
กรมสรรพสามิต
เลขที� ๑๔๘๘ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
 

https://www.excise.go.th

พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป�นธรรม บริการไม่ประทับใจ
โปรดแจ้งสํานักงานสรรพสามิตพื�นที�ภูเก็ต

โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๘๑
 

สํานักงานสรรพสามิตพื�นที�ภูเก็ต
เลขที�่ ๒๓ ชั�น ๓ ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ่ 

อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๘๑ ต่อ ๗๘๖๐๒๒ (ใบขออนุญาต) 

Website: https://www.phuket.excise.go.th
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NOTENOTE
คํานํา

  คู่มือประชาชนเล่มนี�ได้จัดทําขึ�นเพื�อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจโดยทั�วไป โดยมี
วัตถุประสงค์เพื�อแนะนําให้ประชาชนทราบถึงบทบาท ภารกิจของกรมสรรพสามิตและ
ส่วนที�จะเข้ามาเกี�ยวข้องกับงานของสรรพสามิต ซึ�งจะทําให้สามารถเข้ารับบริการได้
อย่างสะดวกเพื�อส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และร่วมมือร่วมใจที�จะปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบของกรมสรรพสามิต ซึ�งคู่มือเล่มนี�ได้จัดทําขึ�นในลักษณะรูป
เล่มที�กะทัดรัดจึงมีข้อมูลการบริการเพียงระดับหนึ�งหากต้องการทราบรายละเอียดที�
นอกเหนือจากนี�ขอให้สอบถามได้จากเจ้าหน้าที�สํานักงานสรรพสามิตพื�นที�ภูเก็ต
        ท้ายนี� สํานักงานสรรพสามิตพื�นที�ภูเก็ตหวังว่าคู่มือประชาชนเล่มนี�จะเป�นผล
ทําให้การบริหารจัดการและการให้บริการมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�นอันเป�นประโยชน์ต่อ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต่อไป

สํานักงานสรรพสามิตพื�นที�ภูเก็ต
ธันวาคม ๒๕๖๔



***หากท่านมีข้อสงสัย***
สามารถสอบถามได้ที�

สํานักงานสรรพสามิตพื�นที�ภูเก็ต
เลขที�่ ๒๓ ชั�น ๓ ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ่ 

อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๘๑ ต่อ ๗๘๖๐๒๒ (ใบขออนุญาต)
Website: https://www.phuket.excise.go.th

                 สารบัญ
 

                                                                                                                       

แนะนาํกรมสรรพสามิต                                                                                       
         การจดัเก็บภาษีจากสนิค้าและบรกิารของกรมสรรพสามติ                    
         การบริหารงานจดัเก็บภาษีโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมาย                     
แนะนาํสาํนกังานสรรพสามิต
         โครงสรา้งสาํนกังานสรรพสามติพื�นที�ภเูก็ต                                               
         อํานาจหนา้ที�                                                                                                    
         สถานที�หา้มออกใบอนญุาตขายสรุา                                                            
         สถานที�หา้มออกใบอนญุาตขายยาสบู                                                         
การขอใบอนญุาตขายสรุา ยาสบู และไพ่
          ผูท้ี�มีหนา้ที�ต้องขอใบอนญุาตขายสรุา ยาสบู และไพ ่                              
          ขั�นตอนการขอใบอนญุาตขายสรุา ยาสบู และไพ ่                                     
          การขอใบอนญุาตสรุา ยาสบู และไพ ่ผ่านอินเทอรเ์นต็                          
          สถานที�ขอใบอนญุาต                                                                                    
          ระยะเวลาการใหบ้รกิาร                                                                               
ประเภทของใบอนญุาตขายสรุา ยาสบู และไพ่
           ประเภทของใบอนญุาตขายสรุา                                                                
           ประเภทของใบอนญุาตขายยาสบู                                                             
           ประเภทของใบอนญุาตขายไพ ่                                                                 

                        
หนา้

                        
ก-ข                 
๑
๒
                        
๔                     
๕                     
๖                     
๗                     

๘                     
๙                     
๑๐                  
๑๒                  
๑๒

๑๓                  
๑๔                  
๑๕



กจิกรรมการรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)
สาํนักงานสรรพสามติพืน้ที่ภูเก็ต

ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆของจังหวัดภูเก็ต

      กิจกรรมโครงการ "ครวัป�นอิ�ม สาํนกังานสรรพสามติพื�นที�ภเูก็ต"

      โครงการครวัป�นอิ�ม 
  "สาํนกังานสรรพสามติพื�นที�ภเูก็ต" มอบอาหารกลางวันเพื�อชว่ยหลือผู้
ประสบภัย COVID-๑๙ ระหว่างวันที� ๒๒ มถุินายน ๒๕๖๓ - ๓ กรกฎาคม 
 ๒๕๖๓ รวม ๑๐ วัน (เว้นวันหยดุราชการ) ณ บรเิวณหนา้ศนูยร์าชการ
กระทรวงการคลังจงัหวัดภูเก็ต

๒๔

                               สารบัญ

                                                                                                                      
เอกสารและหลักฐานที�ต้องนาํมาในวันขอใบอนญุาต
           กรณผีูข้ออนญุาตมาด้วยตัวเอง                                                                              
           กรณผีูข้ออนญุาตมิได้มาด้วยตัวเอง                                                                      
การขอใบอนญุาตป�ต่อไป                                                                                           
ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตสรุา ยาสบู และไพ ่                                  
ขอ้แนะนาํการจาํหนา่ยสรุาที�สาํคัญ
          ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจาํหนา่ยสรุาต้องปฏิบติัตามกฎหมาย                                     
          บทลงโทษสําหรบัผูก้ระทาํผิด                                                                               
ขอ้แนะนาํการจาํหนา่ยยาสบูที�สาํคัญ
           ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจาํหนา่ยยาสบูต้องปฏิบติัตามกฎหมาย                                 
           บทลงโทษสาํหรบัผูก้ระทาํผดิ                                                                              
กิจกรรมการรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR)                                                                           
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กจิกรรมการรับผดิชอบต่อสังคม (CSR)
สาํนักงานสรรพสามติพืน้ที่ภูเก็ต

ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆของจังหวัดภูเก็ต

      สรรพสามิตพื�นที�ภเูก็ตมอบแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ใหก้ับโรงเรยีน
ต่าง ๆ ในจงัหวัดภูเก็ต สรรพสามิตพื�นที�ภูเก็ตพรอ้มด้วยเจา้หนา้ที�ได้นาํ
แอลกอฮอล์แปลงสภาพ ไปมอบใหโ้รงเรียนต่าง ๆ ในจงัหวัดภูเก็ต

๒๓

สถาน ที� ตั� ง

เ ว็ บ ไซ ต์

กรมสรรพสา มิต

โทร ศัพ ท์

อ ธิบ ดีกรมสรรพสา มิต สาย ด่วน

แนะนํากรมสรรพสามิต

สังกัดกระทรวงการคลัง
เลขที� ๑๔๘๘ ถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

๑๐๓๐๐

๐ ๒๒๔๑ ๕๖๐๐ - ๑๙
๐ ๒๖๖๘ ๖๕๖๐ - ๘๙ https://www.excise.go.th

นายลวรณ แสงสนิท
 E-mail : lavaron@excise.go.th ๑๗๑๓

ก



ภาคผนวก

แนะนํากรมสรรพสามิต
(ต่อ)

วิสัยทัศน์  (Vision)

พันธกิจ (Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)

ค่านิยม

ผู้นําการจัดเก็บภาษีเพื�อสังคม สิ�งแวดล้อม และพลังงาน
The leader of tax collection for society,environment and
energy.

บริหารการจัดเก็บภาษีเพื�อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั�งยืน
ขับเคลื�อนมาตรการภาษีเพื�อความผาสุกของประชาชน
พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื�อรองรับยุควิถีชีวิตแบบใหม่
(New Normal)
บริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0

นํานวัตกรรมมาใช้เพื�อการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างยั�งยืน
เพิ�มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื�อสังคม สิ�งแวดล้อมและพลังงาน
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื�อการเปลี�ยนแปลงของสังคมในยุคป�จจุบัน
พัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

S = Standardization (ความมีมาตรฐาน)
T = Transparency (ความโปร่งใส)
A = Accountability (จิตสํานึกความรับผิดชอบ)
R = Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย)
S = Satisfaction (ความพึงพอใจ) 

ข



ขายยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ขายยาสูบเกินราคาที�กําหนด มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที�เป�ดเผย มีโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท
เปลี�ยนสถานที�ขายจากที�ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยไม่ได้รบัอนุญาต มีโทษ
ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
ใบอนุญาตหายหรือชํารุดเสียหายมากไม่มาขอรับใบแทนภายใน ๓๐ วันนับ
แต่วันใบอนุญาตขายหายหรือชํารุดมีโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐ บาท
ผู้ใดขายยาเส้นหรือยาสูบที�มิได้ป�ดแสตมป�ยาสูบมีโทษปรับ ๑๕ เท่าของค่า
แสตมป�ยาสูบ
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายบุหรี�ไม่ปฏิบัติตาม พ. ร. บ. นี� หรือกฎกระทรวงที�
กําหนดอธิบดีมีอานาจสั�งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดไม่เกินครั�งละ ๖ เดือน
หรือสั�งเพิกถอนใบอนุญาตเสีย

บทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิด

๒๒

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ป� พ.ศ.2560 กําหนดว่า สินค้าและบริการที�ต้องดําเนินการจัด
เก็บภาษีสรรพสามิต ได้แก่
๑. นํ�ามันและผลิตภัณฑ์นํ�ามัน
๒. เครื�องดื�ม
๓. เครื�องใช้ไฟฟ �า
๔. แบตเตอรี�
๕. แก้วและเครื�องแก้ว
๖. รถยนต์ (รถยนต์นั�ง รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสารที�มีที�นั�งไม่เกิน 10 คน)
๗. รถจักรยานยนต์
๘. เริอยอชต์ และยานพาหนะทางนํ�าที�ใช้เพื�อความสําราญ
๙. นํ�าหอม หัวนํ�าหอม และนํ�ามันหอม
๑๐. พรมและสิ�งทอปพูื�นอื�น(เฉพาะที�ทําด้วยขนสัตว์)
๑๑. หินอ่อนและหินแกรนิต

ã¹»�¨ Ø̈ºÑ¹¡ÃÁÊÃÃ¾ÊÒÁÔµ
Ñ̈´à¡çºÀÒÉÕ¨Ò¡ÊÔ¹¤�ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ

ประเภทสินค้า

๑๒. สินค้าสารทําลายชั�นบรรยากาศ ได้แก่ สารเคมีประเภทไฮโดรคาร์บอนที�มีคลอรีน ฟลูออรีนหรือ
โบรมีนเป�นองค์ประกอบ หรือฮาโลเจเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน
๑๓. สุรา
๑๔. ยาสูบ
๑๕. ไพ่
                                           

       
๑. กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ ได้แก่ สถานมหรสพ สถานที�ฉายภาพยนตร์ ไนต์คลับ สถานนํ�าหรืออบ
ตัวและนวด เป�นต้น
๒. กิจการเสี�ยงโชค เช่น สนามแข่งม้า การออกสลากกินแบ่ง เป�นต้น
๓. กิจการที�ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ ได้แก่ กิจการโทรคมนาคม

ประเภทบริการ

๑



ข้อแนะนําการจําหน่ายยาสูบที�สําคัญ
ผู้ได้รับใบอนุญาตจําหน่ายยาสูบ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี�

ต้องแสดงใบอนญุาตไว้ในที�เป�ดเผย ณ สถานที�ระบไุว้ในใบอนญุาต
ต้องขายยาสบู ณ สถานที�ที�ระบไุว้ในใบอนญุาตเท่านั�น 
ต้องซื�อยาสบูจากผูม้ใีบอนญุาตขายยาสบูป. ๓ (ขายสง่) หรอืป. ๒
(ขายสง่ชว่ง)
กรณกีารแบง่ขายปลีกยาสบูใหเ้ป�ดของยาสบูโดยต้องทําลายแสตมป�
ยาสบูใหเ้สยีสภาพไปและยาสบูที�เหลือยงัคงอยูใ่นซองเดิม
กรณใีบอนญุาตหายหรอืชาํรดุเสยีหายมาก สามารถขอรับใบแทนจาก
เจา้หนา้ที�ภายใน ๓๐ วัน นบัแต่ใบอนญุาตหายหรอืชาํรุด
หา้มมใิห้ผูใ้ดขายหรอืมไีว้เพื�อขายยาสบูที�มไิด้ป�ดแสตมป�ยาสบูตาม

      พระราชบัญญัตินี�

๒๑

การบริหารงานจัดเก็บภาษี
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ดังต่อไปนี�
พระราชบญัญติัสรุา   พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
ใชบ้รหิารจดัเก็บภาษีสนิค้าสรุา

พระราชบญัญติัไพ ่    พทุธศกัราช
๒๕๖๐ ใชบ้รหิารจดัเก็บภาษีสนิค้าไพ่

พระราชบญัญติัยาสูบ  พทุธศกัราช
๒๕๖๐ ใชบ้รหิารจดัเก็บภาษีสนิค้ายาสบู

พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามติ 
 พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ใชบ้รหิารจดัเก็บ
ภาษีสินค้าและบรกิาร ตามที�บญัญติัใน
พระราชบญัญติัพกัิดภาษีสรรพสามติ
พทุธศกัราช ๒๕๖๐

๒



บทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิด

ผูใ้ดขายหรือนําแสดงออกเพื�อขายจงึสรุาที�รูว้่าทาํขึ�นโดยฝ�าฝ�น
มาตรา ๕ (สรุาเถื�อนหรอืสุราที�มิชอบด้วยกฎหมาย) มโีทษปรบัไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บาท
ผูใ้ดขายหรือมไีว้เพื�อขายสรุาที�รูว้่าต้องป�ดแสตมป�สุรา แต่มิได้ป�ด
แสตมป�สรุา มโีทษจาํคกุไมเ่กิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๔ เทา่ของ
ภาษีสรุาหรือทั�งจาํทั�งปรบั
ผูใ้ดขายหรือนําสรุาออกแสดงเพื�อขาย โดยไม่ได้รบัอนญุาตจาก
เจา้พนกังานสรรพสามิต มโีทษปรบัไมเ่กิน ๒,๐๐๐ บาท (สรุาต่าง
ประเทศ) และปรบัไมเ่กิน ๕๐๐ บาท (สุราในประเทศ)
4. ผูใ้ดจาํหนา่ยสรุาในเวลาที�ห้ามจาํหน่ายมีโทษปรับ ๕๐ บาท
จาํหนา่ยสรุาให้แก่บคุคลที�มอีายุต�ากว่า ๒๐ ป�บรบิรูณ์อาจถูกสั�งพกั
ใบอนญุาตหรอืเพกิถอนใบอนญุาต และมคีวามผิดตามกฎหมาย
อื�นมโีทษจาํคุกไมเ่กินป�หรอืปรบัไมเ่กิน ๒๐,๐๐๐ บาทหรอืทั�งจาํทั�ง
ปรบั (พ. ร. บ. ควบคมุเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑)

๒๐

การบริหารงานจัดเก็บภาษี
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ดังต่อไปนี� (ต่อ)
พระราชบัญญตัิพกิัดอัตราภาษีสรรพสามติ   พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เป�นบทบญัญตัิ
ที�กําหนดประเภทสนิค้าและบริการ และอัตราภาษีที�ใชใ้นการจดัเก็บภาษีสรรพ
สามติ ตามพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามติ พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ได้แก่ น�ามนั
และผลิตภัณฑน์�ามนัเครื�องดื�ม เครื�องใชไ้ฟฟ�า แบตเตอรี� แก้วและเครื�องแก้ว
รถยนต์ (รถยนต์นั�ง รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสารที�มทีี�นั�งไมเ่กิน 10 คน) รถ
จกัรยานยนต์ เรอิยอชต์ และยานพาหนะทางน�าที�ใชเ้พื�อความสาํราญ น�าหอม
หวัน�าหอม และน�ามนัหอม พรมและสิ�งทอปพูื�นอื�น(เฉพาะที�ทาํด้วยขนสตัว์) หนิ
อ่อนและหินแกรนติ สนิค้าสารทาํลายชั�นบรรยากาศ ได้แก่ สารเคมปีระเภท
ไฮโดรคารบ์อนที�มคีลอรีน ฟลอูอรนีหรอืโบรมนีเป�นองค์ประกอบ หรอืฮาโลเจ
เนเต็ดไฮโดรคารบ์อน สรุา ยาสบู ไพ ่ รวมถึงกิจการบนัเทิงหรือหยอ่นใจ ได้แก่
สถานมหรสพ สถานที�ฉายภาพยนตร์ ไนต์คลับ สถานน�าหรอือบตัวและนวด 
 กิจการเสี�ยงโชค เชน่ สนามแขง่มา้ การออกสลากกินแบง่และกิจการที�ได้รับ
อนญุาตหรือสมัปทานจากรฐั ได้แก่ กิจการโทรคมนาคม

พระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มผีลบงัคับใช้ในวันที� ๑๖ กันยายน
๒๕๖๐ เป�นการเปลี�ยนแปลง โครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามติ
และแนวทางการจดัเก็บภาษีแบบใหม ่ เพื�อให้เกิดความเป�นธรรม โปรง่ใส เป�น
สากล และลดการใชดุ้ลพนิจิของเจา้หนา้ที�สง่ผลใหก้ฎหมายภาษีสรรพสามติ
สามารถแก้ไขป�ญหาที� เกิดขึ�น ในการบรหิารการจดัเก็บภาษีได้ทั�งระบบ และทํา
ใหก้ารจดัเก็บภาษีเป�นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพมากขึ�น ทั�งนี�กรมสรรพสามติได้
ออกกฎหมายลําดับรองประมาณ ๘๐ ฉบบั เพื�อใหส้อดคล้องกับกฎหมายแมบ่ท
โดยเฉพาะอัตรา การจดัเก็บภาษีสนิค้าและบริการต่าง ๆ

๓



ข้อแนะนําการจําหน่ายสุราที�สําคัญ
ผู้ได้รับใบอนุญาตจําหน่ายสุรา
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี�

ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที�เป�ดเผย ณ สถานที�ระบุไว้ในใบอนุญาต
ต้องขายสุราตรงตามประเภทและสถานที�ที�ระบุไว้ในใบอนุญาต
กรณีใบอนุญาตหาย ชํารุด หรือเสียหายมาก ให้มาขอรับใบแทนภายใน
๓๐ วัน นับแต่โบอนุญาตหายสํารุดหรอืเสียหายมาก
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที� ๑ และ ๒ จะทําการเปลี�ยนแปลงน�า
สุราไม่ได้
ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภท ๓ และ ๔ จะขายสุราได้ แต่เฉพาะ
ภายในเวลาที�กําหนดคือระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐
น. - ๒๔.๐๐ น.
ต้องอนุญาตให้พนักงานเจา้หน้าที�เข้าไปตรวจสถานที�ของผู้ได้รับ
อนุญาตให้ทํา ขาย หรือเก็บสุรา รวมถึงบริเวณในระหว่างเวลาทําการ
ผู้ได้รับใบอนุญาตกระทําผิดตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ หรือข้อกําหนด
ในใบอนุญาตเจา้พนักงานสรรพสามิตผู้ออกใบอนุญาตมีอํานาจสั�งพัก
ใช้ใบอนุญาตมีกําหนดไม่เกินครั�งละ ๖ เดือนหรือจะสั�งเพิกถอนใบ
อนุญาตเสียก็ได้

๑๙

แนะนําสํานักงาน

โครงสร้าง
สํานักงานสรรพสามิตพื�นที�ภูเก็ต

 สํานักงานสรรพสามิตพื�นที�ภูเก็ต มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายใน
สํานักงาน ประกอบด้วย ๔ ฝ�าย คือ ฝ�ายอํานวยการ ฝ�ายบริหารการจัด
เก็บภาษี ฝ�ายปราบปราม และฝ�ายกฎหมาย ซึ�งสํานักงานสรรพสามิตพื�นที�
มีภารกิจเกี�ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี และตรวจสอบป�องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต

๔



ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
สุรา ยาสูบ และไพ่

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.excise.go.th
สืบค้นเมื�อวันที� ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  

๑๘

๑. ดําเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพกิัดอัตรา
ภาษีสรรพสามติ กฎหมายว่าด้วยจดัสรรเงนิภาษีสรรพสามติ กฎหมายว่าด้วยสรุา
กฎหมายว่าด้วยจดัสรรเงนิภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่
และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
๒.  ประชาสมัพนัธ์และเผยแพรข่า่วสาร ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกับภาษีที�กรม
สรรพสามติจดัเก็บ
๓.   กํากับ ดแูล และสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของสาํนกังานสรรพสามิตพื�นที�สาขา
๔.  วางแผนปฏิบตัิการและประเมนิผล เพื�อการบรหิารงานจดัเก็บภาษีสรรพ
สามติ ป�องกันและปราบปรามผูก้ระทาํผดิกฎหมายภาษีสรรพสามติใหเ้ป�นไปตาม
นโยบาย/แผนงาน และเป�าหมายของกรมสรรพสามิต และสํานกังานสรรพสามติ
ภาค
๕.   การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพกิัด
อัตราภาษีสรรพสามติ ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบญัชแีละประเมนิ
เรยีกเก็บภาษี และการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยสรุา ยาสบู และ
ไพ่
๖.  ประสานงาน/ปฏิบตัิงานรว่มหรอืสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานอื�นที�
เกี�ยวขอ้งหรอืที�ได้รบัมอบหมาย

อํานาจหนา้ที�
อํานาจหนา้ที�ภายในเขตท้องที�ที�รบัผดิชอบ ดังนี�

๕



หลักฐาน
เพื�อขอต่อใบอนุญาตป�ถัดไป

๑. ใบอนญุาตขายสรุา ยาสบู หรอืไม ่หรอืสาํเนาใบอนญุาตฉบับ
เดิม 
๒. หากมกีารเปลี�ยนชื�อเจา้ของรา้น ใหแ้นบเอกสารการเปลี�ยน
ชื�อพร้อมใบอนญุาตฉบับเดิม

การขอใบอนุญาตป�ต่อไป

ก่อนใบอนญุาตฯ จะหมดอาย ุจะต้อง ยื�นขอใบอนญุาตใหมก่่อน
ใบอนญุาตฯ เดิมจะหมดอายไุด้ล่วงหนา้ ๙๐ วัน

ขอ้ควรระวัง

หากไม่ขอใบอนญุาตใหมก่่อนวันหมดอายุ
จะเป�นการขายสนิค้าโดยไมม่ใีบอนญุาต
จะผดิกฎหมาย

๑๗

  กรมสรรพสามติ เพิ�มชอ่งทางการต่อใบ
อนุญาตขายสรุา ยาสบู สาํหรบัผูป้ระกอบการ
รายเดิม  โดยไมต้่องรอใหก้รมสรรพสามติจดั
สง่แบบคําขอไปให ้ สามารถนาํใบอนุญาตขายฯ
ใบเดิม ก่อนหมดอายไุปยื�นขอได้ที�สาํนักงาน
สรรพสามติพื�นที�/พื�นที�สาขา ธนาคารกรงุไทย
คิดอัตราค่าบรกิาร 15 บาทต่อรายการ และ
เคาน์เตอรเ์ซอรวิ์ส ในรา้นสะดวกซื�อ 7-11  คิด
อัตราค่าบรกิาร 10 บาทต่อรายการ และค่า
พมิพใ์บอนญุาต 10 บาทต่อใบ ซึ�งจะได้รบัใบ
อนุญาตขายฯ ฉบบัใหม่ได้ทนัท ี สอบถามราย
ละเอียดเพิ�มเติมได้ที� กรมสรรพสามติ 
สายด่วน 1713

๑. พ. ร. บ. สุรา พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกฎกระทรวงว่าด้วยข้อกําหนดเกี�ยวกับการ
ออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทที� ๓ ถึงประเภทที� ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ห้ามออกใบอนุญาตขายสุราป. ๓ ถึงป. ๓ ในบริเวณ 
๑.๑ สถานศึกษารวมทั�งบริเวณต่อเนื�องติดกับ
๑.๒ ศาสนสถานรวมทั�งบริเวณต่อเนื�องติดกับ
๑.๓ สถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิง รวมทั�งบริเวณต่อเนื�องติดกับ 

๒. พ. ร. บ. ควบคุมเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๑ วัดหรือสถานที�ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
๒.๒ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสถานพยาบาลและร้านขายยา
๒.๓ สถานที�ราชการยกเว้นบริเวณที�จัดไว้เป�นร้านค้าหรือสโมสร
๒.๔ หอพัก
๒.๕ สถานศึกษา
๒.๖ สถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิง
๒.๗ สวนสาธารณะของทางราชการที�จัดไว้เพื�อการพักผ่อนของประชาชน

สถานทีห่้ามออก
ใบอนุญาตขายสุรา 

๖



๑. หนงัสอืมอบอํานาจใหข้อใบอนญุาตแทนและติดอากรแสตมป� ดังนี�
           - ขอประเภทเดียวติดอากรแสตมป� ๑๐ บาท
           - ขอตั�งแต่ ๒ ประเภทติดอากรแสตมป� ๓๐ บาท 
๒. สาํเนาบัตรประชาชนของผูม้อีํานาจ 
๓. สาํเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ 
๔. แผ่นที�สถานที�หรือร้านค้าขอใบอนญุาตขายและสถานที�ใกล้เคียงโดยสงัเขป 
๕. สาํเนาทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ�มของกรมสรรพกร (ถ้าม)ี 
๖. กรณีเป�นนติิบุคคล ใช้สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคลของกรม
ทะเบยีนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที�ออกให ้ไม่เกิน ๖ เดือน 
๗. กรณเีป�นสมาคมหรอืสโมสร ใชส้ําเนาหนังสือการจดทะเบียนสมาคมสโมสร

เอกสาร หลักฐาน 
ที�ต้องนํามาในวันขอใบอนุญาต

กรณีผูข้ออนญุาตมาด้วยตัวเอง

กรณีผูข้ออนุญาตมไิด้มาด้วยตัวเอง

๑. สาํเนาบตัรประชาชน 
๒. สาํเนาทะเบียนบา้นที�ใชเ้ป�นร้านค้า 
๓. กรณรีา้นค้าเชา่ ให้นาํหลักฐานดังนี�
          - สญัญาเชา่บ้านพร้อมสาํเนาบัตรประชาชนของผูใ้ห้เชา่
          - หนงัสอืยนิยอมของผู้ให้เชา่ 
๔. แผนที�สถานทีหรอืร้านค้าที�ขอใบอนญุาตและสถานที�ใกล้เคียงโดยสงัเขป 
๕. สาํเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�มของกรมสรรพากร (ถ้าม)ี 
๖. กรณเีป�นนติิบคุคลใช้สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนติิบุคคลของกรม
ทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชยท์ี�ออกให้ ไม่เกิน ๖ เดือน 
๗. กรณเีป�นสมาคมหรอืสโมสรใชส้าํเนาหนงัสือการจดทะเบยีนสมาคมหรือ
สโมสร

๑๖

๓. ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
๓.๑ ในพื�นที�โรงงาน
๓.๒ ในบริเวณรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐ ยกเว้นบริเวณที�จัดไว้เป�นร้านค้าหรือสโมสร
โรงงาน
๓.๓ ในสวนสาธารณที�จัดไว้เพื�อการพักผ่อน
๓.๔ ในบริเวณสถานีขนส่ง
๓.๕ ในบริเวณสถานีรถไฟ หรือในขบวนรถไฟ 
๓.๖ ในบริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณ หรือบนเรือโดยสารสาธารณประจําทาง 
๓.๗.บนทาง ตามกฎหมายว่าด้วย การจราจรทางบก
๓.๘ ในพื�นที�ที�อยู่ในกํากับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ยกเว้นที�จัดไว้เป�น
ร้านค้าหรือสโมสร

๔. ตามคําสั�ง คสช.
๔.๑ บริเวณใกล้เคียงสถานศีกษาคือบริเวณต่อเนื�องติดกับและบริเวณถัดออกไปโดยบริเวณถัด
ออกไปต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดังนี�
    ๑.บริเวณที�เด็กเยาวชนนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
    ๒.สถานที�ที�มีลักษณะไม่เหมาะสมต่อเด็กเยาวชนนักศึกษา
    ๓.สถานที�มีลักษณะอาจเป�นแหล่งมั�วสุม 
    ๔. บริเวณดังกล่าวจะก่อความเดือนร้อนรําคาญต่อเด็ก
 

สถานทีห่้ามออก
ใบอนุญาตขายยาสูบ 

๑. สถานศึกษารวมถึงบริเวณต่อเนื�องติดกับ
๒. ศาสนสถานรวมถึงบริเวณต่อเนื�องติดกับ

ร้านเดิม ขายได้ ต่อใบอนุญาตได้ แต่ห้ามทําผิด
ร้านใหม่ ห้ามขายในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

๗



ประเภทของใบอนุญาตขายสุรา 
ยาสูบ และไพ่

ใบอนุญาตขายไพ่

๑๕

ประเภท
๑. (ป.๑)
๒. (ป.๒)

ประเภทการขาย
ขายไม่จํากัดจํานวน

ขายครั�งละไม่เกิน ๔๐ สํารับ

ผู้ทีจะขายยาสูบ (บุหรี�) ไม่ว่าจะขายส่งหรือขายปลีกในร้านค้าของตนเอง
 
 

จะต้องยื�นขอใบอนุญาตขายยาสูบ (บุหรี�) 

ผู้ทีมี่หน้าทีต้่องขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ่

ผู้ที�จะขายสุรา ไม่ว่าจะขายส่งหรือขายปลีกในร้านค้าของตนเอง
 
 

จะต้องยื�นขอใบอนุญาตขายสุรา

ผู้จะขายไพ่ ไม่ว่าจะขายส่งหรือขายปลีกในร้านค้าของตนเอง
 
 

จะต้องยื�นขอใบอนุญาตขายไพ่

ห้ามขาย
 

ขายเร่ / หาบเร่แผงลอย

๘



ประเภทของใบอนุญาตขายสุรา 
ยาสูบ และไพ่

ใบอนุญาตขายยาสูบ

๑๔

ประเภท
ก. ยาเส้น
๑. (ป.๑)
๒. (ป.๒)
๓. (ป.๓)
ข. ยาสูบ
๑. (ป.๑)
๒. (ป.๒)
๓. (ป.๓)

ประเภทการขาย จํานวนที�ขาย

ขายยาเส้น
ขายยาเส้น
ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบให้ขาย
ยาเส้นที�ทําจากใบยาที�ปลูกเอง

ขายยาสูบในประเทศและต่าง
ประเทศ
ขายยาสูบในประเทศและต่าง
ประเทศ
ขายยาสูบในประเทศและต่าง
ประเทศ

ไม่จํากัดจํานวน

ครั�งละไม่เกิน ๒ กิโลกรัม

ไม่จํากัดจํานวน

ไม่จํากัดจํานวน

ครั�งละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ มวน

ครั�งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ มวน

ขั�นตอนการขอใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสูบ และไพ่

ผู้ประสงค์จะขายสุรา หรือยาสูบ หรือไพ่
ยื�นคําขอและหลักฐานเพื�อขอใบอนุญาตขาย

ณ สํานักงานสรรพสามิตพื�นที�ภูเก็ต

ผู้ขออนุญาตยื�นคําขอพร้อมหลักฐานต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที�ตรวจสอบหลักฐาน  

แผนที�สถานที�ตั�งร้านค้า  

ผู้ขออนุญาตยื�นชําระค่าธรรมเนียม 

เจ้าหน้าที�ออกใบอนุญาตขายสุรา หรือยาสูบ
หรือไพ่ 

ผู้ขออนุญาตป�ดใบอนุญาตไว้ที�ร้านค้า
ในที�เป�ดเผย ให้เห็นชัดเจน

ส่งเอกสารใหม่
หากเอกสารไม่ถูกต้อง

หากเอกสารถูกต้อง

แล้วอย่าลืม !!! 
ยื�นต่อใบอนุญาตป�ต่อไปได้นับตั�งแต่ ๙๐ วัน

ก่อนวันหมดอายุ

๙



ประเภทของใบอนุญาตขายสุรา 
ยาสูบ และไพ่

ใบอนุญาตขายสุรา

๑๓

ใบอนญุาตขายสรุาม ี๗ ประเภท 

ประเภทที� ๑ – สาํหรบัการขายสรุาทกุชนดิ ครั�งหนึ�งเป�นจาํนวนตั�งแต่ ๑๐ ลิตรขึ�นไป
คือรา้นขายสง่สรุาใน-นอกประเทศ 

ประเภทที� ๒ – สาํหรับการขายสรุาที�ทาํในราชอาณาจกัร ครั�งหนึ�งเป�นจาํนวนตั�งแต่ 
 ๑๐ ลิตร ขึ�นไป คือ รา้นขายสง่สรุาไทย
 
ประเภทที� ๓ – สาํหรับการขายสรุาทกุชนดิ ครั�งหนึ�งเป�นจาํนวนต�ากว่า ๑๐ ลิตร 
คือ ร้านอาหารทั�วๆไปมเีหล้านอกขายด้วย หรอืร้านเซเว่น-อีเลเว่น 

ประเภทที� ๔ – สาํหรับการขายสรุาที�ทาํในราชอาณาจกัร ครั�งหนึ�งเป�นจาํนวนตั�งแต่
๑๐ ลิตรขึ�นไป คือ ร้านอาหารทั�วๆไปที�มแีต่เหล้าไทยขาย
 
ประเภทที� ๕ – สาํหรบัการขายสรุาทกุชนดิ ครั�งหนึ�งเป�นจาํนวนต�ากว่า ๑๐ ลิตร เพื�อ
ดื�ม ณ สถานที�ขายเป�นการชั�วคราว ไมเ่กิน ๑๐ วัน คือรา้นอาหารตามงาน วัดทั�วๆไปที�
ขายเหล้านอกด้วย 

ประเภทที� ๖ – สาํหรับการขายสรุาที�ทาํขึ�นในราชอาณาจกัร ครั�งหนึ�งเป�นจาํนวนต�า
กว่า ๑๐ ลิตรขึ�นไปเพื�อดื�ม ณ สถานที�ขายเป�นการชั�วคราว ไมเ่กิน ๑๐ วัน คือ รา้น
อาหารตามงานวัดทั�วๆไปที�ขายเหล้าไทยอยา่งเดียว 

ประเภทที� ๗ – สาํหรับการขายสรุาครั�งหนึ�งเป�นจาํนวนต�ากว่า ๑๐ ลิตร เพื�อดื�มภายใน
สมาคม หรอืสโมสร 

การให้บริการ

๑.ลงทะเบียนเป�นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต โดย
ใช้เลขที�ประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) และเลขที�นิติบุคคล (สําหรับนิติบุคคล)
เพื�อรับ Username และ Password (คู่มือลงทะเบียนเป�นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาต
ผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพสามิต , e book)
๒.ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ล่วงหน้าสําหรับป�ถัดไป (ต่ออายุ) ล่วงหน้า ๙๐
วัน ก่อนหมดอายุ (คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ผ่านอินเทอร์เน็ต
, e-book)
๓.โปรดชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับจํานวนเงินที�กรม
สรรพสามิตเรียกเก็บ
๔.สามารถชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร
กรุงไทยหรือชําระที�เคาน์เตอร์/ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ทั�วประเทศ
๕.กรมสรรพสามิตจะจัดส่งใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ให้ทางไปรษณีย์ภายใน ๑๕
วันทําการ ตั�งแต่วันถัดจากวันที�ผู้ขอใบอนุญาตชําระเงิน หากผู้ประกอบการรายใดไม่
ได้รับใบอนุญาต กรุณาติดต่อสํานักงานสรรพสามิตพื�นที�/พื�นที�สาขา ที�สถาน
ประกอบการนั�นตั�งอยู่
๖.ช่องทางการรับชําระผ่าน Mobile Application CounterservicePay

การขอใบอนุญาต
สุรา ยาสูบ ไพ่ 

ผ่านอินเทอร์เน็ต

๑๐

https://www.excise.go.th/excise2017/SERVICE/LIQUOR-TOBACCO-PLAYING_CARD_LICENSE/index.htm#collapseOne
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzgx/~edisp/uatucm381529.pdf
https://edweb.excise.go.th/eBook-ESL-Register/mobile/index.html
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndey/~edisp/uatucm412030.pdf
https://edweb.excise.go.th/eBook-ESL/mobile/index.html
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334378.pdf


สถานที�ขอใบอนุญาต

ร้านค้าในเขตอําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอถลาง
อําเภอกะทู้

ยื�นขอใบอนุญาตหรือติดต่อขอรับบริการได้ที� สํานักงานสรรพสามิตพื�นที�ภูเก็ต
เลขที�่ ๒๓ ชั�น ๓ ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ่ 

อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๘๑ ต่อ ๗๘๖๐๒๒

ระยะเวลาการให้บริการ

ระยะเวลาการออกใบอนุญาต
 

๕ นาท ีต่อใบอนญุาต
หากเอกสาร หลักฐาน 
ครบถ้วนและถูกต้อง

นับแต่การตรวจสอบสถานที�ขายเสร็จสิ�นตามเงื�อนไข
ของประเภทใบอนุญาต และมีเอกสารหลักฐานตามที�

กรมสรรพสามิตกําหนดครบถ้วน

๑๒

ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป�
สถานที�ขายสุราไม่เป�นสถานที�ดังนี�

(๑)ที�ตั�งสถานศึกษาที�จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั�งบริเวณที�
ต่อเนื�องและติดกับสถานที�ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที� ๒)
(๒)ที�ตั�งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที�ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใดศาสนาหนึ�ง
รวมทั�งบริเวณที�ต่อเนื�องและติดกับสถานที�ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที� ๒)
(๓)ที�ตั�งสถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ�ามันเชื�อเพลิง รวมทั�ง
บริเวณที�ต่อเนื�องและติดกับสถานที�ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที� ๒)
(๔)สถานที�ที�เคยเป�นสถานประกอบการขายสุราของผู้ที�ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้พ้นกําหนด
ระยะเวลาห้าป�นับแต่วันที�ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (เฉพาะการขายสุราประเภทที� ๒)
(๕)สถานประกอบการขายสุราของผู้ที�ถูกสั�งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสั�งพักใช้ใบอนุญาต
(๖)สถานที�ต้องห้ามขายสุราตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
หรือกฎหมายอื�น

ผู้มีสิทธิยื�นขอใบอนุญาต (กรณีสุรา)

ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป�
สถานที�ขายยาสูบ ไม่เป�นสถานที� ดังนี�

(๑)สถานที�หรือบริเวณห้ามขายยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(๒)ที�ตั�งสถานศึกษาที�จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั�งบริเวณ
ต่อเนื�องและติดกับสถานที�ดังกล่าว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที� ๒ บุหรี�ซิกาแรต)
(๓)ที�ตั�งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที�ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาใดศาสนาหนึ�ง
รวมทั�งบริเวณต่อเนื�องและติดกับสถานที�ดังกล่าว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที� ๒ บุหรี�ซิกาแรต)
(๔)สถานที�ที�ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเคยใช้ในการขายยาสูบ เว้นแต่เวลา ได้ล่วงพ้นมา
แล้วไม่น้อยกว่าห้าป�
(๕)สถานที�ที�ผู้ที�อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบใช้ในการขายยาสูบ

ผู้มีสิทธิยื�นขอใบอนุญาต (กรณียาสูบ)

การขอใบอนุญาต
สุรา ยาสูบ ไพ่ 

ผ่านอินเทอร์เน็ต (ต่อ)

๑๑

https://www.excise.go.th/excise2017/SERVICE/LIQUOR-TOBACCO-PLAYING_CARD_LICENSE/index.htm#collapseTwo
https://www.excise.go.th/excise2017/SERVICE/LIQUOR-TOBACCO-PLAYING_CARD_LICENSE/index.htm#collapseThree

