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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนญุาตขายสุรา ประเภทที่ 3 ประเภทท่ี 4 (ยกเวน้แอลกอฮอล)์ (มาตรา 17) 
หนว่ยงานที่รบัผิดชอบ: ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 

กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายสรุา ประเภทที่ 3 ประเภทที ่4 (ยกเว้นแอลกอฮอล)์ (มาตรา 17) 
หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: ส านักงานสรรพสามติพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 

2. ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
3. หมวดหมูข่องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
4. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 
 

5. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

6. พื้นทีใ่ห้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมภิาค (ตามกฎกระทรวง)  

7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ  0 นาที  
8. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายสรุา ประเภทที่ 3 ประเภทที ่4 (ยกเว้นแอลกอฮอล)์         
(มาตรา 17)  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 

10. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 

สถานที่ตั้ง : 256/96  หมู ่12  ต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30190 
โทรศัพท์ : 044 – 491401      E-mail : e73150@excise.go.th /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
 
 

mailto:e73150@excise.go.th
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11. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นค าขอตามแบบ สยพ.1 ต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่/พื้นที่สาขาที่ร้านค้าตั้งอยู่ 
โดยใบอนุญาตขายสุราจะสิน้สุดอายุในวนัที ่31 ธันวาคมของทุกป ี
2. ผู้ขออนุญาตขายสุราสามารถยืน่ขอใบอนุญาตขายสุราดังต่อไปนี ้
  2.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที ่3 ส าหรับการขายสุราทุกชนิดครั้งหนึง่เป็นจ านวนต่ ากว่า 10 ลิตร 
  2.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 ส าหรับการขายสุราทีท่ าในราชอาณาจักรครั้งหนึง่เป็นจ านวนต่ ากว่า 10 ลิตร 
3. สถานที่ขออนุญาตต้องไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา เวน้แต่เวลาได้ลว่งพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4. สถานที่ขออนุญาตขายสรุาต้องไม่เป็นสถานที่ต้องหา้มตามพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 และพระราชบญัญัติ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี ้
  4.1 วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
  4.2 สถานบรกิารสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่า
ด้วยยา 
  4.3 สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไวเ้ป็นร้านค้าหรือสโมสร 
  4.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
  4.5 สถานศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  4.6 สถานีบรกิารน้ ามนัเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลงิ หรือร้านค้าในบริเวณของสถานีบริการ
น้ ามนัเชื้อเพลงิ 
  4.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพกัผอ่นของประชาชนโดยทั่วไป 
  4.8 สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
5. ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
6. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ระยะเวลาด าเนนิการรวม 5 นาที และระบบงานใบอนญุาตใช้ได้ปกต ิ
 
หมายเหต ุ
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกนั พรอ้ม
ก าหนดระยะเวลาให้ผูย้ื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยืน่ค าขอไม่ด าเนนิการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ยื่นค าขอจะด าเนนิการแก้ไขค า
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ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ
ใบอนุญาตขายสุราพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วน 
 
 

1 นาท ี ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ผู้ขออนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่
ละประเภทและเจ้าหน้าที่
พิจารณาออกใบอนุญาต
ทางระบบงานใบอนุญาต 
และใบอนุญาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตสุรา 
 
 

4 นาท ี ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   5 นาท ี
 

13. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว้ 5 นาท ี
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล/กรณี
บุคคลธรรมดาลง
ลายมือชื่อ) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกนิ 6 
เดือน และลง
ลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรานติิ
บุคคล/กรณีบุคคล
ธรรมดาลงลายมือ
ชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิม่เติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบการขอ
ใบอนุญาตขาย
สุรายาเส้นยาสูบ
และไพ่ (แบบ 
สยพ.1) 

กรมสรรพสามิต 1 0 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล/กรณี
บุคคลธรรมดาลง
ลายมือชื่อ) 

2) 

ทะเบียนบา้นของ
สถาน
ประกอบการคา้ 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล/กรณี
บุคคลธรรมดาลง
ลายมือชื่อ) 

3) หนงัสือมอบ - 1 0 ฉบับ (- กรณีมอบ



5/7 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจ) 

อ านาจให้บุคคล
เดียวหรือหลายคน
กระท าการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท 
และมากกว่าครั้ง
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
-ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล/กรณี
บุคคลธรรมดาลง
ลายมือชื่อ) 

4) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจ 

- 0 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล/กรณี
บุคคลธรรมดาลง
ลายมือชื่อ) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาตขายสรุาประเภทที่ 3 

1.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยา ปีละ 
 
 ค่าธรรมเนียม 1,650 บาท 
หมายเหตุ (รวมภาษที้องถิน่ 10%)   
 

2) ใบอนุญาตขายสรุาประเภทที่ 3 
ในเขตอื่นๆ นอกจาก 1.1 ปีละ 
 ค่าธรรมเนียม 1,100 บาท 
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หมายเหตุ (รวมภาษที้องถิน่ 10%)   
 

3) ใบอนุญาตขายสรุาประเภทที่ 4 
 2.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร/เขตเมืองพัทยา ปีละ 
 
 ค่าธรรมเนียม 220 บาท 
หมายเหตุ (รวมภาษที้องถิน่ 10%)   
 

4) ใบอนุญาตขายสรุาประเภทที่ 4 
2.2 ในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ปลีะ 
 ค่าธรรมเนียม 220 บาท 
หมายเหตุ (รวมภาษที้องถิน่ 10%)   
 

5) ใบอนุญาตขายสรุาประเภทที่ 4 
2.3 ในเขตอืน่ๆ นอกจาก 2.1 และ 2.2 ปีละ 
 ค่าธรรมเนียม 220 บาท 
หมายเหตุ (รวมภาษที้องถิน่ 10%)   
 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงาน ณ จุดยื่นค าขอ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขาที่รา้นค้าตัง้อยู่ 

หมายเหต ุ- พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้งสรรพสามิตพื้นที่สาขาโชคชัย    
โทรศัพท์  044 - 491401 

2) ช่องทางการร้องเรียน  หนว่ยงานต้นสังกัด กรมสรรพสามิต 
หมายเหต ุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน อเีมล ์ webmaster@excise.go.th 
หมายเหต ุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท ์ สายด่วน 1713 
หมายเหต ุ- 

5) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย ์ปณ. 10 ดุสิต กรุงเทพฯ 
หมายเหต ุ- 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 



7/7 
 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)  พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรด
แจ้งสรรพสามิตพื้นที่สาขาโชคชัย    โทรศัพท์  044 - 491401 

 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มการขออนุญาตขายสุรา 

- 
 

 
18. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พิมพ ์ 12/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหวา่งการ

จัดท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย Akkhadech Winaipanit 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


