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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตท ำสุรำแช่พืน้เมือง และสุรำแช่อ่ืน นอกจำกสุรำแช่ผลไม้และเบียร์ 
(มำตรำ 5) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 
กระทรวง: กระทรวงการคลงั 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตท าสรุาแชพื่น้เมือง และสรุาแชอ่ื่น นอกจากสรุาแชผ่ลไม้และเบียร์ (มาตรา 5) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี 

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

1) พ.ร.บ. สรุา พ.ศ. 2493 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (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 าสรุาแชพื่น้เมือง และสรุาแชอ่ื่น นอกจากสรุาแชผ่ลไม้และเบียร์ 
(มาตรา 5) ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ีอดุรธานี  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ทีที่จ่ะขออนญุาตใช้เป็นสถานทีข่ออนญุาตท าสรุา / ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน ส านกังานสรรพสามิตพืน้ที่อดุรธานี 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 - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1.คณุสมบตัผิู้ขออนญุาต 
1.1 เป็นสหกรณ์ 
1.2 เป็นกลุม่บคุคลธรรมดาผู้ มีสญัชาตไิทยตามกฎหมายเก่ียวกบัวิสาหกิจชมุชน 
1.3 เป็นกลุม่เกษตรกรท่ีจดทะเบียนตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมีภมูลิ าเนาอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีสถานท่ีท าสรุา
ตัง้อยูข่ณะท่ีขออนญุาต 
1.4 เป็นนิติบคุคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ท่ีมีผู้ ถือหุ้นทกุคนมี สญัชาตไิทย และมีภมูิล าเนาอยูใ่นพืน้ท่ีท่ี
สถานท่ีท าสรุาตัง้อยูข่ณะท่ีขออนญุาต 
1.5 เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบญัญตักิองทนุฟืน้ฟแูละพฒันาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และมีภมูิล าเนาอยูใ่นพืน้ท่ีท่ี2 
2 ลกัษณะสถานท่ีท าสรุาและสถานท่ีก่อสร้างสถานท่ีท าสรุา 
2.1 แยกออกจากสว่นท่ีใช้อยู่อาศยัโดยชดัเจน 
2.2 ตัง้อยูใ่นท าเลและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีบริเวณและพืน้ท่ีเพียงพอท่ีจะท าสรุา โดยไมก่่อให้เกิดอนัตราย เหตุ
เดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายตอ่บคุคลหรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืน 
2.3 ใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัรวมต ่ากว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกวา่เจ็ดคน หรือกรณีท่ีใช้ทัง้เคร่ืองจกัรและคนงาน 
เคร่ืองจกัรต้องมีก าลงัรวมต ่ากวา่ห้าแรงม้าและคนงานต้องน้อยกว่าเจ็ดคน 
3 คณุสมบตัขิองสรุา 
 
3.1 มีแรงแอลกอฮอล์ไมเ่กินกวา่สิบห้าดีกรี 
3.2 มีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ วตัถเุจือปนอาหาร และสารปนเปือ้นในน า้สุราไมเ่กินมาตรฐานท่ีกระทรวงอตุสาหกรรม
ก าหนด 
4 ผู้ขออนญุาตก่อสร้างสถานท่ีท าสรุาแชช่นิดสรุาผลไม้ สรุาแชพื่น้เมือง และสรุาแช่อ่ืน นอกจากเบียร์ ต้องย่ืนค าขอ
อนญุาตก่อสร้างสถานท่ีท าสรุา ณ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ท่ี/พืน้ท่ีสาขาท่ีสถานท่ีท าสรุาตัง้อยู่ 
5. เม่ือได้รับอนญุาตให้ก่อสร้างสถานท่ีท าสรุาแชพื่น้เมือง และสรุาแชอ่ื่น นอกจากสรุาแชช่นิดสรุาผลไม้และเบียร์แล้ว 
ผู้ รับอนญุาตต้องเร่ิมด าเนินการก่อสร้างสถานท่ีท าสรุา ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ในหนงัสืออนญุาต ซึง่ต้องไมเ่กินย่ีสิบ
ส่ีเดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสืออนญุาต ทัง้นี ้เม่ือผู้ รับอนญุาตก่อสร้างสถานท่ีท าสรุาเรียบร้อยแล้วพร้อมท่ีจะเปิด
ด าเนินการ ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้อนญุาตทราบลว่งหน้าก่อนเปิดด าเนินการไมน้่อยกวา่สิบห้าวนั ถ้าผู้ ได้รับอนญุาตไม่
ปฏิบตัิตามก าหนดเวลาท่ีระบไุว้ข้างต้น ให้ถือวา่สละสิทธิการได้รับอนญุาตท าสรุา และจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จาก
ทางราชการไมไ่ด้ 
 
6. ผู้ รับอนญุาตต้องท าสญัาวา่ด้วยการอนญุาตให้ท าและขายสรุาตามแบบท่ีอธิบดีกรมสรรพสามิตก าหนดก่อนเปิด
ด าเนินการท าสรุา 
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7. ผู้ รับอนญุาตต้องขอใบอนญุาตท าสรุา ใบอนญุาตขายสรุา และอ่ืนๆ ตามท่ีกฏหมายวา่ด้วยสรุาก าหนด 
 
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 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแบบค า
ขออนญุาต พร้อมหลกัฐาน 
 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

2.1 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
สถานท่ีท าสรุา (ต้องเป็นไป
ตามแบบแปลนแผนผงัท่ีผู้

6 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ขออนญุาตย่ืนขออนญุาต) 
2.2 เจ้าหน้าท่ีพิจารณา
อนญุาต/ไมอ่นญุาต และ
จดัท าบนัทกึเพ่ือเสนอตอ่
สรรพสามิตพืน้ท่ีผู้ มีอ านาจ
ลงนาม  
2.3 แจ้งเป็นหนงัสือ
อนญุาต/ไมอ่นญุาต ให้
ก่อสร้างสถานท่ีท าสรุา 
 
 

3) 

การพิจารณา 
 

2.4 เม่ือได้รับอนญุาต ผู้ขอ
อนญุาตต้องด าเนินการ
ก่อสร้างสถานท่ีท าสรุา ให้
แล้วเสร็จ และเม่ือพร้อม
ด าเนินการให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 
15 วนั 
2.5 แจ้งเป็นหนงัสือเพ่ือนดั
ตรวจสอบความพร้อมก่อน
อนญุาตให้ด าเนินการ 
2.6 เจ้าหน้าท าการตรวจ
สถานท่ีท าสรุา (หลงัจากนดั
หมายกบัผู้ขออนญุาต) 
2.7 แจ้งเป็นหนงัสือเพ่ือนดั
วนัลงนามในสญัญา
อนญุาตให้ท าและขายสรุา 
2.8 ท าสญัญาวา่ด้วยการ

0 วนัท าการ ส านกังาน
สรรพสามิตพืน้ท่ี
อดุรธานี 

(ระยะเวลาการ
ให้บริการขัน้ตอน
ท่ี 2.4-2.8 จะรวม
กบัการให้บริการ
ขัน้ตอนท่ี 2.1-2.3 
เทา่กบั 6 วนัท า
การ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

อนญุาตให้ท า และขายสรุา 
 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วนัท าการ 
 

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

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

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 (ไมเ่กิน 6 เดือน 
และรับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล 
) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบค ำขอ
อนญุำตก่อสร้ำง
สถำนท่ีท ำสรุำ 

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) 

แผนผงัและแผน
ท่ีแสดงสถำน
ท่ีตัง้และกำร
ตดิตัง้เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์กำร
ท ำสรุำ 

- 1 0 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจ) 

- 0 1 ฉบบั (กรณีมอบอ ำนำจ
ให้บคุคลเดี่ยว 
หรือหลำยคน
กระท ำกำรครัง้
เดียวตดิอำกร
แสตมป์ 10 บำท 
และมำกกวำ่ครัง้
เดียวตดิอำกร
แสตมป์ 30 บำท 
- รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

4) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

- 0 1 ฉบบั (รับรองส ำเนำ
ถกูต้องพร้อม
ประทบัตรำนิติ
บคุคล) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียม ต่อปี 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ -   
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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 - 
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  
1) ค าขออนญุาตและสญัญาขออนญุาต 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 12/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

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

 


