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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตทำสุรำกลั่นชุมชน (มำตรำ 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตทาสุรากลัน่ ชุมชน (มาตรา 5)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติสรุ า พ.ศ. 2493
2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื ่อง วิ ธีบริ หารงานสุรา พ.ศ.2546 (ฉบับที ่ 4) ลว. 21 ม.ค. 2546
3) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื ่อง วิ ธีบริ หารงานสุรา พ.ศ.2546 (ฉบับที ่ 5) ลว. 12 ก.ย. 2546
4) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงือ่ นไขการอนุญาตให้ทาและขายสุรากลัน่ ชุมชน
พ.ศ.2546 ลว. 22 ม.ค. 2546
5) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงือ่ นไขการอนุญาตให้ทาและขายสุรากลัน่ ชุมชน
พ.ศ.2546 (ฉบับที ่ 2) ลว. 11 ธ.ค. 2546
ุ ภาพสุรา ลว. 4 มิ .ย. 2546
6) ประกาศกรมสรรพสามิ ต เรื ่อง กาหนดหน่วยงานตรวจวิ เคราะห์คณ
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตทาสุรากลัน่ ชุมชน (มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์
สาขาลาดยาว
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ: สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที น่ ครสวรรค์ สาขาลาดยาว
สถานที่ต้ัง: ทีว่ ่าการอาเภอลาดยาว ชัน้ 3 อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
เบอร์ โทรศัพท์ : 0-5627-2274
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อีเมล์ : e76310@excise.go.th
ที ร่ ้านค้าตัง้ อยู่/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 ( 1. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ไม่นบั รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง
)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. คุณสมบัตผิ ้ ขู ออนุญาต
1.1 เป็ นสหกรณ์
1.2 เป็ นกลุม่ บุคคลธรรมดาผู้มีสญ
ั ชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
1.3 เป็ นกลุม่ เกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่สถานที่ทา
สุรากลัน่ ชุมชนตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
1.4 เป็ นนิติบคุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผ้ ถู ือหุ้นทุกคนมีสญ
ั ชาติไทย และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่ที่
สถานที่ทาสุรากลัน่ ชุมชนตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
1.5 เป็ นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื น้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นพื ้นที่
ที่สถานที่ทาสุรากลัน่ ชุมชนตังอยู
้ ข่ ณะที่ขออนุญาต
2. ลักษณะสถานที่ทาสุราและสถานที่ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา
2.1 แยกออกจากส่วนที่ใช้ อยูอ่ าศัยโดยชัดเจน
2.2 ตังอยู
้ ใ่ นทาเลและสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม มีบริเวณและพื ้นที่เพียงพอที่จะทาสุรา โดยไม่ก่อให้ เกิดอันตราย เหตุ
เดือดร้ อนราคาญ หรื อความเสียหายต่อบุคคลหรื อทรัพย์สินของผู้อื่น
2.3 ตังอยู
้ ห่ า่ งจากแหล่งน ้า สาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร
2.4 มีระบบบาบัดน ้าเสียที่ไม่ก่อ ให้ เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อมตามแนวทางปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
2.5 ใช้ เครื่ องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่าห้ าแรงม้ า หรื อใช้ คนงานน้ อยกว่าเจ็ดคน หรื อกรณีที่ใช้ ทงเครื
ั ้ ่ องจักรและคนงาน
เครื่ องจักรต้ องมีกาลังรวมต่ากว่าห้ าแรงม้ าและคนงานต้ องน้ อยกว่าเจ็ดคน
3. คุณสมบัตขิ องสุรา
3.1 สุราที่จะผลิตได้ จะต้ องเป็ นสุราชนิดสุราขาว แรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 35 ดีกรี 40 ดีกรี เท่านัน้
3.2 ขนาดภาชนะบรรจุสรุ าให้ มีขนาด ดังนี ้ 0.330 ลิตร และ 0.625 ลิตร ขึ ้นไป
3.3 สุราต้ องมีคณ
ุ ลักษณะเป็ นไปตามมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (สุรากลัน่ ชุมชน)
4. การทาสุรา
4.1 ผู้ได้ รับอนุญาตจะต้ องดาเนินการก่อสร้ างสถานที่ทาสุราจะต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบหกเดือนนับ
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แต่วนั ที่ได้ รับหนังสืออนุญาต และเมื่อดาเนินการก่อสร้ างสถานที่ทาสุราแล้ วเสร็จพร้ อมเปิ ดดาเนินการให้ แจ้ งเป็ นหนังสือ
ให้ ผ้ อู นุยาตทราบไม่น้อยกว่าห้ าวัน
4.2 ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องทาสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ผลิตและจาหน่ายตามแบบที่กรมสรรพสามิตกาหนดก่อนเปิ ด
ดาเนินการทาสุรา
4.3 ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องขอใบอนุญาตทาสุรา ใบอนุญาตขายสุรา และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้ วยสุรากาหนด
หมำยเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ 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
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบแบบคา 1 วันทาการ
ขออนุญาต พร้ อมหลักฐาน

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
6 วันทาการ
สถานที่ทาสุรา (ต้ องเป็ นไป
ตามแบบแปลนแผนผังที่ผ้ ู
ขออนุญาตยื่นขออนุญาต)
2.2 เจ้ าหน้ าที่พิจารณา

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

-

กรมสรรพสามิต

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

กรมสรรพสามิต

(ระยะเวลาการ
ให้ บริการขันที
้ ่ 2.6
-2.7 จะรวมกับ
การให้ บริการขันที
้ ่
2.1-2.5 เท่ากับ 6
วันทาการ)

อนุญาต/ไม่อนุญาต และ
จัดทาบันทึกเพื่อเสนอต่อ
สรรพสามิตพื ้นที่ผ้ มู ีอานาจ
ลงนาม
2.3 แจ้ งเป็ นหนังสือ
อนุญาต/ไม่อนุญาต ให้
ก่อสร้ างสถานที่ทาสุรา
2.4 เมื่อได้ รับอนุญาต ผู้ขอ
อนุญาตต้ องดาเนินการ
ก่อสร้ างโรงงานสถานที่ทา
สุรา ให้ แล้ วเสร็จและเมื่อ
พร้ อมดาเนินการให้ แจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 15 วัน
2.5 เจ้ าหน้ าที่ทาการตรวจ
สถานที่ทาสุรา (หลังจากนัด
หมายกับผู้ขออนุญาต)
การพิจารณา
3)

2.6 แจ้ งเป็ นหนังสือเพื่อนัด 0 วันทาการ
วันลงนามในสัญญา
อนุญาตให้ ทาและขายสุรา
2.7 ทาสัญญาว่าด้ วยการ
อนุญาตให้ ทา และขายสุรา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
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ที่

1)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

0

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)
(ออกไม่เกิน 6
เดือน และรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
อนุญำตก่อสร้ ำง
สถำนที่ทำสุรำ
แผนผังและแผน ที่แสดงสถำน
ที่ตงและกำร
ั้
ติดตังเครื
้ ่ องจักร
และอุปกรณ์กำร
ทำสุรำ
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจ)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(-กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลเดี่ยว
หรื อหลำยคน
กระทำกำรครัง้
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 10 บำท
และมำกกว่ำครัง้
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ที่

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
เดียวติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
- ลงลำยมือชื่อ
พร้ อมประทับตรำ
นิตบิ คุ คล)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรำนิติ
บุคคล)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียม ต่ อปี
ค่ ำธรรมเนียม 2,000 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ – พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ
โปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่สาขาลาดยาว เบอร์ โทรศัพท์ 0-5627-2274
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ 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)
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาขออนุญาตก่อสร้ างและสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ทาและขายสุรากลัน่ ชุมชน
-

19. หมำยเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

16/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Suparada Srisongkram
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

