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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตทาสุราแช่ ชนิดเบียร์ ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (มาตรา 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตทาสุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (มาตรา 5)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทาสุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (มาตรา 5)
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีก่ ระบี ่ สถานทีต่ งั้ 18/1 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้า อ.เมื อง จ.กระบี ่
81000 โทรศัพท์ 075-623669 E-mail : Karbi@excise.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ที ต่ งั้ หน่วยงานสรรพสามิ ตต่ละจังหวัดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ เว็บไซต์ :
www.excise.go.th)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็ นบริ ษัทจากัดจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผ้ ถู ือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51
2. มีทนุ จดทะเบียนไม่ต่ากว่า 10 ล้ านบาท มีเงินค่าหุ้นหรื อเงินลงทุนที่ชาระแล้ วไม่น้อยกว่า 10 ล้ านบาท
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3. มีปริมาณการผลิตไม่ต่ากว่า 100,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ล้ านลิตรต่อปี
4. วัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตสุราส่วนใหญ่ต้องเป็ นวัตถุดิบภายในประเทศ
5. เป็ นผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
6. เมื่อได้ รับอนุญาตให้ ทาสุราจากกรมสรรพสามิตแล้ ว และได้ ดาเนินการก่อสร้ างสถานที่ทาสุราเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วต้ อง
แจ้ งให้ กรมสรรพสามิตก่อนเปิ ดดาเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน และดาเนินการทาสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ทาและ
ขายส่งสุรากับกรมสรรพสามิตตามแบบที่กรมสรรรพสามิตกาหนดก่อนเปิ ดดาเนินการทาสุรา
7. ผู้ขออนุญาตต้ องได้ รับใบอนุญาตประกิจการโรงงาน (รง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้อนุญาตต้ องขอใบอนุญาต
ทาสุรา ใบอนุญาตขายสุรา และอื่น ๆ ตามที่กฏหมายว่าด้ วยการสุรากาหนด
8. ผู้ขออนุญาตต้ องยื่นขออนุญาตทาสุราต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่ออธิบดี กรม
สรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต หรื อ ผ่านสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ประสงค์จะใช้ เป็ นสถานที่ขออนุญาตทาสุรา
9. ระยะเวลาในการพิจารณาไม่นบั รวมระยะเวลานัดหมายการตรวจสอบสถานที่ และการก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา
หมายเหตุ
** 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
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
กระบี่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ
และคุณสมบัตขิ องผู้ขอ
อนุญาตตามหลักเกณฑ์

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าที่ทาการ
29 วันทาการ สานักงาน
ตรวจสอบสถานที่ ที่ใช้ ทา
สรรพสามิตพื ้นที่
การก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา
กระบี่
(หลังจากที่ได้ นดั หมายกับผู้
ขออนุญาต)
2.2 แจ้ งเป็ นหนังสืออนุญาต
ให้ ใช้ สถานที่เพื่อทาการ
ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา
2.3 ผู้ขออนุญาตดาเนินการ
ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา (จน
แล้ วเสร็จ)
2.4 เมื่อได้ ดาเนินการ
ก่อสร้ างสถานที่ทาสุราแล้ ว
เสร็จ ผู้ขออนุญาตต้ องแจ้ ง
ให้ กรมสรรพสามิตทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่ากว่า 15
วัน นับแต่วนั ดาเนินการ
ก่อสร้ างสถานที่ทาสุราแล้ ว
เสร็จ
เพื่อให้ กรม
สรรพสามิตตรวจสอบความ
พร้ อมก่อนอนุญาตให้ เปิ ด
ดาเนินการ

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

2.5เจ้ าหน้ าที่ทาการตรวจ 0 วันทาการ
สถานที่ทาสุรา (หลังจากนัด
หมายกับผู้ขออนุญาต)
2.6แจ้ งเป็ นหนังสือเพื่อนัด
วันลงนามในสัญญา
อนุญาตให้ ทา และขายสุรา
2.7 ทาสัญญาว่าด้ วยการ
อนุญาตให้ ทา และขายสุรา

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
(ระยะเวลาการ
สรรพสามิตพื ้นที่ ให้ บริการขันที
้ ่
กระบี่
2.5-2.7 รวมกับ
การให้ บริการขันที
้ ่
2.1-2.4 เท่ากับ
29 วันทาการ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า
2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(ออกไม่เกิน 6
เดือน และรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
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ที่

1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
โครงการลงทุน
ก่อสร้ างโรงงาน
สุรา พร้ อมด้ วย
แผนที่/แผนผัง
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

-

1

-

สาเนาหนังสือ
หนังสือบริ คณห์
สนธิของบริษัท
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

บัญชีรายชื่อผู้ถือ กรมพัฒนาธุรกิจ
หุ้น
การค้ า

0

1

ฉบับ

(-กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดี่ยว
หรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

2)

3)

4)

5)

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
โฉหนดที่ดนิ

กรมที่ดนิ

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

6)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม ต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่
หมายเหตุ –“พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจโปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่”
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) 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)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
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วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

18/07/2558
คูม่ ือประชาชน
นางวันเพ็ญ บัวแก้ ว
นายเศรษฐพร ศรี ตพิ นั ธ์
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่กระบี่

