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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์ ) (มาตรา 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่อทุ ยั ธานี สาขาบ้ านไร่
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) (มาตรา 17)
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่อทุ ยั ธานี สาขาบ้ านไร่
2. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
3. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
4. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
5. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
6. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
7. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
8. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
9. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์)
10. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่/สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ส่ าขาที ส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่ /
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงานสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่อทุ ยั ธานี สาขาบ้ านไร่ ที่วา่ การอาเภอบ้ านไร่ ถนน
เทศบาล 4 หมู่ 1 ตาบลบ้ านไร่ อาเภอบ้ านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี 61140 โทรศัพท์ 056-539551 E-mail
Banrai@excise.go.th
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นคาร้ องตามแบบ ส.2/64ก ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ า
ตังอยู
้ ่ โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ ้นสุดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
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2. ผู้ขออนุญาตขายสุรา สามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักร ครัง้
หนึง่ เป็ นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร (เฉพาะแอลกอฮอล์)
3. สถานที่ขออนุญาตต้ องไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้ นแต่เวลาได้ ลว่ งพ้ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้ องไม่เป็ นสถานที่ต้องห้ ามตามพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
4.1 วัดหรื อสถานที่สาหรับปฏิบตั พิ ิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริ การสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลและร้ านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้ วยยา
4.3 สถานที่ราชการ ยกเว้ นบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นร้ านค้ าหรื อสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้ วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริ การน ้ามันเชื ้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิง หรื 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 นาที และระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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12. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้ องแบบ 1 นาที
ส.2/4ก พร้ อมหลักฐานต่าง
ๆ ให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ

สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่อทุ ยั ธานี สาขา
บ้ านไร่

-

การพิจารณา

เมื่อเอกสารต่างๆ ครบถ้ วน 4 นาที
ตามที่กาหนด ให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต และเจ้ าหน้ าที่
ดาเนินการออกใบอนุญาต
ทางระบบงานอนุญาต โดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่อทุ ยั ธานี สาขา
บ้ านไร่

-

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
13. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน และรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คาร้ องการขอ
กรมสรรพสามิต
อนุญาตและ
เงื่อนไขว่าด้ วย
การขายสุราสาม
ทับ
(แอลกอฮอล์)
แบบ ส.2/4ก
ทะเบียนบ้ านของ กรมการปกครอง
สถาน
ประกอบการค้ า

1

หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล/กรณีบคุ คล
ธรรมดารับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
(กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดียวหรื อ
หลายคนกระทา
การครัง้ เดียว ติด
อากรแสตมป์ 10
บาท หากมอบ
อานาจให้ บคุ คล
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

กรมการปกครอง

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
เดียว หรื อกลาย
คนกระทาการ
มากกว่าครัง้ เดียว
ติดอากรแสตมป์
30 บาท)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

15. ค่ าธรรมเนียม
1) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล/เขตเมืองพัทยา ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ในเขตอื่นๆ นอกจาก 1. และ 2. ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม 220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

16. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ -พบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ โปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่อทุ ยั ธานี
โทรศัพท์ 056-970277 หรื อสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่อทุ ยั ธานี สาขาบ้ านไร่ โทรศัพท์ 056-539551
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่ใช้ บริการ
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3)
4)
5)

หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์
โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

17. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มขออนุญาตขายสุราประเภท 4
-

18. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

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

