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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตทาสุราแช่พื้นเมืองและสุราแช่อื่นนอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์ (มาตรา 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตทาสุราแช่พื้นเมืองและสุราแช่อื่นนอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์ (มาตรา 5)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อัยธานี 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: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทาสุราแช่พื้นเมืองและสุราแช่อื่นนอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์
(มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
11. 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)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.คุณสมบัติผู้ขออนุญาต
1.1 เป็นสหกรณ์
1.2 เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
1.3 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 และมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทาสุราตั้งอยู่
ขณะที่ขออนุญาต
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1.4 เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทยและมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่
ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
1.5 เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ. 2542 และมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่2 2
ลักษณะสถานที่ทาสุราและสถานที่ก่อสร้างสถานที่ทาสุรา
2.1 แยกออกจากส่วนที่ใช้อยู่อาศัยโดยชัดเจน
2.2 ตั้งอยู่ในทาเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีบริเวณและพื้นที่เพียงพอที่จะทาสุราโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุ
เดือดร้อนราคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น
2.3 ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่าห้าแรงม้าหรือใช้คนงานน้อยกว่าเจ็ดคนหรือกรณีที่ใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน
เครื่องจักรต้องมีกาลังรวมต่ากว่าห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน
3 คุณสมบัติของสุรา
3.1 มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินกว่าสิบห้าดีกรี
3.2 มีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์วัตถุเจือปนอาหารและสารปนเปื้อนในน้าสุราไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรม
กาหนด
4 ผู้ขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ทาสุราแช่ชนิดสุราผลไม้สุราแช่พื้นเมืองและสุราแช่อื่นนอกจากเบียร์ต้องยื่นคาขออนุญาต
ก่อสร้างสถานที่ทาสุราณสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่สถานที่ทาสุราตั้งอยู่
5. เมื่อได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสถานที่ทาสุราแช่พื้นเมืองและสุราแช่อื่นนอกจากสุราแช่ชนิดสุราผลไม้และเบียร์แล้วผู้รับ
อนุญาตต้องเริ่มดาเนินการก่อสร้างสถานที่ทาสุราภายในระยะเวลาที่กาหนดในหนังสืออนุญาตซึ่งต้องไม่เกินยี่สิบสี่เดือนนับ
แต่วันได้รับหนังสืออนุญาตทั้งนี้เมื่อผู้รับอนุญาตก่อสร้างสถานที่ทาสุราเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปิดดาเนินการต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าก่อนเปิดดาเนินการไม่น้อยกว่าสิบห้าวันถ้าผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกาหนดเวลาที่ระบุ
ไว้ข้างต้นให้ถือว่าสละสิทธิการได้รับอนุญาตทาสุราและจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางราชการไม่ได้
6. ผู้รับอนุญาตต้องทาสัญาว่าด้วยการอนุญาตให้ทาและขายสุราตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกาหนดก่อนเปิดดาเนินการ
ทาสุรา
7. ผู้รับอนุญาตต้องขอใบอนุญาตทาสุราใบอนุญาตขายสุราและอื่นๆตามที่กฏหมายว่าด้วยสุรากาหนด
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
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** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคา 1 วันทาการ สานักงาน
ขออนุญาตพร้อมหลักฐาน
สรรพสามิตพื้นที่
1)
อุทัยธานี สาขา
เมืองอุทัยธานี
การพิจารณา
2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
6 วันทาการ สานักงาน
สถานที่ทาสุรา (ต้องเป็นไป
สรรพสามิตพื้นที่
ตามแบบแปลนแผนผังที่ผู้ขอ
อุทัยธานี สาขา
อนุญาตยื่นขออนุญาต)
เมืองอุทัยธานี
2.2 เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาตและ
จัดทาบันทึกเพื่อเสนอต่อ
2)
สรรพสามิตพื้นที่ผู้มีอานาจ
ลงนาม
2.3 แจ้งเป็นหนังสืออนุญาต/
ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสถานที่
ทาสุรา
การพิจารณา

3)

2.4 เมื่อได้รับอนุญาตผู้ขอ
อนุญาตต้องดาเนินการ
ก่อสร้างสถานที่ทาสุราให้
แล้วเสร็จและเมื่อพร้อม
ดาเนินการให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
15 วัน
2.5 แจ้งเป็นหนังสือเพื่อนัด

0 วันทาการ

สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยานี สาขา
เมืองอุทัยธานี

(ระยะเวลาการ
ให้บริการขั้นตอนที่
2.4-2.8 จะรวมกับ
การให้บริการ
ขั้นตอนที่ 2.1-2.3
เท่ากับ 6 วันทา
การ)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตรวจสอบความพร้อมก่อน
อนุญาตให้ดาเนินการ
2.6 เจ้าหน้าทาการตรวจ
สถานที่ทาสุรา (หลังจากนัด
หมายกับผู้ขออนุญาต)
2.7 แจ้งเป็นหนังสือเพื่อนัด
วันลงนามในสัญญาอนุญาต
ให้ทาและขายสุรา
2.8 ทาสัญญาว่าด้วยการ
อนุญาตให้ทาและขายสุรา
ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วันทาการ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ประชาชน
ถูกต้องพร้อม
1)
ประทับตรานิติ
บุคคล)
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
(ไม่เกิน 6 เดือน
บุคคล
การค้า
และรับรองสาเนา
ถูกต้องพร้อม
2)
ประทับตรานิติ
บุคคล
)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคาขอ
1) อนุญาตก่อสร้าง
สถานที่ทาสุรา
แผนผังและแผนที่ แสดงสถานที่ตั้ง
และการติดตั้ง
2)
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์การทา
สุรา
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

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

3)

4)

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อปี
ค่าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ใช้บริการ
หมายเหตุ พบการทุจริตไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้ง สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
สาขาเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ : 081 729 9327
2) ช่องทางการร้องเรียน หน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ใช้บริการ
หมายเหตุ 3) ช่องทางการร้องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์
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)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาขออนุญาตและสัญญาขออนุญาต
19. หมายเหตุ -

