คำอธิบายการกรอกขอมูล
แบบ ภส. 04-01 คำขออนุญาตผลิตสุรา
หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
สำหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ

วันเดือนป
เจาหนาที่ผูรับ

เรียน อธิบดี (ผานเจา
พนักงานสรรพสามิต สำงาน
สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา
...)
1. ขอมูลผูประสงคจะ ชื่อ
ผลิตสุรา
เลขทะเบียนนิติบุคคล
สถานประกอบการแหงใหญ
ตั้งอยูที่ อาคาร
ชั้นที่
เลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย

ความหมาย
การบันทึกเลขทะเบียนรับของหนวยงาน
ตามลำดับการรับหนังสือ ซึ่งเริ่มลำดับที่
1 สำหรับวันที่ 1 ม.ค. ของทุกป
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับแบบฟอรม
ลายมือชื่อเจาหนาที่ ที่ไดทำการรับ
แบบฟอรม และมีชื่อพรอมทั้งตำแหนงใน
วงเล็บชัดเจน
ชื่อสำงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา

ตัวอยางขอมูล
01111

ชื่อผูยื่นคำขอ
เลขทะเบียนนิติบุคคลผูยื่นคำขอ
ชื่ออาคารของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
ชั้นที่ของอาคารของสถานประกอบการ
บานเลขที่ของสถานประกอบการ
หมูที่ของสถานประกอบการ
ชื่อตรอกหรือซอยของสถานประกอบการ
ชือ่ ถนนของสถานประกอบการ
ชื่อตำบลหรือแขวงของสถาน
ประกอบการ
ชื่ออำเภอหรือเขตของสถานประกอบการ
ชื่อจังหวัดของสถานประกอบการ
รหัสไปรษณียของสถานประกอบการ

นายผลิต สุรา
0104444142125
อาคารสุราไท

1 พ.ย. 2562
นายรักชาติ รับเรื่อง
(นักวิชาการสรรพสามิต)
ปทุมธานี

22
7
เมืองใหม
คลองหลวง
คลองสอง
คลองหลวง
ปทุมธานี
12120

หมวดขอมูลตามแบบ

2. วัตถุประสงคของ
การยื่นคำขอรับ
ใบอนุญาตแบบ

ชื่อขอมูล

ความหมาย
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
Email
อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการ
2.1  ประสงคจะผลิตสุรา กรณีประสงคจะขออนุญาตผลิตสุรา
ตอเนื่องจากที่ไดรับ
ตอเนื่องจากที่ไดรับใบอนุญาตผลิตสุรา
ใบอนุญาตผลิตสุรา เลขที่
เดิม ระบุเลขใบอนุญาตผลิต
ขนาดกำลังการผลิตตาม
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน
2.2  ประสงคจะผลิตสุรา
 เบียรที่มิใชเบียรผลิตเพื่อ
ขาย ณ สถานที่ผลิต
 เบียรผลิตเพื่อขาย ณ
สถานที่ผลิต
 สุราแชทุกชนิดที่มิใช
เบียรและสุราแชชุมชน
 สุราแชชุมชน

ขนาดกำลังการผลิตของสถาน
ประกอบการ

ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อผลิตสุรา
สุราแช
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อผลิตเบียรที่
มิใชเบียรผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อผลิตเบียรผลิต
เพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อผลิตสุราแชทุก
ชนิดที่มิใชเบียรและสุราแชชุมชน
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อผลิตสุราแช
ชุมชน
สุรากลั่น
 วิสกี้ บรั่นดี และยิน
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อผลิตวิสกี้
บรั่นดี และยิน
 เอทานอล
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อผลิตเอทานอล
 สุรากลั่นชนิดอื่น
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อผลิตสุรากลั่น
นอกจากวิสกี้ บรั่นดี ยินและ ชนิดอื่น นอกจากวิสกี้ บรั่นดี ยินและเอ
เอทานอล
ทานอล
 สุรากลั่นชุมขน
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อผลิตสุรากลั่น
ชุมขน
(1) สถานที่จะผลิตสุรา เลขที่
บานเลขที่ในทะเบียนบานของสถาน
ประกอบการ

ตัวอยางขอมูล
02-564-4444
contact@liqueur.co.th
 ประสงคจะผลิตสุรา
ตอเนื่องจากที่ไดรับ
ใบอนุญาตผลิตสุรา เลขที่
25620012377889
วันละ 50 ลิตร

หมวดขอมูลตามแบบ

(2)
(3)
(4)

(5)

ชื่อขอมูล

ความหมาย
หมูที่
หมูที่ของที่อยูของสถานประกอบการ
ตรอก/ซอย
ชื่อตรอกหรือซอยของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
ถนน
ชื่อถนนของที่อยูของสถานบริการ
ตำบล/แขวง
ชื่อตำบลหรือแขวงของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
อำเภอ/เขต
ชื่ออำเภอหรือเขตของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
จังหวัด
ชื่อจังหวัดของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณียของที่อยูของสถาน
ประกอบการ
โทรศัพท
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดของสถาน
ประกอบการ
Email
อีเมลที่ติดตอไดของสถานประกอบการ
ขนาดกำลังการผลิต
ขนาดกำลังการผลิตของสถาน
ประกอบการ
วันทำการปกติ ตั้งแตเวลา... วันเวลาทำการปกติของสถาน
น. ถึงเวลา ... น. ปละ ... วัน ประกอบการ จำนวนวันทำการตอป
จำนวนแรงงานที่ใช...คน
จำนวนแรงงานคนที่ใช และกำลังการ
และมีเครื่องจักรและอุปกรณ ผลิตชองเครื่องจักรและอุปกรณ หนวย
ที่ใชผลิตสุราชนาด (รวม).... แรงมา
แรงมา
วัตถุดิบที่เปนสาระสำคัญที่ใช วัตถุดิบที่เปนสาระสำคัญในการผลิตสุรา
ในการผลิตสุรา คือ
ปริมาณการใชผลิตสุราตอป ปริมาณการผลิตตอป
แหลงที่มาของวัตถุดิบ
แหลงที่มาของวัตถุดิบ

ตัวอยางขอมูล

หมวดขอมูลตามแบบ
ชื่อขอมูล
(6)
ระยะเวลากอสรางโรง
อุตสาหกรรม และติดตั้ง
เครื่องจักรอุปกรณ ใหแลว
เสร็จภายใน ... วัน นับแต
วันที่ไดรับใบอนุญาต
(7)
กำหนดเวลาเปดดำเนินการ
ในวันที่
(1) สหกรณหรือกลุม
3. เอกสารหรือ
หลักฐาน 3.1 เอกสาร เกษตรกรที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณ
หรือหลักฐานแสดง
คุณสมบัติผูขออนุญาต  สำเนาใบสำคัญรับจด
ทะเบียนสหกรณ หรือ
ใบสำคัญรับจดทะเบียนกลุม
เกษตรกร
 สำเนาขอบังคับสหกรณ
หรือขอบังคับกลุมเกษตรกร

ความหมาย
ระยะเวลากอสรางโรงอุตสาหกรรม และ
ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ใหแลวเสร็จ นับ
แตวันที่ไดรับใบอนุญาต

กำหนดเวลาเปดดำเนินการ

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
ใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ หรือ
ใบสำคัญรับจดทะเบียนกลุมเกษตรกร

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
ขอบังคับสหกรณหรือขอบังคับกลุม
เกษตรกร
 รายชื่อคณะกรรมการ
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของรายชื่อ
ของสหกรณหรือของกลุม
คณะกรรมการของสหกรณหรือของกลุม
เกษตรกร
เกษตรกร
 สำเนาจะเบียนบานของ จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
คณะกรรมการกลุมเกษตรกร จะเบียนบานของคณะกรรมการกลุม
เกษตรกร
(2) วิสาหกิจชุมชนตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน
 สำเนาหนังสือสำคัญ
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
รับรองวิสาหกิจชุมชนตาม
หนังสือสำคัญรับรองวิสาหกิจชุมชนตาม

ตัวอยางขอมูล

หมวดขอมูลตามแบบ

ชื่อขอมูล
กฎหมายวาดวยการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน
 สำเนาวัตถุประสงค
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน
 รายชื่อและสัญชาติกลุม
บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน
(3) องคกรเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
กองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร
 สำเนาใบสำคัญรับจด
ทะเบียนองคกรเกษตรกร
 สำเนาขอบังคับองคกร
เกษตรกร
 รายชื่อคณะกรรมการ
ขององคกรเกษตรกร
 สำเนาทะเบียนบานของ
คณะกรรมการองคกร
เกษตรกร
(4) นิติบุคคล
 สำเนาใบสำคัญแสดงการ
จดทะเบียนหางหุนสวน/
บริษัท
 สำเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคล

ความหมาย
กฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
วัตถุประสงควิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของรายชื่อ
และสัญชาติกลุมบุคคลธรรมดาตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
ใบสำคัญรับจดทะเบียนองคกรเกษตรกร
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
ขอบังคับองคกรเกษตรกร
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของรายชื่อ
คณะกรรมการขององคกรเกษตรกร
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
ทะเบียนบานของคณะกรรมการองคกร
เกษตรกร
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหาง
หุนสวน/บริษัท
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคล

ตัวอยางขอมูล

หมวดขอมูลตามแบบ

3.2 เอกสารหรือ
หลักฐานเกี่ยวกับ
สถานที่

ชื่อขอมูล
 สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือ
หุนและสำเนาหนังสือ
บริคณหสนธิ
 สำเนารายละเอียด
วัตถุประสงคหางหุนสวน/
บริษัท
 แผนที่แสดงที่ตั้งโรง
อุตสาหกรรมสุรา
 แบบแปลนแผนผังแสดง
สิ่งปลูกสรางภายในบริเวณ
โรงอุตสาหกรรมโดยละเอียด
โดยใหแสดงการติดตั้ง
เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการ
ผลิตสุราทุกขั้นตอน กรณีสุรา
กลั่นใหแสดงการติดตั้งเครื่อง
กลั่นสุราดวย
 สำเนาหลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในพื้นที่ดินที่ตั้ง
โรงอุตสาหกรรม หรือหนังสือ
แสดงความยินยอมใหใชพนื้
ที่ดินที่ตั้งโรงอุตสาหกรรม
หรือ หนังสืออนุญาตจากผูมี
อำนาจ (เชน กำนักหรือ
ผูใหญบาน) อนุญาตใหทำ
ประโยชนในพื้นที่ดินที่ตั้งโรง
อุตสาหกรรม กรณีที่ทาง
ราชการไมสามารถออก

ความหมาย
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
บัญชีรายชื่อผูถือหุนและสำเนาหนังสือ
บริคณหสนธิ
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
รายละเอียดวัตถุประสงคหางหุนสวน/
บริษัท
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของแผนที่
แสดงที่ตั้งโรงอุตสาหกรรมสุรา
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของแบบ
แปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสรางภายใน
บริเวณโรงอุตสาหกรรมโดยละเอียด โดย
ใหแสดงการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณที่ใช
ในการผลิตสุราทุกขั้นตอน กรณีสุรากลั่น
ใหแสดงการติดตั้งเครื่องกลั่นสุราดวย

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในพื้นที่ดินที่ตั้งโรง
อุตสาหกรรม หรือหนังสือแสดงความ
ยินยอมใหใชพื้นที่ดินที่ตั้งโรง
อุตสาหกรรม หรือ หนังสืออนุญาตจากผู
มีอำนาจ (เชน กำนักหรือผูใหญบาน)
อนุญาตใหทำประโยชนในพื้นที่ดินที่ตั้ง
โรงอุตสาหกรรม กรณีที่ทางราชการไม
สามารถออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในที่ดิน

ตัวอยางขอมูล

หมวดขอมูลตามแบบ

3.3 เอกสารหรือ
หลักฐานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรและ
อุปกรณ

3.4 กรรมวิธีผลิตสุรา
3.5 เอกสารหรือ
หลักฐานอื่น ๆ

4. คำรับรอง

ชื่อขอมูล
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในที่ดิน
 แผนผังการกอสราง
ระบบบำบัดน้ำเสีย (เฉพาะ
สุราแชชุมชนและสุรากลั่น
ชุมชน)
 รายการเครื่องจักรและ
อุปกรณที่ผลิตสุราทั้งหมด
กรณีสุรากลั่นชุมชนตองจัดให
มีวิศวกรผูซึ่งไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกรเปนผู
รับรอง เวนแตกรณีใชเครื่อง
กลั่นสุราชุมชนแบบพื้นบาน
ใหผูขอรับใบอนุญาตเปนผู
รับรอง
กรรมวิธีการผลิตสุรา

ความหมาย

ตัวอยางขอมูล

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของแผนผัง
การกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย (เฉพาะ
สุราแชชุมชนและสุรากลั่นชุมชน)
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของรายการ
เครื่องจักรและอุปกรณที่ผลิตสุราทั้งหมด
กรณีสุรากลั่นชุมชนตองจัดใหมีวิศวกรผู
ซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
วิศวกรเปนผูรับรอง เวนแตกรณีใชเครื่อง
กลั่นสุราชุมชนแบบพื้นบานใหผูขอรับ
ใบอนุญาตเปนผูรับรอง

จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของหลักฐาน
เกี่ยวกับวิธีการผลิตสุรา
 สำเนาบัตรประจำตัว
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของสำเนา
ประชาชนผูมีอำนาจลงนามที่ บัตรประจำตัวประชาชนผูมีอำนาจลง
ยื่นคำขอ
นามที่ยื่นคำขอ
 หนังสือมอบอำนาจและ จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของหนังสือ
สำเนาบัตรประจำตัว
มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนผูรับมอบอำนาจ ประชาชนผูรับมอบอำนาจ
 ระบุ ...
จำนวนหนากระดาษ (แผน) ของเอกสาร
อื่น ๆ ระบุชื่อเอกสาร
ลงชื่อ… (...)
ลงชื่อผูยื่นคำขอ พรอมชื่อ-ชื่อสกุลใน
วงเล็บชัดเจน

 สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนผูมีอำนาจลงนาม
ที่ยื่นคำขอ
 หนังสือมอบอำนาจ
และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนผูรับมอบอำนาจ

นายผลิต สุรา
(นายผลิต สุรา)

หมวดขอมูลตามแบบ
5. การพิจารณาของ
เจาพนักงาน
สรรพสามิต

ชื่อขอมูล
วันที่
 มีความถูกตอง เห็นควร
ตรวจสอบสถานที่ที่จะผลิต
สุรา
 ไมถูกตอง ไดแก...
ลงชื่อ... (…)
ตำแหนง
วัน เดือน ป

6. คำสั่งอธิบดี

7. การรับใบอนุญาต
ผลิตสุรา

ความหมาย
วัน/เดือน/ป ที่ยื่นแบบ
ความเห็นเจาพนักงานกรณีมีความ
ถูกตอง เห็นควรตรวจสอบสถานที่ที่จะ
ผลิตสุรา
ความเห็นเจาพนักงานกรณีไมถูกตอง
ระบุเหตุผลที่ไมออกใบอนุญาต
ลงชื่อเจาพนักงานสรรพสามิต พรอมชื่อชื่อสกุล
ตำแหนงขอเจาพนักงานผูพิจารณา

วัน/เดือน/ป ที่เจาพนักงานสรรพสามิต
พิจารณา
 ใหออกใบอนุญาตขาย
ความเห็นอธิบดีใหออกใบอนุญาตขาย
สุราผลิตสุรา และแจงใหผู
สุราผลิตสุรา และแจงใหผูไดรับ
ไดรับใบอนุญาตมารับ
ใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน
ใบอนุญาตภายใน 30 วันนับ นับแตวันที่ไดรับแจง
แตวันที่ไดรับแจง
 ไมออกใบอนุญาตผลิต ความเห็นอธิบดีไมออกใบอนุญาตผลิต
สุรา และแจงคำสั่งเปน
สุรา และแจงคำสั่งเปนหนังสือใหผูยื่นคำ
หนังสือใหผูยื่นคำขอ
ขอใบอนุญาตทราบ
ใบอนุญาตทราบ
ลงชื่อ... (…)
ลงชื่ออธิบดีกรมสรรพสามิต
ตำแหนง
วันที่
ลงชื่อ...(...)
วัน..เดือน...พ.ศ....

ตัวอยางขอมูล
1 พ.ย. 2562
 มีความถูกตอง เห็น
ควรตรวจสอบสถานที่ที่จะ
ผลิตสุรา

นายชวย พิจารณา
(นายชวย พิจารณา)
เจาพนักงานสรรพสามิต
พื้นที่
1 พ.ย. 2562
 ใหออกใบอนุญาตขาย
สุราผลิตสุรา และแจงใหผู
ไดรับใบอนุญาตมารับ
ใบอนุญาตภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง

นายอนุมัติ จัดให
(นายอนุมัติ จัดให)
ตำแหนงขอเจาพนักงานผูออกคำสั่ง
อธิบดีกรมสรรพสามิต
วัน/เดือน/ป ที่สรรพสามิตพื้นที่พิจารณา 5 พ.ย. 2562
ลงชื่อผูยื่นคำขออนุญาต ณ วันที่รับ
นายผลิต สุรา
ใบอนุญาต
(นายผลิต สุรา)
วัน เดือน ป ที่ไดรับใบอนุญาต
22 พ.ย. 2562

