กรมสรรพสามิต
เลขที ๑๔๘๘ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
https://www.excise.go.th

พบการทุจริต ไม่ได้รับความเปนธรรม บริการไม่ประทับใจ
โปรดแจ้งสํานักงานสรรพสามิตพืนทีภูเก็ต
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๘๑

สํานักงานสรรพสามิตพืนทีภูเก็ต
่
เลขที ๒๓ ชัน ๓ ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ่
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๘๑ ต่อ ๗๘๖๐๒๒ (ใบขออนุญาต)
Website: https://www.phuket.excise.go.th

NOTE

NOTE

NOTE

คํานํา
คู่มือประชาชนเล่มนีได้จัดทําขึนเพือแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจโดยทัวไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพือแนะนําให้ประชาชนทราบถึงบทบาท ภารกิจของกรมสรรพสามิตและ
ส่วนทีจะเข้ามาเกียวข้องกับงานของสรรพสามิต ซึงจะทําให้สามารถเข้ารับบริการได้
อย่างสะดวกเพือส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และร่วมมือร่วมใจทีจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบของกรมสรรพสามิต ซึงคู่มือเล่มนีได้จัดทําขึนในลักษณะรูป
เล่มทีกะทัดรัดจึงมีข้อมูลการบริการเพียงระดับหนึงหากต้องการทราบรายละเอียดที
นอกเหนือจากนีขอให้สอบถามได้จากเจ้าหน้าทีสํานักงานสรรพสามิตพืนทีภูเก็ต
ท้ายนี สํานักงานสรรพสามิตพืนทีภูเก็ตหวังว่าคู่มือประชาชนเล่มนีจะเปนผล
ทําให้การบริหารจัดการและการให้บริการมีประสิทธิภาพยิงขึนอันเปนประโยชน์ต่อ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต่อไป

สํานักงานสรรพสามิตพืนทีภูเก็ต
ธันวาคม ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า
แนะนํากรมสรรพสามิต

การจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการของกรมสรรพสามิต
การบริหารงานจัดเก็บภาษีโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

แนะนําสํานักงานสรรพสามิต

โครงสร้างสํานักงานสรรพสามิตพืนทีภูเก็ต
อํานาจหน้าที

สถานทีห้ามออกใบอนุญาตขายสุรา

สถานทีห้ามออกใบอนุญาตขายยาสูบ

การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

ผูท
้ มี
ี หน้าทีต้องขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

ก-ข
๑
๒
๔
๕
๖
๗

ระยะเวลาการให้บริการ

๘
๙
๑๐
๑๒
๑๒

ประเภทของใบอนุญาตขายสุรา

๑๓

ประเภทของใบอนุญาตขายไพ่

๑๕

ขันตอนการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

การขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต
สถานทีขอใบอนุญาต

ประเภทของใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ประเภทของใบอนุญาตขายยาสูบ

๑๔

***หากท่านมีข้อสงสัย***
สามารถสอบถามได้ที
สํานักงานสรรพสามิตพืนทีภูเก็ต
่
เลขที ๒๓ ชัน ๓ ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ่
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๘๑ ต่อ ๗๘๖๐๒๒ (ใบขออนุญาต)
Website: https://www.phuket.excise.go.th

สารบัญ

กิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของจังหวัดภูเก็ต

หน้า
เอกสารและหลักฐานทีต้องนํามาในวันขอใบอนุญาต
กรณีผข
ู้ ออนุญาตมาด้วยตัวเอง

กรณีผข
ู้ ออนุญาตมิได้มาด้วยตัวเอง

การขอใบอนุญาตปต่อไป
กิจกรรมโครงการ "ครัวปนอิม สํานักงานสรรพสามิตพืนทีภูเก็ต"
โครงการครัวปนอิม
"สํานักงานสรรพสามิตพืนทีภูเก็ต" มอบอาหารกลางวันเพือช่วยหลือผู้
ประสบภัย COVID-๑๙ ระหว่างวันที ๒๒ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๓ - ๓ กรกฎาคม
๒๕๖๓ รวม ๑๐ วัน (เว้นวันหยุดราชการ) ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการ
กระทรวงการคลังจังหวัดภูเก็ต

๒๔

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสุรา ยาสูบ และไพ่
ข้อแนะนําการจําหน่ายสุราทีสําคัญ

ผูไ้ ด้รบ
ั ใบอนุญาตจําหน่ายสุราต้องปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย
บทลงโทษสําหรับผูก
้ ระทําผิด

ข้อแนะนําการจําหน่ายยาสูบทีสําคัญ

ผูไ้ ด้รบ
ั ใบอนุญาตจําหน่ายยาสูบต้องปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย
บทลงโทษสําหรับผูก
้ ระทําผิด

กิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

๑๖
๑๖
๑๗

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

แนะนํากรมสรรพสามิต
ก ร ม ส ร ร พ ส า มิ ต

กิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของจังหวัดภูเก็ต

ส ถ า น ที ตั ง

เลขที ๑๔๘๘ ถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๐๐

สังกัดกระทรวงการคลัง

โ ท ร ศั พ ท์

เ ว็ บ ไ ซ ต์

๐ ๒๒๔๑ ๕๖๐๐ - ๑๙
๐ ๒๖๖๘ ๖๕๖๐ - ๘๙

https://www.excise.go.th

อ ธิ บ ดี ก ร ม ส ร ร พ ส า มิ ต

ส า ย ด่ ว น

นายลวรณ แสงสนิท
E-mail : lavaron@excise.go.th

๑๗๑๓

สรรพสามิตพืนทีภูเก็ตมอบแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ให้กับโรงเรียน
ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต สรรพสามิตพืนทีภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าทีได้นา
ํ
แอลกอฮอล์แปลงสภาพ ไปมอบให้โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

๒๓

ก

แนะนํากรมสรรพสามิต
(ต่อ)
วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้นําการจัดเก็บภาษีเพือสังคม สิงแวดล้อม และพลังงาน
The leader of tax collection for society,environment and
energy.
พันธกิจ (Mission)

ภาคผนวก

บริหารการจัดเก็บภาษีเพือส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยังยืน
ขับเคลือนมาตรการภาษีเพือความผาสุกของประชาชน
พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีเพือรองรับยุควิถีชีวิตแบบใหม่
(New Normal)
บริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)
นํานวัตกรรมมาใช้เพือการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างยังยืน
เพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพือสังคม สิงแวดล้อมและพลังงาน
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพือการเปลียนแปลงของสังคมในยุคปจจุบัน
พัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

ค่านิยม
S = Standardization (ความมีมาตรฐาน)
T = Transparency (ความโปร่งใส)
A = Accountability (จิตสํานึกความรับผิดชอบ)
R = Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย)
S = Satisfaction (ความพึงพอใจ)

ข
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บทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิด

ประเภทสินค้า

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ป พ.ศ.2560 กําหนดว่า สินค้าและบริการทีต้องดําเนินการจัด
เก็บภาษีสรรพสามิต ได้แก่
๑. นํามันและผลิตภัณฑ์นามั
ํ น
๒. เครืองดืม
๓. เครืองใช้ไฟฟา
๔. แบตเตอรี
๕. แก้วและเครืองแก้ว
๖. รถยนต์ (รถยนต์นง
ั รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสารทีมีทนั
ี งไม่เกิน 10 คน)
๗. รถจักรยานยนต์
๘. เริอยอชต์ และยานพาหนะทางนําทีใช้เพือความสําราญ
๙. นําหอม หัวนําหอม และนํามันหอม
๑๐. พรมและสิงทอปูพืนอืน(เฉพาะทีทําด้วยขนสัตว์)
๑๑. หินอ่อนและหินแกรนิต

ขายยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ขายยาสูบเกินราคาทีกําหนด มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในทีเปดเผย มีโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท

เปลียนสถานทีขายจากทีระบุไว้ในใบอนุญาตโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต มีโทษ
ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

ใบอนุญาตหายหรือชํารุดเสียหายมากไม่มาขอรับใบแทนภายใน ๓๐ วันนับ
แต่วันใบอนุญาตขายหายหรือชํารุดมีโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท

ผู้ใดขายยาเส้นหรือยาสูบทีมิได้ปดแสตมปยาสูบมีโทษปรับ ๑๕ เท่าของค่า
๑๒. สินค้าสารทําลายชันบรรยากาศ ได้แก่ สารเคมีประเภทไฮโดรคาร์บอนทีมีคลอรีน ฟลูออรีนหรือ
โบรมีนเปนองค์ประกอบ หรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน
๑๓. สุรา
๑๔. ยาสูบ
๑๕. ไพ่

แสตมปยาสูบ

ผู้ได้รับใบอนุญาตขายบุหรีไม่ปฏิบัติตาม พ. ร. บ. นี หรือกฎกระทรวงที

กําหนดอธิบดีมีอานาจสังพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดไม่เกินครังละ ๖ เดือน
หรือสังเพิกถอนใบอนุญาตเสีย

ประเภทบริการ
๑. กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ ได้แก่ สถานมหรสพ สถานทีฉายภาพยนตร์ ไนต์คลับ สถานนําหรืออบ
ตัวและนวด เปนต้น
๒. กิจการเสียงโชค เช่น สนามแข่งม้า การออกสลากกินแบ่ง เปนต้น
๓. กิจการทีได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ ได้แก่ กิจการโทรคมนาคม

๑

๒๒

ข้อแนะนําการจําหน่ายยาสูบทีสําคัญ
ผู้ได้รับใบอนุญาตจําหน่ายยาสูบ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี

ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในทีเปดเผย ณ สถานทีระบุไว้ในใบอนุญาต
ต้องขายยาสูบ ณ สถานทีทีระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านัน

ต้องซือยาสูบจากผูม
้ ใี บอนุญาตขายยาสูบป. ๓ (ขายส่ง) หรือป. ๒
(ขายส่งช่วง)

กรณีการแบ่งขายปลีกยาสูบให้เปดของยาสูบโดยต้องทําลายแสตมป
ยาสูบให้เสียสภาพไปและยาสูบทีเหลือยังคงอยูใ่ นซองเดิม

กรณีใบอนุญาตหายหรือชํารุดเสียหายมาก สามารถขอรับใบแทนจาก
เจ้าหน้าทีภายใน ๓๐ วัน นับแต่ใบอนุญาตหายหรือชํารุด

ห้ามมิให้ผใู้ ดขายหรือมีไว้เพือขายยาสูบทีมิได้ปดแสตมปยาสูบตาม

พระราชบัญญัตินี

การบริหารงานจัดเก็บภาษี
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ดังต่อไปนี
พระราชบัญญัติสร
ุ า พุทธศักราช ๒๕๖๐
ใช้บริหารจัดเก็บภาษี สน
ิ ค้าสุรา
พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช
๒๕๖๐ ใช้บริหารจัดเก็บภาษี สน
ิ ค้าไพ่
พระราชบัญญัติยาสูบ พุทธศักราช
๒๕๖๐ ใช้บริหารจัดเก็บภาษี สน
ิ ค้ายาสูบ
พระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้บริหารจัดเก็บ
ภาษี สน
ิ ค้าและบริการ ตามทีบัญญัติใน
พระราชบัญญัติพก
ิ ัดภาษี สรรพสามิต
พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑

๒

การบริหารงานจัดเก็บภาษี
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ดังต่อไปนี (ต่อ)
พระราชบัญญัติพก
ิ ัดอัตราภาษี สรรพสามิต พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปนบทบัญญัติ
ทีกําหนดประเภทสินค้าและบริการ และอัตราภาษี ทใช้
ี ในการจัดเก็บภาษี สรรพ
สามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้แก่ นามัน
และผลิตภัณฑ์นามันเครืองดืม เครืองใช้ไฟฟา แบตเตอรี แก้วและเครืองแก้ว
รถยนต์ (รถยนต์นง
ั รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสารทีมีทนั
ี งไม่เกิน 10 คน) รถ
จักรยานยนต์ เริอยอชต์ และยานพาหนะทางนาทีใช้เพือความสําราญ นาหอม
หัวนาหอม และนามันหอม พรมและสิงทอปูพนอื
ื น(เฉพาะทีทําด้วยขนสัตว์) หิน
อ่อนและหินแกรนิต สินค้าสารทําลายชันบรรยากาศ ได้แก่ สารเคมีประเภท
ไฮโดรคาร์บอนทีมีคลอรีน ฟลูออรีนหรือโบรมีนเปนองค์ประกอบ หรือฮาโลเจ
เนเต็ดไฮโดรคาร์บอน สุรา ยาสูบ ไพ่ รวมถึงกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ ได้แก่
สถานมหรสพ สถานทีฉายภาพยนตร์ ไนต์คลับ สถานนาหรืออบตัวและนวด
กิจการเสียงโชค เช่น สนามแข่งม้า การออกสลากกินแบ่งและกิจการทีได้รบ
ั
อนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ ได้แก่ กิจการโทรคมนาคม
พระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ในวันที ๑๖ กันยายน
๒๕๖๐ เปนการเปลียนแปลง โครงสร้างของระบบกฎหมายภาษี สรรพสามิต
และแนวทางการจัดเก็บภาษี แบบใหม่ เพือให้เกิดความเปนธรรม โปร่งใส เปน
สากล
และลดการใช้ดล
ุ พินจ
ิ ของเจ้าหน้าทีส่งผลให้กฎหมายภาษี สรรพสามิต
สามารถแก้ไขปญหาที เกิดขึน ในการบริหารการจัดเก็บภาษี ได้ทงระบบ
ั
และทํา
ให้การจัดเก็บภาษี เปนไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ทังนีกรมสรรพสามิตได้
ออกกฎหมายลําดับรองประมาณ ๘๐ ฉบับ เพือให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท
โดยเฉพาะอัตรา การจัดเก็บภาษี สน
ิ ค้าและบริการต่าง ๆ

๓

บทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิด

ผูใ้ ดขายหรือนําแสดงออกเพือขายจึงสุราทีรูว
้ ่าทําขึนโดยฝาฝน

มาตรา ๕ (สุราเถือนหรือสุราทีมิชอบด้วยกฎหมาย) มีโทษปรับไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ผูใ้ ดขายหรือมีไว้เพือขายสุราทีรูว
้ ่าต้องปดแสตมปสุรา แต่มไิ ด้ปด

แสตมปสุรา มีโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๔ เท่าของ
ภาษี สร
ุ าหรือทังจําทังปรับ

ผูใ้ ดขายหรือนําสุราออกแสดงเพือขาย โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตจาก

เจ้าพนักงานสรรพสามิต มีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (สุราต่าง
ประเทศ) และปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท (สุราในประเทศ)

4. ผูใ้ ดจําหน่ายสุราในเวลาทีห้ามจําหน่ายมีโทษปรับ ๕๐ บาท

จําหน่ายสุราให้แก่บค
ุ คลทีมีอายุตากว่า ๒๐ ปบริบร
ู ณ์อาจถูกสังพัก
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต และมีความผิดตามกฎหมาย

อืนมีโทษจําคุกไม่เกินปหรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทหรือทังจําทัง

ปรับ (พ. ร. บ. ควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑)

๒๐

ข้อแนะนําการจําหน่ายสุราทีสําคัญ
ผู้ได้รับใบอนุญาตจําหน่ายสุรา
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี

ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในทีเปดเผย ณ สถานทีระบุไว้ในใบอนุญาต

แนะนําสํานักงาน
โครงสร้าง
สํานักงานสรรพสามิตพืนทีภูเก็ต

ต้องขายสุราตรงตามประเภทและสถานทีทีระบุไว้ในใบอนุญาต

กรณีใบอนุญาตหาย ชํารุด หรือเสียหายมาก ให้มาขอรับใบแทนภายใน
๓๐ วัน นับแต่โบอนุญาตหายสํารุดหรือเสียหายมาก

ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที ๑ และ ๒ จะทําการเปลียนแปลงนา
สุราไม่ได้

ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภท ๓ และ ๔ จะขายสุราได้ แต่เฉพาะ

ภายในเวลาทีกําหนดคือระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐
น. - ๒๔.๐๐ น.

ต้องอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าทีเข้าไปตรวจสถานทีของผู้ได้รับ

อนุญาตให้ทํา ขาย หรือเก็บสุรา รวมถึงบริเวณในระหว่างเวลาทําการ

ผู้ได้รับใบอนุญาตกระทําผิดตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ หรือข้อกําหนด
ในใบอนุญาตเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ออกใบอนุญาตมีอํานาจสังพัก

ใช้ใบอนุญาตมีกําหนดไม่เกินครังละ ๖ เดือนหรือจะสังเพิกถอนใบ

อนุญาตเสียก็ได้

สํานักงานสรรพสามิตพืนทีภูเก็ต มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายใน
สํานักงาน ประกอบด้วย ๔ ฝาย คือ ฝายอํานวยการ ฝายบริหารการจัด
เก็บภาษี ฝายปราบปราม และฝายกฎหมาย ซึงสํานักงานสรรพสามิตพืนที
มีภารกิจเกียวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี
และตรวจสอบปองกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต

๑๙

๔

อํานาจหน้าที
อํานาจหน้าทีภายในเขตท้องทีทีรับผิดชอบ ดังนี

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
สุรา ยาสูบ และไพ่

๑. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษี สรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ภาษี สรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยจัดสรรเงินภาษี สรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา
กฎหมายว่าด้วยจัดสรรเงินภาษี สร
ุ า กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่
และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
๒. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขา
่ วสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับภาษี ทกรม
ี
สรรพสามิตจัดเก็บ
๓. กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบต
ั ิงานของสํานักงานสรรพสามิตพืนทีสาขา
๔. วางแผนปฏิบต
ั ิการและประเมินผล เพือการบริหารงานจัดเก็บภาษี สรรพ
สามิต ปองกันและปราบปรามผูก
้ ระทําผิดกฎหมายภาษี สรรพสามิตให้เปนไปตาม
นโยบาย/แผนงาน และเปาหมายของกรมสรรพสามิต และสํานักงานสรรพสามิต
ภาค
๕. การตรวจสอบภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี สรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราภาษี สรรพสามิต ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและประเมิน
เรียกเก็บภาษี และการตรวจสอบการปฏิบต
ั ิตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และ
ไพ่
๖. ประสานงาน/ปฏิบต
ั ิงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบต
ั ิงานของหน่วยงานอืนที
เกียวข้องหรือทีได้รบ
ั มอบหมาย

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.excise.go.th
สืบค้นเมือวันที ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๕

๑๘

การขอใบอนุญาตปต่อไป

สถานที่ห้ามออก
ใบอนุญาตขายสุรา

ก่อนใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ จะต้อง ยืนขอใบอนุญาตใหม่ก่อน
ใบอนุญาตฯ เดิมจะหมดอายุได้ล่วงหน้า ๙๐ วัน

๑. พ. ร. บ. สุรา พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกฎกระทรวงว่าด้วยข้อกําหนดเกียวกับการ
หลักฐาน
เพื อขอต่อใบอนุญาตปถัดไป

ออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทที ๓ ถึงประเภทที ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
ห้ามออกใบอนุญาตขายสุราป. ๓ ถึงป. ๓ ในบริเวณ
๑.๑ สถานศึกษารวมทังบริเวณต่อเนืองติดกับ

๑. ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ หรือไม่ หรือสําเนาใบอนุญาตฉบับ
เดิม
๒. หากมีการเปลียนชือเจ้าของร้าน ให้แนบเอกสารการเปลียน
ชือพร้อมใบอนุญาตฉบับเดิม

๑.๒ ศาสนสถานรวมทังบริเวณต่อเนืองติดกับ
๑.๓ สถานีบริการนํามันเชือเพลิง รวมทังบริเวณต่อเนืองติดกับ

๒. พ. ร. บ. ควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๑ วัดหรือสถานทีปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
๒.๒ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลและร้านขายยา

กรมสรรพสามิต เพิมช่องทางการต่อใบ
อนุญาตขายสุรา ยาสูบ สําหรับผูป
้ ระกอบการ
รายเดิม
โดยไม่ต้องรอให้กรมสรรพสามิตจัด
ส่งแบบคําขอไปให้ สามารถนําใบอนุญาตขายฯ
ใบเดิม
ก่อนหมดอายุไปยืนขอได้ทสํ
ี านักงาน
สรรพสามิตพืนที/พืนทีสาขา ธนาคารกรุงไทย
คิดอัตราค่าบริการ 15 บาทต่อรายการ และ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซือ 7-11 คิด
อัตราค่าบริการ 10 บาทต่อรายการ และค่า
พิมพ์ใบอนุญาต 10 บาทต่อใบ ซึงจะได้รบ
ั ใบ
อนุญาตขายฯ ฉบับใหม่ได้ทน
ั ที สอบถามราย
ละเอียดเพิมเติมได้ที กรมสรรพสามิต
สายด่วน 1713

๒.๓ สถานทีราชการยกเว้นบริเวณทีจัดไว้เปนร้านค้าหรือสโมสร
๒.๔ หอพั ก
๒.๕ สถานศึกษา
๒.๖ สถานีบริการนํามันเชือเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการนํามันเชือเพลิง
๒.๗ สวนสาธารณะของทางราชการทีจัดไว้เพื อการพั กผ่อนของประชาชน

ข้อควรระวัง
หากไม่ขอใบอนุญาตใหม่ก่อนวันหมดอายุ
จะเปนการขายสินค้าโดยไม่มใี บอนุญาต
จะผิดกฎหมาย

๑๗

๖

๓. ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เอกสาร หลักฐาน
ทีต้องนํามาในวันขอใบอนุญาต

๓.๑ ในพื นทีโรงงาน
๓.๒ ในบริเวณรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐ ยกเว้นบริเวณทีจัดไว้เปนร้านค้าหรือสโมสร
โรงงาน
๓.๓ ในสวนสาธารณทีจัดไว้เพื อการพั กผ่อน
๓.๔ ในบริเวณสถานีขนส่ง

กรณีผข
ู้ ออนุญาตมาด้วยตัวเอง

๓.๕ ในบริเวณสถานีรถไฟ หรือในขบวนรถไฟ
๓.๖ ในบริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณ หรือบนเรือโดยสารสาธารณประจําทาง
๓.๗.บนทาง ตามกฎหมายว่าด้วย การจราจรทางบก
๓.๘ ในพื นทีทีอยู่ในกํากับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ยกเว้นทีจัดไว้เปน
ร้านค้าหรือสโมสร

๔. ตามคําสัง คสช.
๔.๑ บริเวณใกล้เคียงสถานศีกษาคือบริเวณต่อเนืองติดกับและบริเวณถัดออกไปโดยบริเวณถัด
ออกไปต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
๑.บริเวณทีเด็กเยาวชนนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
๒.สถานทีทีมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อเด็กเยาวชนนักศึกษา
๓.สถานทีมีลักษณะอาจเปนแหล่งมัวสุม
๔. บริเวณดังกล่าวจะก่อความเดือนร้อนรําคาญต่อเด็ก

สถานที่ห้ามออก
ใบอนุญาตขายยาสูบ
๑. สถานศึกษารวมถึงบริเวณต่อเนืองติดกับ
๒. ศาสนสถานรวมถึงบริเวณต่อเนืองติดกับ

ร้านเดิม ขายได้ ต่อใบอนุญาตได้ แต่ห้ามทําผิด
ร้านใหม่ ห้ามขายในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

๗

๑. สําเนาบัตรประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบ้านทีใช้เปนร้านค้า
๓. กรณีรา
้ นค้าเช่า ให้นา
ํ หลักฐานดังนี
- สัญญาเช่าบ้านพร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผูใ้ ห้เช่า
- หนังสือยินยอมของผูใ้ ห้เช่า
๔. แผนทีสถานทีหรือร้านค้าทีขอใบอนุญาตและสถานทีใกล้เคียงโดยสังเขป
๕. สําเนาทะเบียนภาษี มล
ู ค่าเพิมของกรมสรรพากร (ถ้ามี)
๖. กรณีเปนนิติบค
ุ คลใช้สา
ํ เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบค
ุ คลของกรม
ทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ทออกให้
ี
ไม่เกิน ๖ เดือน
๗. กรณีเปนสมาคมหรือสโมสรใช้สา
ํ เนาหนังสือการจดทะเบียนสมาคมหรือ
สโมสร

กรณีผข
ู้ ออนุญาตมิได้มาด้วยตัวเอง

๑. หนังสือมอบอํานาจให้ขอใบอนุญาตแทนและติดอากรแสตมป ดังนี
- ขอประเภทเดียวติดอากรแสตมป ๑๐ บาท
- ขอตังแต่ ๒ ประเภทติดอากรแสตมป ๓๐ บาท
๒. สําเนาบัตรประชาชนของผูม
้ อ
ี ํานาจ
๓. สําเนาบัตรประชาชนของผูร
้ บ
ั มอบอํานาจ
๔. แผ่นทีสถานทีหรือร้านค้าขอใบอนุญาตขายและสถานทีใกล้เคียงโดยสังเขป
๕. สําเนาทะเบียนภาษี มล
ู ค่าเพิมของกรมสรรพกร (ถ้ามี)
๖. กรณีเปนนิติบค
ุ คล ใช้สา
ํ เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบค
ุ ลของกรม
ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทีออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน
๗. กรณีเปนสมาคมหรือสโมสร ใช้สา
ํ เนาหนังสือการจดทะเบียนสมาคมสโมสร

๑๖

ประเภทของใบอนุญาตขายสุรา
ยาสูบ และไพ่

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
ผู้ทจะขายสุ
ี
รา ไม่ว่าจะขายส่งหรือขายปลีกในร้านค้าของตนเอง

จะต้องยืนขอใบอนุญาตขายสุรา

ใบอนุญาตขายไพ่
ผู้ทีจะขายยาสูบ (บุหรี) ไม่ว่าจะขายส่งหรือขายปลีกในร้านค้าของตนเอง

จะต้องยืนขอใบอนุญาตขายยาสูบ (บุหรี)

ประเภท
๑. (ป.๑)
๒. (ป.๒)

ประเภทการขาย
ขายไม่จํากัดจํานวน

ผู้จะขายไพ่ ไม่ว่าจะขายส่งหรือขายปลีกในร้านค้าของตนเอง

ขายครังละไม่เกิน ๔๐ สํ ารับ

จะต้องยืนขอใบอนุญาตขายไพ่

ห้ามขาย
ขายเร่ / หาบเร่แผงลอย

๑๕

๘

ขันตอนการขอใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสูบ และไพ่

ประเภทของใบอนุญาตขายสุรา
ยาสูบ และไพ่

ผู้ประสงค์จะขายสุรา หรือยาสูบ หรือไพ่
ยืนคําขอและหลักฐานเพื อขอใบอนุญาตขาย
ณ สํานักงานสรรพสามิตพื นทีภูเก็ต

ใบอนุญาตขายยาสู บ
ผู้ขออนุญาตยืนคําขอพร้อมหลักฐานต่าง ๆ

เจ้าหน้าทีตรวจสอบหลักฐาน

หากเอกสารถูกต้อง

ส่งเอกสารใหม่
หากเอกสารไม่ถูกต้อง

แผนทีสถานทีตังร้านค้า

ผู้ขออนุญาตยืนชําระค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าทีออกใบอนุญาตขายสุรา หรือยาสูบ
หรือไพ่

ผู้ขออนุญาตปดใบอนุญาตไว้ทร้
ี านค้า
ในทีเปดเผย ให้เห็นชัดเจน

ประเภท
ก. ยาเส้ น
๑. (ป.๑)
๒. (ป.๒)
๓. (ป.๓)
ข. ยาสู บ
๑. (ป.๑)
๒. (ป.๒)
๓. (ป.๓)

ประเภทการขาย
ขายยาเส้ น
ขายยาเส้ น
ผู้เพาะปลูกต้นยาสู บให้ขาย
ยาเส้ นทีทําจากใบยาทีปลูกเอง
ขายยาสู บในประเทศและต่าง
ประเทศ
ขายยาสู บในประเทศและต่าง
ประเทศ
ขายยาสู บในประเทศและต่าง
ประเทศ

แล้วอย่าลืม !!!
ยืนต่อใบอนุญาตปต่อไปได้นับตังแต่ ๙๐ วัน
ก่อนวันหมดอายุ

๙

๑๔

จํานวนทีขาย
ไม่จํากัดจํานวน
ครังละไม่เกิน ๒ กิโลกรัม

ไม่จํากัดจํานวน

ไม่จํากัดจํานวน
ครังละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ มวน
ครังละไม่เกิน ๑,๐๐๐ มวน

การขอใบอนุญาต
สุรา ยาสูบ ไพ่
ผ่านอินเทอร์เน็ต

ประเภทของใบอนุญาตขายสุรา
ยาสูบ และไพ่

ใบอนุญาตขายสุ รา

การให้บริการ
๑.ลงทะเบียนเปนผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต โดย
ใช้เลขทีประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) และเลขทีนิติบุคคล (สําหรับนิติบุคคล)

ใบอนุญาตขายสุรามี ๗ ประเภท

เพื อรับ Username และ Password (คู่มือลงทะเบียนเปนผู้ใช้บริการขอใบอนุญาต

ประเภทที ๑ – สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครังหนึงเปนจํานวนตังแต่ ๑๐ ลิตรขึนไป

คือร้านขายส่งสุราใน-นอกประเทศ

ประเภทที ๒ – สําหรับการขายสุราทีทําในราชอาณาจักร ครังหนึงเปนจํานวนตังแต่
๑๐ ลิตร ขึนไป คือ ร้านขายส่งสุราไทย

ผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต , e book)
๒.ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ล่วงหน้าสําหรับปถัดไป (ต่ออายุ) ล่วงหน้า ๙๐
วัน ก่อนหมดอายุ (คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต
, e-book)
๓.โปรดชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับจํานวนเงินทีกรม

ประเภทที ๓ – สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครังหนึงเปนจํานวนตากว่า ๑๐ ลิตร
คือ ร้านอาหารทัวๆไปมีเหล้านอกขายด้วย หรือร้านเซเว่น-อีเลเว่น

ประเภทที ๔ – สําหรับการขายสุราทีทําในราชอาณาจักร ครังหนึงเปนจํานวนตังแต่
๑๐ ลิตรขึนไป คือ ร้านอาหารทัวๆไปทีมีแต่เหล้าไทยขาย

ประเภทที ๕ – สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครังหนึงเปนจํานวนตากว่า ๑๐ ลิตร เพือ

ดืม ณ สถานทีขายเปนการชัวคราว ไม่เกิน ๑๐ วัน คือร้านอาหารตามงาน วัดทัวๆไปที

ขายเหล้านอกด้วย

ประเภทที ๖ – สําหรับการขายสุราทีทําขึนในราชอาณาจักร ครังหนึงเปนจํานวนตา

สรรพสามิตเรียกเก็บ
๔.สามารถชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร
กรุงไทยหรือชําระทีเคาน์เตอร์/ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ทัวประเทศ
๕.กรมสรรพสามิตจะจัดส่งใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ให้ทางไปรษณีย์ภายใน ๑๕
วันทําการ ตังแต่วันถัดจากวันทีผู้ขอใบอนุญาตชําระเงิน หากผู้ประกอบการรายใดไม่
ได้รับใบอนุญาต กรุณาติดต่อสํานักงานสรรพสามิตพื นที/พื นทีสาขา ทีสถาน
ประกอบการนันตังอยู่
๖.ช่องทางการรับชําระผ่าน Mobile Application CounterservicePay

กว่า ๑๐ ลิตรขึนไปเพือดืม ณ สถานทีขายเปนการชัวคราว ไม่เกิน ๑๐ วัน คือ ร้าน

อาหารตามงานวัดทัวๆไปทีขายเหล้าไทยอย่างเดียว

ประเภทที ๗ – สําหรับการขายสุราครังหนึงเปนจํานวนตากว่า ๑๐ ลิตร เพือดืมภายใน
สมาคม หรือสโมสร

๑๓

๑๐

การขอใบอนุญาต
สุรา ยาสูบ ไพ่
ผ่านอินเทอร์เน็ต (ต่อ)
ผู้มีสิทธิยนขอใบอนุ
ื
ญาต (กรณีสุรา)

ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป
สถานทีขายสุราไม่เปนสถานทีดังนี
(๑)ทีตังสถานศึกษาทีจัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทังบริเวณที
ต่อเนืองและติดกับสถานทีดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที ๒)
(๒)ทีตังวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานทีประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใดศาสนาหนึง
รวมทังบริเวณทีต่อเนืองและติดกับสถานทีดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที ๒)

สถานทีขอใบอนุญาต
ร้านค้าในเขตอําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอถลาง
อําเภอกะทู้

ยืนขอใบอนุญาตหรือติดต่อขอรับบริการได้ที สํานักงานสรรพสามิตพืนทีภูเก็ต
เลขที่ ๒๓ ชัน ๓ ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ่
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๘๑ ต่อ ๗๘๖๐๒๒

(๓)ทีตังสถานีบริการนํามันเชือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํามันเชือเพลิง รวมทัง
บริเวณทีต่อเนืองและติดกับสถานทีดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที ๒)
(๔)สถานทีทีเคยเปนสถานประกอบการขายสุราของผู้ทีถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้พ้นกําหนด
ระยะเวลาห้าปนับแต่วันทีถูกเพิกถอนใบอนุญาต (เฉพาะการขายสุราประเภทที ๒)
(๕)สถานประกอบการขายสุราของผู้ทถู
ี กสังพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสังพักใช้ใบอนุญาต
(๖)สถานทีต้องห้ามขายสุราตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอล์

ระยะเวลาการให้บริการ

หรือกฎหมายอืน

ระยะเวลาการออกใบอนุญาต
ผู้มีสิทธิยนขอใบอนุ
ื
ญาต (กรณียาสูบ)

ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป

๕ นาที ต่อใบอนุญาต

หากเอกสาร หลักฐาน
ครบถ้วนและถูกต้อง

สถานทีขายยาสูบ ไม่เปนสถานที ดังนี
(๑)สถานทีหรือบริเวณห้ามขายยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๒)ทีตังสถานศึกษาทีจัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทังบริเวณ
ต่อเนืองและติดกับสถานทีดังกล่าว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที ๒ บุหรีซิกาแรต)
(๓)ทีตังวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานทีประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาใดศาสนาหนึง
รวมทังบริเวณต่อเนืองและติดกับสถานทีดังกล่าว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที ๒ บุหรีซิกาแรต)
(๔)สถานทีทีผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเคยใช้ในการขายยาสูบ เว้นแต่เวลา ได้ล่วงพ้นมา
แล้วไม่น้อยกว่าห้าป
(๕)สถานทีทีผู้ทีอยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบใช้ในการขายยาสูบ

๑๑

นับแต่การตรวจสอบสถานทีขายเสร็จสินตามเงือนไข
ของประเภทใบอนุญาต และมีเอกสารหลักฐานตามที
กรมสรรพสามิตกําหนดครบถ้วน
๑๒

