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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตทาสุรากลั่นประเภทวิสกี้บรั่นดีรัมยิน (มาตรา 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตทาสุรากลั่นประเภทวิสกี้บรั่นดีรัมยิน (มาตรา 5)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
2. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น
3. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
4. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
5. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
6. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
8. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทาสุรากลั่นประเภทวิสกี้บรั่นดีรัมยิน (มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
9. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
สถานที่ตั้ง : 282 ตาบลน้าซึม อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0 5697 0279 E-mail : e76809@excise.go.th /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
10. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นบริษัทจากัดจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
2. มีกาลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรีขั้นต่าวันละ 30,000 ลิตรต่อวัน
3. พื้นที่โรงงานไม่น้อยกว่า 200 ไร่หากกาลังการผลิตเกินกว่าวันละ 30,000 ลิตรต้องเพิ่มขนาดพื้นที่มากขึ้น
ให้สอดคล้องกับกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
4. อยู่ห่างแม่น้าลาคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้าปกติและคลองชลประทานไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร
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5. เมื่อได้รับอนุญาตให้ทาสุราจากกรมสรรพสามิตแล้วและได้ดาเนินการก่อสร้างสถานที่ทาสุราเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องแจ้งให้
กรมสรรพสามิตก่อนเปิดดาเนินการไม่น้อยกว่า 15 วันและดาเนินการทาสัญญาว่าด้วยการอนุญาตให้ทาและขายส่งสุรากับ
กรมสรรพสามิตตามแบบที่กรมสรรรพสามิตกาหนดก่อนเปิดดาเนินการทาสุรา
6. ผู้ขออนุญาตต้องได้รับใบบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
7. หากผู้ขออนุญาตเข้าหลักเกณฑ์การกาหนดให้ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องแสดงหลักฐาน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย
8. ผู้ขออนุญาตต้องยื่นขออนุญาตทาสุราต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่ออธิบดีกรม
สรรพสามิตณกรมสรรพสามิตหรือผ่านสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ประสงค์จะใช้เป็นสถานที่ขออนุญาตทาสุรา
9. ผู้ขออนุญาตต้องขอใบอนุญาตทาสุราใบอนุญาตขายสุราและอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้วยสุรากาหนด
10. ระยะเวลาในการพิจารณารวม 30 วันโดยไม่นับรวมระยะเวลานัดหมายการตรวจสอบสถานที่และการก่อสร้างสถานที่ทา
สุรา
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
11. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาการ สานักงาน
และคุณสมบัติของผู้ขอ
สรรพสามิตพื้นที่
อนุญาตตามหลักเกณฑ์
อุทัยธานี สาขา
1)
เมืองอุทัยธานี
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
2.1 เจ้าหน้าที่ทาการ
25 วันทาการ สานักงาน
ตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ทาการ
สรรพสามิตพื้นที่
ก่อสร้างสถานที่ทาสุรา
อุทัยธานี สาขา
(หลังจากที่ได้นัดหมายกับผู้
เมืองอุทัยธานี
ขออนุญาต)
2.2 แจ้งเป็นหนังสืออนุญาต
ให้ใช้สถานที่เพื่อทาการ
ก่อสร้างสถานที่ทาสุรา
2.3 ผู้ขออนุญาตดาเนินการ
ก่อสร้างสถานที่ทาสุรา
(จนแล้วเสร็จ)
2.4 เมื่อได้ดาเนินการ
ก่อสร้างสถานที่ทาสุราแล้ว
เสร็จผู้ขออนุญาตต้องแจ้งให้
กรมสรรพสามิตทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากว่า 15
วันนับแต่วันดาเนินการ
ก่อสร้างสถานที่ทาสุราแล้ว
เสร็จเพื่อให้กรมสรรพสามิต
ตรวจสอบความพร้อมก่อน
อนุญาตให้เปิดดาเนินการ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

2.5 เจ้าหน้าที่ทาการตรวจ
สถานที่ทาสุรา (หลังจากนัด
หมายกับผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ

ระยะเวลา
ให้บริการ

0 วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี สาขา
เมืองอุทัยธานี

-

(ระยะเวลา
ให้บริการขั้นที่ 2.5
รวมกับการ
ให้บริการขั้นตอนที่
2.1-2.4 เท่ากับ 25
วัน)
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

3.1 แจ้งเป็นหนังสือเพื่อนัด
วันลงนามในสัญญาอนุญาต
ให้ทาและขายสุรา
3.2 ทาสัญญาว่าด้วยการ
อนุญาตให้ทาและขายสุรา

4 วันทาการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี สาขา
เมืองอุทัยธานี

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วันทาการ
12. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ประชาชน
ถูกต้องพร้อม
1)
ประทับตรานิติ
บุคคล)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
(ออกไม่เกิน 6
บุคคล
การค้า
เดือนและรับรอง
2)
สาเนาถูกต้อง
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล)
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ที่

1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
โครงการลงทุน
ก่อสร้างสถานที่
ทาสุราพร้อมด้วย
แผนที่/แผนผัง
คาขออนุญาต
กรมโรงงาน
ประกอบกิจการ อุตสาหกรรม
โรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วย
โรงงาน
หลักฐานรายงาน การวิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
(ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล)
0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(-กรณีมอบอานาจ
ให้บุคคลเดี่ยวหรือ
หลายคนกระทา
การครั้งเดียวติด
อากรแสตมป์ 10
บาทและมากกว่า
ครั้งเดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานิติ)
(รับรองสาเนา
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานิติ)

4)

5)

6)

บัตรประชาชน
ของผู้รับมอบ
อานาจ
หนังสือหนังสือ
บริคณห์สนธิของ
บริษัท
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ที่

7)

8)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัญชีรายชื่อของผุ้ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ถือหุ้น
การค้า
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
โฉหนดที่ดิน
กรมที่ดิน
0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

14. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อปี
ค่าธรรมเนียม5,000 บาท
หมายเหตุ 15. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ใช้บริการ
หมายเหตุ พบการทุจริตไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้ง สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
สาขาเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ : 081 727 9327
2) ช่องทางการร้องเรียน หน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ใช้บริการ
หมายเหตุ 3) ช่องทางการร้องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
17. หมายเหตุ -

