
 

การจัดการความรู้ Knowledge Manangement (KM) 
การตรวจสอบการรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 

ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/สาขา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่  
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง คือ  

1. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 155 เป็นบทบัญญัติที่ก าหนด 
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา โดยก าหนดให้ผู้ประสงค์จะขายสุราต้องยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานสรรพสามิต มาตรา 167 ผู้ใดประสงค์จะขายยาสูบ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต มาตรา 176 ผู้ใดประสงค์จะขายไพ่ ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

2. กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560 
3. กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560 
4. กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. 2560 
5. กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
6. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ส าหรับ 

ผู้ได้รับอนุญาตต่อใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม     
7. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562  

ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 การจัดท าแนวทางและขั้นตอนในการตรวจสอบการรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ     
มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบการรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบดังนี ้ 

    ๑.1  การตรวจสอบแบบค าขออนุญาตขายสุรา (ภส. 08-05) แบบค าขออนุญาตขายยาสูบ 
(ภส. 08-16) และแบบค าขออนุญาตขายไพ่ (ภส. 08-22) 
    1.1.1. ตรวจสอบค าขอแบบ ภส. 08-05 แบบ ภส. 08-16 และแบบ ภส. 
08-22 มีการกรอกรายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทีแ่นบ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการยื่นค าขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 
    1.1.2. มีการพิจารณาอนุญาตตามขั้นตอนของผู้มีอ านาจอนุมัติตามพระราชบัญญัติ 
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
    1.1.3. ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ออกใบอนุญาต ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น
ขออนุญาตตามแบบภส. 08-05 แบบ ภส. 08-16 และแบบ ภส. 08-22 ให้เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
 1.1.4. ตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่ยื่นค าขอแบบภส. 08-05 แบบ ภส. 08-16 
และแบบ ภส. 08-22 ว่าตรงกับ วัน เดือน ปี ในใบอนุญาตหรือไม่ หากไม่ตรง เพราะเหตุใด 
  1.2 การตรวจสอบการใช้แบบพิมพ์ใบอนุญาตกับทะเบียนคุมใบอนุญาตสุรา ยาสูบ 
และไพ่  



   1.2.1. ตรวจสอบการรับ จ่าย เก็บรักษา และการลงบัญชี ในทะเบียนคุม
ใบอนุญาตว่ามีการบันทึกบัญชีและอ้างอิงเอกสารหลักฐานครบถ้วนเป็นปัจจุบัน หรือไม่ 
  1.2.2. ตรวจสอบการรับ จ่าย และคงเหลือแบบพิมพ์ใบอนุญาตถูกต้องตรงกับ
ทะเบียนคุม หรือไม ่
  1.2.3. การใช้แบบพิมพ์ที่เป็นตัวเงินต้องใช้ตามล าดับเลขที่แบบพิมพ์ที่เป็น   
ตัวเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2561  
  1.2 .4 . ใบอนุญาตเสียมี อยู่ครบทั้ งต้นฉบับและส าเนา พร้อมทั้ งเขียน
ประทับตราค าว่า “ เสีย/ช ารุด/ยกเลิก” หรือไม ่   
   1.2.5. ตรวจสอบใบอนุญาตเสีย เป็นจ านวนมากหรือไม่ เพราะเหตุใด และมี
การออกใบอนุญาตให้ใหม่ ลงวัน เดือน ปี เดียวกับ วัน เดือน ปี ในค าขอหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  1.2.6. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจอนุญาตในส าเนา
ใบอนุญาต หรือไม ่
  1.2.7. ตรวจสอบส าเนาใบอนุญาตว่าเป็นแบบพิมพ์ที่ เป็ นตัวเงินที่กรม
ก าหนดให้ใช้ หรือไม ่
  1.3 ตรวจสอบส าเนาใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ กับระบบงานใบอนุญาต 
   1.3.1. ตรวจสอบรายงานใบอนุญาตประจ าวัน ทุกประเภทการออกใบอนุญาต
รายงานใบอนุญาตที่ยกเลิกในระบบงานใบอนุญาตส าเนาใบอนุญาต และการใช้แบบพิมพ์ใบอนุญาตมีการ
ออกใบอนุญาตประเภทใบอนุญาตและจ านวนถูกต้องตรงกันหรือไม ่
   1.3.2. ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตที่ควบคุมโดยระบบงานใบอนุญาต ว่ามีการใช้
เรียงตามล าดับเลขท่ี หรือไม่ 
   1.3.3. ตรวจสอบการยกเลิกใบอนุญาตเสียในรายงานใบอนุญาตที่ยกเลิกของ
ระบบงานใบอนุญาต ว่าตรงกับแบบพิมพ์ใบอนุญาตเสีย หรือไม่ เพราะเหตุใด 
   1.3.4. ตรวจสอบในระบบงานใบอนุญาตว่ามีการพิมพ์ใบอนุญาตแต่ละประเภท 
มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่ 
  1.4 การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการน าส่งคลัง 
   ตรวจสอบจ านวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับและน าเงินส่งคลังครบถ้วนตาม
ส าเนาใบอนุญาตเทียบกับรายงานใบอนุญาตประจ าวัน งบสรุปยอดเงินค่าภาษีสรรพสามิต งบเดือนค่าภาษี
สรรพสามิต รายงานการตรวจสอบการน าส่งเงินรายได้ของหน่วยจัดเก็บ รายงานรายละเอียดการน าส่ง
รายได ้และ Bank Statement หรือไม ่
  1.5 การควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต 
  1.5.1. การควบคุมการจัดเก็บค าขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ และเอกสาร
หลักฐาน เพียงพอและเหมาะสม หรือไม่ 
  1.5.2. การควบคุมแบบพิมพ์ใบอนุญาตมีการรับ ใช้ไป ช ารุด และคงเหลือ
เพียงพอและเหมาะสม หรือไม่ 
  1.5.3. การเก็บรักษาแบบพิมพ์ใบอนุญาตได้มาตรฐานและเหมาะสม หรือไม ่
 
 
 
       นางสาวอิสรีย์  บุ่งอุทุม 

  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 


