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กฎกระทรวง
การอนุญาตขายสุรา
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๑๕๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตขายสุรา
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(๒) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขายสุรา ให้ยื่นคําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามแบบที่
อธิบดีประกาศกําหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสํานักงาน
สรรพสามิ ตพื้ น ที่ ส าขาแห่ งท้ องที่ ที่ สถานประกอบการตั้ งอยู่ ห รือ สถานที่ อื่ น ที่ อ ธิบ ดี ป ระกาศกํ าหนด
หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๕ ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตขายสุราจะต้องไม่ใช้สถานประกอบการที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
เป็นสถานประกอบการขายสุรา
(๑) กรณีขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑
(ก) สถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต
(ข) สถานที่ต้องห้ามขายสุราตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น
(๒) กรณีขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒
(ก) ที่ ตั้ งสถานศึ กษาที่ จั ด การศึ ก ษาในระบบตามกฎหมายว่าด้ วยการศึ ก ษาแห่ งชาติ
รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
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(ข) ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
(ค) ที่ตั้งสถานี บริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํ ามัน เชื้อ เพลิง
รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
(ง) สถานที่ท่ีเคยเป็นสถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่
ได้พ้นกําหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
(จ) สถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต
(ฉ) สถานที่ต้องห้ามขายสุราตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น
ข้อ ๖ เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้รับคําขออนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดในคําขอ
เอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายละเอียดในคําขอ เอกสารหรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตกําหนด
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอและให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอทราบ
ในกรณี ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่า รายละเอียดในคําขอ เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตต่อไป
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาจตรวจสอบสถานที่ตั้ง
ของสถานประกอบการที่ระบุไว้ในคําขออนุญาตก็ได้
ข้อ ๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตมีคําสั่งอนุญาต ให้แจ้งการอนุญาตให้ผู้ยื่นคําขอ
อนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนด
ระยะเวลา ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตมีคําสั่งไม่อนุญาต ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ยื่น
คําขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์
และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย
ข้อ ๘ ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยอย่างน้อยต้องมีข้อกําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องขายสุราตามประเภทของใบอนุญาตที่ได้รับ
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(๒) ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราหรือราคาขายปลีกที่ได้แสดงไว้ที่ภาชนะ
บรรจุสุรา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
(๓) ไม่ขายสุราที่มีเครื่องหมาย “ห้ามจําหน่าย” บนแสตมป์สุรา
(๔) ต้องปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีที่กําหนดเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุสุรา
การจัดทําเอกสารกํากับการขนย้ายสุรา การจัดทําบัญชีแสดงการขายสุรา และการแจ้งราคาขายปลีกสุรา
ข้อ ๙ ก่ อ นใบอนุ ญ าตเดิ ม สิ้ น อายุ หากผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใดประสงค์ จ ะขายสุ ร าต่ อ
เนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการขายสุราเดิม ให้ยื่นคําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด พร้อมชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติม
ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสุรา และเงื่อนไข
ที่ กํ าหนดไว้ในใบอนุ ญ าต และต้ อ งไม่ ยิ น ยอมให้ บุ ค คลใดกระทํ าการอั น เป็ น ความผิ ด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสุรา และกระทําการที่ขัดต่อเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต
ณ สถานประกอบการขายสุราที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อ ๑๑ คําขอใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่คําขอที่ยื่นตามวรรคหนึ่ง และเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขอดังกล่าวแตกต่าง
ไปจากที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมคําขอ หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๕๕ แห่งพระราชบัญ ญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ที่ประสงค์จะขายสุรายื่นคําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต
โดยการขออนุญ าตและการออกใบอนุญ าตขายสุราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

