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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 (มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 (มาตรา 17)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 สำนักงำนสรรพสำมิต
พืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/พืน้ ที ส่ าขาที ร่ ้านค้าตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเองณ สานักงาน
สรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมื อง จ.ภูเก็ต
83000 โทรศัพท์ 076-212281 E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นแบบคาขออนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรื อประเภทที่ 2 ตามแบบส.2/64 ต่อเจ้ าหน้ าที่ณ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ โ่ ดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราดังต่อไปนี ้
2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 สาหรับการขายสุราทุกชนิดครัง้ หนึ่งเป็ นจานวนตังแต่
้ 10 ลิตรขึ ้นไป
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนตังแต่
้ 10 ลิตรขึ ้นไป
3. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พ .ศ. 2551
4. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 5นาทีและระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติโดยไม่นบั รวม
ระยะเวลาการตรวจสถานที่ที่ขอรับใบอนุญาต
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอและ 1 วันทาการ
หลักฐานประกอบให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องและความครบถ้ วน
ของเอกสารหลักฐาน
เจ้ าหน้ าที่จะกาหนดวันเวลา
ตรวจสถานที่ขอรับ
ใบอนุญาตต่อไป

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสถานที่ที่ 6 วันทาการ
ขอรับใบอนุญาต (ภายใน
ระยะเวลา 7 วันทาการ)
- เจ้ าหน้ าที่ตรวจสถานที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
- ผู้ขออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
และเจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ
ออกใบอนุญาตทาง
ระบบงานใบอนุญาตโดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือนและรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
กรมสรรพสำมิต
อนุญำตขำยสุรำ
ตำมแบบส 2/64
ทะเบียนบ้ ำน
กรมกำรปกครอง
สถำนที่
ประกอบกำรค้ ำ

1

แผนที่/แผนผัง
ที่ตงสถำน
ั้
ประกอบกำรค้ ำ
และภำยในสถำน
ประกอบกำรค้ ำ
สัญญำเช่ำ
อำคำรสถำนที่
ประกอบกำรค้ ำ
พร้ อมหนังสือ
แสดงควำม
ยินยอมให้ ใช้
อำคำรสถำนที่
เป็ นสถำนที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
จำหน่ำยสุรำและ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้ให้ ควำม
ยินยอม (กรณี
เช่ำสถำนที่)
หนังสือมอบ
อำนำจ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

5)

6)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 1 ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม8,250 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

หมำยเหตุ

(- กรณีมอบ
อำนำจให้ บคุ คล
เดียวหรื อหลำยคน
กระทำกำรครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
และมำกกว่ำครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตำม
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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2)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2
สำหรับโรงงำนสุรำแช่ ชนิดสุรำผลไม้ สุรำแช่ พืน้ เมืองและผลิตภัณฑ์ จำกผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีแรง
แอลกอฮอล์ ไม่ เกิน 15 ดีกรีท่ ใี ช้ เครื่องจักรที่ม่ ีกำลังรวมต่ำกว่ ำ 5 แรงม้ ำหรือใช้ คนงำนน้ อยกว่ ำ 7 คน
หรือกรณีใช้ เครื่องจักรและคนงำนเครื่องจักรต้ องมีกำลังรวมต่ำกว่ ำ 5 แรงม้ ำและคนงำนต้ องน้ อยกว่ ำ
7 คนขำยครั ง้ หนึ่งเป็ นจำนวนตัง้ แต่ สิบลิตรขึน้ ไปปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม550 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2
สำหรับโรงงำนสุรำกลั่นชนิดสุรำขำวที่มีแรงแอลกอฮอล์ เกินกว่ ำ 15 ดีกรีแต่ ไม่ เกิน 40 ดีกรีท่ ใี ช้
เครื่องจักรที่ม่ ีกำลังรวมต่ำกว่ ำ 5 แรงม้ ำหรือใช้ คนงำนน้ อยกว่ ำ 7 คนหรือกรณีใช้ เครื่องจักรและคนงำน
เครื่องจักรต้ องมีกำลังรวมต่ำกว่ ำ 5 แรงม้ ำและคนงำนต้ องน้ อยกว่ ำ 7 คนขำยครัง้ หนึ่งเป็ นจำนวนตัง้ แต่
สิบลิตรขึน้ ไปปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม1,100 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

4)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2
สำหรับกำรขำยสุรำต่ อปี ไม่ เกิน 6,000 ลิตรปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม1,100 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

5)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2
สำหรับกำรขำยสุรำต่ อปี เกิน 6,000 ลิตรแต่ ไม่ เกิน 20,000 ลิตรปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม3,300 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

6)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2
สำหรับกำรขำยสุรำต่ อปี เกิน 20,000 ลิตรแต่ ไม่ เกิน 32,000 ลิตรปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม4,400 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

7)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 2
สำหรับกำรขำยสุรำต่ อปี เกิน 32,000 ลิตรขึน้ ไปหรือไม่ กำหนดปริมำณปี ละ
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ค่ ำธรรมเนียม5,500 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตขายสุราประเภท 1 และ 2
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้ นแอลกอฮอล์ ) (มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้ นแอลกอฮอล์) (มาตรา 17)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้ นแอลกอฮอล์) สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/พืน้ ที ส่ าขาที ร่ ้านค้าตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงาน
สรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมื อง จ.ภูเก็ต
83000 โทรศัพท์ 076-212281 E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นคาขอตามแบบสยพ.1 ต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราดังต่อไปนี ้
2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 สาหรับการขายสุราทุกชนิดครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครัง้ หนึ่งเป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
3. สถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตสิ รุ าพ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
4.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
4.3 สถานที่ราชการยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริการน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อร้ านค้ าในบริเวณของสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีและระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
ใบอนุญาตขายสุราพร้ อม
เอกสารหลักฐานต่างๆให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วน

การพิจารณา

ผู้ขออนุญาตชาระ
4 นาที
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่
ละประเภทและเจ้ าหน้ าที่
พิจารณาออกใบอนุญาต
ทางระบบงานใบอนุญาต
และใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตสุรา

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

1 นาที

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดำลง
ลำยมือชื่อ)
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือนและลง
ลำยมือชื่อพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดำลงลำยมือ
ชื่อ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1

2)

แบบกำรขอ
กรมสรรพสำมิต
ใบอนุญำตขำย
สุรำยำเส้ นยำสูบ
และไพ่ (แบบ
สยพ.1)
ทะเบียนบ้ ำนของ กรมกำรปกครอง
สถำน
ประกอบกำรค้ ำ

3)

หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

1)

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดำลง
ลำยมือชื่อ)
(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดำลง
ลำยมือชื่อ)
(- กรณีมอบ
อำนำจให้ บคุ คล
เดียวหรื อหลำยคน
กระทำกำรครัง้
เดียวติดอำกร
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ที่

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจ

-

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3
1.1 ในเขตกรุ งเทพมหำนครเขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม1,650 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3
ในเขตอื่นๆนอกจำก 1.1 ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม1,100 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
2.1 ในเขตกรุงเทพมหำนครเขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำปี ละ

ฉบับ

หมำยเหตุ
แสตมป์ 10 บำท
และมำกกว่ำครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
-ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดำลง
ลำยมือชื่อ)
(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดำลง
ลำยมือชื่อ)
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ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
4)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
2.2 ในเขตเทศบำลเมืองและเทศบำลตำบลปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

5)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
2.3 ในเขตอื่นๆนอกจำก 2.1 และ 2.2 ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนไปรษณีย์ ปณ. 10 ดุสิตกรุงเทพฯ
หมายเหตุ6) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตขายสุรา
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำ (สำหรั บผู้ได้ รับอนุญำตรำยเดิม) ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4
(ยกเว้ นแอลกอฮอล์ ) (มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตขายสุรา (สาหรับผู้ได้ รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้ น
แอลกอฮอล์) (มาตรา 17)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตขายสุรา (สาหรับผู้ได้ รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 3 ประเภทที่
4 (ยกเว้ นแอลกอฮอล์) (มาตรา 17)สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/พืน้ ที ส่ าขาที ร่ ้านค้าตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงาน
สรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมื อง จ.ภูเก็ต
83000 โทรศัพท์ 076-212281 E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตสามารถยื่นแบบสยพ.1 ต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ โ่ ดย
ใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
2. ผู้ขออนุญาตสามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ ตงแต่
ั ้ เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันสิ ้นปี
(วันที่ 31 ธันวาคม)
3. ผู้ขออนุญาตสามารถขอใบอนุญาตขายสุราตามประเภทของใบอนุญาตดังนี ้
3.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 สาหรับการขายสุราทุกชนิดครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
3.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
4. ผู้ขออนุญาตหรื อสถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า
5 ปี
5. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตสิ รุ าพ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
5.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
5.2 สถานบริ การสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
5.3 สถานที่ราชการยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
5.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
5.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
5.6 สถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อร้ านค้ าในบริเวณของสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
5.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป
5.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
6. ผู้ขออนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
7. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีและระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
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** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
1 นาที
ใบอนุญาตขายสุราตาม
แบบสยพ. 1 พร้ อมแนบ
ใบอนุญาตขายสุราหรื อ
สาเนาใบอนุญาต (ปี ก่อน)
และเอกสารหลักฐานเพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ

การพิจารณา

เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจเอกสาร
ครบถ้ วนให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตแต่ละประเภท
และเจ้ าหน้ าที่ออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตโดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

4 นาที

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

2)

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดำรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือนและรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบกำรขอ
กรมสรรพสำมิต
ใบอนุญำตขำย
สุรำยำเส้ นยำสูบ
และไพ่ (สยพ.1)

1

ใบอนุญำตขำย สุรำ (ฉบับล่ำสุด)

หนังสือมอบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

2)

3)

-

หมำยเหตุ
(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดำลง
ลำยมือชื่อ)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดำรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(- กรณีมอบ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

4)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

-

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3
1.1 ในเขตกรุงเทพมหำนครเขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม1,650 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3
1.2 ในเขตอื่นๆนอกจำก 1.1 ปี ละ

ฉบับ

หมำยเหตุ
อำนำจให้ บคุ คล
เดียวหรื อหลำยคน
กระทำกำรครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
และมำกกว่ำครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดำลง
ลำยมือชื่อ)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดำรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
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ค่ ำธรรมเนียม1,100 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
3)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
2.1 ในเขตกรุงเทพมหำนครเขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

4)

5)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
2.2 ในเขตเทศบำลเมืองและเทศบำลตำบลปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
2.3 ในเขตอื่นๆนอกจำก 2.1และ 2.2
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์
สายด่วน 1713
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขอบอนุญาตขายสุรา
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์ ) (มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) (มาตรา 17)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์)สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ส่ าขาที ส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่
/
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.
ตลาดใหญ่ อ.เมื อง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-212281 E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นคาร้ องตามแบบส.2/64กต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครัง้ หนึง่
เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร (เฉพาะแอลกอฮอล์)
3. สถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตสิ รุ าพ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
4.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริ การสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
4.3 สถานที่ราชการยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อร้ านค้ าในบริเวณของสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีและระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใ นคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้ อง
1 นาที
แบบส.2/4กพร้ อมหลักฐาน
ต่างๆให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ

การพิจารณา

เมื่อเอกสารต่างๆครบถ้ วน 4 นาที
ตามที่กาหนดให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตและเจ้ าหน้ าที่
ดาเนินการออกใบอนุญาต
ทางระบบงานอนุญาตโดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือนและรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำร้ องกำรขอ
กรมสรรพสำมิต
อนุญำตและ
เงื่อนไขว่ำด้ วย
กำรขำยสุรำสำม
ทับ
(แอลกอฮอล์)
แบบส.2/4ก
ทะเบียนบ้ ำนของ กรมกำรปกครอง
สถำน
ประกอบกำรค้ ำ

1

หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดำรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลเดียวหรื อ
หลำยคนกระทำ
กำรครัง้ เดียวติด
อำกรแสตมป์ 10
บำทหำกมอบ
อำนำจให้ บคุ คล
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ที่

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
เดียวหรื อกลำยคน
กระทำกำร
มำกกว่ำครัง้ เดียว
ติดอำกรแสตมป์
30 บำท)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ในเขตกรุงเทพมหำนครเขตเทศบำล/เขตเมืองพัทยำปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ในเขตเทศบำลเมืองและเทศบำลตำบลปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ในเขตอื่นๆนอกจำก 1. และ 2. ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
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3)
4)
5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์
โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มขออนุญาตขายสุราประเภท 4
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์ ) (สำหรั บผู้ได้ รับอนุญำตรำยเดิม)
(มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) (สาหรับผู้ได้ รับอนุญาตรายเดิม) (มาตรา 17)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้ วยการปฏิบตั งิ านออกใบอนุญาต
ขายสุราพ.ศ. 2532 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2532
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
1วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) (สาหรับผู้ได้ รับอนุญาตราย
เดิม) (มาตรา 17) สำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ ที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีส่ าขา/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงาน
สรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมื อง จ.ภูเก็ต
83000 โทรศัพท์ 076-212281 E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http://phuket@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นคาร้ องตามแบบส.2/4กต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครัง้ หนึง่
เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร (เฉพาะแอลกอฮอล์)
3. สถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตสิ รุ าพ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
4.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริ การสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
4.3 สถานที่ราชการยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อร้ านค้ าในบริเวณของสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีและระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้ อง
1 นาที
แบบส.2/4กพร้ อมหลักฐาน
ต่างๆให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ

การพิจารณา

เมื่อเอกสารต่างๆครบถ้ วน 4 นาที
ถูกต้ องตามที่กาหนดผู้ขอ
อนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตและเจ้ าหน้ าที่
ดาเนินการออกใบอนุญาต
ทางระบบงานใบอนุญาต
โดยใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงิน

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน
1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือนและรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำร้ องกำรขอ
กรมสรรพสำมิต
อนุญำตและ
เงื่อนไขว่ำด้ วย
กำรขำยสุรำสำม
ทับ
(แอลกอฮอล์)
แบบส.2/4ก
ใบอนุญำตขำย กรมสรรพสำมิต
สุรำประเภทที่ 4
(แอลกอฮอล์)
(ฉบับล่ำสุด)

1

หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

กรมสรรพสำมิต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดำรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(- กรณีมอบ
อำนำจให้ บคุ คล
เดียวหรื อหลำยคน
กระทำกำรครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
และมำกกว่ำครัง้

5/6

ที่

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

-

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ในเขตกรุงเทพมหำนครเขตเทศบำล/เขตเมืองพัทยำปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ในเขตเทศบำลเมืองและเทศบำลตำบลปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ในเขตอื่นๆนอกจำก 1. และ 2. ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
หมายเหตุ-

กรมสรรพสามิต

ฉบับ

หมำยเหตุ
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดำลง
ลำยมือชื่อ)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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2)

3)
4)
5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มขออนุญาตขายสุราประเภท 4
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำล่ วงหน้ ำประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรั บผู้ได้ รับ
อนุญำตรำยเดิม) ผ่ ำนที่ทำกำรไปรษณีย์ (มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้ าประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้ รับอนุญาตรายเดิม)
ผ่านที่ทาการไปรษณีย์ (มาตรา 17)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้ าประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้ รับ
อนุญาตรายเดิม) ผ่านที่ทาการไปรษณีย์ (มาตรา 17)สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการทีท่ าการไปรษณี ย์ทวั่ ประเทศ/ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (วันเสาร์ เปิ ดให้บริ การตัง้ แต่ 08.30-12.00 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นแบบการขอใบอนุญาตขายสุรายาเส้ นยาสูบและไพ่ (สยพ.1) ต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ โ่ ดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
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2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราดังต่อไปนี ้
2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 สาหรับการขายสุราทุกชนิดครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
3. สถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตสิ รุ าพ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
4.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริ การสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
4.3 สถานที่ราชการยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อร้ านค้ าในบริเวณของสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6. เจ้ าหน้ าที่สง่ แบบการขอใบอนุญาตขายสุรายาเส้ นยาสูบและไพ่ (สยพ. 1) ให้ กบั ผู้ได้ รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
และประเภทที่ 4 (รายเดิม) ทางไปรษณีย์
7. ผู้ขออนุญาตตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในแบบสยพ.1 ที่ได้ รับพร้ อมจานวนเงินที่ต้องชาระจากนันซื
้ ้อธนาณัติ
เท่ากับจานวนเงินที่ต้องชาระที่ระบุในแบบสยพ. 1 และส่งแบบสยพ. 1 พร้ อมทังธนาณั
้
ตกิ ลับคืนสานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ภ่ ายในวันที่ 15 ธันวาคม
8. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีทงนี
ั ้ ้ไม่นบั รวมระยะเวลาการส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์
และหากผู้ขออนุญาตไม่ได้ รับใบอนุญาตหลังจาก 15 วันนับแต่วนั ที่ชาระเงินให้ ติดต่อสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่
สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ได้ รับแบบสยพ.1 1 นาที
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสารหลักฐานและ
จานวนเงินที่ระบุในธนาณัติ

การพิจารณา

เมื่อเอกสารครบถ้ วนถูกต้ อง 4 นาที
แล้ วเจ้ าหน้ าที่ออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตจากนันส่
้ ง
ใบอนุญาตให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทางไปรษณีย์โดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 5 วันทาการ
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3
3.1 ในเขตกรุ งเทพมหำนครเขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำ ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม1,650 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3
ในเขตอื่นๆนอกจำก 3.1 ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม1,100 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
4.1 ในเขตกรุ งเทพมหำนครเขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำ ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

4)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
4.2 ในเขตเทศบำลเมืองและเทศบำลตำบล
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

5)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
ในเขตอื่นๆนอกจำก 4.1และ 4.2 ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

ปี ละ

หมำยเหตุ
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตขายสุรา
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำล่ วงหน้ ำประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรั บผู้ได้ รับ
อนุญำตรำยเดิม) ผ่ ำนเครื อข่ ำยอินเตอร์ เน็ต (มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้ าประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้ รับอนุญาตรายเดิม)
ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (มาตรา 17)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้ าประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้ รับ
อนุญาตรายเดิม) ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (มาตรา 17) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการwww.excise.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ (กรอกแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นขอใบอนุญาตผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตโดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31
ธันวาคมของทุกปี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราดังต่อไปนี ้
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2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 สาหรับการขายสุราทุกชนิดครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
3. สถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตสิ รุ าพ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
4.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริ การสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
4.3 สถานที่ราชการยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อร้ านค้ าในบริเวณของสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6. ผู้ขออนุญาตสมัครลงทะเบียนผ่านระบบโดยเข้ าสูเ่ ว็บไซต์กรมสรรพสามิต (www.excise.go.th) เลือกหัวข้ อ&ldquo;
การขอใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ผา่ นเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต&rdquo; สาหรับบุคคลธรรมดาใช้ เลขประจาตัวประชาชน
และนิตบิ คุ คลใช้ เลขที่นิตบิ คุ คลเพื่อขอรับ Username และ Password สาหรับใช้ ในการเข้ าสูบ่ ริการ
7. ผู้ขออนุญาตกรอกข้ อมูลตามแบบของแต่ละประเภทผ่านหน้ าจอคอมพิวเตอร์ และเลือกช่องทางการชาระเงินจากนัน้
พิมพ์แบบเพื่อนาไปชาระเงินผ่านช่องทางการชาระเงินดังนี ้
7.1 ระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย
7.2 ชาระที่เคาน์เตอร์ หรื อตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทัว่ ประเทศ
(ชาระเงินภายใน 7 วันและธนาคารจะส่งข้ อมูลการรับชาระให้ กรมสรรพสามิตในวันถัดไป)
8. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการรวม 5 นาทีทงนี
ั ้ ้ไม่นบั รวมระยะเวลาการส่งใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์และหากผู้ขออนุญาตไม่ได้ รับใบอนุญาตหลังจาก 15 วันนับแต่วนั ที่ชาระเงินให้ ติดต่อสานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
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ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่เรี ยกรายงานเพื่อ 1 นาที
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลขอใบอนุญาตพร้ อม
ตรวจสอบจานวนเงิน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการออก 4 นาที
ใบอนุญาตขายสุราทาง
ระบบงานใบอนุญาตและส่ง
ใบอนุญาตให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทางไปรษณีย์โดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3
3.1 ในเขตกรุงเทพมหำนครเขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม1,650 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3
ในเขตอื่นๆนอกจำก 3.1 ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม1,100 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
4.1 ในเขตกรุงเทพมหำนครเขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

4)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
4.2 ในเขตเทศบำลเมืองและเทศบำลตำบลปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

5)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
ในเขตอื่นๆนอกจำก 4.1และ 4.2 ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

หมำยเหตุ
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตขายสุรา
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำล่ วงหน้ ำประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรั บผู้ได้ รับ
อนุญำตรำยเดิม) ผ่ ำนตัวแทนรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service (มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้ าประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้ รับอนุญาตรายเดิม)
ผ่านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสญ
ั ลักษณ์ Counter Service (มาตรา 17)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้ าประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้ รับ
อนุญาตรายเดิม) ผ่านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสญ
ั ลักษณ์ Counter Service (มาตรา 17)สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการตัวแทนรับชาระเงิ นทีม่ ี สญ
ั ลักษณ์ Counter Service/ติ ดต่อด้วยตนเองณศูนย์บริ การร่ วม
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นคาขอตามแบบสยพ.1 ผ่านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสญ
ั ลักษณ์ Counter Service ทัว่ ประเทศ
โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
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2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราดังต่อไปนี ้
2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 สาหรับการขายสุราทุกชนิดครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
3. สถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตสิ รุ าพ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
4.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริ การสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
4.3 สถานที่ราชการยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อร้ านค้ าในบริเวณของสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6. เจ้ าหน้ าที่สง่ แบบสยพ. 1 ให้ กบั ผู้ได้ รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (รายเดิม) ทางไปรษณีย์
7. ผู้ขออนุญาตตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในแบบสยพ.1 ที่ได้ รับพร้ อมจานวนเงินที่ต้องชาระหากพบว่าไม่ถกู ต้ อง
ให้ ตดิ ต่อสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่ด้วยตนเองหากเอกสารครบถ้ วนถูกต้ องให้ ชาระ
ค่าธรรมเนียมตามรายการในแบบสยพ. 1 ผ่านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสญ
ั ลักษณ์ Counter Service ทัว่ ประเทศและเก็บ
ใบรับชาระเงินไว้ เป็ นหลักฐาน
8. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการรวม 5 นาทีทงนี
ั ้ ้ไม่นบั รวมระยะเวลาการส่งใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์และหากผู้ขออนุญาตไม่ได้ รับใบอนุญาตหลังจาก 15 วันนับแต่วนั ที่ชาระเงินให้ ติดต่อสานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่เรี ยกรายงานเพื่อ 1 นาที
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลขอใบอนุญาตพร้ อม
ตรวจสอบจานวนเงิน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการออก 4 นาที
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตและส่ง
ใบอนุญาตทางไปรษณีย์
โดยใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3
3.1 ในเขตกรุงเทพมหำนครเขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำ

ปี ละ

ค่ ำธรรมเนียม1,650 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3
ในเขตอื่นๆนอกจำก 3.1 ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม1,100 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
4.1 ในเขตกรุงเทพมหำนครเขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

4)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
4.2 ในเขตเทศบำลเมืองและเทศบำลตำบล
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

5)

ปี ละ

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
ในเขตอื่นๆนอกจำก 4.1และ 4.2
ค่ ำธรรมเนียม220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
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2)
3)
4)
5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนอีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขอใบอนุญาตขายสุรา
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7 (มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7 (มาตรา 17)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 7
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/พืน้ ที ส่ าขาที ร่ ้านค้าตัง้ อยู่ /ติ ดต่อด้วยตนเองณ สานักงาน
สรรพสามิ ตพืน้ ที ภ่ ูเก็ต ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชัน้ 3 เลขที ่ 23 ถ.นริ ศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมื อง จ.ภูเก็ต
83000 โทรศัพท์ 076-212281 E-mail:phuket@excise.go.th
Website:http//phuket@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นคาขอตามแบบส.2/64 ต่อเจ้ าหน้ าที่ณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
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2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราดังต่อไปนี ้
2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 5 สาหรับการขายสุราทุกชนิดครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตรเพื่อดื่มณสถานที่ขาย
เป็ นการชัว่ คราวไม่เกิน 10 วัน
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 6 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตรเพื่อ
ดื่มณสถานที่ขายเป็ นการชัว่ คราวไม่เกิน 10 วัน
2.3 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 7 สาหรับการขายสุราครัง้ หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตรเพื่อดื่มภายในสมาคมหรื อ
สโมสร
3. สถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตสิ รุ าพ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
4.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริ การสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
4.3 สถานที่ราชการยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อร้ านค้ าในบริเวณของสถานีบริการ
น ้ามันเชื ้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จดั ไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทัว่ ไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีและระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
ใบอนุญาตขายสุราพร้ อม
เอกสารหลักฐานต่างๆให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้ วน

การพิจารณา

ผู้ขออนุญาตชาระ
4 นาที
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่
ละประเภทและเจ้ าหน้ าที่
พิจารณาออกใบอนุญาต
ทางระบบงานใบอนุญาต
โดยใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

1 นาที

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
ภูเก็ต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

1

ฉบับ

หนังสือกำรจด
ทะเบียนสมำคม
หรื อสโมสร

0

1

ฉบับ

2)

3)

-

หมำยเหตุ
ประทับตรำนิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดำรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือนและรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
(1. หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร
1.1
กรุงเทพมหำนคร
ออกโดยสำนักงำน
คณะกรรมกำร
วัฒนธรรม
แห่งชำติ
1.2
ต่ำงจังหวัดออก
โดยที่ทำกำร
ปกครองจังหวัด
หรื อที่ว่ำกำร
อำเภอ
2. รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบกำรขอ
กรมสรรพสำมิต
อนุญำตและ
เงื่อนไขว่ำด้ วย
กำรขำยสุรำ
(แบบส.2/64)
ทะเบียนบ้ ำนของ กรมกำรปกครอง
สถำน
ประกอบกำรค้ ำ

1

สัญญำเช่ำ
อำคำรสถำนที่
ประกอบกำรค้ ำ
พร้ อมหนังสือ
แสดงควำม
ยินยอมให้ ใช้
อำคำรสถำนที่
เป็ นสถำนที่
จำหน่ำยสุรำและ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้ให้ ควำม
ยินยอม (กรณี
เช่ำสถำนที่)
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดำลง
ลำยมือชื่อ)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดำรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดำรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

(- กรณีมอบ
อำนำจให้ บคุ คล
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
มอบอำนำจ)

5)

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 5 ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม330 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 6
(2.1 ในเขตกรุงเทพมหำนครเขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำ
2.2 ในเขตเทศบำลเมืองและเทศบำลตำบล
2.3 ในสุขำภิบำล)
ฉบับละ

ฉบับ

หมำยเหตุ
เดียวหรื อหลำยคน
กระทำกำรครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
และมำกกว่ำครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล/กรณี
บุคคลธรรมดำลง
ลำยมือชื่อ)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดำรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
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ค่ ำธรรมเนียม110 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
3)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 7
(3.1 ขำยสุรำทุกชนิด
3.2 ขำยสุรำที่ทำในรำชอำณำจักร)
ปี ละ
ค่ ำธรรมเนียม330 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
หมายเหตุ-พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต โทรศัพท์
084-4392849
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยพบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่ภเู ก็ต
โทรศัพท์ 084-4392849นอีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนโทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ มขออนุญาตขายสุราประเภท 5 6 และ 7
-
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19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

