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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำล่วงหน้ำ ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับ
อนุญำตรำยเดิม) ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (มำตรำ 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม)
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (มาตรา 17)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้รับ
อนุญาตรายเดิม) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (มาตรา 17) สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ www.excise.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ (กรอกแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นขอใบอนุญาต ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิ้นสุดอายุในวันที่31
ธันวาคม ของทุกปี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุรา สามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา ดังต่อไปนี้
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2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 สาหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 สาหรับการขายสุราที่ทาในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจานวนต่ากว่า 10 ลิตร
3. สถานที่ขออนุญาตต้องไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้องไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี้
4.1 วัดหรือสถานที่สาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
4.2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
4.3 สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
4.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4.6 สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณของสถานีบริการ
น้ามันเชื้อเพลิง
4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
4.8 สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
5. ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ขออนุญาตสมัครลงทะเบียนผ่านระบบ โดยเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต (www.excise.go.th) เลือกหัวข้อ &ldquo;
การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต&rdquo; สาหรับบุคคลธรรมดาใช้เลขประจาตัว
ประชาชน และนิติบุคคลใช้เลขที่นิติบุคคล เพื่อขอรับ Username และ Password สาหรับใช้ในการเข้าสู่บริการ
7. ผู้ขออนุญาตกรอกข้อมูลตามแบบของแต่ละประเภท ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเลือกช่องทางการชาระเงิน จากนั้น
พิมพ์แบบ เพื่อนาไปชาระเงินผ่านช่องทางการชาระเงิน ดังนี้
7.1 ระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย
7.2 ชาระที่เคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
(ชาระเงินภายใน 7 วัน และธนาคารจะส่งข้อมูลการรับชาระให้กรมสรรพสามิตในวันถัดไป)
8. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ระยะเวลาในการดาเนินการรวม 5 นาที ทั้งนี้ไม่นับรวมระยะเวลาการส่งใบอนุญาตทาง
ไปรษณีย์ และหากผู้ขออนุญาตไม่ได้รับใบอนุญาตหลังจาก 15 วัน นับแต่วันที่ชาระเงิน ให้ติดต่อสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่/พื้นที่สาขาที่ร้านค้าตั้งอยู่
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หมายเหตุ
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่เรียกรายงานเพื่อ 1 นาที
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลขอใบอนุญาต พร้อม
ตรวจสอบจานวนเงิน

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ดาเนินการออก 4 นาที
ใบอนุญาตขายสุราทาง
ระบบงานใบอนุญาต และ
ส่งใบอนุญาตให้ผู้ขอ
อนุญาตทางไปรษณีย์ โดย
ใบอนุญาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต

1)

2)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
กระบี่ สาขา
เมืองกระบี่
สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
กระบี่ สาขา
เมืองกระบี่

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 นาที
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3
3.1 ในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำ ปีละ
ค่ำธรรมเนียม 1,650 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)
2)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 3
ในเขตอื่นๆ นอกจำก 3.1 ปีละ
ค่ำธรรมเนียม 1,100 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)

3)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
4.1 ในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเทศบำลนคร/เขตเมืองพัทยำ ปีละ
ค่ำธรรมเนียม 220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)

4)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
4.2 ในเขตเทศบำลเมือง และเทศบำลตำบล ปีละ
ค่ำธรรมเนียม 220 บาท
หมำยเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)

5)

ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 4
ในเขตอื่นๆ นอกจำก 4.1และ 4.2 ปีละ
ค่ำธรรมเนียม 220 บาท

หมำยเหตุ
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หมำยเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่
หมายเหตุ พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้งสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
สาขาเมืองกระบี่ โทรศัพท์ 075-623667
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน หน่วยงานต้นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์มการขออนุญาตขายสุรา
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

17/07/2558
คู่มือประชาชน
นายประสิทธิ์ สายทอง
นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
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