร้องพร้อมตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2 การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ดาเนินการพิจารณา/ 10 วันทา สานักงาน
ตรวจสอบข้อมูลบันทึกข้อมูลใน
การ สรรพากรพืน้ ที่
ระบบงานจัดพิมพ์ใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20)
และจัดชุดเอกสารส่งให้หน่วย
พิจารณา

3 การพิจารณา

4 การลงนาม/
คณะกรรมการ
มีมติ

30 นาที สานักงาน
สรรพากรพืน้ ที่

เจ้าหน้าที่ดาเนินการพิจารณา/ 12 วันทา สานักงาน
ตรวจความถูกต้องเพื่อเสนอผู้มี
การ สรรพากรพืน้ ที่
อานาจพิจารณาและแจ้งผล
การลงทะเบียนให้ผู้ประกอบกา
รทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ
ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม

5 วันทา สานักงาน
การ สรรพากรพืน้ ที่

ระยะเวลาดาเนินการรวม 27 วันทาการ
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดาเนินการจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
1) คาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.01)
2) ภาพถ่ายสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (กรณีเป็นการเช่า)
3) ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง/ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว(กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
4) ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
5) ภาพถ่ายหนังสือการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ กองทุน มูลนิธทิ ี่มิใช่นิติบุคคลหน่วยงาน
6) แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขปพร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการ
7) กรณีมอบอานาจหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์
8) กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในอาคารชุดให้แนบภาพถ่ายหนังสือรับรองของผู้จดั
การนิติบุคคลอาคารชุดทีร่ ะบุว่าสถานที่
ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ประกอบการค้าของอาคารชุด

ที่ ประเภทขั้นตอน

รายละเอียด

ระยะ
เวลา

หน่วยงาน

1 การตรวจสอบ
เอกสาร

รับคาร้องตรวจสอบเอกสาร

1
สานักงานธนารักษ์
วันทา พืน้ ที่เชียงใหม่
การ

2 การพิจารณา

ตรวจสอบรังวัดจัดทา แผนที่

15 สานักงานธนารักษ์
วันทา พืน้ ที่เชียงใหม่
การ

3 การพิจารณา

รวบรวมข้อมูลกาหนดเงื่อนไขนา
เสนอผู้มีอานาจ อนุมัติ

4 การลงนาม/
ผู้มีอานาจอนุมัติพร้อม แจ้งผู้ขอ
คณะกรรมการมีมติ

7
วันทา
การ
3
วันทา
การ

สานักงานธนารักษ์
พื้นที่เชียงใหม่

สานักงานธนารักษ์
พื้นที่เชียงใหม่

ระยะเวลาดาเนินการรวม 26 วันทาการ
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดาเนินการจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
1) บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผู้โอน
2) บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง และถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผู้รับโอน
3) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงและถ่ายสาเนาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผู้โอนและ
ผู้รับโอน
4) ใบสาคัญการเปลี่ยนชือ่ (ถ้ามี)
5) หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือมอบอานาจกรณีรับมอบอานาจ
6) สัญญาเช่าฉบับเดิม/ใบสาคัญแสดงการเช่า ฉบับจริง ถ้าเอกสารดังกล่าวสูญหาย
ให้ไปแจ้งความหายที่สถานีตารวจและนาใบแจ้งความหายดังกล่าวไปประกอบการ
พิจารณาเรือ่ ง

