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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําสุรากลันประเภทวิสกี บรันดี รัม ยิน (มาตรา 5)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตภาคที
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชือกระบวนงาน: การขออนุญาตทําสุรากลันประเภทวิสกี บรันดี รัม ยิน (มาตรา 5)
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตภาคที
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีต่อเนืองจากหน่วยงานอืน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางทีตังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทําสุรากลันประเภทวิสกี บรันดี รัม ยิน (มาตรา 5)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
1488 ถนนนครไชยศรี แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรื อสํานักงานสรพสามิ ตพืนที/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ ( 1. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. ไม่นบั รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง
)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็ นบริษัทจํากัดจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผ้ถู ือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51
2. มีกําลังการผลิตคิดที 28 ดีกรี ขันตําวันละ 30,000 ลิตรต่อวัน
3. พืนทีโรงงานไม่น้อยกว่า 200 ไร่ หากกําลังการผลิตเกินกว่าวันละ 30,000 ลิตร ต้ องเพิมขนาดพืนทีมากขึน
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ให้ สอดคล้ องกับกําลังการผลิตทีเพิมขึน
4. อยู่ห่างแม่นําลําคลองสาธารณะทีใช้ สญ
ั จรทางนําปกติ และคลองชลประทานไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร
5. เมือได้ รับอนุญาตให้ ทําสุราจากกรมสรรพสามิตแล้ ว และได้ ดําเนินการก่อสร้ างสถานทีทําสุราเสร็จเรียบร้ อยแล้ วต้อง
แจ้ งให้ กรมสรรพสามิตก่อนเปิ ดดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน และดําเนินการทําสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ทําและ
ขายส่งสุรากับกรมสรรพสามิตตามแบบทีกรมสรรรพสามิตกําหนด ก่อนเปิ ดดําเนินการทําสุรา
6. ผู้ขออนุญาตต้ องได้ รับใบบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
7. หากผู้ขออนุญาตเข้ าหลักเกณฑ์การกําหนดให้ ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อมต้ องแสดง
หลักฐานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อมด้ วย
8. ผู้ขออนุญาตต้ องยืนขออนุญาตทําสุราต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่ออธิบดีกรม
สรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต หรือ ผ่านสํานักงานสรรพสามิตพืนทีทีประสงค์จะใช้ เป็ นสถานทีขออนุญาตทําสุรา
9. ผู้ขออนุญาตต้ องขอใบอนุญาตทําสุรา ใบอนุญาตขายสุรา และอืน ๆ ตามทีกฎหมายว่าด้ วยสุรากําหนด
10. ระยะเวลาในการพิจารณา รวม 30 วันโดยไม่นบั รวมระยะเวลานัดหมายการตรวจสอบสถานที และการก่อสร้ าง
สถานทีทําสุรา

หมายเหตุ
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ใน
ขณะนัน ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม หากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลา
ทีกําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรียบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการดําเนินงานตามคูม่ ือจะเริมนับระยะเวลาตังแต่เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ อื
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
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** ทังนีจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที

ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ
และคุณสมบัติของผู้ขอ
อนุญาตตามหลักเกณฑ์

2)

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าทีทําการ
25 วันทําการ สํานักงาน
ตรวจสอบสถานที ทีใช้ ทํา
สรรพสามิตภาค
การก่อสร้ างสถานทีทําสุรา
ที
(หลังจากทีได้ นดั หมายกับผู้
ขออนุญาต)
2.2 แจ้ งเป็ นหนังสืออนุญาต
ให้ ใช้ สถานทีเพือทําการ
ก่อสร้ างสถานทีทําสุรา
2.3 ผู้ขออนุญาตดําเนินการ
ก่อสร้ างสถานทีทําสุรา
(จนแล้ วเสร็จ)
2.4 เมือได้ ดําเนินการ
ก่อสร้ างสถานทีทําสุราแล้ ว
เสร็จ ผู้ขออนุญาตต้ องแจ้ ง
ให้ กรมสรรพสามิตทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่ากว่า 15
วัน นับแต่วนั ดําเนินการ
ก่อสร้ างสถานทีทําสุราแล้ ว
เสร็จเพือให้ กรมสรรพสามิต
ตรวจสอบความพร้ อมก่อน
อนุญาตให้ เปิ ดดําเนินการ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

3)

การพิจารณา

2.5 เจ้ าหน้ าทีทําการตรวจ 0 วันทําการ
สถานทีทําสุรา (หลังจากนัด
หมายกับผู้ขออนุญาต

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3.1 แจ้ งเป็ นหนังสือเพือนัด 4 วันทําการ
วันลงนามในสัญญา
อนุญาตให้ ทํา และขายสุรา
3.2 ทําสัญญาว่าด้ วยการ
อนุญาตให้ ทํา และขายสุรา

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงาน
(ระยะเวลา
สรรพสามิตภาค ให้ บริการขันที 2.5
ที
รวมกับการ
ให้ บริการขันตอน
ที 2.1-2.4 เท่ากับ
25 วัน)
สํานักงาน
สรรพสามิตภาค
ที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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ที
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ออกไม่เกิน 6
เดือน และรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิติบคุ คล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
โครงการลงทุน
ก่อสร้ างสถานที
ทําสุรา พร้ อม
ด้ วยแผนที/
แผนผัง
คําขออนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงานตาม
กฎหมายว่าด้ วย
โรงงาน
หลักฐานรายงาน
การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิงแวดล้ อม (ถ้ า
มี)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจ)

-

1

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ลงลายมือชือ
พร้ อมประทับตรา
นิติบคุ คล)

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

-

1

0

ฉบับ

(-กรณีมอบอํานาจ
ให้ บคุ คลเดียว
หรือหลายคน
กระทําการครัง
เดียวติดอากร
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ที

5)

6)

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประชาชน
ของผู้รับมอบ
อํานาจ
หนังสือหนังสือ
บริคณห์สนธิของ
บริษัท
บัญชีรายชือของ
ผุ้ถือหุ้น

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

โฉหนดทีดิน

กรมทีดิน

0

1

ฉบับ

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

17. ช่ องทางการร้ องเรียน

หมายเหตุ
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชือ
พร้ อมประทับตรา
นิติบคุ คล)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิต)ิ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิต)ิ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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1)
2)
3)
4)
5)

ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยืนคําขอ
สํานักงานสรรพสามิตพืนที ทีใช้ บริการ
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

