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ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง ก าหนดเหตุจ าเป็น วิธีการขอและการอนุญาตขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสรุา  

การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตสุรา และการเปิดด าเนินการผลิตสุรา 
---------------- 

 
เพ่ือให้การขยายระยะเวลาเปิดด าเนินการผลิตสุรา ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรามีเหตุ

จ าเป็นที่ไม่สามารถเปิดด าเนินการผลิตสุราในระยะเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาตผลิตสุราได้  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 20 ของกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 และมาตรา ๓๘                         
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมสรรพสามิตก าหนดเหตุจ าเป็น วิธีการขอและ           
การอนุญาตขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา  
และการเปิดด าเนินการผลิตสุราไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ก าหนดเหตุจ าเป็น วิธีการขอและการอนุญาต     

ขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา และการเปิด
ด าเนินการผลิตสุรา ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
ข้อ 2 เหตุจ าเป็นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราอาจขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรม

ผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตสุรา และการเปิดด าเนินการผลิตสุราได ้มีดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีที่เกิดภัยธรรมชาติจนเป็นเหตุให้การก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา รวมถึงการเปิดด าเนินการผลิตสุรา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด           
ในใบอนุญาตผลิตสุรา 

(2) กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีการออกกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบ อันเป็นเหตุให้       
การก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา รวมถึงการเปิดด าเนินการ      
ผลิตสุรา ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาตผลิตสุรา 

(3) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราต้องรอการอนุญาตจากหน่วยงานอ่ืนก่อนเปิด
ด าเนินการผลิตสุรา 

(4) กรณีเหตุจ าเป็นอ่ืน ๆ ที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่าเป็นเหตุให้การก่อสร้างโรงอุตสาหกรรม  
ผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา รวมถึงการเปิดด าเนินการผลิตสุรา ไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ทีก่ าหนดในใบอนุญาตผลิตสุรา 
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ข้อ 3 วิธีการขอและการอนุญาตขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตสุรา และการเปิดด าเนินการผลิตสุรา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราที่มีเหตุจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 และมีความประสงค์
จะขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสุรา            
และการเปิดด าเนินการผลิตสุรา ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตขยายระยะเวลา พร้อมแจ้งเหตุจ าเป็น เอกสารหลักฐาน   
ที่เกี่ยวข้อง และก าหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถด าเนินการก่อสร้างโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา ติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ท่ีใช้ผลิตสุรา และเปิดด าเนินการผลิตสุราใหม ่ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมที่จะใช้ผลิตสุราตั้งอยู่ ก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ที่ก าหนดในใบอนุญาตผลิตสุรา 

(2) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบเหตุจ าเป็นรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง   
ว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่  

(2.1) ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐาน        
ที่ผู้ยื่นค าขอได้ยื่นไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไข        
หรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน       
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้อง        
ยื่นเพ่ิมเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่น เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม      
ตามความเหมาะสมแก่กรณีและระบุไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้รับค าขอและผู้ยื่น
ค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้รับค าขอมอบส าเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอไว้
เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขความบกพร่องหรือยื่นเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

(2.2) ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายละเอียดในค าขอ
รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นค าขอได้ยื่นไว้มีความถูกต้องและครบถ้วน หรือผู้ยื่นค าขอได้ด าเนินการแก้ไข      
ความบกพร่องหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(2.2.1) ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้ได้รับอนุญาตผลิตสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่    
ชนิดเบียร์ หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตผลิตสุรากลั่นในชุมชน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอความเห็นในเบื้องต้น 
และส่งเรื่องให้สรรพสามิตพ้ืนที่พิจารณาต่อไป 

(2.2.2) ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้ได้รับอนุญาตผลิตสุราอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 
(๒.๒.๑) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอความเห็นในเบื้องต้นต่อสรรพสามิตพ้ืนที่เพ่ือส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการ  
ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 พิจารณาต่อไป 

(3) เมื่อสรรพสามิตพ้ืนที่หรือผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
ได้รับหนังสือตามข้อ (2.2) แล้ว และพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุจ าเป็นที่ผู้ยื่นค าขอได้แจ้งไว้เป็นเหตุจ าเป็นตามที่
ก าหนดไว้ข้อ 2 จะพิจารณาขยายก าหนดระยะเวลาออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีก็ได้ 
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ข้อ 4 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 เกิดขึ้นเป็นการทั่วไป ให้ผู้อ านวยการส านัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 เสนออธิบดีประกาศขยายก าหนดเวลาได้โดยไม่ต้องมีหนังสือตามข้อ 3     
ก็ได้ ทั้งนี้ จนกว่าเหตุดังกล่าวจะหมดสิ้นไป 

 
ข้อ 5 การใดอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิตที่ถูกยกเลิกตามข้อ 1 

ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ส าหรับการด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 
การอนุญาตตามประกาศกรมสรรพสามิตที่ถูกยกเลิกตามข้อ 1 ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะ

สิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ก าหนดไว้ หรือจนกว่าจะมีค าสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 
 
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
 
 

                                         ประกาศ ณ วันที่            พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
  
   

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)  
อธิบดีกรมสรรพสามิต 


