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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำ (ส ำหรับผู้ได้รับอนุญำตรำยเดิม) ประเภทท่ี 1 และ 
ประเภทท่ี 2  (มำตรำ 155) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ล าพูน สาขาเมืองล าพูน 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตขายสุรา (ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2  

(มาตรา 155) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ล าพูน สาขาเมืองล าพูน 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาท ี 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตขายสุรา (ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 

(มาตรา 155) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ล าพูน สาขาเมืองล าพูน 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ล าพูน สาขาเมืองล าพูน  
สถานที่ตั้ง: อาคารส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ล าพูน เลขที่ 257 หมู่ 3 ต.เวียงยอง  อ.เมือง จ.ล าพูน  
โทรศัพท์ : 053-511082  
E-mail : e75205@excise.go.th  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (โดยไม่มีการพักเที่ยง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ขออนุญาตขายสุรายื่นค าขอตามแบบ ภส.08 - 05 ต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พ้ืนที่สาขาท่ีร้านค้าตั้งอยู่ 
2. ผู้ขออนุญาตสามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ 
3. ผู้ขออนุญาตขายสุรา สามารถยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา ดังต่อไปนี้ 
3.1 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 ส าหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจ านวนตั้งแต่ 10 ลิตร ขึ้นไป 
3.2 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 ส าหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจ านวนต่ ากว่า 10 ลิตร 
4. ผู้ขออนุญาต หรือสถานที่ขออนุญาตต้องไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ป ี
5. สถานที่ขออนุญาตขายสุราต้องไม่เป็นสถานที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (มาตรา 27) ดังต่อไปนี้ 
5.1 วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
5.2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วย
ยา 
5.3 สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร 
5.4 หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
5.5 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
5.6 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณของสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
5.7 สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพ่ือการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
5.8 สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
6. ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
7. ในการพิจารณาอนุญาตใช้ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 5 นาที และระบบงานใบอนุญาตใช้ได้ปกติ 
 
หมายเหตุ 
 
** กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้
รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ
ใบอนุญาตขายสุราตามแบบ 
ภส.08 - 05 พร้อมแนบ
ใบอนุญาตขายสุราหรือส าเนา
ใบอนุญาต (ปีก่อน) 
และเอกสารหลักฐานเพ่ือให้ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
 

1 นาที ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่
ล าพูน สาขาเมือง
ล าพูน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
ครบถ้วน ให้ผู้ขออนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละ
ประเภทและเจ้าหน้าที่ออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาต โดยใบอนุญาตถือ
เป็นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 

4 นาที ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่
ล าพูน สาขาเมือง
ล าพูน 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 นาที 
 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 นาที 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

 

กรมการปกครอง 
 

0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานิติ

บุคคล/กรณีบุคคล
ธรรมดารับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 

2) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 
 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 
 

0 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน 6 
เดือน และรับรอง

ส าเนาถูกต้อง
พร้อมประทับตรา

นิติบุคคล) 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขอ
ใบอนุญาตขาย
สุรา ตามแบบ  
ภส. 08-05 

กรมสรรพสามิต 1 0 ฉบับ (ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล/กรณี
บุคคลธรรมดาลง
ลายมือชื่อ) 

2) 

ใบอนุญาตขาย
สุรา (ฉบับล่าสุด) 

- 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานิติ

บุคคล/กรณีบุคคล
ธรรมดารับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 
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3) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจ) 

- 1 0 ฉบับ (- กรณีมอบอ านาจ
ให้บุคคลเดียวหรือ
หลายคนกระท า
การครั้งเดียวติด
อากรแสตมป์ 10 
บาท และมากกว่า
ครั้งเดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
- ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา
นิติบุคคล/กรณี
บุคคลธรรมดาลง
ลายมือชื่อ) 

4) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 

- 0 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อม
ประทับตรานิติ
บุคคล/กรณีบุคคล
ธรรมดารับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทท่ี 1 ปีละ 

 ค่ำธรรมเนียม 5,500 บาท 
หมำยเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)   
 

2) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทท่ี 2  
ส ำหรับสถำนที่ขำยท่ีผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม ปีละ 
 ค่ำธรรมเนียม 2,200บาท 
หมำยเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)   
 

3) ใบอนุญำตขำยสุรำประเภทท่ี 2 
ส ำหรับสถำนที่ขำยท่ีผู้ประกอบกำรมิได้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม ปีละ 
 ค่ำธรรมเนียม 330 บาท 
หมำยเหตุ (รวมภาษีท้องถิ่น 10%)  
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ล าพูน สาขาเมืองล าพูน 

หมายเหตุ - พบการทุจริตไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจ โปรดแจ้งสรรพสามิตพ้ืนที่ล าพูน โทรศัพท์ 
053-511082 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน หน่วยงานต้นสังกัด กรมสรรพสามิต 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน อีเมล์ webmaster@excise.go.th 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน โทรศัพท์ สายด่วน 1713 
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตขายสุรา 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 12/07/2558 
สถำนะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดท า 

/ แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย Akkhadech Winaipanit 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


