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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตขายสุราล่ วงหน้ าประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรั บผู้ได้ รับ
อนุญาตรายเดิม) ผ่ านเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต (มาตรา 17)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้ าประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้ รับอนุญาตรายเดิม )
ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (มาตรา 17)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้ าประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สาหรับผู้ได้ รับ
อนุญาตรายเดิม) ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (มาตรา 17) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการwww.excise.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ (กรอกแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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 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. 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 ตดิ ต่อสานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
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หมายเหตุ
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

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)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
นครสวรรค์ สาขา
ตาคลี
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
นครสวรรค์ สาขา
ตาคลี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
3.1 ในเขตกรุงเทพมหานครเขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยาปี ละ
ค่ าธรรมเนียม1,650 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
2)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
ในเขตอื่นๆนอกจาก 3.1 ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม1,100 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

3)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4
4.1 ในเขตกรุงเทพมหานครเขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยาปี ละ
ค่ าธรรมเนียม220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

4)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4
4.2 ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบลปี ละ
ค่ าธรรมเนียม220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)
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5)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4
ในเขตอื่นๆนอกจาก 4.1และ 4.2 ปี ละ
ค่ าธรรมเนียม220 บาท
หมายเหตุ (รวมภาษี ทอ้ งถิ่ น 10%)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ นครสวรรค์ สาขาตาคลี
หมายเหตุ พบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริการไม่ประทับใจ โปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่สาขาตาคลี
โทรศัพท์ 056-264748
2) ช่ องทางการร้ องเรียนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนอีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรียนโทรศัพท์ สายด่วน 1713
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มการขออนุญาตขายสุรา
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

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

