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ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง
จากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ต่อเนื่องจากที่ได้รับ
ใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม จึงอนุวัติตามความในข้อ 9 ของกฎกระทรวง การอนุญาตขายสุรา
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ อ 8 ของกฎกระทรวงการอนุ ญ าตขายยาสู บ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้ อ 7 ของ
กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกําหนดการออกใบอนุญาตขาย
สุรา ยาสูบ และไพ่ สําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 2
หรือใบอนุญาตขายไพ่ประเภทที่ 2
“ตัวแทนรับชําระเงิน” หมายความว่า ผู้ให้บริการรับชําระเงินที่ได้ทําความตกลงการให้ความ
ร่วมมือในการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ กับกรมสรรพสามิต
ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถาน
ประกอบการเดิม ในประเภท ดังต่อไปนี้
๒.๑ สุราประเภทที่ 2 สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ํากว่าสิบลิตร
๒.2 ยาสูบประเภทที่ ๒ สําหรับการขายปลีกยาสูบ ครั้งหนึ่งจํานวนต่ํากว่าหนึ่งพันมวน
ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้น ครั้งหนึ่งจํานวนต่ํากว่าสองกิโลกรัม ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว
ครั้งหนึ่งจํานวนต่ํากว่าสองร้อยกรัม
๒.3 ไพ่ประเภทที่ ๒ สําหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งต่ํากว่าสี่สิบสํารับ
สามารถเลือกติดต่อขอใบอนุญาตโดยชําระค่าธรรมเนียมตามที่กรมสรรพสามิตกําหนดไว้ในแบบคําขอ
ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถาน
ประกอบการเดิมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.08 - 06) ท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ กรมสรรพสามิตจะส่งแบบคําขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ
และไพ่ สํ า หรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต่ อ เนื่ อ งจากที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต ณ สถานประกอบการเดิ ม ตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ภส.08 - 06) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทางไปรษณีย์
เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตต่อเนื่องดําเนินการยื่นคําขอใบอนุญาตและชําระ
ค่าธรรมเนียมได้ ดังต่อไปนี้
3.1 สํา นัก งานสรรพสามิ ตพื้ น ที่ห รือ สํ านั ก งานสรรพสามิต พื้น ที่ ส าขาแห่ง ท้อ งที่
ที่สถานประกอบการค้าตั้งอยู่
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3.2 ตัวแทนรับชําระเงินที่กําหนดไว้ในแบบ ภส.08-06 โดยชําระค่าธรรมเนียม
ตามจํานวนที่กรมสรรพสามิตระบุ
3.3 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต ที่ http://www.excise.go.th
3.4 ที่ทําการไปรษณีย์ โดยให้ส่งคําขอใบอนุญาตตามแบบ ภส.08 - 06 พร้อมธนาณัติ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามจํานวนที่ระบุกลับไปยังสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สถานประกอบการค้าตั้งอยู่
ข้อ 4 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
4.1 สุราประเภทที่ ๒ สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ํากว่าสิบลิตร
๑) สําหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร ปีละ ๒,๐๐๐ บาท
๒) สํ า หรั บ สถานที่ ข ายที่ ผู้ ป ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ปี ล ะ
๒,๐๐๐ บาท
๓) สําหรับสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปีละ
๓๐๐ บาท
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้องบวกด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกรุงเทพมหานครและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียม
4.2 ยาสูบประเภทที่ 2 สําหรับการขายปลีกยาสูบ ครั้งหนึ่งจํานวนต่ํากว่าหนึ่งพันมวน
ถ้าเป็นยาสูบประเภทยาเส้น ครั้งหนึ่งจํานวนต่ํากว่าสองกิโลกรัม ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว
ครั้งหนึ่งจํานวนต่ํากว่าสองร้อยกรัม
๑) สําหรับผู้ขายบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ ใน
ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร ปีละ ๕๐๐ บาท
ข) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปีละ ๕๐๐ บาท
ค) สถานที่ ข ายที่ ผู้ ป ระกอบการมิ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ปี ล ะ
๑๐๐ บาท
๒) สําหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อื่น ปีละ ๑๐๐ บาท
4.3 ไพ่ประเภทที่ ๒ สําหรับการขายไพ่ ครั้งหนึ่งต่ํากว่าสี่สิบสํารับ
๑) ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร ปีละ ๕๐๐ บาท
๒) ในสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปีละ ๕๐๐ บาท
๓) ในสถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม ปีละ ๑๐๐ บาท
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ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ที่ผู้ขออนุญาตได้ชําระ
ในข้อ 3 และเมื่อเห็นว่าจํานวนเงินค่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตพิจารณา
เพื่อออกใบอนุญาต โดยแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ยื่นคําขอใบอนุญาต และให้มารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลา ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ข้อ 6 กรณี ผู้ ข อใบอนุ ญ าตได้ ดํ า เนิ น การยื่ น คํ า ขอใบอนุ ญ าตก่ อ นใบอนุ ญ าตหมดอายุ
ให้ใบอนุญาตมีผลต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กฤษฎา จีนะวิจารณะ
อธิบดีกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คำขอใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญำตต่อเนื่องจำกที่ได้รับใบอนุญำต
ณ สถำนประกอบกำรเดิม ตำมพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560

ภส.08-06

เรียน เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต
ข้อมูลผู้ขอใบอนุญาต
ชื่อ................................................................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล...........................................................................................................................................................
สถำนประกอบกำร.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. E-mail……………………………..........................................................
รายการค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ดังนี้
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
5. .........................................................................................................

ค่ำธรรมเนียม......................................บำท

รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

........................................บาท

1.
2.
3.
4.

ค่ำธรรมเนียม......................................บำท
ค่ำธรรมเนียม......................................บำท
ค่ำธรรมเนียม......................................บำท
ค่ำธรรมเนียม......................................บำท

ข้อกาหนดของการขอใบอนุญาต
กรณีสุรา
ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตขำยสุรำเว้นแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
สถำนที่ขำยสุรำไม่เป็นสถำนที่ ดังนี้
(1) ที่ตั้งสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระบบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถำนที่ดังกล่ำว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
(2) ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบำทหลวง หรือสถำนที่ประกอบศำสนกิจในนิกำยหรือศำสนำใดศำสนำหนึ่ง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถำนที่ดังกล่ำว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
(3) ที่ตั้งสถำนีบริกำรน้ำมันเชื้อเพลิงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถำนที่ดังกล่ำว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
(4) สถำนที่ที่เคยเป็นสถำนประกอบกำรขำยสุรำของผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต เว้นแต่ได้พ้นกำหนดระยะเวลำห้ำปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)
(5) สถำนประกอบกำรขำยสุรำของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตและอยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต
(6) สถำนที่ต้องห้ำมขำยสุรำตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกฎหมำยอื่น
กรณียาสูบ
ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตขำยยำสูบเว้นแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
สถำนที่ขำยยำสูบ ไม่เป็นสถำนที่ ดังนี้
(1) สถำนที่หรือบริเวณห้ำมขำยยำสูบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ
(2) ที่ตั้งสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระบบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถำนที่ดังกล่ำว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที่ 2 บุหรี่ซิกาแรต)
(3) ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบำทหลวง หรือสถำนที่ประกอบศำสนกิจในนิกำย หรือศำสนำใดศำสนำหนึ่ง รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถำนที่ดังกล่ำว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที่ 2 บุหรี่ซิกาแรต)
(4) สถำนที่ทผี่ ู้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตขำยยำสูบเคยใช้ในกำรขำยยำสูบ เว้นแต่เวลำ ได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี
(5) สถำนที่ทผี่ ู้ทอี่ ยูร่ ะหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำตขำยยำสูบใช้ในกำรขำยยำสูบ

***เมื่อข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ หรือไพ่ แล้ว จะปฏิบัติตามข้อกาหนดในใบอนุญาต ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและหากคุณสมบัติของข้าพเจ้า และสถานที่ขายไม่เป็นไปตามที่กรมสรรพสามิตกาหนด ข้าพเจ้าขอรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาและให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)……………………..........................………………………………………(ผู้ขออนุญำต)
สามารถชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ได้ที่

สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่/สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่สำขำ
ธนำคำรกรุงไทย
เคำน์เตอร์เซอร์วิสทุกสำขำ ทั่วประเทศ
เลขที่อ้ำงอิง 1 ……….……………………………………………………….........………………….
เลขที่อ้ำงอิง 2 …….……………………………………..…………………...…….………...........
Product Code ……………………………………………………………………….………..…......

Application “Excise Smart Service”
ผ่ำน Internet ที่ http://www.excise.go.th
ที่ทำกำรไปรษณีย์

