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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตขายสุราลวงหนา ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สําหรับผูไดรับ
อนุญาตรายเดิม) ผานตัวแทนรับชําระเงินที่มสี ัญลักษณ Counter Service (มาตรา 17)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตพืน้ ทีก่ ระบี่ สาขาคลองทอม
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายสุราลวงหนา ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สําหรับผูไดรับอนุญาตรายเดิม)
ผานตัวแทนรับชําระเงินที่มสี ัญลักษณ Counter Service (มาตรา 17)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองทอม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ หอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ ีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมภิ าค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตขายสุราลวงหนา ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สําหรับผูไดรับ
อนุญาตรายเดิม) ผานตัวแทนรับชําระเงินที่มีสัญลักษณ Counter Service (มาตรา 17) สํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่กระบี่ สาขาคลองทอม
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานทีใ่ หบริการ ตัวแทนรับชําระเงิน ทีม่ ีสัญลักษณ Counter Service/ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการรวม
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูขออนุญาตขายสุรายืน่ คําขอตามแบบ สยพ.1 ผานตัวแทนรับชําระเงินที่มีสัญลักษณ Counter Service ทั่วประเทศ
โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิน้ สุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
2. ผูขออนุญาตขายสุรา สามารถยืน่ ขอใบอนุญาตขายสุรา ดังตอไปนี้
2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวา 10 ลิตร
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สําหรับการขายสุราที่ทาํ ในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวา 10 ลิตร
3. สถานที่ขออนุญาตตองไมเคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเวนแตเวลาไดลวงพนมาแลวไมนอยกวา 5 ป
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราตองไมเปนสถานที่ตองหามตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังตอไปนี้
4.1 วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและรานขายยาตามกฎหมายวา
ดวยยา
4.3 สถานที่ราชการ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนรานคาหรือสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
4.6 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง หรือรานคาในบริเวณของสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพื่อการพักผอนของประชาชนโดยทั่วไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผูขออนุญาตตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
6. เจาหนาที่สง แบบ สยพ. 1 ใหกับผูไดรับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (รายเดิม) ทางไปรษณีย
7. ผูขออนุญาตตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบ สยพ.1 ที่ไดรับ พรอมจํานวนเงินที่ตองชําระ หากพบวาไม
ถูกตองใหติดตอสํานักงานสรรพสามิตพืน้ ที/่ พื้นที่สาขาที่รานคาตั้งอยู ดวยตนเอง หากเอกสารครบถวนถูกตอง ใหชําระ
คาธรรมเนียมตามรายการในแบบ สยพ. 1 ผานตัวแทนรับชําระเงินทีม่ ีสัญลักษณ Counter Service ทั่วประเทศ และเก็บ
ใบรับชําระเงินไวเปนหลักฐาน
8. ในการพิจารณาอนุญาตใชระยะเวลาในการดําเนินการรวม 5 นาที ทั้งนี้ไมนับรวมระยะเวลาการสงใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย และหากผูขออนุญาตไมไดรับใบอนุญาตหลังจาก 15 วัน นับแตวันที่ชาํ ระเงิน ใหติดตอสํานักงานสรรพสามิต
พื้นที/่ พื้นที่สาขาที่รานคาตั้งอยู

3/6

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่เรียกรายงานเพื่อ 1 นาที
ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลขอใบอนุญาต พรอม
ตรวจสอบจํานวนเงิน

การพิจารณา

เจาหนาที่ดําเนินการออก 4 นาที
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาต และสง
ใบอนุญาตทางไปรษณีย
โดยใบอนุญาตถือเปน
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่
กระบี่ สาขา
คลองทอม
สํานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่
กระบี่ สาขา
คลองทอม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 5 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

4/6

จํานวน
ที่
เอกสาร
ฉบับจริง
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เอกสาร
สําเนา

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

16. คาธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
3.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยา

ปละ

คาธรรมเนียม 1,650 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษีทองถิน่ 10%)
2)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
ในเขตอื่นๆ นอกจาก 3.1 ปละ
คาธรรมเนียม 1,100 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษีทองถิน่ 10%)

3)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4
4.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยา ปละ
คาธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษีทองถิน่ 10%)

4)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4
4.2 ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล
คาธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษีทองถิน่ 10%)

5)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4

ปละ
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คาธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษีทองถิน่ 10%)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน หนวยงาน ณ จุดยื่นคําขอ/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี/่ สํานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
กระบี่สาขาคลองทอม
หมายเหตุ -“ พบการทุจริต ไมไดรับความเปนธรรม บริการไมประทับใจ “ โปรดแจงสรรพสามิตพืน้ ทีก่ ระบี่
สาขาคลองทอม โทรศัพท 075 640049
กรมสรรพสามิต
2) ชองทางการรองเรียน หนวยงานตนสังกัด
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน อีเมล webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท สายดวน 1713
หมายเหตุ 5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบฟอรมการขอใบอนุญาตขายสุรา
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

20/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย
นายกองภพ จันทรแกว
อนุมัติโดย นายเศรษฐพร ศรีติพันธ
เผยแพรโดย สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
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