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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตท ำสุรำแช่ชนิดสุรำผลไม้ (ไวน์) (มำตรำ 5) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตท าสรุาแชช่นิดสรุาผลไม้ (ไวน์) (มาตรา 5) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีตอ่เน่ืองจากหนว่ยงานอ่ืน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สรุา พ.ศ. 2493 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยู่ในภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตท าสรุาแชช่นิดสรุาผลไม้ (ไวน์) (มาตรา 5) ส านกังานสรรพสามิต
พืน้ท่ีอดุรธานี  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกัมาตรฐานและพฒันาการจดัเก็บภาษี 1  1488 ถนนนครไชยศรี แขวง

ถนนนครไชยศรี เขตดสิุต กรุงเทพฯ 10300 หรือส านกังานสรพสามิตพืน้ที่/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ส านกังานสรรพสามิตพืน้ทีอ่ดุรธานี 96 ถ.ประจกัษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000           
E-mail : udonthanee@excise.go.th Website : http://udonthani.excise.go.th 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (     1. เวน้วนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์   2. ไม่นบัรวมระยะเวลาในการก่อสร้าง ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. เป็นบริษัทจ ากดัจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ ถือหุ้นสญัชาตไิทยไมน้่อยกว่าร้อยละ 51 หรือเป็นสหกรณ์ 
2. เม่ือได้รับอนญุาตให้ท าสรุาจากกรมสรรพสามิตแล้ว และได้ด าเนินการก่อสร้างโรงงานสรุาเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องแจ้ง
ให้กรมสรรพสามิตก่อนเปิดด าเนินการไมน้่อยกวา่ 15 วนั และด าเนินการท าสญัญาวา่ด้วยการอนญุาตให้ท าและขายสง่
สรุากบักรมสรรพสามิตตามแบบท่ีกรมสรรรพสามิตก าหนด ก่อนเปิดด าเนินการท าสรุา 
3. ผู้ขออนญุาตต้องได้รับใบอนญุาตประกิจการโรงงาน (รง.4) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ผู้อนญุาตต้องขอใบอนญุาต
ท าสรุา ใบอนญุาตขายสรุา และอ่ืน ๆ ตามท่ีกฏหมายวา่ด้วยการสรุาก าหนด 
 
4. หากผู้ขออนญุาตเข้าหลกัเกณฑ์การก าหนดให้ต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องแสดง
หลกัฐานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย 
5. ผู้ขออนญุาตต้องย่ืนขออนญุาตท าสรุาตอ่อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตอ่อธิบดีกรม
สรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต หรือ ผา่นส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีท่ีประสงค์จะใช้เป็นสถานท่ีขออนญุาตท าสรุา 
 
6. ระยะเวลาในการพิจารณาไมน่บัรวมระยะเวลานดัหมายการตรวจสอบสถานท่ี และการก่อสร้างสถานท่ีท าสรุา 
 
 
หมายเหต ุ
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
** พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
** ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
** ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
และคณุสมบตัขิองผู้ขอ
อนญุาตตามหลกัเกณฑ์ 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

2.1 เจ้าหน้าท่ีท าการ
ตรวจสอบสถานท่ี ท่ีใช้ท า
การก่อสร้างสถานท่ีท าสรุา 
(หลงัจากท่ีได้นดัหมายกบัผู้
ขออนญุาต) 
2.2 แจ้งเป็นหนงัสืออนญุาต
ให้ใช้สถานท่ีเพ่ือท าการ
ก่อสร้างสถานท่ีท าสรุา 
2.3 ผู้ขออนญุาตด าเนินการ
ก่อสร้างสถานท่ีท าสรุา    
(จนแล้วเสร็จ) 
2.4 เม่ือได้ด าเนินการ
ก่อสร้างสถานท่ีท าสรุาแล้ว
เสร็จ ผู้ขออนญุาตต้องแจ้ง
ให้กรมสรรพสามิตทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่กวา่ 15 
วนั นบัแตว่นัด าเนินการ
ก่อสร้างสถานท่ีท าสรุาแล้ว
เสร็จ           เพ่ือให้กรม
สรรพสามิตตรวจสอบความ
พร้อมก่อนอนญุาตให้เปิด
ด าเนินการ 
 

29 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

2.5เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจ
สถานท่ีท าสรุา (หลงัจากนดั
หมายกบัผู้ขออนญุาต) 
2.6แจ้งเป็นหนงัสือเพ่ือนดั
วนัลงนามในสญัญา
อนญุาตให้ท า และขายสรุา 
2.7ท าสญัญาวา่ด้วยการ
อนญุาตให้ท า และขายสรุา 
 

0 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

(ระยะเวลาการ
ให้บริการขัน้ท่ี 
2.5-2.7 รวมกบั
การให้บริการขัน้ท่ี 
2.1-2.4 เทา่กบั 
29 วนัท าการ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (ออกไมเ่กิน 6 
เดือน  และรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง
พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

โครงกำรลงทนุ
ก่อสร้ำงโรงงำน
สรุำ พร้อมด้วย
แผนท่ี/แผนผงั 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

ค ำขออนญุำต
ประกอบกิจกำร
โรงงำนตำม
กฎหมำยวำ่ด้วย
โรงงำน 

กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม 

0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

3) 

หลกัฐำนรำยงำน
กำรวิเครำะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ถ้ำ
มี) 

- 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

4) 

โฉหนดท่ีดนิ กรมท่ีดนิ 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจ) 

- 1 0 ฉบบั (-กรณีมอบอ ำนำจ
ให้บคุคลเดี่ยว 
หรือหลำยคน
กระท ำกำรครัง้
เดียวตดิอำกร
แสตมป์ 10 บำท 
และมำกกวำ่ครัง้
เดียวตดิอำกร
แสตมป์ 30 บำท 
- ลงลำยมือช่ือ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พร้อมประทบัตรำ
นิตบิคุคล) 

6) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

7) 

หนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท 
(เฉพำะบริษัท
จ ำกดั) 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

8) 

บญัชีรำยช่ือผู้ ถือ
หุ้น 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียม  ต่อปี 

 ค่ำธรรมเนียม 5,000 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  หนว่ยงานต้นสงักดั กรมสรรพสามิต 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน หนว่ยงาน ณ จดุย่ืนค าขอ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี ท่ีใช้บริการ 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th 

หมายเหตุ –  
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4) ช่องทำงกำรร้องเรียน  โทรศพัท์ โทรศพัท์สายดว่น 1713 
หมายเหตุ - กรณีต้องการเพิ่มรายละเอียด เร่ือง การร้องเรียน เชน่ “พบการทจุริต ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

บริการไมป่ระทบัใจ” โปรดแจ้ง สรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี  โทรศพัท์  081-7087025 
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 12/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย Akkhadech Winaipanit 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


