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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัตสิ ุรา พ.ศ. 2493 สุรากลั่น
ชุมชน และสุราแช่ ชุมชน (มาตรา 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่อทุ ยั ธานี
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 สุรากลัน่ ชุมชน และ
สุราแช่ชมุ ชน (มาตรา 5)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่อทุ ยั ธานี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
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 การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 สุรา
กลัน่ ชุมชน และสุราแช่ชมุ ชน (มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่อทุ ยั ธานี
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่อทุ ยั ธานี สถานที ่ตงั้ เลขที ่ 282 หมู่ที่ 3 ตาบลน้ าซึ ม
อาเภอเมื องอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 61000 โทรศัพท์ 0 5697 0277 โทรสาร 0 5697 0278
Email : uthaithanee@excise.go.th Website : http://uthaithani.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 ตแต่ละจังหวัดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ เว็บไซต์ :
www.excise.go.th )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา ก่อนที่จะผลิตสุราออกจาหน่าย จะต้ องดาเนินการจัดทาสัญญาฯ กับกรม
สรรพสามิตตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ.2493 ต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญาต
ให้ ทาสุราตังอยู
้ ่
- ผู้ได้ รับอนุญาตขอใบอนุญาตทาสุรา ใบอนุญาตขายสุรา และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้ วยสุรากาหนด โดยให้ ยื่นแบบ
เรื่ องราวขออนุญาตทาสุรา ตามมาตรา 5
- ระยะเวลาในการพิจารณา รวม 20 นาที และระบบงานใบอนุญาตใช้ ได้ ปกติ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติม
ได้ ในขณะนัน้ 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

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ขออนุญาตทาสุราตาม
มาตรา 5 ยื่นเรื่ องราวทา
สุราตามแบบที่กรม

ระยะเวลา
ให้ บริการ
10 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สรรพสามิตกาหนด

การพิจารณา

2)

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 10 นาที
ครบถ้ วนของเอกสาร และ
ให้ ผ้ ขู ออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมตามชนิดของ
สถานที่ทาสุราแต่ละ
ประเภทตามอัตราที่
กฎกระทรวงกาหนด และ
เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาตให้
ทาสุราตามมาตรา 5 ตาม
แบบ ส.1/72 ทางระบบงาน
ใบอนุญาต โดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงินค่า
ธรรมนียมใบอนุญาต

กรมสรรพสามิต

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
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
1) ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล รับรอง
สาเนาถูกต้ อง
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(ออกไม่เกิน 6
เดือน และรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาสัญญาว่า กรมสรรพสามิต
ด้ วยการอนุญาต
ให้ ทาและขาย
สุรา
หนังสือเรื่ องขอ อนุญาตทาสุรา
ตามมาตรา 5
แห่ง
พระราชบัญญัติ
พ.ศ.2493
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
-

(กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดียว
หรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

กรมการปกครอง

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่มีแรงแอลกอฮอล์ เกินกว่ าสิบห้ าดีกรีแต่ ไม่ เกินสี่สิบดีกรี ที่ใช้ เครื่องจักรที่มีกาลัง
รวมต่ากว่ าห้ าแรงม้ าหรื อใช้ คนงานน้ อยกว่ าเจ็ดคนหรือกรณีใช้ เครื่องจักรและคนงานเครื่องจักรต้ องมี
กาลังรวมต่ากว่ าห้ าแรงม้ าและคนงานต้ องน้ อยกว่ าเจ็ดคน
(สุรากลั่นชุมชน) โรงละ
(ค่ าธรรมเนียมต่ อปี )
ค่ าธรรมเนียม 2,000 บาท
หมายเหตุ 2)

ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่ พนื ้ เมือง และผลิตภัณฑ์ จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ ไม่ เกิน
กว่ าสิบห้ าดีกรี ที่ใช้ เครื่องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่ าห้ าแรงม้ า หรือใช้ คนงานน้ อยกว่ าเจ็ดคนหรือกรณีใช้
เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้ องมีกาลังรวมต่ากว่ าห้ าแรงม้ าและคนงานต้ องน้ อยกว่ าเจ็ดคน (สุรา
แช่ ชุมชน) โรงละ (ค่ าธรรมเนียมต่ อปี )
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ -
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3)
4)
5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน อีเมล์ webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 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
1)
เรื่ องราวขออนุญาตทาสุรา
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

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

