
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
คู่มือประชำชน เล่มนี้ได้จัดท ำขึ้นเพื่อแจกจ่ำยให้กับประชำชน

ผู้สนใจโดยทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน ำให้ประชำชนทรำบถึงบทบำท 
ภำรกิจของกรมสรรพสำมิต และส่วนที่จะเข้ำมำเกี่ยวข้องกับงำนของสรรพสำมิต 
ซึ่งจะท ำให้สำมำรถเข้ำรับบริกำรได้อย่ำงสะดวก เพื่อส่งผลให้ประชำชนเกิด
ควำมพึงพอใจ และร่วมมือร่วมใจที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของกรม
สรรพสำมิต ซึ่งคู่มือเล่มนี้ได้จัดท ำขึ้นในลักษณะรูปเล่มที่กะทัดรัด จึงมีข้อมูล
กำรบริกำรเพียงระดับหนึ่ง หำกต้องกำรทรำบรำยละเอียดที่นอกเหนือจำกนี้
ขอให้สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่พัทลุง และส ำนักงำน
สรรพสำมิตพื้นที่สำขำ 

ท้ำยนี้ ส ำนักงำนฯ หวังว่ำคู่มือประชำชนเล่มนี้จะเป็นผลท ำให้กำร
บริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อ
ภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนต่อไป 

 

ส ำนกังำนสรรพสำมิตพืน้ทีพ่ทัลงุ 
ส ำนกังำนสรรพสำมิตพืน้ทีพ่ทัลงุ สำขำเมืองพทัลงุ 
ส ำนกังำนสรรพสำมิตพืน้ทีพ่ทัลงุ สำขำตะโหมด 

เมษำยน 2562 
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แนะน ำกรมสรรพสำมิต 
 

ก 

 

กรมสรรพสำมติ สงักดักระทรวงกำรคลงั 

สถำนทีต่ั้ง 
 

1488 ถนนนครไชยศร ีแขวงนครไชยศร ี  
 เขตดสุติ กรงุเทพมหำนคร 10300 

โทรศพัท์ 0 2241  5600 – 19 
0 2668  6560 - 89 

เวบ็ไซต ์ http://www.excise.go.th 

นำยพชร  อนนัตศลิป ์
อธบิด ี

กรมสรรพสำมติ 

สำยด่วน 1713 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะน ำกรมสรรพสำมิต 
                                      (ต่อ) 

 

 

ผู้น ำกำรจัดเก็บภำษี เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงำน 
 

วสิัยทศัน ์

 
- จัดเก็บภำษีอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเสถียรภำพทำงกำรคลัง 
- ส่งเสริมนโยบำยภำษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงำนรองรับ

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
- พัฒนำองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม 

 

 

พนัธกจิ 

 

- บูรณำกำรกำรจัดเก็บภำษีอย่ำงมีเสถียรภำพ 
- นโยบำยภำษีเพื่อสร้ำงสมดุลทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

และพลังงำน 

- บริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 
- ขับเคลื่อนกำรใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่กำรปฏิบัติ 

ประเดน็ 
ยุทธศำสตร ์

ข 

 



 

 

 น้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน 
 เครื่องดื่ม 
 เครื่องไฟฟ้ำ 
 แบตเตอรี่ 
 แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่นๆ 
 รถยนต ์
 รถจักรยำนยนต์ 
 เรือยอชต์ และยำนพำหนะทำงน้ ำที่ใช้เพื่อควำมส ำรำญ 
 น้ ำหอมและหัวน้ ำหอม 
 พรมหรือสิ่งทอปูพื้นท ำด้วยขนสัตว์ 
 หินอ่อนหรือหินแกรนิต 
 สำรท ำลำยชั้นบรรยำกำศประเภทอนุพันธ์ชนิดอำโลเจนเต็ดของไอโดรคำร์บอน 
 สุรำ 
 ยำสูบหรือยำเส้น 
 ไพ ่
 ไนต์คลับและดิสโก้เธค 
 สถำนอำบน้ ำหรืออบตัวและนวด 
 สนำมแข่งม้ำ 
 รำยรับจำกกำรออกสลำกกินแบ่ง 
 สนำมกอล์ฟ 
 กิจกำรโทรคมนำคม 

สินคำ้และบรกิำรที่ตอ้งเสียภำษีสรรพสำมิต 
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แนะน ำส ำนักงำน 
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โครงสร้ำงส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่
พัทลุง ส ำน ำงำนสรรพสำมิตพื้นที่พัทลุง 

 

ฝำ่ยอ ำนวยกำร 
 

ฝำ่ยบรหิำร 
กำรจดัเก็บภำษ ี

 

ฝำ่ยปรำบปรำม 

 

ฝำ่ยกฎหมำย 

 

ส ำนักงำนสรรพสำมติพืน้ทีพ่ัทลงุ  
สำขำเมอืงพทัลุง 

 

ส ำนักงำนสรรพสำมติพืน้ทีพ่ทัลงุ  
สำขำตะโหมด 



 

ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่พัทลุง  มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำร
ภำยในส ำนักงำนประกอบด้วย 4 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยอ ำนวยกำร      
ฝ่ำยบริหำรกำรจัดเก็บภำษี ฝ่ำยปรำบปรำม และฝ่ำยกฎหมำย      
ซึ่ งส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่มีหน้ำที่หลักในกำรดูแลและให้      
กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่สำขำใน
ด้ำนกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต ด้ำนกำรปรำบปรำมและด้ำนอื่นๆ      
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
อ ำนำจหน้ำที่ภำยในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยภำษีสรรพสำมิต  
 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข่ำวสำร ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
    เกี่ยวกับภำษีท่ีกรมฯ จัดเก็บ 
 ก ำกับ ดูแล และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน 
    สรรพสำมิตพื้นที่สำขำ 
 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ 
    หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
 
 
 

อ ำนำจหนำ้ที่ 
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โครงสรำ้งกำรบรหิำรส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นทีส่ำขำ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส ำนกังำนสรรพสำมติพื้นที่พัทลงุ มีสำขำ 2 สำขำ คือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่สำขำ 

ฝ่าย 
บริ หารงานทั่วไป 

งาน 
จัดเก็บภาษี 

งาน 
ปราบปราม 
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ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่พัทลุง สำขำเมืองพัทลุง  
รับผิดชอบเขตพื้นที่ดังนี้ อ ำเภอเมือง อ ำเภอศรีนครินทร์  
อ ำเภอควนขนุน อ ำเภอป่ำพะยอม อ ำเภอศรีบรรพต 
 

ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่พัทลุง สำขำตะโหมด 
รับผิดชอบเขตพื้นที่ดังนี้ อ ำเภอกงหรำ อ ำเภอตะโหมด  
อ ำเภอเขำชัยสน อ ำเภอปำกพะยูน อ ำเภอป่ำบอน อ ำเภอบำง
แก้ว 
 



 
 
มีหน้ำที่หลัก---------ในกำรบรหิำรกำรจัดเก็บภำษี
สรรพสำมิตและภำษีอื่นที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งป้องกัน
ปรำบปรำมผูก้ระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต 
 

มีอ ำนำจหน้ำที่ภำยในเขตทอ้งที่ที่สำขำรับผิดชอบ 
ดงันี ้

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต และ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวกับภำษีที่กรมฯ จัดเก็บ 

ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข่ำวสำร ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับภำษีที่กรมฯ จัดเก็บ 

ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
                 

อ ำนำจหน้ำที่ 
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ขัน้ตอนการขอใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสบู และไพ ่

รายเดมิ 
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   1. การส่งแบบ ภส.08-06 

เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตพิมพ์แบบค ำขอใบอนุญำตขำยสุรำ  
ยำสูบและไพ่ (ภส.08-06) และสง่ให้ผู้ประกอบกำรภำยใน  
90 วันก่อนใบอนญุำตเดิมจะสิ้นอำยุทำงไปรษณีย์ 

 

2. ตรวจสอบรายละเอียดค าขอ 

2.1 ผู้ประกอบกำรรับแบบ ภส.08-06 และตรวจสอบ
รำยละเอียด 
    ถ้ำรำยละเอียดไม่ถูกต้อง หรือประสงค์จะแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อ  
    ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ หรือส ำนักงำนสรรพสำมิต  
    พื้นที่สำขำท่ีสถำนประกอบกำรต้ังอยู่ 
 

      2.2 สถำนท่ีห้ำมขำยสุรำ ได้แก่ วัด โรงเรียน สถำนี 
       บริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติด 
       กับสถำนที่ดังกล่ำว และสถำนที่ถูกเพิกถอน/พักใช้ 
       ใบอนุญำตตำมที่กรมสรรพสำมิตก ำหนด 
 



3. ช่องทางการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต น าแบบ  
ภส. 08-06 ไปยื ่นช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม
ช่องทาง ดังนี้ 

3.1 ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่หรือส ำนักงำนสรรพสำมิต
พื้นที่สำขำ ท่ีสถำนประกอบกำรต้ังอยู่ 

3.2 Counter Service ในร้ำน 7-Eleven หรือที่อื่นๆที่มี
สัญลักษณ ์

3.3 ผ่ำน Mobile Applications“Excise Smart Service” 
3.4 ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำท่ัวประเทศ 
3.5 ผ่ำน Internet ที่ http://www.excise.go.th 

  3.6 ส ำนักงำนไปรษณีย ์
                                     

    ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (ปีละ) 
  สุราประเภทที่ 2 
  - ส ำหรับคลังสินค้ำทัณฑ์บน 2,000 บำท 
  - ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 2,000 บำท 
  - ผู้ประกอบกำรมิได้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 300 บำท 
   ยาสูบประเภทที่ 2 
  - ส ำหรับผู้ขำยบุหรี่ซิกำแรต/ซิกำร์ ในคลังสินค้ำทัณฑ์บน 500 บำท 
  - ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 500 บำท 
  - ผู้ประกอบกำรมิได้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 100 บำท 
  - ส ำหรับผู้ขำยยำเคี้ยว ยำเส้นปรุง ยำเส้น และบุหรี่อื่น 100 บำท 
 ไพ่ประเภทที่ 2 

- ส ำหรับคลังสินค้ำทัณฑ์บน 500 บำท 
- ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 500 บำท 
- ผู้ประกอบกำรมิได้จดทะเบียนมูลค่ำเพิ่ม 100 บำท 
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4. การออกใบอนุญาต/ส่งใบอนุญาต 
4.1 กรณีติดต่อขอใบอนุญำต ณ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่

หรือ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่สำขำ รับใบอนุญำตได้ทันที 
4.2 กรณีช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนช่องทำงในขั้นตอนที่3           

เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตจะตรวจสอบจ ำนวนเงิน ถ้ำจ ำนวนเงิน
ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น  จ ะ ด ำ เ นิ น ก ำ ร อ อ ก ใ บ อ นุ ญ ำ ต แ ล ะ จั ด ส่ ง
ใบอนุญำตให้ผู้ขอทำงไปรษณีย์ 

 
5. รับใบอนุญาต 

ผู้ได้รับอนญุำต รับใบอนุญำต และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในใบอนุญำต 
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เอกสารประกอบการขอใบอนุญาต 
ขายสุรา ยาสูบ และไพ่ รายใหม ่

 ส าเนาบัตรประชาชนของผูข้อ 

 ส าเนาทะเบียนบา้นของสถานที่ท่ีจะขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 

 ส าเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี) 

 หนังสื อยิ นยอมให้ขายสุราของผู้ให้เช่า 

 ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน/เจ้าของสถานที่  
(กรณีผู้ขอไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน/เจ้าของสถานที่) 

 แผนผังแสดงบริ เวณสถานที่ขายสรุา ยาสูบ และไพ ่

 โฉนดที่ดิ นของสถานที่ขายสุรา ยาสูบ และไพ่  
(กรณีเป็นทะเบียนบ้านเปล่า) 

 ใบทะเบียนพาณิ ชย์(ถ้ามี) 
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1.  ใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบและไพ่ หรือ ส ำเนำ
ใบอนุญำต ฉบบัเดิม 

2.หำกมกีำรเปลี่ยนชื่อเจ้ำของร้ำน ให้แนบเอกสำร
กำรเปลี่ยนชื่อพร้อมใบอนุญำตฉบบัเดมิ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หลักฐานเพื่อขอต่อใบอนุญาตปีถัดไป 

ข้อควรระวัง 

กอ่นใบอนญุาตฯ จะหมดอาย ุจะตอ้ง     
ยืน่ขอใบอนญุาตใหมล่ว่งหนา้ 90 วนั       
กอ่นใบอนญุาตฯ เดมิจะหมดอายุ 
เมือ่ใบอนญุาตหมดอายุจะเปน็การจ าหนา่ยสนิคา้
โดยไมม่ใีบอนญุาตจะผดิกฎหมาย 
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ให้ติดใบอนญุำต 

ไว้ในที่เปิดเผยคะ 



                                    

        ข้อก าหนดของการขอใบอนุญาต 

 

กรณีสุรา 

1. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตขำยสุรำเว้นแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 1 ป ี

2. สถำนที่ขำยสุรำไม่เป็นสถำนที่ ดังนี้ 
 ที่ตั้งสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระบบตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
กำรศึกษำแห่งชำติรวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถำนที่ดังกล่ำว 
(เฉพำะกำรขำยสุรำประเภทที่ 2) 
  ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบำทหลวง หรือสถำนที่ประกอบศำสนกิจใน
นิกำยหรือศำสนำใดศำสนำหนึ่ง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับ
สถำนที่ดังกล่ำว (เฉพำะกำรขำยสุรำประเภทที่ 2) 
  ที่ตั้งสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถำนที่ดังกล่ำว 
(เฉพำะกำรขำยสุรำประเภทที่ 2) 
  สถำนที่ที่เคยเป็นสถำนประกอบกำรขำยสุรำของผู้ที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญำต เว้นแต่ได้พ้นก ำหนดระยะเวลำห้ำปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญำต (เฉพำะกำรขำยสุรำประเภทที่ 2) 
  สถำนประกอบกำรขำยสุรำของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตและอยู่
ระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต 
  สถำนที่ต้องห้ำมขำยสุรำตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกฎหมำยอื่น  
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กรณียาสูบ 

1. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตขำยยำสูบเว้นแต่เวลำได้ล่วงพ้นมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

2. สถำนที่ขำยยำสูบ ไม่เป็นสถำนที่ดังนี้ 
  สถำนที่หรือบริเวณห้ำมขำยยำสูบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
  ที่ตั้งสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระบบตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถำนที่ดังกล่ำว 
(เฉพำะกำรขำยยำสูบ   ประเภทที่ 2 บุหรี่ซิกำแรต) 
  ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบำทหลวง หรือสถำนที่ประกอบศำสนกิ จใน
นิกำย หรือศำสนำใดศำสนำหนึ่ง รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับ
สถำนที่ดังกล่ำว (เฉพำะกำรขำยยำสูบประเภทที่ 2 บุหรี่ซิกำแรต) 
 สถำนที่ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำตขำยยำสูบเคยใช้ในกำรขำยยำสูบ 
เว้นแต่เวลำ ได้ล่วงพ้นมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี 
  สถำนที่ที่ผู้ที่อยู่ระหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำตขำยยำสูบใช้ในกำร
ขำยยำสูบ 
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ก ำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียม กำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
ภำษสีรรพสำมิต พ.ศ.2560 

ใบอนุญำตขำยสุรำ   
   -ประเภทที่ 1 ส ำหรับกำรขำย
สุรำทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่  
สิบลิตร ขึ้นไป 
  
  
   
   
  
  
  
  

   
   
     
      
   
  

  
1. ส ำหรับโรงอุตสำหกรรมสุรำกลั่นชนิด

สุรำ ขำว ที่ใช้เครื่องจักรที่มีก ำลัง
รวมต่ ำกว่ำห้ำ แรงม้ำหรือใช้คนงำน
น้อยกว่ำเจ็ดคน หรือ กรณีใช้
เครื่องจักรและคนงำน เครื่องจักร 
ต้องมีก ำลังรวมต่ ำกว่ำห้ำแรงม้ำและ
คนงำน ต้องน้อยกว่ำเจ็ดคน   
 

2. ส ำหรับโรงอุตสำหกรรมสุรำแช่ที่มิใช่
สุรำแช่ชนิดเบียร์ ที่ใช้เครื่องจักรที่มี
ก ำลังรวมต่ ำกว่ำห้ำแรงมำ้หรือใช้
คนงำนน้อยกว่ำเจ็ดคน  หรือกรณีใช้
เครื่องจักรและคนงำน  เครื่องจักร
ต้องมีก ำลังรวมต่ ำกว่ำห้ำแรงม้ำ และ
คนงำนต้องน้อยกว่ำเจ็ดคน   
 

3. ส ำหรับกำรขำยสุรำกรณีอื่น ๆ 
นอกจำก 1. และ 2. 

  
  ปีละ 1,200 บำท 
 
 
 
 
 
 
    
   ปีละ 600 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
   ปีละ 5,000 บำท 
 
 

ใบอนุญำตขำยสุรำ   
   -ประเภทที่ 2 ส ำหรับกำรขำย   
สุรำทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ ำกว่ำสิบ
ลิตร  
   

   
 

1. ส ำหรับคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภท
ร้ำนค้ำ ปลอดอำกร ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยศุลกำกร  
 

2. ส ำหรับสถำนที่ขำยที่ผู้ประกอบกำร
จด ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 
3. ส ำหรับสถำนที่ขำยที่ผู้ประกอบกำร

มิได้ จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
 

 
   
 ปีละ 2,000 บำท 
 
 
 
 ปีละ 2,000 บำท 
 
   
  ปีละ 300 บำท 
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ก ำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียม กำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
ภำษสีรรพสำมิต พ.ศ.2560 

ใบอนุญำตผลิตยำสูบ 1.  บุหรี่ซิกำแรต 
 

2.  บุหรี่ซิกำร ์
 

3.  บุหรี่อื่น 
 

4.  ยำเค้ียว 
 

5.  ยำเส้นปรุง 
 

6.  ยำเส้น 
ก. ยำเส้นที่ผู้เพำะปลูกต้น

ยำสูบท ำจำกใบยำสูบที่
ปลูกและหั่นเอง 

 
ข.  ยำเส้นอื่น นอกจำก ก. 

 
7.  ผลิตภัณฑ์ยำสูบอื่น 

ฉบับละ 150,000 บำท 
 
ฉบับละ 7,500 บำท 
 
ฉบับละ 3,600 บำท 
 
ฉบับละ 3,600 บำท 
 
ฉบับละ 7,500 บำท  
 
  
 ฉบับละ 330   บำท 
  
  
 
ฉบับละ 7,500 บำท 
 
ฉบับละ 150,000 บำท 
 

ใบอนุญำตขำยยำสูบ 
      -ประเภทที่ 1 ส ำหรับกำร
ขำยส่งยำสูบ ครั้งหนึ่งจ ำนวน
หนึ่งพันมวนขึ้นไป 
      ถ้ำเป็นยำสูบประเภทยำ
เส้น ครั้งหนึ่งจ ำนวนสอง
กิโลกรัมขึ้นไป 
      ยำสูบประเภทยำเสน้ปรุง
หรือยำเค้ียว ครั้งหนึ่งจ ำนวน
สองร้อยกรัมขึ้นไป 

 
1. ส ำหรับผู้ขำยบุหรี่ซิกำแรตและ

บหุรี่ซิกำร์ 
 

2. ส ำหรับผู้ขำยยำเค้ียว ยำเส้นปรุง 
ยำเส้น และบุหรี่อื่น 
 

ก. ส ำหรับผู้ขำยยำเส้นที่
ผู้ขำยเป็นผู้เพำะปลูกต้น
ยำสูบและผลิตเอง 
 

ข. ส ำหรับผู้ขำยยำเส้นอื่น 
นอกจำก ก. 

 
  ปีละ 1,200 บำท  
 
   
  
    
 
 ปีละ 100 บำท 
 
 
 
 ปีละ 500 บำท 
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ก ำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียม กำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษี 
สรรพสำมติ พ.ศ.2560 

ใบอนุญำตขำยยำสูบ 
        -ประเภทที่ 2 ส ำหรับ
กำรขำยปลีกยำสูบ คร้ังหนึ่ง
จ ำนวนต่ ำกว่ำหนึ่งพันมวน 
ถ้ำเป็นยำสูบประเภทยำเส้น 
ครั้งหนึ่งจ ำนวนต่ ำกว่ำสอง
กิโลกรัม ยำสูบประเภทยำเส้น
ปรุงหรือยำเค้ียว คร้ังหนึ่ง
จ ำนวนต่ ำกว่ำสองร้อยกรัม 

 
1. ส ำหรับผู้ขำยบุหรี่ซิกำแรตและบุหรี่
ซิกำร์ใน 

ก. คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภท
ร้ำนค้ำปลอดอำกรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 

 
ข. สถำนที่ขำยที่ผู้ประกอบกำร

จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
 

ค. สถำนที่ขำยที่ผู้ประกอบกำร
มิได้จดทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

 
2. ส ำหรับผู้ขำยยำเค้ียว ยำเส้นปรุง ยำเส้น 
และบุหรี่อื่น 
    

 
 
 
  ปีละ 500 บำท 
 
 
 
  ปีละ 500 บำท 
 
 
   ปีละ 100 บำท 
 
 
 
   ปีละ 100 บำท 

ใบอนุญำตขำยยำสูบ 
     -ประเภทที่ 3 ส ำหรับกำร
ขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ 

  
 ปีละ 1,200 บำท  
 

 
ใบอนุญำตซื้อใบยำแห้ง 

      
ปีละ 15,000 บำท 
 

ใบอนุญำตน ำใบยำ ยำอัด 
หรือยำสูบ เข้ำมำในหรือ
ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 
     -ใบอนุญำตน ำเข้ำใบยำ 
ยำอัด หรือยำสูบ เข้ำมำใน
รำชอำณำจักร 
 
 

1. เพ่ือขำยซึ่งมิใช่กำรขำยใน
คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำ
ปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ศุลกำกร 

2. เพ่ือขำยในคลังสินค้ำทัณฑ์บน
ประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 

3. เพ่ือกรณีอื่น ๆ 
 

ครั้งละ 300 บำท 
 
 
 
ครั้งละ 300 บำท 
 
 
ครั้งละ 300 บำท 
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ก ำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียม กำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
ภำษสีรรพสำมิต พ.ศ.2560 

ใบอนุญำตน ำใบยำ ยำอัด 
หรอืยำสูบ เข้ำมำในหรือ
ส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร 
     -ใบอนุญำตส่งออกใบยำ     
ยำอัด หรือยำสูบ ไปนอก
รำชอำณำจักร 
 

  
 
 
 ครั้งละ 300 บำท 

ใบอนุญำตผลิตไพ ่  ฉบับละ 150,000 บำท 

ใบอนุญำตขำยไพ่ 
    -ประเภทที่ 1 ส ำหรับกำร
ขำยไพ่ คร้ังหนึ่งจ ำนวนตั้งแต่
สี่สิบส ำรับขึ้นไป 

  
 ปีละ 1,200 บำท 

ใบอนุญำตขำยไพ่ 
     -ประเภทที่ 2 ส ำหรับกำร
ขำยไพ่ ครั้งหนึ่งต่ ำกว่ำสี่สิบ
ส ำรับ 
 
 
 
 

1. ในคลังสินค้ำทัณฑ์บน
ประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ศุลกำกร 

2. ในสถำนที่ขำยที่
ผู้ประกอบกำรจดทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

3. ในสถำนที่ขำยที่
ผู้ประกอบกำรมิได้จด
ทะเบียนมูลค่ำเพ่ิม 
 

  ปีละ 500 บำท 
 
 
 
   ปีละ 500 บำท 
 
 
   ปีละ 100 บำท 

ใบอนุญำตน ำไพ่เข้ำมำใน
รำชอำณำจักร 
   -ประเภทที่ 1 ส ำหรับกำร
น ำเข้ำมำเพื่อขำย ซึ่งมิใช่กำร
ขำยในคลังสินค้ำทัณฑ์บน
ประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 
 

  
 
 
 ครั้งละ 300 บำท 
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ก ำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียม กำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
ภำษสีรรพสำมิต พ.ศ.2560 

ใบอนุญำตน ำไพ่เข้ำมำใน
รำชอำณำจักร 
   -ประเภทที่ 2 ส ำหรับกำร
น ำเข้ำมำเพื่อขำย ใน
คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภท
ร้ำนค้ำปลอดอำกรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 
 

  
 
ครั้งละ 300 บำท 

ใบอนุญำตน ำไพ่เข้ำมำใน
รำชอำณำจักร 
   -ประเภทที่ 3 ส ำหรับกำร
น ำเข้ำในกรณีอื่น 
 

  
   
ครั้งละ 300 บำท 

 
ใบแทนใบอนุญำต 

 ฉบับละกึง่หนึ่งของ 
ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต ประเภท   
นั้น ๆ แต่ไม่เกิน 
100 บำท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 



ร้านค้าที่จ าหน่ายสุรา ยาสูบ และ
ช าระค่าใบอนุญาต  ค่าภาษีด้วย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์  

 

ท่านสามารถเลือกใช้บัตรก็
ได้ที่สะดวก น าบัตรส าหรับ

จ่ายค่าใบอนุญาต 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

วิธกีารช าระเงิน 
ตอ่ใบอนญุาตขายสรุา ยาสบู ไพ ่ป ี2562 

ใช้บัตรเดบิตของทุก
ธนาคารที่ออกใน
ประเทศไทยไม่มี
ค่าธรรมเนียม 

ใช้บัตร ATM ของ
ธนาคารกรุงไทยไม่มี

ค่าธรรมเนียม 

ใช้บัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ 
VISA/MASTER ของทุกธนาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารเรียกเก็บ 

 

 

 

ใช้การสแกน QR  CODE
บน Mobile ของทุก
ธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

Application 

Application 

 

 

 

บัตรพร้อมจ่ายของทุกธนาคาร 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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1. สายด่วน 1713 
2.  โทรศัพท์สายตรงหมายเลข 

* ส านักงานสรรพสามิ ตพื ้นท่ีพัทลุง  
โทร 074-613017 

 * ส านักงานสรรพสามิ ตพื ้นท่ีพัทลุง สาขาเมื องพัทลุง       
        โทร 074-617391 
 * ส านักงานสรรพสามิ ตพื ้นท่ีพัทลุง สาขาตะโหมด   
         โทร 074-695625 
3.  E-mail    

* ส านักงานสรรพสามิ ตพื ้นท่ีพัทลุง  
  patthalung@excise.go.th 
* ส านักงานสรรพสามิ ตพื ้นท่ีพัทลุง สาขาเมื องพัทลุง     
  e79405@excise. go.th 
* ส านักงานสรรพสามิ ตพื ้นท่ีพัทลุง สาขาตะโหมด     
  e79410@excise. go.th 

4. เว็บไซต์กรมสรรพสามิ ต www.excise.go.th 
5. ตู้รับความคิ ดเห็นและร้องเรียน 
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หากท่านมีข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรื อแจ้งเบาะแส

ผู้กระท าความผิ ดกฎหมายสรรพสามิ ต สามารถติ ดต่อมายัง 
สนง.สรรพสามิ ตพื ้นที่พัทลุง โดยช่องทาง ต่อไปนี้......... 

 

ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

mailto:excise_hodine@excise.go.th
mailto:excise_hodine@excise.go.th
http://www.excise.go.th/


  
 
 
 
 

รายชื ่อกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

ด าเนิ นการแล้วเสร็จ 
ต่อ 1 รายการ 

 
กระบวนงานท่ีแล้วเสร็จภายใน 1 วัน เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One stop service) 
 

1 กำรออกใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ และไพ่ 5 นำที 

2 กำรต่อใบอนญุำตขำยสรุำ ยำสูบ และไพ่ 
(กรณีเป็นอ ำนำจอนุมัติของสรรพสำมิตพื้นที่และสรรพสำมิตพื้นที่สำขำ 

5 นำที 

3 กำรรับช ำระภำษีสรรพสำมิตสินค้ำและบริกำร ตำมพระรำชบัญญัติภำษี
สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 

5 นำที 

4 กำรขออนุญำตซื้อใบยำแห้ง 30 นำที 

 
กระบวนงานท่ีแล้วเสร็จมากกว่า 1 วัน 
 

 

1 กำรขออนุญำตน ำเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียนเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร 

1 วันท ำกำร 

2 กำรขออนุญำตผลิตสุรำชุมชน 1 วันท ำกำร 
3 กำรขออนุญำตน ำยำสูบเข้ำในรำชอำณำจักรหรือกำรขออนุญำตส่งยำสูบ

ออกไปนอกรำชอำณำจักร 
3 วันท ำกำร 

4 กำรจดทะเบียน กำรเปลีย่นแปลงข้อมูลที่จดทะเบียนแล้วและกำรขอรับใบแทน 
ใบทะเบียนสรรพสำมิต 

3 วันท ำกำร 

5 กำรขออนุญำต กำรขอใบแทนใบอนุญำต และกำรขอเลิก สถำนแสดงรถยนต์
เพื่อขำย 

3 วันท ำกำร 

6 กำรขอใบอนญุำตตั้ง ขอรับใบแทนใบอนุญำต ขอโอนและขอเลิกกิจกำร 
คลังสินค้ำทัณฑ์บน 

3 วันท ำกำร 

7 กำรขออนุญำตผลิตเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน 14 วันท ำกำร 
 
หมายเหต ุ ระยะเวลาท่ีก าหนดเริ่มนับจากจุดบริการ (เคาน์เตอร์บรกิาร) 
  และกรณีท่ีได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น 

 

ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  
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กระบวนกำรออกใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ และไพ่  
ณ จุดบริกำร เคำน์เตอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 

 

2.เมื ่อทราบความต้องการติ ดต่อขอ
ใบอนุญาตแล้ว แนะน าให้กรอกแบบฟอร์ม
ค าขอแล้วรับบัตรคิ ว กรณีผู้ติ ดต่อหลายคน 

1. กล่าวทักทาย  
สวัสดีค่ะ/ครับ ติ ดต่อเรื ่องอะไรค่ะ/ครับ 

3.รับแบบฟอร์มค าขอ ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของข้อความและเอกสารหลักฐาน 

ถูกต้อง 

4. น าเข้าระบบออก
ใบอนุญาต ตรวจสอบการจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ่ม 

ไม่ถูกต้อง 

4. แนะน าให้แกไ้ข ณ จุด
ให้บริ การหากไม่สามารถแก้ไข 
ณ จุดบริ การได้ใหป้ฏิ บัติ ตาม
มาตรา 1 แห่ง พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวก พ.ศ.2558 

5.เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม
ประเภทท่ีรอตรวจนับเงิ น/เงิ นทอน/แนะน าวัน
สิ ้นอายุและการติ ดต่อขออนุญาตครั้งต่อไป/
กล่าวขอบคุณ 
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ข้อก าหนดการจ าหน่ายสุรา 
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 

ห้ามจ าหน่ายโดยเด็ดขาด 



 

 

 

 

 

“บุหรี”่ ห้ามแบ่งซองขาย อายุต่่ากว่า 20 ห้ามซือ้ 
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ข้อก าหนดการจ าหน่ายยาสูบ 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

ดำวน์โหลดเอกสำร
เพิ่มเติมจำก QR CORD 

ด้ำนบนได้เลยจ้ำ 
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ค ำถำมที่พบบอ่ย FAQ 
 

ถาม  ท ำไมค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบขึ้นรำคำจำก
ปีก่อน? 
ตอบ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงและยุบรวมใบอนุญำตประเภทสุรำ 
ยำสูบต่ำงประเทศมำอยู่ในใบเดียวกัน คือผู้ขออนุญำตสำมำรถ
ขำยได้ทั้งสุรำในประเทศ และต่ำงประเทศ หำกเทียบกับของเดิม
ต้องขอสองใบพันกว่ำบำท 
………………………………………………………………………………… 
ถาม  ท ำไมกำรต่อใบอนุญำตต้องใช้เอกสำร หลักฐำนใหม่
เหมือนกำรขอใหม่ครั้งแรก? 
ตอบ เพรำะกำรพิจำรณำอนุญำต ต้องพิจำรณำคุณสมบัติ ตำม
เอกสำร หลักฐำนใหม่ทุกครั้งเสมือนขอใหม่ จึงไม่ใช่เป็นกำรต่อ
ใบอนุญำต 

………………………………………………………………………………… 
ถาม  เหตุใดแบบฟอร์มค ำร้องจึงมีรำยละเอียดให้กรอกเยอะ? 
ตอบ เนื่องจำกสินค้ำสุรำ ยำสูบ เป็นสินค้ำที่มีกฎหมำยอื่นๆ เข้ำมำ
เกี่ยวข้องด้วย เช่น พ.ร.บ. สำธำรณสุข,พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์,ค ำสั่ง คสช.เป็นต้น ซึ่งผู้ขำยเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด
กฎหมำยจึงต้องกำรรำยละเอียดของผู้ขออนุญำตขำยให้มำก เป็น
พิเศษต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ด้วย 
………………………………………………………………………………… 
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ถาม  เหตุใดต้องมีเอกสำรหลักฐำน หนังสือรับรอง และสัญญำเช่ำ
จำกเจ้ำของบ้ำนหรือผู้ให้เช่ำด้วย? 
ตอบ เนื่องจำกสินค้ำ สุรำ เป็นสินค้ำที่มีกฎหมำยอื่นๆ เข้ำมำ
เกี่ยวข้องด้วย เช่น พ.ร.บ. สำธำรณสุข,พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์,ค ำสั่ง คสช. เป็นต้น ซึ่งผู้ขำยเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด
กฎหมำยจึงต้องกำรเอกสำรหลักฐำนเพื่อป้องกันกำรปฏิเสธไม่รับรู้ 
รับทรำบของเจ้ำของสถำนที่หำกมีกำรด ำเนินคดีทำงกฎหมำยต่ำงๆ 
ต้องอภัยมำ ณ ที่นี้เป็นอย่ำงสูง 

………………………………………………………………………………… 
ถาม  เอกสำรประกอบกำรขอใบอนุญำต และ กำรต่อใบอนุญำต 
มีอะไรบ้ำง ? 
ตอบ  เอกสำรประกอบกำรขอใบอนุญำต 
(1) ส ำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
(2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนที่ท่ีจะขำยสุรำ ยำสูบ และไพ่ 
(3) สัญญำเช่ำและหนังสือยินยอมให้ขำยสุรำของผู้ให้เช่ำ 
(4) แผนผังแสดงบริเวณสถำนที่ขำยสุรำและสถำนที่ใกล้เคียง 

   กำรต่อใบอนุญำต ให้น ำใบอนุญำตเดิมของปีล่ำสุดหรือ     
   บัตรประชำชน มำยื่นต่อใบอนุญำตที่ส ำนักงำนสรรพสำมิต 
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ถำม  วัน เวลา เปิดท าการ ? 
ตอบ ส านักงานสรรพสามิต เปิดท าการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 
08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

………………………………………………………………………………… 
ถำม  การมอบอ านาจในการขอใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต ใช้เอกสาร
อะไรบ้าง ? 
ตอบ   หนังสือมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบ 
ส าเนาบัตรประชาชน 
ของผู้มอบอ านาจและรับมอบอ านาจ พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
กรณีขอใบอนุญาต 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่จะขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 
(3) สัญญาเช่าและหนังสือยินยอมให้ขายสุราของผู้ให้เช่า 
(4) แผนผังแสดงบริเวณสถานที่ขายสุราและสถานที่ใกล้เคียง 

 กรณีต่อใบอนุญาต 
การต่อใบอนุญาต ให้น าใบอนุญาตเดิมของปีล่าสุดหรือบัตรประชาชน 
มายื่นต่อใบอนุญาตที่ส านักงานสรรพสามิต  
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ถำม  เส้นทาง ต าแหน่ง ที่ตั้งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง  ? 
ตอบ  ส านักงานสรรพสามิต ตั้งอยู่ที่ ถ.ทางเสด็จ ต.คูหาสวรรค์        
อ.เมือง จ.พัทลุง จากศาลากลางจังหวัด ส านักงานสรรพสามิตจะอยู่
ทิศตะวันตก ใกล้กับส านักงานสรรพากรจังหวัดพัทลุง หรือ จากถนน
ราเมศวร์ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพัทลุง ให้เดินทางเข้ามายังถนน
ทางเสด็จซึ่งจะอยู่ทางทิศเหนือ จากถนนราเมศวร์ หน้าโรงพยาบาล
พัทลุง ส านักงานสรรพสามิตจะอยู่ซ้ายมือถัดจากส านักงานสรรพากร
จังหวัดพัทลุง 

………………………………………………………………………………… 
ถำม  ท าไมการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ถึงต้องมีเอกสาร
หลักฐานประกอบค าขออนุญาต หลายอย่าง ? 
ตอบ  เพราะขอบเขตพื้นที่ในการจ าหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ มี
ข้อจ ากัดมากขึ้น ตลอดจนมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นส่งผล
ให้การออกใบอนุญาตจึงต้องรัดกุมมากขึ้น 

…………………………………………………………………………… 

ถำม   ท าไมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ถึงเพิ่ม
สูงขึ้นจากปีก่อน ? 

ตอบ  เนื่องจากกฎหมายใหม่ได้รวมการอนุญาตขายสุรา  ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอยู่ในใบเดียวกัน เช่นเดียวกันกับใบอนุญาต
ขายยาสูบ  
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ถำม  ท าไมจึงห้ามแบ่งขายบุหรี่ ? 
ตอบ  เป็นมาตรการป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กเยาวชน 
ตลอดจนเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
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