พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้ที่มีอายุตากว่า 20 ปี
ฝ่าฝืนจาคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
- ห้ามแบ่งขายบุหรี่ซิกาแรต (ต้องขายทั้งซอง)
ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 40,000 บาท
- ห้ามโฆษณา/สื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
ฝ่าฝืนจาคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท
- ห้ามใช้ จ้าง วาน หรือยินยอม ให้ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
ขายบผลิตภัณฑ์ยาสูบ (โทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท )
- ห้ามตั้งโชว์ หรือแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขาย
ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
- สถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดังต่อไปนี้
1. วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
2. สถานพยาบาลหรือร้านขายยา
3. สถานศึกษา
4. สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก
ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 40,000 บาท
- ห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ท่ำนสำมำรถยื่นขอใบอนุญำตในปี
ต่อไปได้ ก่อนใบอน ุญำตจะ
หมดอำย ุ 90 วัน
ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR CODE
เพื่อดูข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภู
ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลาภู ต.ลาภู
อ.เมืองหนองบัวลาภู จ.หนองบัวลาภู 39000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4231-6763
www.excise.go.th/nongbualamphu


สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่หนองบัวลำภ ู

Nongbualamphu Area Excise Office

กำรขอใบอนญ
ุ ำตขำย
ส ุรำ ยำสูบ ไพ่
ตำมพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต
พ.ศ.2560

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภู
สาขาเมืองหนองบัวลาภู
ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลาภู ต.ลาภู
อ.เมืองหนองบัวลาภู จ.หนองบัวลาภู 39000
โทรศัพท์. 0-4231-6764


สานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลาภู สาขานากลาง
ชั้น 1 ที่วา่ การอาเภอนากลาง ต.นากลาง
อ.นากลาง อ.หนองบัวลาภู 39170
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4235-9249

ผูน้ ำกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และพลังงำน

กรณีผู้ขออนุญาตมิได้มาด้วยตนเอง
กรมสรรพสามิตอานวยความสะดวกให้ผู้ขอใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ สามารถขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง ณ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ร้านค้าตั้งอยู่โดยใช้เอกสารหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

ผู้ประกอบการรายใหม่
1. ทะเบียนบ้านของร้านค้าที่จะขายสุรา ยาสูบ ไพ่
2. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอใบอนุญาต
3. ถ้าเช่าสถานที่ จะต้องมีสญ
ั ญาเช่าดังนี้
* สัญญาเช่าสถานที่ / * หนังสือยินยอมผู้ให้เช่า
* บัตรประชาชนผู้เช่าและผู้ให้เช่า
* หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิตบิ ุคคล)
4. บัตรพร้อมจ่าย Cash Card/บัตรเดบิต/บัตรเครดิต อย่างใด
อย่างหนึ่ง (ใช้แทนเงินสดตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 สังคม
ไร้เงินสด)

ผู้ประกอบการรายเดิม
1. ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ หรือไพ่ หรือสาเนาใบอนุญาตฯ ฉบับเดิม

2. บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย
ของผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาต
3. กรณีการเปลีย่ นชื่อ-สกุล ให้แนบเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อม
ใบอนุญาตฉบับเดิม
4. บัตรพร้อมจ่าย Cash Card/บัตรเดบิต/บัตรเครดิต อย่างใด

อย่างหนึ่ง(ใช้แทนเงินสดตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 สังคม
ไร้เงินสด)

1. หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ขอใบอนุญาตแทนและติด
อากรแสตมป์ 10 บาท(กรณีขอใบอนุญาตครั้งเดียว)
หรือ 30 บาท (กรณีขอใบอนุญาตมากกว่าครั้งเดียว)
2. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
3. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
4. กรณีเป็นสมาคมหรือสโมสรใช้สาเนาหนังสือการจดทะเบียน
สมาคม หรือสโมสร
5. กรณีนิติบุคคล ใช้สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
(1) วัดหรือสถานที่สาหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นสถานที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
(4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(6) สถานีบริการน้ามันหรือเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการ
น้ามันเชื้อเพลิง
(7) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของ
ประชาชนโดยทั่วไป
(8) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ

 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ดังนี้
(1) วันมาฆบูชา
(2) วันวิสาขบูชา
(3) วันอาสาฬหบูชา
(4) วันเข้าพรรษา
(5) วันออกพรรษา
 เวลาที่สามารถจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้คือ
เฉพาะ 11.00 น.-14.00 น. และ 17.00 น.-24.00 น. เท่านัน้
หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ
 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

เอกสารประชาสั มพันธ์ ของสานักงานสรรพสามิตพื้นทีห่ นองบัวลาภู
ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต ตั้งแต่ 16 ก.ย.60 เป็ นต้ นไป
ใบอนุญาตขายสุ รา
(ก) ประเภทที่ 1 สำหรับกำรขำยสุ รำทุกชนิ ด ครั้งหนึ่ งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
(ข) ประเภทที่ 2 สำหรับกำรขำยสุ รำทุกชนิ ด ครั้งหนึ่ งต่ำกว่ำสิ บลิตร
1) สำหรับคลังสิ นค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร
2) สำหรับสถำนที่ขำยที่ผปู ้ ระกอบกำรจดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
3) สำหรับสถำนที่ขำยที่ผปู ้ ระกอบกำรมิได้จดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

ปี ละ/บาท

5,500
2,200
2,200
330

ใบอนุญาตขายยาสู บ
(ก) ประเภทที่ 1 สำหรับกำรขำยส่ งยำสู บ ครั้งหนึ่ งจำนวนหนึ่ งพันมวนขึ้นไป
(ข) ประเภทที่ 2 สำหรับกำรขำยปลีกยำสู บ ครั้งหนึ่ งจำนวนต่ำกว่ำหนึ่ งพันมวน
1) คลังสิ นค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร
2) สถำนที่ขำยที่ผปู ้ ระกอบกำรจดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
3) สถำนที่ขำยที่ผปู ้ ระกอบกำรมิได้จดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
4) สำหรับผูข้ ำยยำเคี้ยว ยำเส้นปรุ ง ยำเส้น และบุหรี่ อื่น

ใบอนุญาตขายไพ่
(ก) ประเภทที่ 1 สำหรับกำรขำยไพ่ ครั้งหนึ่ งจำนวนตั้งแต่สี่สิบสำรับขึ้นไป
(ข) ประเภทที่ 2 สำหรับกำรขำยไพ่ ครั้งหนึ่ งต่ำกว่ำสี่ สิบสำรับ
1) ในคลังสิ นค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร
2) ในสถำนที่ขำยที่ผปู ้ ระกอบกำรจดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
3) ในสถำนที่ขำยที่ผปู ้ ระกอบกำรมิได้จดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

1,200
500
500
100
100
1,200
500
500
100

หมายเหตุ
1. ใบอนุญำตจะมีอำยุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับอนุญำต
2. ให้ยนื่ ขอต่อใบอนุญำตได้ ภำยใน 90 วัน ก่อนที่ใบอนุญำตจะหมดอำยุ
3. ให้นำบัตรกดเงินสด (ATM) หรื อบัตรเครดิต มำใช้แทนเงินสด ตำมนโยบำยรัฐบำลไทยแลนด์ 4.0 สังคมไร้ เงินสด
4. กรณี ชำระผ่ำนตัวแทนรับชำระเงิน (Counter Service) เมื่อเจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตออกใบอนุญำตแล้ว ให้ผยู ้ นื่ คำขอ
ใบอนุญำต มำรับใบอนุญำตภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง หำกไม่มำรับใบอนุญำตในกำหนดเวลำ ให้ถือว่ำสละสิ ทธิ์
กำรเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญำต
5. กรณี ขำยสุ รำ ยำสู บและไพ่ โดยไม่ได้รับอนุญำต หรื อไม่ได้ยนื่ ขอต่อใบอนุญำตปี ต่อไป จะถูกเปรี ยบเทียบปรับ
ดังนี้

- สุ รา
- ยาสู บ
- ไพ่

ปรับ
ปรับ
ปรับ

5,000
5,000
5,000

บาท
บาท
บาท

ติดต่ อสอบถามได้ที่
1. สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่หนองบัวลาภู
ชั้น 1 อำคำรศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทร/โทรสำร 0-4231-6763
2. สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่หนองบัวลาภู สาขาเมืองหนองบัวลาภู
ชั้น 1 อำคำรศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โทร/โทรสำร 0-4231-6764
3. สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่หนองบัวลาภู สาขานากลาง
ชั้น 1 ที่วำ่ กำรอำเภอนำกลำง ต.นำกลำง อ.นำกลำง จ.หนองบัวลำภู โทร/โทรสำร 0-4235-9249

รายละเอียดการขอใบอนุญาต

