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สถานะการปรับปรุงแกไข 
เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 และประเภทท่ี 4 

  

ปรับปรุง

คร้ังที่ วันที่ ลําดับ

ที่ สาระสําคัญทีแ่กไข เหตุผลประกอบ 

1 

 
 

20สิงหาคม 2553 1 ความรับผิดชอบ แกไขหนาท่ีของเจา

พนักงานสรรพสามิต  

แกไขหนาท่ีความรับผิดชอบให

ถูกตอง 

  2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานขอ 5 แกไขปรับปรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และคาธรรมเนียมให

ชัดเจน   

แกไขใหถูกตองชัดเจนย่ิงขึ้น 

  3 แกไขแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
จัดทําแผนผังใหเปนรูปแบบ

มาตรฐาน 

  4 เอกสารอางอิง  เพ่ิมเติมหนังสือเวียนท่ี

ผูปฏิบัติงานตองใช  

อางอิงหนังสือเวียนท่ีตองใชในการ

ปฏิบัติงานใหครอบคลุมย่ิงขึ้น 

  5 เอกสารบันทึก แกไขระยะเวลาการเก็บรักษา ปรับปรุงระยะเวลาการเก็บรักษาตาม

ระเบียบงานสารบรรณ 
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1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 

และประเภทท่ี 4 
 

2. ขอบเขต 

 ครอบคลุมการออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทท่ี 4 ของสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนที่และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 
 

3. คําจํากัดความ 
 ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 หมายถึง ใบอนุญาตสําหรับขายสุราทุกชนิดคร้ังหน่ึง

เปนจํานวนตํ่ากวาสิบลิตร 

 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 หมายถึง ใบอนุญาตสําหรับขายสุราที่ ทําใน

ราชอาณาจักรคร้ังหน่ึงเปนจํานวนตํ่ากวาสิบลิตร 

 เจาพนักงานสรรพสามิต หมายถึง เจาพนักงานกรม 

สรรพสามิต ซ่ึงอธิบดีแตงต้ังใหมีอํานาจและหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

สุรา พ.ศ. 2493 
 

4. ความรับผิดชอบ 

 เจาพนักงานสรรพสามิต  มีหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร ตรวจความถูกตองเรียบรอยของ
เอกสารและออกใบอนุญาต 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 ผูขออนุญาตย่ืนคําขอและหลักฐานประกอบ ดังตอไปน้ี 

   กรณีผูขออนุญาตรายใหม 
  ย่ืนแบบการขอใบอนุญาต สยพ.1 พรอมหลักฐานประกอบ ดังน้ี    

  1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให

ซ่ึงมีภาพถายของเจาของบัตร โดยเจาพนักงานสรรพสามิตพิจารณาช่ือ – นามสกุล ของ

ผูประกอบการ หรือผูขออนุญาต 
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  2) สําเนาทะเบียนบานสถานที่ประกอบการคา โดยเจาพนักงานสรรพสามิต

พิจารณาเลขท่ี หมู ถนน ตําบล อําเภอและจังหวัด (ตองตรงกับแบบการขอใบอนุญาต สยพ.1) 

หรือสัญญาเชาบาน หรืออาคาร พรอมดวยหนังสือแสดงความยินยอมของผูใหเชา  และสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูใหเชา (กรณีเชาสถานท่ี) อยางใดอยางหน่ึง 

  3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย เจาพนักงานสรรพสามิตพิจารณาช่ือผูประกอบการท่ีเปนนิติบุคคล และช่ือผูมี

อํานาจลงนาม (กรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  4) สําเนาทะเบียนมูลคาเพ่ิมของกรมสรรพากร (ถามี) 
  5)  หนังสือมอบอํานาจการขออนุญาตติดอากรแสตมป 10 บาท พรอมสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ โดยเจาพนักงานสรรพสามิตพิจารณาช่ือผูมอบ 

ผูรับมอบอํานาจ (ในกรณีที่ผูประกอบการไมไดมาดวยตนเอง) 

  กรณีผูขออนุญาตรายเดิม 
  ย่ืนคําขอแบบการขอใบอนุญาต สยพ.1 พรอมสําเนาใบอนุญาตฉบับเดิมมา

แสดงเปนหลักฐาน  
 5.2 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนของเอกสาร

หลักฐาน เมื่อตรวจสอบเอกสารตางๆ แลว ใหทําเครื่องหมาย “ ” ในสวนท่ีตรวจแลวในแบบ

การขอใบอนุญาต สยพ. 1 แตถากรณีที่เอกสารไมครบถวนหรือไมถูกตองใหสงกลับคืน ผูขอรับ

ใบอนุญาต เพ่ือดําเนินการจัดเตรียมแกไขใหถูกตองตามที่กําหนด 

 5.3 เจาพนักงานสรรพสามิตจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  ดังน้ี 

  ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 

  1) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร และเขตเมืองพัทยา ปละ 1,650 บาท  

  2) ในเขตทองท่ีอ่ืนนอกเหนือจาก (1) ปละ 1,100 บาท  
  ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 

  1) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร และเขตเมืองพัทยา ปละ 110 บาท  

  2) ในเขตเทศบาลเมืองและเขตเทศบาลตําบล ปละ 55 บาท  
  3) ในเขตอ่ืนนอกจาก ขอ 1) และ 2) ปละ 11 บาท  
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  ทั้งน้ี คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 และประเภทที่ 4 ดังกลาว    

ไดบวกคาธรรมเนียมใบอนุญาตที่เก็บเพ่ิมเพ่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สถานท่ีขายสุราต้ังอยู

อีกรอยละ 10 ของคาธรรมเนียมแลว 

 5.4 เจาพนักงานสรรพสามิตดําเนินการออกใบอนุญาตทางระบบงานใบอนุญาต 
 5.5 เจาพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบความถูกตองของใบอนุญาต และเสนอผูมี

อํานาจลงนามในใบอนุญาต 
 5.6 เจาพนักงานสรรพสามิตสงมอบใบอนุญาตฉบับจริงใหผูขอรับใบอนุญาต สวน

สําเนาใบอนุญาตเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนการออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที ่3 และประเภทท่ี 4 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาต  10  นาที  (ไมรวมเวลาตรวจสถานที่) 
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6. เอกสารอางอิง 
 6.1 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  
  6.2 กฎกระทรวงฉบับท่ี 69 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. 2493 

 6.3 ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการออกใบอนุญาต พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2546 
 6.4 ประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ 

ประจําปเปนการลวงหนา ลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

 6.5 คูมือการใชงานระบบขออนุญาต สุรา ยาสูบ ไพ  ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

7. แบบฟอรมท่ีใช 
 แบบการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ  (แบบ สยพ. 1)  
 

8. เอกสารบันทึก 
 

 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. คําขอแบบ สยพ.1 พรอม

หลักฐานแนบ 
เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิต

พ้ืนที่/สาขา 

5 ป เรียงตามวันท่ี 

2. สําเนาใบอนุญาตขายสุรา

ประเภทท่ี 3 และประเภทที่ 4 

เจาพนักงาน

สรรพสามิต 

สํานักงาน

สรรพสามิต

พ้ืนที่/สาขา 

10 ป เรียงตามวันท่ี 






