
 
 

   
 
 

 ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจ าปีเป็นการล่วงหน้า 

 

---------------------------------- 
ด้วยใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี ดังนั้น  

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตในปีต่อไปสามารถขอใบอนุญาตเป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้ไม่ต้องติดต่อขอรับใบอนุญาตพร้อม
กันในเวลาสิ้นปี กรมสรรพสามิต จึงประกาศให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ 
เป็นการล่วงหน้าทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ 
และไพ่ ประจ าปี 2559 เป็นการล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  

ข้อ 2 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ดังต่อไปนี้ 
2.1   สุราประเภทที ่๓ (ส าหรับการขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งเป็นจ านวนต่ ากว่า 

สิบลิตร) 
                     2.2  สุราประเภทที ่๔ (ส าหรับการขายสุราที่ท าในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งเป็นจ านวน

ต่ ากว่าสิบลิตร) 
                     2.3  สรุาประเภทที่ 7 (ส าหรับการขายสุราครั้งหนึ่งเป็นจ านวนต่ ากว่าสิบลิตรเพ่ือ

ดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร) 
2.4  ยาเส้นประเภท 2 (ขายครั้งละไม่เกินน้ าหนัก ๒ กิโลกรัม)  
2.5   ยาเส้นประเภท 3 (ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ท าจากใบยาที่ปลูกเอง) 
2.6   ยาสูบประเภท ๓ (ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือ              

ยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม)  
2.7  ไพ่ประเภทขายปลีก 

ซึ่งมีใบอนุญาตดังกล่าวอยู่แล้ว ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแห่งท้องที่ที่
สถานประกอบการค้าตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี จะจัดส่งแบบค าขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ (สยพ.๑) 
ไปให้ เพ่ือให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตดังกล่าวเลือกติดต่อขอใบอนุญาตตามช่องทางที่กรมสรรพสามิต
ก าหนดไว้ในแบบค าขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ (สยพ.๑) ท้ายประกาศนี้   

ข้อ 3 ผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิมทุกรายที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ 
และไพ่เป็นการล่วงหน้าในปีต่อไปสามารถยื่นแบบค าขอใบอนุญาต ณ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานประกอบการค้าตั้งอยู่แล้วแต่กรณี ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ของทุกปี ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเปิดท าการในเวลาราชการตั้งแต่                       
0๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
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ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิม อาจเลือกขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และ 
ไพ่เป็นการล่วงหน้าในปีต่อไปได้หลายช่องทางตามที่กรมสรรพสามิตก าหนด ให้เลือกด าเนินการช่องทางใด
ช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้   

4.1 ยื่นแบบค าขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ (สยพ.๑) ณ ส านักงาน 
สรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานประกอบการค้าตั้งอยู่ ตามข้อ 3 

4.2 น าแบบค าขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ (สยพ.1) ที่กรมสรรพสามิต
จัดส่งให้ติดต่อช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน โดยปฏิบัติ 
ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
สุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน  
         4.3  ส่งแบบค าขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ (สยพ.๑) พร้อมกรอก
ข้อความแล้วกลับไปยังส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถาน
ประกอบการค้าตั้งอยู่ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 5 ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ประเภทที่ 4 หรือประเภทที่ 7   
จะต้องรับรองเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและสถานที่ที่ขอใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 

        5.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตขายสุราต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา เว้นแต่เวลาได้
ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขายสุราเป็นห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคล ผู้เป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวหรือไม่เคยเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 

           5.2 สถานที่ขอใบอนุญาตขายสุรา ต้องไม่ตั้งอยู่ในสถานที่ ดังต่อไปนี้ 
       (1) สถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
       (2) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานที่ดังกล่าว 
       (3) วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ มัสยิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กร 

ศาสนาอิสลาม วัดบาทหลวงตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยามตาม
กฎหมาย หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาอื่น รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานที่ดังกล่าว 

     (4) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง
รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานที่ดังกล่าว 

       (5) สถานที่ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 
              (6) สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ           
สถานบริการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกสั่งปิดตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558                                
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุม
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 
2558 เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
              (7) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
แข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ
ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เว้นแต่เป็นสถานที่ขายสุราอยู่ก่อนวันที่ค าสั่ง
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ซ่ึงใบอนุญาตขายสุรายังไม่หมดอายุและมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตลอดมา  
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ข้อ 6 ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขายยาสูบประเภท ๓ จะต้องรับรองเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ 

ขอรับใบอนุญาตและสถานที่ที่จะขอใบอนุญาต ดังต่อไปนี้  
 6.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตขายยาสูบต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบ เว้นแต่ 

เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
           6.2 สถานทีข่อใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตต้องไมเ่ป็นสถานที่ ดังต่อไปนี้ 

    (1) ตั้งอยู่ในสถานศึกษา และให้รวมตลอดถึงบริเวณท่ีซึ่งใช้ส าหรับสถานศึกษา 
นั้นด้วย ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษา 

    (๒) ตั้งอยู่ในศาสนสถานและให้รวมตลอดถึงบริเวณท่ีซึ่งใช้ส าหรับศาสนสถานนั้น 
ด้วย ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับศาสนสถาน 

    (๓) ตั้งอยู่ในสถานที่ท่ีผู้ได้รับอนุญาตขายยาสูบในสถานที่นั้นเคยถูกสั่งเพิกถอน 
ใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

 ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ หากถูกต้องครบถ้วนก็ให้ออกใบอนุญาตได้ 

 ข้อ 8 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
8.๑ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓  

      (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลนคร และเขตเมืองพัทยา ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
   (๒) ในเขตท้องที่อ่ืนนอกจาก (๑) ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

8.๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๔ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
8.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 7 ฉบับละ 3๐๐ บาท 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม 8.๑ ถึง 8.3 ต้องบวกด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพ่ือ 

กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกร้อยละ ๑๐ ของค่าธรรมเนียม 
       8.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาเส้น 

  (1) ประเภท 2 ฉบับละ 10 บาท 
  (2) ประเภท 3 ฉบับละ 10 บาท 

8.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาสูบประเภท ๓ ฉบับละ ๔๐ บาท 
8.6 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายไพ่ประเภทขายปลีก ฉบับละ ๒๐ บาท 

ข้อ 9 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศนี้เป็นต้นไป    

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
 
 
 
 

                       อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 



    สยพ.1 

                                  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

                          แบบค าขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ 

 เรียน เจา้พนักงานสรรพสามิต   (1) วัน เดือน ปี.......................................................................ที่รับค าขอ   

 (2) ผู้ขออนุญาต รหัสใบอนุญาต……………………………………………………………………………..….… 
  บริษัท  หจก. ............................................................................................................. 
  ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี  
เลขประจ าตัวประชาชน      

(3) ชื่อสถานประกอบการค้า (ป้ายชื่อ).................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที…่……..……หมู่ที่......................ตรอก/ซอย............................................................... 
ถนน..................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................. 
โทรศัพท์......................................e-mail…………….................................................................... 
  เป็นผูจ้ดทะเบยีนภาษีมูลคา่เพิ่มตามประมวลรษัฎากร 
  ไม่เป็นผู้จดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรษัฎากร 

(4) ประเภทกิจการ  ผู้ได้รับใบอนญุาตท าสุรา   ผู้น าเข้า             ร้านอาหาร/ภัตตาคาร                      ห้างสรรพสนิค้า/ซูเปอร์มาร์เกต              สมาคมหรอืสโมสร 
                            ร้านสะดวกซ้ือ               โรงแรม             ไนท์คลับ/ดิสโกเ้ธค                          สถานอาบน้ า อบตัว และนวด                อื่นๆ……….……   
                            ร้านขายของช า              ร้านขายส่งสรุา    สถานประกอบการที่คล้ายสถานบรกิาร   สถานที่ขายสรุาชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน                                                 
(5) ประสงค์ขอใบอนุญาตขาย 
       สุรา   ประเภทที่ 3 (ส ำหรับกำรขำยสุรำทุกชนิดครั้งหนึ่งเป็นจ ำนวนต่ ำกว่ำสิบลิตร)                   
                   ประเภทที่ 4 (ส ำหรับกำรขำยสุรำที่ท ำในรำชอำณำจักรครั้งหนึ่งเป็นจ ำนวนต่ ำกว่ำสิบลิตร)                                  

  ประเภทที่ 7 (ส ำหรับกำรขำยสุรำครั้งหนึ่งเป็นจ ำนวนต่ ำกว่ำสิบลิตรเพื่อด่ืมภำยในสมำคมหรือสโมสร)                                  
       ยาเส้น   ประเภท 2     
                      ประเภท 3                                       
       ยาสูบประเภท 3     บุหรี่ซิกาแรต    

                           ผลิตในประเทศ 
                           ผลิตในต่างประเทศ 
                      ซิการ์ 
                           ผลิตในประเทศ 
                           ผลิตในต่างประเทศ 
                      ยาเส้นปรุง 
                           ผลิตในประเทศ 
                           ผลิตในต่างประเทศ 
                     บุหรี่อื่น...................................................  

       ไพ่ประเภทขายปลีก                                                                 

 
ค่าธรรมเนียม ................................................. ..บาท/ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม ................................................... บาท/ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม ................................................... บาท/ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม ................................................... บาท/ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม .................................................... บาท/ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม .................................................... บาท/ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม .................................................... บาท/ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม .................................................... บาท/ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม .................................................... บาท/ฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียม .................................................... บาท/ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม .................................................... บาท/ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม .................................................... บาท/ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม .................................................... บาท/ฉบับ 
รวมเป็นเงินค่าธรรมเนียม............................... บาท 

(6)  ข้าพเจา้ขอรับรองว่า  
 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขายสุราเป็นห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้จัดการหรือ 
       ผู้แทนของนิติบุคคล ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวหรือไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
 สถานที่ขอใบอนญุาตขายสุรา ใน (3) ไม่ตั้งอยูใ่นสถานทีห่รือบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
     (1) สถำนที่หรือบริเวณห้ำมขำยเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ 
        (2) สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระบบทีเ่ป็นกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนหรือกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถำนที่ดังกล่ำว 
        (3) วัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะสงฆ์ มัสยิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรองค์กรศำสนำอิสลำม วัดบำทหลวงตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะฐำนะของวัดบำทหลวงโรมันคำธอลิกในกรุงสยำมตำม 
             กฎหมำย หรือสถำนที่ประกอบศำสนกิจในนิกำยหรือศำสนำอ่ืน รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถำนที่ดังกล่ำว 
        (4) สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถำนที่ดังกล่ำว 
        (5) สถำนที่ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตขำยสุรำ เว้นแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี 
        (6) สถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่เปิดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำรที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรือถูกสั่งปิดตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 22/2558                                
             เรื่อง มำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแข่งขันรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำงและกำรควบคุมสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่เปิดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำร               
             ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2557 เว้นแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี 
        (7) บริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 22/2558 เรื่อง มำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแข่งขัน 
             รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำงและกำรควบคุมสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่เปิดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำร ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2558 เว้นแต่เป็นสถำนที่ขำยสุรำ 
             ก่อนวันที่ค ำสั่งดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ ซึ่งใบอนุญำตขำยสุรำยังไม่หมดอำยุและมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตลอดมำ 
 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบ เว้นแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับทรำบค ำส่ัง 
 สถานที่ขอใบอนญุาตขายยาสบูชนิดบุหรี่ซิกำแรต ใน (3) ไม่ตั้งอยู่ในสถำนที่หรอืบริเวณสถำนที่ ดังตอ่ไปนี ้
        (1)  สถำนศึกษำหรือศำสนสถำน และบริเวณที่ซึ่งใช้ส ำหรับสถำนศึกษำหรือศำสนสถำน   
        (2)  สถำนที่ที่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตขำยยำสูบชนิดบุหรี่ซิกำแรตเว้นแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 28 (พ.ศ.2549) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติยำสูบ  
              พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2549  
-  เม่ือข้าพเจ้าได้รับใบอนญุาตขายสุรา ยาเส้น ยาสบู หรือไพ่แล้ว จะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตามท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493   
   พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 พระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2486 รวมท้ังกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง ท้ังนี ้ให้ถือว่าลายมือช่ือท่ีได้ลงไว้ในแบบค าขอนี้เป็นหลักฐานแสดง                
   การยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ทุกประการ    
-  หากค ารบัรองนี้ไม่เป็นความจริงหรือเปน็เท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผดิทั้งทางแพ่งและทางอาญาและให้เจ้าพนกังานสรรพสามิตสั่งเพกิถอนใบอนญุาตได้โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง 
   ค่าเสยีหายใดๆ ทั้งสิน้ 

ลงช่ือ.................................................................ผู้ขออนุญาต 
(................................................................) 

                                                                                      วัน เดือน ปี..................................................................................  
 
 
 
 

เลขท่ีอ้างอิง 1 ……….…………………………………………………………………. 

เลขท่ีอ้างอิง 2 …….………………………………………………………..……….… 
Product Code  ……………………………………………………………………..… 

 

สามารถช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ณ  ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา  เคาน์เตอร์เซอร์วิส   ท่ัวประเทศ  
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/ส านกังานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแห่งท้องท่ีท่ีสถานประกอบการค้าตั้งอยู ่ 

 



    สยพ.1 

                                  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

                          แบบค าขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ 

 เรียน เจา้พนักงานสรรพสามิต   (1) วัน เดือน ปี.......................................................................ที่รับค าขอ   

 (2) ผู้ขออนุญาต รหัสใบอนุญาต……………………………………………………………………………..….… 
  บริษัท  หจก. ............................................................................................................. 
  ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี  
เลขประจ าตัวประชาชน      

(3) ชื่อสถานประกอบการค้า (ป้ายชื่อ).................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขที…่……..……หมู่ที่......................ตรอก/ซอย............................................................... 
ถนน..................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................. 
โทรศัพท์......................................e-mail…………….................................................................... 
  เป็นผูจ้ดทะเบยีนภาษีมูลคา่เพิ่มตามประมวลรษัฎากร 
  ไม่เป็นผู้จดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรษัฎากร 

(4) ประเภทกิจการ  ผู้ได้รับใบอนญุาตท าสุรา   ผู้น าเข้า             ร้านอาหาร/ภัตตาคาร                      ห้างสรรพสนิค้า/ซูเปอร์มาร์เกต              สมาคมหรอืสโมสร 
                            ร้านสะดวกซ้ือ               โรงแรม             ไนท์คลับ/ดิสโกเ้ธค                          สถานอาบน้ า อบตัว และนวด                อื่นๆ................... 
                            ร้านขายของช า              ร้านขายส่งสรุา    สถานประกอบการที่คล้ายสถานบรกิาร   สถานที่ขายสรุาชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน                                                 
(5) ประสงค์ขอใบอนุญาตขาย 
       สุรา   ประเภทที่ 3 (ส ำหรับกำรขำยสุรำทุกชนิดครั้งหนึ่งเป็นจ ำนวนต่ ำกว่ำสิบลิตร)                   
                   ประเภทที่ 4 (ส ำหรับกำรขำยสุรำที่ท ำในรำชอำณำจักรครั้งหนึ่งเป็นจ ำนวนต่ ำกว่ำสิบลิตร)                                  

  ประเภทที่ 7 (ส ำหรับกำรขำยสุรำครั้งหนึ่งเป็นจ ำนวนต่ ำกว่ำสิบลิตรเพื่อด่ืมภำยในสมำคมหรือสโมสร)                                  
       ยาเส้น   ประเภท 2     
                      ประเภท 3                                       
       ยาสูบประเภท 3     บุหรี่ซิกาแรต    

                           ผลิตในประเทศ 
                           ผลิตในต่างประเทศ 
                      ซิการ์ 
                           ผลิตในประเทศ 
                           ผลิตในต่างประเทศ 
                      ยาเส้นปรุง 
                           ผลิตในประเทศ 
                           ผลิตในต่างประเทศ 
                     บุหรี่อื่น...................................................  

       ไพ่ประเภทขายปลีก                                                                 
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ค่าธรรมเนียม ................................................... บาท/ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียม ................................................... บาท/ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียม .................................................... บาท/ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม .................................................... บาท/ฉบับ 
รวมเป็นเงินค่าธรรมเนียม............................... บาท 

(6)  ข้าพเจา้ขอรับรองว่า  
 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา เว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขายสุราเป็นห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้จัดการหรือ 
       ผู้แทนของนิติบุคคล ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวหรือไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
 สถานที่ขอใบอนญุาตขายสุรา ใน (3) ไม่ตั้งอยูใ่นสถานทีห่รือบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
     (1) สถำนที่หรือบริเวณห้ำมขำยเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ 
        (2) สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระบบทีเ่ป็นกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนหรือกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถำนที่ดังกล่ำว 
        (3) วัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะสงฆ์ มัสยิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรองค์กรศำสนำอิสลำม วัดบำทหลวงตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะฐำนะของวัดบำทหลวงโรมันคำธอลิกในกรุงสยำมตำม 
             กฎหมำย หรือสถำนที่ประกอบศำสนกิจในนิกำยหรือศำสนำอ่ืน รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถำนที่ดังกล่ำว 
        (4) สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งบริเวณต่อเนื่องติดกับสถำนที่ดังกล่ำว 
        (5) สถำนที่ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตขำยสุรำ เว้นแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี 
        (6) สถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่เปิดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำรที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรือถูกสั่งปิดตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 22/2558                                
             เรื่อง มำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแข่งขันรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำงและกำรควบคุมสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่เปิดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำร               
             ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2557 เว้นแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี 
        (7) บริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 22/2558 เรื่อง มำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแข่งขัน 
             รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำงและกำรควบคุมสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่เปิดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำร ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2558 เว้นแต่เป็นสถำนที่ขำยสุรำ 
             ก่อนวันที่ค ำสั่งดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ ซึ่งใบอนุญำตขำยสุรำยังไม่หมดอำยุและมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตลอดมำ 
 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบ เว้นแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับทรำบค ำส่ัง 
 สถานที่ขอใบอนญุาตขายยาสบูชนิดบุหรี่ซิกำแรต ใน (3) ไม่ตั้งอยู่ในสถำนที่หรอืบริเวณสถำนที่ ดังตอ่ไปนี ้
        (1)  สถำนศึกษำหรือศำสนสถำน และบริเวณที่ซึ่งใช้ส ำหรับสถำนศึกษำหรือศำสนสถำน   
        (2)  สถำนที่ที่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตขำยยำสูบชนิดบุหรี่ซิกำแรตเว้นแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 28 (พ.ศ.2549) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติยำสูบ  
              พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2549  
-  เม่ือข้าพเจ้าได้รับใบอนญุาตขายสุรา ยาเส้น ยาสบู หรือไพ่แล้ว จะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตามท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493   
   พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 พระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช 2486 รวมท้ังกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง ท้ังนี ้ให้ถือว่าลายมือช่ือท่ีได้ลงไว้ในแบบค าขอนี้เป็นหลักฐานแสดง                
   การยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ทุกประการ    
-  หากค ารบัรองนี้ไม่เป็นความจริงหรือเปน็เท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผดิทั้งทางแพ่งและทางอาญาและให้เจ้าพนกังานสรรพสามิตสั่งเพกิถอนใบอนญุาตได้โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง 
   ค่าเสยีหายใดๆ ทั้งสิน้ 

ลงช่ือ.................................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                                                           (................................................................) 
                                                                         วัน เดือน ปี..................................................................................  
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    “ใหต้ดิต่อขอใบอนญุาต ณ ส านกังานสรรพสามิตพืน้ที่/ส านกังานสรรพสามติพืน้ที่สาขาแห่งท้องที่             
     ที่สถานประกอบการค้าตั้งอยู”่ 
 



 
 
 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช าระเงินค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน 

----------------------------------- 
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 และ 

ประเภทที่ 7 ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท 2 ประเภท 3 ใบอนุญาต
ขายยาสูบประเภท 3 ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และใบอนุญาตขายไพ่ประเภทขายปลีก ตาม 
พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 ในการช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ให้แก ่    
กรมสรรพสามิตโดยผ่านตัวแทนรับช าระเงิน กรมสรรพสามิตจึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ผ่านตัวแทนรับช าระเงินไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช าระ 
เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน พ.ศ.2557 ลงวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ข้อ 2 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน            
ต้องเป็นผู้ไดร้ับอนุญาตรายเดิม ซ่ึงมีรายละเอียดข้อมูลประเภทใบอนุญาต ชื่อ และสถานที่ตั้งของผู้รับอนุญาต 
เหมือนในปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น 
ยาสูบ และไพ่ ตามข้อมูลประเภทใบอนุญาต ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้รับอนุญาตในปีก่อน 

ข้อ 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นผู้ต้องห้ามออกใบอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
และสถานที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามออกใบอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มำตรกำร
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำงและกำรควบคุมสถำนบริกำรหรือ
สถำนประกอบกำรที่เปิดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำร ลงวันที่ 22 กรกฎำคม 2558 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 

ข้อ 4 ประเภทใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ทีส่ามารถช าระเงินค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน มีดังนี้  

(1) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 (ส าหรับการขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งเป็นจ านวน 
ต่ ากว่าสิบลิตร)   

(2) ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (ส าหรับการขายสุราที่ท าในราชอาณาจักรครั้งหนึ่ง 
เป็นจ านวนต่ ากว่าสิบลิตร) 

(3) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทที่ 7 (ส ำหรับกำรขำยสุรำครั้งหนึ่งเป็นจ ำนวนต่ ำกว่ำ 
สิบลิตรเพ่ือดื่มภำยในสมำคมหรือสโมสร) 

(4) ใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท 2 (ขายครั้งละไม่เกินน้ าหนัก 2 กิโลกรัม) 
(5) ใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท 3 (ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ท าจากใบยา 

ที่ปลูกเอง) 
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(6) ใบอนุญาตขายยาสูบประเภท 3 (ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุง 
หรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม) 

(7) ใบอนุญาตขายไพ่ประเภทขายปลีก 
ข้อ 5 สถานที่รับช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ (สยพ.1) ได้แก่ 

บริษัท เคำน์เตอร์เซอร์วิส จ ำกัด (ซึ่งเปิดให้บริการในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา และสถานที่อ่ืน ๆ ที่มีสัญลักษณ์ 
Counter Service) และธนาคารกรุงไทย จ ากัด มหาชน 

ข้อ 6 ให้ผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ทีช่ าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน ปฏิบัติ ดังนี้  

(1) น าแบบค าขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ (สยพ.1) ที่กรมสรรพสามิต 
ส่งให้ หรือแถบรหัส Barcode หรือ QR Code ที่ได้จากการดาวน์โหลด Mobile Application “Excise Smart 
Service” ติดต่อตัวแทนรับช าระเงินตามข้อ 5   

(2) ช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในแบบค าขอใบอนุญาต 
ขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ (สยพ.1) หรือ Mobile Application “Excise Smart Service” พร้อมกับ
ช าระค่าธรรมเนียมการให้บริการของตัวแทนรับช าระเงิน ซึ่งตัวแทนรับช าระเงินจะออกใบแสดงการช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยให้ผู้ขอใบอนุญาตเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

(3) เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้รอ 
รับใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ หรือไพ่ ตามรายการที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมไว้แล้ว ซึ่งกรมสรรพสามิตจะ
จัดส่งให้ทางไปรษณีย ์ 

      ทั้งนี้ หากไม่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ หรือไพ่ ภายใน 15 วัน นับแต่ 
วันช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ติดต่อส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 
แห่งท้องที่ที่สถานประกอบการค้าตั้งอยู่แล้วแต่กรณี 

ข้อ 7 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป    
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
 
 
 
 

                       อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 



 
 

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  

ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน พ.ศ. ๒๕59 

----------------------------------------------- 

  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ประเภทที่ ๔ และ
ประเภทที่ 7 ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท 2 ประเภท 3 ใบอนุญาต            
ขายยาสูบประเภท 3 ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และใบอนุญาตขายไพ่ประเภทขายปลีก ตาม
พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 ในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่างๆ ให้แก่กรม
สรรพสามิตโดยผ่านตัวแทนรับช าระเงิน และเพ่ือให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเกี่ยวกับการรับช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่างๆ ผ่านตัวแทนรับช าระเงินเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย กรมสรรพสามิต 
จึงออกระเบียบก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติของตัวแทนรับช าระเงินและของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกระเบียบกรมว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน พ.ศ. ๒๕57 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ข้อ 2 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับช าระเงิน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน พ.ศ. ๒๕59” 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับช าระเงิน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน พ.ศ. ๒๕57 

ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“ผู้ขอใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ รายเดิม ซึ่งมี 

รายละเอียดข้อมูลประเภทใบอนุญาต ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้รับอนุญาตเหมือนในปีก่อน ตามที่ระบุไว้ในแบบ              
การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ (สยพ.1) หรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดทาง Mobile Application 
“Excise Smart Service” 

“สยพ. 1” หมายความว่า แบบค าขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบและไพ่ ท้ายประกาศ 
กรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจ าปีเป็นการล่วงหน้า ที่กรมสรรพสามิต
ส่งให้ผู้ขอใบอนุญาต 

“Mobile Application” หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์สื่อสาร 
อิเล็กทรอนิกส์พกพาเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

  “ตัวแทนรับช าระเงิน” หมายความว่า ผู้ให้บริการรับช าระเงินที่ได้ท าความตกลงการให้ความ
ร่วมมือในการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ กับกรมสรรพสามิต 
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         “ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่” หมายความว่า ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 หรือประเภทที่ 7 ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาเส้นประเภท 2 ประเภท 3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาสูบประเภท 3 ตาม
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายไพ่ประเภทขายปลีก ตามพระราชบัญญัติไพ่ 
พุทธศักราช 2486 รวมทั้งเงินหรือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมายอ่ืน ที่ระบุไว้ในแบบ สยพ.1 หรือ 
Mobile Application “Excise Smart Service” 

หมวด 2 
วิธีการรับช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของตัวแทนรับช าระเงิน 

ข้อ 6 เมื่อผู้ขอใบอนุญาตน าแบบ สยพ.1 หรือข้อมูลที่แสดงใน Mobile Application  
“Excise Smart Service” ไปติดต่อตัวแทนรับช าระเงินเพ่ือขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ให้
ตัวแทนรับช าระเงินปฏิบัติ ดังนี้ 

6.1 รับช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ณ จุดบริการ 
รับช าระเงินทุกสาขาของตัวแทนรับช าระเงิน ให้ตรงตามที่ระบุในแบบ สยพ.1 หรือข้อมูลที่แสดงใน Mobile 
Application “Excise Smart Service”พร้อมกับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการของตัวแทนรับช าระเงิน 

6.2 ตัวแทนรับช าระเงินแต่ละสาขาออกใบแสดงการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
6.3 ตัวแทนรับช าระเงินแต่ละสาขารวบรวมรายละเอียดข้อมูลการช าระค่าธรรมเนียม  

พร้อมสรุปยอดเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในสิ้นวัน และส่งให้ตัวแทนรับช าระเงินส านักงานใหญ่ในวันถัดไป 
           6.4 ตัวแทนรับช าระเงินส านักงานใหญ่ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลกับยอดเงินที่ได้รับ 

จากตัวแทนรับช าระเงินสาขา แล้วให้น าส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ให้
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่แล้วแต่
กรณ ี
 

หมวด 3 
วิธีการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่สรรพสามิต 

ข้อ 7 เมื่อผู้ขอใบอนุญาตน าแบบ สยพ.๑ หรือข้อมูลที่แสดงใน Mobile Application “Excise 
Smart Service” ไปติดต่อที่ตัวแทนรับช าระเงินเพ่ือขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่และได้ช าระเงิน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตปฏิบัติ ดังนี้ 

7.๑ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตประจ าศูนย์สารสนเทศมีหน้าที่ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) Login เข้าสู่ระบบงานใบอนุญาตและดาวน์โหลดข้อมูลการช าระค่าใบ  

อนุญาตผ่านตัวแทนรับช าระเงินประจ าวัน ทุกวันท าการ 
(๒) น าข้อมูลเข้าสู่ระบบงานใบอนุญาตของกรมสรรพสามิตและท าการ Update  

ข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวมีสถานะ “ขอใบอนุญาตแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์ใบอนุญาต” 
(๓) พิมพ์รายงานเพ่ือตรวจสอบการ Update ข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วน และ 

ไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ หากพบข้อผิดพลาดให้ด าเนินการประสานงานแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
(๔) ส่งรายงานสรุปการช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านตัวแทนรับช าระเงิน 

ไปให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานประกอบการค้าตั้งอยู่ 
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7.๒ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตประจ าส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่และส านักงานสรรพสามิต 
พ้ืนทีส่าขา มีหน้าที่ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบรายงานการรับช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านตัวแทน 
รับช าระเงินประจ าวันให้ถูกต้องตรงกับเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับ 

(๒) พิมพ์ใบอนุญาตและส่งให้ผู้ขอใบอนุญาตทางไปรษณีย์ โดยวันที่ที่ระบุใน 
ใบอนุญาต เป็นวันเดียวกับวันที่ ทีร่ับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าระบบใบอนุญาต 

(๓) จัดท าใบน าส่งเงินส าหรับการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่  
ที่ช าระเงินผ่านตัวแทนรับช าระเงิน เพ่ือเตรียมน าส่งรวมกับรายได้อ่ืนที่จัดเก็บในวันนั้น 

(๔) พิมพ์รายงานสรุปประจ าวัน ใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่  
ผ่านตัวแทนรับช าระเงิน 
      กรณีมีปัญหาจ านวนเงินไม่ถูกต้องตรงกับรายงาน ให้ติดต่อตัวแทนรับช าระเงิน  
ที่ฝ่ายสารสนเทศธุรกิจ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2648 2124 - 25  

ข้อ 8 การปฏิบัติงานรับเงิน เก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 
และท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ 9 การบันทึกรายการบัญชี ให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีท าการบันทึก
รายการบัญชีในระบบ GFMIS โดยวิธี Interface 
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
 
 
 
 

                       อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 



 
ค ำแนะน ำ 

กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำ ยำเส้น ยำสูบ และไพ่ ประจ ำปี 2560 เป็นกำรล่วงหน้ำ 

                           กรณีแบบ สยพ.1 มี Barcode  ให้ด ำเนินกำรขอใบอนุญำตฯ  ดังนี ้

    
 

 ยื่นแบบ สยพ.๑ ที่กรมสรรพสำมิตส่งให้ เพื่อช ำระ  
     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตฯ ณ สถำนที่ต่ำงๆ ดังนี้ 
 ส ำนักงำนสรรรพสำมิตพ้ืนที่หรือส ำนักงำนสรรพสำมิต 
     พ้ืนที่สำขำแห่งท้องที่ที่สถำนประกอบกำรค้ำตั้งอยู่  
     ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม 2559 ยกเว้น  
     วันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์  โดยเปิด             
     ท ำกำรในเวลำรำชกำร ตั้งแตเ่วลำ 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำ 
 เคำน์เตอร์เซอรว์ิสในร้ำน 7- Eleven หรือร้ำน 
     ที่มีสัญลักษณ์เคำน์เตอร์เซอรว์ิส ทั่วประเทศ 

 
 
 

 ดำวน์โหลด Mobile Application 
             “ Excise Smart Service” 
              และแสดงแถบรหัส Barcode เพ่ือติดต่อช ำระเงิน  
              ณ เคำน์เตอร์เซอรว์ิส ในร้ำน 7- Eleven  
              หรือร้ำนที่มีสัญลักษณเ์คำน์เตอร์เซอรว์ิสทั่วประเทศ 

 

แบบ สยพ.1 ทีไ่มม่ี Barcode ให้ด ำเนินกำรขอใบอนุญำตฯ ดังน้ี 

 

 

 ยื่นแบบ สยพ.๑ ที่กรมสรรพสำมิตส่งให้  
      ณ ส ำนักงำนสรรรพสำมิตพ้ืนทีห่รือส ำนักงำน 
      สรรพสำมติพ้ืนที่สำขำแห่งท้องที่ที่สถำนประกอบ 
      กำรค้ำตัง้อยู ่ตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันที ่๓๑ ธันวำคม 2559  
      ยกเวน้วนัหยดุรำชกำรและวันหยุดนักขตัฤกษ์  
      โดยเปิดท ำกำรในเวลำรำชกำร  
      ตั้งแต่เวลำ 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

หมำยเหตุ : กรณีท่ีช ำระเงินค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตที่ ธนำคำรกรุงไทย หรือเคำน์เตอร์เซอรว์ิส  
   1. ให้เก็บใบแสดงกำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตไว้เป็นหลักฐำน 
   2. ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่หรือส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่สำขำจะด ำเนินกำรจัดส่งใบอนุญำต 
       ทำงไปรษณีย์ ภำยใน 15 วัน  


