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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้าประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้รับอนุญาตราย
เดิม) ผ่านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service (มาตรา 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้าประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่าน
ตัวแทนรับชาระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service (มาตรา 17)
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
2. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
3. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
4. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
5. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
6. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
8. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้าประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้รับอนุญาต
รายเดิม) ผ่านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service (มาตรา 17) สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
สาขาเมืองอุทัยธานี
9. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการตัวแทนรับชาระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service/ ติดต่อด้วยตนเองณศูนย์บริการร่วม
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ 10. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นคาขอตามแบบสยพ.1 ผ่านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service ทั่วประเทศโดย
ใบอนุญาตขายสุราจะสิ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราดังต่อไปนี้
2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 สาหรับการขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งเป็นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งเป็นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
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3. สถานที่ขออนุญาตต้องไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้องไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี้
4.1 วัดหรือสถานที่สาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
4.3 สถานที่ราชการยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณของสถานีบริการน้ามัน
เชื้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เจ้าหน้าที่ส่งแบบสยพ. 1 ให้กับผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (รายเดิม) ทางไปรษณีย์
7. ผู้ขออนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบสยพ.1 ที่ได้รับพร้อมจานวนเงินที่ต้องชาระหากพบว่าไม่ถูกต้องให้
ติดต่อสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ร้านค้าตั้งอยู่ด้วยตนเองหากเอกสารครบถ้วนถูกต้องให้ชาระค่าธรรมเนียมตาม
รายการในแบบสยพ. 1 ผ่านตัวแทนรับชาระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service ทั่วประเทศและเก็บใบรับชาระเงินไว้เป็น
หลักฐาน
8. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ระยะเวลาในการดาเนินการรวม 5 นาทีทั้งนี้ไม่นับรวมระยะเวลาการส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์
และหากผู้ขออนุญาตไม่ได้รับใบอนุญาตหลังจาก 15 วันนับแต่วันที่ชาระเงินให้ติดต่อสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา
ที่ร้านค้าตั้งอยู่
หมายเหตุ
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่เรียกรายงานเพื่อ 1 นาที
สานักงาน
ตรวจสอบความถูกต้องของ
สรรพสามิตพื้นที่
1)
ข้อมูลขอใบอนุญาตพร้อม
อุทัยธานี สาขา
ตรวจสอบจานวนเงิน
เมืองอุทัยธานี
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ดาเนินการออก
4 นาที
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตและส่งใบอนุญาต
ทางไปรษณีย์โดยใบอนุญาต
ถือเป็นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี สาขา
เมืองอุทัยธานี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
11. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 นาที
12. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

13. ค่าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
3.1 ในเขตกรุงเทพมหานครเขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยา ปีละ
ค่าธรรมเนียม 1,650 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)
2) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
ในเขตอื่นๆนอกจาก 3.1 ปีละ
ค่าธรรมเนียม 1,100 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)

หมายเหตุ

-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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3)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4
4.1 ในเขตกรุงเทพมหานครเขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยาปีละ
ค่าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)
4) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4
4.2 ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล ปีละ
ค่าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)
5) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4
ในเขตอื่นๆนอกจาก 4.1และ 4.2
ค่าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)
14. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ร้านค้าตั้งอยู่
หมายเหตุ พบการทุจริตไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้ง สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
สาขาเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ : 081 727 9327
2) ช่องทางการร้องเรียนหน่วยงานต้นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่องทางการร้องเรียนอีเมล์
webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
15. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตขายสุรา
16. หมายเหตุ -

