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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 สุรากลั่นชุมชนและ
สุราแช่ชุมชน (มาตรา 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 สุรากลั่นชุมชนและสุราแช่
ชุมชน (มาตรา 5)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. สุราพ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตทาสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 สุรากลั่นชุมชน
และสุราแช่ชุมชน (มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
10. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืออุทัยธานี
สถานที่ตั้ง : 282 ตาบลน้าซึม อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยานี 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)
11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสถานที่ทาสุราก่อนที่จะผลิตสุราออกจาหน่ายจะต้องดาเนินการจัดทาสัญญาฯกับกรมสรรพสามิต
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุราพ.ศ.2493 ต่อเจ้าหน้าที่ณสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทาสุราตั้งอยู่
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- ผู้ได้รับอนุญาตขอใบอนุญาตทาสุราใบอนุญาตขายสุราและอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้วยสุรากาหนดโดยให้ยื่นแบบเรื่องราว
ขออนุญาตทาสุราตามมาตรา 5
- ระยะเวลาในการพิจารณารวม 20 นาทีและระบบงานใบอนุญาตใช้ได้ปกติ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิม่ เติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขออนุญาตทาสุราตาม
10 นาที
สานักงาน
มาตรา 5 ยื่นเรื่องราวทาสุรา
สรรพสามิตพื้นที่
ตามแบบที่กรมสรรพสามิต
อุทัยธานี สาขา
1)
กาหนด
เมืองอุทัยธานี
การพิจารณา

2)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
10 นาที
ครบถ้วนของเอกสารและให้
ผู้ขออนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียมตามชนิดของ
สถานที่ทาสุราแต่ละประเภท
ตามอัตราที่กฎกระทรวง
กาหนดและเจ้าหน้าที่ออก
ใบอนุญาตให้ทาสุราตาม
มาตรา 5 ตามแบบส.1/72

สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี สาขา
เมืองอุทัยธานี

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทางระบบงานใบอนุญาตโดย
ใบอนุญาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมนียม
ใบอนุญาต
ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
13. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(กรณีเป็นนิติบุคคล
ประชาชน
รับรองสาเนา
1)
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
(ออกไม่เกิน 6
บุคคล
การค้า
เดือนและรับรอง
2)
สาเนาถูกต้อง
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนาสัญญาว่า กรมสรรพสามิต
0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ด้วยการอนุญาต
ถูกต้องพร้อม
1)
ให้ทาและขายสุรา
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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ที่

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือเรื่องขอ 1
0
ฉบับ
อนุญาตทาสุรา
ตามมาตรา 5
แห่ง
พระราชบัญญัติ
พ.ศ.2493
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

3)

4)

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

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

15. ค่าธรรมเนียม
1) สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีแต่ไม่เกินสี่สิบดีกรีที่ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่า
ห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคนหรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงานเครื่องจักรต้องมีกาลังรวมต่ากว่าห้า
แรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน
(สุรากลั่นชุมชน) โรงละ (ค่าธรรมเนียมต่อปี)
ค่าธรรมเนียม2,000 บาท
หมายเหตุ –
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2)

ชนิดสุราผลไม้สุราแช่พื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินกว่าสิบห้าดีกรี
ที่ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคนหรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงาน
เครื่องจักรต้องมีกาลังรวมต่ากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน (สุราแช่ชุมชน) โรงละ (ค่าธรรมเนียม
ต่อปี)
ค่าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ 16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ใช้บริการ
หมายเหตุ พบการทุจริตไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้ง สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
สาขาเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ : 081 727 9327
2) ช่องทางการร้องเรียน หน่วยงานต้นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่องทางการร้องเรียนอีเมล์
webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 5) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
เรื่องราวขออนุญาตทาสุรา
18. หมายเหตุ -

