
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
คู่มือประชาชน เล่มนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจ

โดยทั่วไปและผู้รับบริการใช้ประกอบการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เพื่อให้สามารถเข้ารับบริการได้อย่าง
สะดวก มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมสรรพสามิต และตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลในด้านการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เกี่ยวข้อกับการขออนุมัติ
อนุญาตเพื่อส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และร่วมมือ ร่วมใจที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบของกรมสรรพสามิต ซึ่งคู่มือเล่มนี้ได้จัดท าขึ้นในลักษณะรูปเล่มที่
กะทัดรัด จึงมีข้อมูลการบริการเพียงระดับหนึ่ง หากต้องการทราบรายละเอียดที่
นอกเหนือจากนี้ขอให้สอบถามได้จากเจ้าหน้าทีส่ านักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 
 

ท้ายนี้ ส านักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือประชาชนเล่มนี้จะสามารถ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนสมดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 

 23 มกราคม 2563 
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  กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
บริหารการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการที่มีเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะอย่าง เพ่ือเป็นรายได้ให้แก่ภาครัฐใน
การดูแลและรับผิดชอบต่อผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึนจากสินค้าและบริการเหล่านั้น เนื่องจากสินค้าและบริการ
เฉพาะอย่างนั้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย จริยธรรมในสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อันถือเป็นต้นทุน
ทางสังคม นอกจากนั้นกรมสรรพสามิตยังมีหน้าที่ตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีที่กรม
สรรพสามิตจัดเก็บ เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิตต่อ
กระทรวงการคลัง ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนงานก ากับเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดและงานสารสนเทศบริการกิจการขององค์การสุราและโรงงานไพ่ และปฏิบัติการอ่ืนใด
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 
 
  วิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิตคือ เป็นผู้น าด้านการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
โดยมีพันธกิจ ได้แก่ การสร้างความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน การน านวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บ การผลักดันนโยบายภาษีเพ่ือความผาสุกของประชาชน และการพัฒนา
องค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 
  ปัจจุบันกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการประเภทต่างๆ โดยประเภทสินค้า ได้แก่ 
น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เครื่องดื่ม เครื่องไฟฟ้า แบตเตอรี่ แก้วและเครื่องแก้ว รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องส าอาง พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอ่ืนๆ หินอ่อนและหินแกรนิต สารท าลายชั้น
บรรยากาศ สุรา ยาสูบ ไพ่ และประเภทบริการ ได้แก่ กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ (ไนต์คลับ สถานอาบน้ า) 
กิจการเสี่ยงโชค (สนามแข่งม้า) กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (สนามกอล์ฟ) กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือ
สัมปทานจากรัฐ (กิจการโทรคมนาคม) และสินค้าและบริการอ่ืนๆ ที่ก าหนดในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
โดยมีกลุ่มผู้รับบริการหลักได้แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้น าเข้า และผู้ส่งออก 
ผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต และผู้ที่กฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่เสีย
ภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
 

 

 



 

 

 

การขออนญุาตขายสุรา ยาสบู และไพ ่ต่อเนื่อง 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

การขออนญุาตขายสุรา (ส าหรับรายใหม)่ 



 

 

 



 

 



 

 

 

การขออนญุาตผลิตสุรา 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

การส่งตัวอย่างสุราเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพ 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

การขออนุญาตขายยาสบู (ส าหรับรายใหม)่ 



 

 



 

 



 

 

การขออนุญาตขายไพ ่(ส าหรับรายใหม)่ 



 

 



 

 

 



 

 

 

 
  

  

วนัที่เริ่มใช ้:
 3 มกราคม  2561

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนทีอ่่างทอง

ใบอนุญาตผลิตสุรา
     (ก) ใบอนุญาตผลิตสุรากลั่น
          1) สุรากล่ันชนดิสุราขาว (สุรากล่ันชมุชน) ฉบับละ 7,500     
          2) สุรากล่ันชนดิอืน่ๆ นอกจาก 1) ฉบับละ 60,000   
     (ข) ใบอนุญาตผลิตสุราแช่
          1) สุราแชท่ี่มิใชสุ่ราแชช่นดิเบียร์ (สุรากล่ันชมุชน) ฉบับละ 1,800     
          2) สุราแชช่นดิอืน่ๆ นอกจาก 1) ฉบับละ 60,000   

คู่มอืการปฏบิตังิาน
เรื่อง การออกใบอนุญาตของสุรา ยาสูบ

และไพ่
ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนยีมและยกเว้นค่าธรรมเนยีมการอนญุาต

ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อัตรา (บาท)

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสบู และไพ่ 

ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่อา่งทอง 
 



 

 

 

ใบอนุญาตขายสุรา
     (ก) ประเภทที่  1  ส าหรับการขายสุราทุกชนิด  ครั้งหน่ึงตั้งแตส่ิบลิตรขึน้ไป
          1) ส าหรับโรงอตุสาหกรรมสุรากล่ันชนดิสุราขาว (สุรากล่ันชมุชน) ปีละ 1,200     
          2) ส าหรับโรงอตุสาหกรรมสุราแชท่ี่มิใชสุ่ราแชช่นดิเบียร์ ปีละ 600        

(สุราแชช่มุชน)
          3) ส าหรับการขายสุรากรณีอืน่ ๆ  นอกจาก 1)  และ  2) ปีละ 5,000     
     (ข) ประเภทที่  2  ส าหรับการขายสุราทุกชนิด  ครั้งหน่ึงต่ ากวา่สิบลิตร
          1) ส าหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ปีละ 2,000     

ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
          2) ส าหรับสถานท่ีขายท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปีละ 2,000     
          3) ส าหรับสถานท่ีขายท่ีผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียน ปีละ 300        

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหต ุ ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตขายสุรา ยงัไม่รวมค่าธรรมเนยีม
เกบ็เพิ่มเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร้อยละ 10

ใบอนุญาตขายยาสูบ
     (ก) ประเภทที่  1  ส าหรับการขายส่งยาสูบ  ครั้งหน่ึงจ านวน
หน่ึงพันมวนขึน้ไป 

         ถา้เป็นยาสูบประเภทยาเส้น  คร้ังหนึง่จ านวนสองกโิลกรัมขึน้ไป ยาสูบ
         ประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเค้ียว คร้ังหนึง่จ านวนสองร้อยกรัมขึน้ไป
         1) ส าหรับผู้ขายบุหร่ีซิกาแรตและบุหร่ีซิการ์ ปีละ 1,200     
         2) ส าหรับผู้ขายยาเค้ียว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหร่ีอืน่
               ก)  ส าหรับผู้ขายยาเส้นท่ีผู้ขายเป็นผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ ปีละ 100        

และผลิตเอง
               ข)  ส าหรับผู้ขายยาเส้นอืน่  นอกจาก (ก) ปีละ 500        



 

 

   

     (ข) ประเภทที่ 2  ส าหรับการขายปลีกยาสูบ ครั้งหน่ึงจ านวน
ต่ ากวา่หน่ึงพันมวน

         ถา้เป็นยาสูบประเภทยาเส้น คร้ังหนึง่จ านวนต่ ากว่าสองกโิลกรัม
         ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเค้ียว คร้ังหนึง่จ านวนต่ ากว่าสองร้อยกรัม
         1) ส าหรับผู้ขายบุหร่ีซิกาแรตและบุหร่ีซิการ์ ใน
              ก)  คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตาม ปีละ 500        

กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
              ข)  สถานท่ีขายท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปีละ 500        
              ค)  สถานท่ีขายท่ีผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปีละ 100        
         2) ส าหรับผู้ขายยาเค้ียว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหร่ีอืน่ ปีละ 100        
     (ค) ประเภทที่ 3  ส าหรับการขายผลิตภณัฑ์ยาสูบ ปีละ 1,200     

ใบอนุญาตขายไพ่
     (ก) ประเภทที่ 1  ส าหรับการขายไพ่ ครั้งหน่ึงจ านวนตั้งแต่ ปีละ 1,200     
สี่สิบส ารับขึน้ไป

     (ข) ประเภทที่ 2  ส าหรับการขายไพ่ ครั้งหน่ึงต่ ากวา่สี่สิบส ารับ
         1) ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตาม ปีละ 500        

กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
         2) ในสถานท่ีขายท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปีละ 500        
         3) ในสถานท่ีขายท่ีผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปีละ 100        

ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทน้ัน ๆ 
แตไ่มเ่กิน 100 บาท

การโอนใบอนุญาต ครั้งละก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทน้ัน ๆ 



 

 

 



 

 

 



 

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสงค์จะขายสุรา หรือยาสูบ หรือไพ่ ยื่นค าขอและหลกัฐานเพือ่ขอ

ใบอนุญาตขาย ณ ส านักงานสรรพสามติพื้นที่ ที่ร้านคา้ตั้งอยู่ 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอพร้อมหลักฐาน

ต่างๆ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 

ผู้ขออนุญาตยื่นช าระค่าธรรมเนียม 

เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตขายสุรา หรือยาสูบ หรือไพ่ 

ส่งเอกสารใหม ่

หากถูกต้อง 
หากไม่ถกูต้อง 

ผู้ขออนุญาตปิดใบอนุญาตไว้ที่ร้านค้าในที่เปิดเผย ให้เห็นชัดเจน 

  แล้วอย่าลืม ! ! ! ยื่นต่อใบอนุญาตปีต่อไปได้ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 90 วัน 

ตรวจสอบเขต Zoning 

แผนที่สถานที่ตั้งร้านค้า 



 

 

 
  

 
ตอบ  เป็นการเปลี่ยนแปลงและยุบ

รวมใบอนุญาตประเภทสุรา ยาสูบ
ต่างประเทศมาอยู่ในใบเดียวกัน คือผู้
ขออนุญาตสามารถขายได้ทั้งสุราใน
ประเทศ และต่างประเทศ หากเทียบ
กับของเดิมต้องขอสองใบ พันกว่าบาท 

 
  

 
ตอบ   เพราะการพิจารณาอนุญาต ต้อง

พิจารณาคุณสมบัติ ตามเอกสาร หลักฐาน
ใหม่ทุกครั้งเสมือนขอใหม่ จึงไม่ใช่เป็นการต่อ
ใบอนุญาต   
 

ค าถามที่พบบ่อย FAQ 

ถาม ท าไมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบขึ้น
ราคาจากปีก่อน ? 

ถาม ท าไมการต่อใบอนุญาตต้องใช้เอกสารหลักฐานใหม่
เหมือนการขอใหม่ครั้งแรก ?  
 



 

 

 

 
ตอบ เนื่องจากสินค้าสุรา ยาสูบ เป็น

สินค้าที่มีกฎหมายอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย เช่น พ.ร.บ. สาธารณสุข,พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์,ค าสั่ ง 
คสช.เป็นต้น ซึ่งผู้ขายเสี่ยงต่อการกระท า
ผิดกฎหมายจึงต้องการรายละเอียดของผู้

ขออนุญาตขายให้มากเป็นพิเศษต้องขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 
 

 
ตอบ เนื่องจากสินค้า สุรา เป็นสินค้าที่มีกฎหมายอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง

ด้วย เช่น พ.ร.บ. สาธารณสุข,พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
,ค าสั่ง คสช. เป็นต้น ซึ่งผู้ขายเสี่ยงต่อการกระท าผิดกฎหมายจึงต้องการ
เอกสารหลักฐานเพื่อป้องกันการปฏิเสธไม่รับรู้ รับทราบของเจ้าของ
สถานที่หากมีการด าเนินคดีทางกฎหมายต่างๆ ต้องอภัยมา ณ ที่นี้เป็น
อย่างสูง 
  

 

ถาม  เหตุใดต้องมีเอกสารหลักฐาน หนงัสือรับรอง และ
สัญญาเช่าจากเจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าด้วย ? 
 

ถาม  เหตุใดแบบฟอร์มค าร้องจึงมีรายละเอียดให้กรอกเยอะ  
 



 

 

 

ตอบ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 

พ.ศ. 2560 มาตรา 169 การขายยาสูบต้อง
ขายตามขนาดซองที่ได้เสียภาษีแล้ว ห้าม
แบ่งขาย ดังนั้นการขายยาสูบไม่ว่าจะเป็น
บุหรี่ซิกาแรต หรือยาสูบอื่นๆ ไม่สามารถ
แบ่งซองขายได้ ต้องขายตามขนาดซองที่ได้แจ้งช าระภาษีไว้แล้ว ดังนั้น
หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 196 “ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท”  
 

 
ตอ บ  ส า ร ล ะ ล า ย

ประเภทไฮโดรคาร์บอน
ที่น าเข้า ถ้าน าไปใช้ใน

อุตสาหกรรมต่างๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
พ.ศ. 2560 จะได้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย ์

ถาม  บุหรี่ซิกาแรตสามารถแบ่งซองขายได้หรือไม่ ? 
 

ถาม  กรณีน าเข้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อ
น าไปใช้ผลิตสินค้าต่างๆ ต้องเสียภาษีสรรพสามิตหรือไม่ 
อย่างไร ? 



 

 

   

 
  กฎหมายก าหนดเวลาจ าหน่าย 2 ช่วง 
คือ เวลา 11.00 – 14.00 น. และเวลา 17.00 -
24.00 น. หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนจะมีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
   
  ห้ามจ าหน่ายให้คนเมาและเด็กต่ ากว่า 20 ปี หากพบมีการ
กระท าผิดมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
  ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนยานพาหนะ เช่น ขับรถไป
และแวะดื่มข้างทาง ฯลฯ จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่
เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

เกรด็ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 

เรื่อง การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 



 

 

  ห้ามจ าหน่ายหรือดื่มในสถานที่ควบคุม เช่น สถานที่
ราชการ หากพบเห็นจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  ห้ามเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราและเปลี่ยนแปลงน้ าสรุา
เพื่อการค้า (ห้ามแบ่งใส่ขวดเล็กเพื่อจ าหน่าย) ฝ่าฝืนมีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
  

 
   

 น าสุรา ยาสูบ ไพ่ เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ 
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
  ผลิตสุรา ยาสูบ ไพ่ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ 
จ าคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

เรื่อง ความผิดและโทษอาญาที่ประชาชนควรรู้ 



 

 

  ขายสุราที่ผลิตโดยไม่ ได้รับ
อนุญาต ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
  ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
   

  ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ที่มิได้เสียภาษี ปรับ 5-10 เท่า ของค่า
ภาษีที่ต้องเสีย/ยังขาดอยู่ ไม่น้อยกว่า 800 บาท หรือ จ าคุกไม่
เกิน 1 เดือน หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
  ครอบครองสุรา ยาสูบ ไพ่ ที่มิได้เสียภาษี มีโทษปรับ 2-10 
ของค่าภาษีที่ต้องเสียไม่น้อยกว่า 400 บาท  
 

  ห้ามมิให้ผู้ใดมีไพ่ที่ยังมิได้เสียภาษีไว้
ในครอบครองเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบใบ เว้นแต่
ไพ่นั้นเป็นไพ่ซึ่งกรม สรรพสามิตท าขึ้น หรือ
เป็นไพ่ที่มีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของ

กรมสรรพสามิตได้ก าหนดขึ้นประทับอยู่ มีโทษปรับ 2-10 ของค่า
ภาษีที่ต้องเสียไม่น้อยกว่า 400 บาท  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

 
 

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 

     หมายเลขโทรศัพท์ 035 610 135 

                     E-maill : angthong@excise.go.th 

       19 ถนน อยุธยา-อ่างทอง ต าบล บางแก้ว  
     อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000 

     

mailto:angthong@excise.go.th


 

 

 


