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1. นางรัตนา จันทร์เท่ียง   นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ    สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   

2. ไพลิน ใจธรรม            นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   

3. นางสาวดวงพร งามวิภาส นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   

4. นางนิจพร  จําจด นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ   สํานักงานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 2 

5. นางศศิชา  ไม้เมืองไทย เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน สํานักงานสรรพสามิตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 4 

6. นายวีระชัย มุกประดับ นายช่างเทคนิคชํานาญงาน กลุ่มพฒันาและตรวจสอบทางเทคนิค 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระคาธรรมเนียม
สําหรับการประทับตราไพ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-010 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  1  จาก 10 

 

1.วัตถุประสงค ์

           เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการ
ประทับตราไพ่ที่ผลิตในประเทศและนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
 

2.ขอบเขต 

  ครอบคลุมการรับชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ ของสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ 
 

3.คําจํากัดความ 

           “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ 
  “โรงงานไพ่” หมายถึง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
   “เจ้าพนักงาน” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีแต่งตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไพ่ 
พุทธศักราช 2486 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างประทับตราไพ่ 
  “ผู้ขออนุญาต” หมายถึง ผู้ประสงค์จะขออนุญาตนําไพ่ป๊อกต่างประเทศเข้ามาจําหน่าย
ในราชอาณาจักร 
 

4.ความรับผิดชอบ  

  เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ : รับหนังสือขอชําระค่าธรรมเนียมสําหรับ
การประทับตราไพ่พร้อมเช็คที่มีจํานวนเงินเท่ากับค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ออกใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อในใบเสร็จรับเงิน และส่งมอบใบเสร็จรับเงิน 
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หนาที่ :  2  จาก 10 

 

5.ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

  5.1 การรับชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ (ผลติในประเทศ) 
         5.1.1 โรงงานไพ่ ย่ืนหนังสือขอชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่พร้อม
เช็ค โดยจํานวนเงินเท่ากับค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่  

       5.1.2 เจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตรวจสอบยอดจํานวนเงินที่ขอ
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่กับจํานวนเงินในเช็ค ถ้าถูกต้องดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน  
และตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินก่อนลงนามผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงิน และมอบ
ใบเสร็จรับเงินให้โรงงานไพ่  

 5.2 การรับชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ (ไพ่นําเข้าเพื่อ
จําหน่าย) 
                   5.2.1 ผู้ขออนุญาต ย่ืนคําขออนุญาตนําไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ 1) 
จํานวน 2 ชุด ต่อเจ้าพนักงาน ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ พร้อมเอกสารประกอบด้วย 
 5.2.1.1 สําเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า (INVOICE)   
 5.2.1.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
 5.2.1.3 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
และผู้รับมอบ (ถ้ามี) 
 5.2.1.4 หนังสือสัญญาค้ําประกันธนาคาร หรือเงินสด จํานวนเงินเท่ากับ
ค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ท่ีต้องชําระ 
                5.2.2 เจ้าพนักงาน ตรวจสอบเอกสาร ถ้าถูกต้องดําเนินการออกใบอนุญาตให้
นําเข้าไพ่ 
                5.2.3 ผู้ขออนุญาต รับใบอนุญาตให้นําเข้าไพ่เพ่ือไปดําเนินพิธีการศุลกากร พร้อม
ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ ณ สํานักงานศุลกากร หรือสถานท่ีอื่นที่กรมศุลกากร
กําหนดให้เป็นหน่วยรับชําระภาษี 
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               5.2.4 นําเอกสารทั้งหมดพร้อมใบเสร็จรับเงินย่ืนที่สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ออก
ใบอนุญาต 
               5.2.5 เจ้าพนักงาน ตรวจสอบเอกสารการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการ
ประทับตราไพ่ ถ้าถูกต้องจัดทําหนังสือแจ้งการประทับตราไพ่ ให้สํานักบริหารการคลังและรายได้และ
โรงงานไพ่ 
               5.2.6 สํานักบริหารการคลังและรายได้ พิจารณาเสนอขออนุมัติจ้างโรงงานไพ่ เพ่ือ
ประทับตราไพ่ พร้อมตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้างประทับตราไพ่ 
              5.2.7 โรงงานไพ่ประทับตราไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมอบงานต่อกรรมการตรวจรับ
งานจ้างประทับตราไพ่ เพ่ือตรวจสอบการประทับตราไพ่ 
              5.2.8 สํานักบริหารการคลังและรายได้ พิจารณาเสนอกรมฯ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างประทับตราไพ่ให้แก่โรงงานไพ่  
              5.2.9 โรงงานไพ่ แจ้งสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ เพ่ือขอรับคืนหนังสือคํ้าประกัน
ธนาคาร หรือเงินสดแล้วแต่กรณี 
             5.2.10 เจ้าพนักงาน ประจําสํานักงานสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  ตรวจสอบ
เอกสารประกอบการขอรับคืนหนังสือคํ้าประกันธนาคาร หรือเงินสด ถ้าถูกต้อง 
                 5.2.10.1 กรณีขอรับคืนเงินสด ทําหนังสือแจ้งสํานักคลังเพ่ือเบิกจ่ายต่อไป 

      5.2.10.2 กรณีขอรับคืนหนังสือคํ้าประกันธนาคาร  เจ้าพนักงานพิจารณา
เสนอผู้มอีํานาจเพ่ืออนุมัติให้คืนหนังสือสัญญาค้ําประกัน   
                  หมายเหตุ : เมื่อเจ้าพนักงานได้ออกใบอนุญาตให้นําไพ่เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ให้
ดําเนินการตาม  ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยข้ันตอนการปฏิบัติของเจ้าพนักงานสรรพสามิตเก่ียวกับ
การขอ ใบอนุญาต และออกใบอนุญาตให้นําเข้าสุรา ยาสูบ ไพ่เข้ามาในราชอาณาจักรผ่านระบบ 
(NATIONAL SINGLE WINDOW พ.ศ. 2553)  
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 5.3 การรับหนังสือค้ําประกันค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ (ไพ่
นําเข้าเพื่อส่งออก) 
                  5.3.1 ผู้ขออนุญาต ยื่นหนังสือและแบบคําขออนุญาตนําไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร 
(แบบ 1) ต่อสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พร้อมเอกสารประกอบด้วย 
 5.3.1.1 สําเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า (INVOICE)   
 5.3.1.2  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
 5.3.1.3 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
และผู้รับมอบ (ถ้ามี) 
 5.3.1.4 หนังสือสญัญาค้ําประกันธนาคาร หรือเงินสด จํานวนเงินเท่ากับ
ค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ที่ตอ้งชําระ 
                 5.3.2 เจ้าพนักงาน ตรวจสอบเอกสาร ถ้าถูกต้องดําเนินการออกใบอนุญาตให้นําเข้าไพ่ 
                 5.3.3 ผู้ขออนุญาต รับใบอนุญาตให้นําเข้าไพ่เพ่ือไปดําเนินการพิธีการศุลกากร 
นําเข้าและส่งออก ณ ด่านศุลกากรที่นําเข้าและส่งออกไพ่     
                 5.3.4 ผู้ขออนุญาต ยื่นหนังสือขอรับคืนหนังสือคํ้าประกันธนาคาร ณ สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ พร้อมเอกสารประกอบด้วย     
 5.3.4.1 ใบขนสินค้าขาเข้า 
 5.3.4.2 หนังสือรับรองการส่งออก/หนังสือรับกรองการส่งออกกรณี paperless 
                 5.3.5 เจ้าพนักงานตรวจสอบเอกสารการขอรับคืนหนังสือคํ้าประกัน ถ้าถูกต้อง 
พิจารณาเสนอผู้มีอํานาจเพ่ืออนุมัติคืนหนังสือคํ้าประกันธนาคาร 
                หมายเหตุ : การนําเข้าเพ่ือส่งออกไพ่ หากเป็นการผ่านแดน (TRANSIT) และการถ่ายลําสินค้า 
(TRANSSHIPMENT) จากประเทศหน่ึงผ่านประเทศไทยไปยังอีกประเทศหน่ึงจึงไม่ถือเป็นการนําเข้าไปใน หรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรและไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าหรือส่งออก ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เร่ืองการขนส่งผ่านแดนและการถ่ายลําซึ่งสินค้าใบยาและยาสูบ 
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ข้ันตอนการรับชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ (ไพ่ผลิตในประเทศ) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาดําเนินการทั้งหมด 5-7 นาท ีหากระบบไม่ขัดขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

โรงงานไพ่  ยื่นหนังสือขอชําระค่าธรรมเนียม
สําหรับการประทับตราไพ่พร้อมเช็ค

เจ้าพนักงาน ตรวจสอบจํานวนเงิน 

N

ออกใบเสร็จรับเงิน

Y

ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน 

3 นาท ี

2 นาที 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระคาธรรมเนียม
สําหรับการประทับตราไพ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-010 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  6  จาก 10 

 

ข้ันตอนการรับชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ (ไพ่นําเข้าเพื่อจําหน่าย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขออนุญาต 

ย่ืนหนังสือและแบบคําขออนุญาต(แบบ1) พร้อมเอกสาร 

เจ้าพนักงาน ตรวจสอบเอกสาร 

 N 

Y

ออกใบอนุญาตให้นําเข้าไพ่

รับใบอนุญาตผู้ขออนุญาต 

ดําเนินการพิธีการศลุกากรและชาํระ
ค่าธรรมเนียมสําหรบัการประทับตราไพ่ 

ณ สํานักงานศุลกากร 

เจ้าพนักงาน ตรวจสอบเอกสาร

 N 

Y

ยื่นเอกสารและใบเสร็จรับเงิน 

ส่งหนังสือแจ้งการประทับตราไพ่ 

สํานักบริหารการคลังและรายได้ โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระคาธรรมเนียม
สําหรับการประทับตราไพ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-010 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  7  จาก 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักบริหารการคลังและรายได้ 
พิจารณาเสนออนุมัติจ้างประทับตราไพ่ 

และตั้งกรรมการตรวจรับงาน 

โรงงานไพ่  

ส่งหนังสืออนุมัติประทับตราไพ่

ประทับตราไพ่ 

กรรมการตรวจรับ ตรวจสอบการประทับตราไพ่  

สํานักบริหารการคลังและรายได้ เสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประทับตราไพ่  

โรงงานไพ่  ยื่นหนังสือขอรับคืนหนังสือค้ําประกันธนาคารหรือเงินสด 

เจ้าพนักงาน ตรวจสอบเอกสาร 

 N 

Y

ขอรับคืนเงินสด ขอรับคืนหนังสือคํ้าประกัน 

แจ้งสํานักบริหารการคลังและรายได ้ พิจารณาเสนอผู้มีอํานาจอนุมัตคืินหนังสือค้ําประกัน

รับคืนเงินสด (ถ้ามี) โรงงานไพ่  รับหนังสือคํ้าประกัน 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระคาธรรมเนียม
สําหรับการประทับตราไพ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-010 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  8  จาก 10 

 

ข้ันตอนการรับหนังสือค้ําประกันค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ (ไพ่นําเข้าเพื่อส่งออก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขออนุญาต 
ยื่นหนังสือและแบบคําขออนุญาต (แบบ1) พร้อมเอกสาร 

เจ้าพนักงาน ตรวจสอบเอกสาร 

 N 

Y

ออกใบอนุญาตให้นําเข้าไพ่

รับใบอนุญาตผู้ขออนุญาต 
ดําเนินการพิธีการศลุกากรนาํเขา้

และส่งออก ณ ด่านศุลกากร      
ท่ีนําเข้าและส่งออกไพ่

เจ้าพนักงาน 
ตรวจสอบเอกสาร

 N 

Y

ยื่นหนังสือขอรับคืนหนังสือค้ําประกัน 

พิจารณาเสนออนุมัตคิืนหนงัสือคํ้าประกัน 

รับหนังสือค้ําประกัน ผู้ขออนุญาต 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระคาธรรมเนียม
สําหรับการประทับตราไพ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-010 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  9  จาก 10 

 

6.เอกสารอ้างอิง 

 6.1 พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 
  6.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ .ศ .2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติไพ่ 
พุทธศักราช 2486 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 
  6.3 ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง การขออนุญาตนําไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2529 
  6.4 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ตราประทับไพ่ต่างประเทศ ลงวันที่ 26 เมษายน 2504  
  6.5 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการพิจารณาคําขออนุญาตนําไพ่เข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ.2530 ลงวันที่ 19 มกราคม 2530 
            6.6 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ 
และค่าธรรมเนียมสําหรับการประทับตราไพ่ สําหรับการนําเข้าสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ พ.ศ. 2535 ลง
วันที่ 1 มกราคม 2535 
            6.7 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอนุญาตให้นํา
ไพ่ป๊อกต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2541 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2541 
            6.8 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ให้กรมศุลกากรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการ
ประทับตราไพ่ กรณีไพ่ท่ีนําเข้าเพ่ือกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 
 

7.แบบฟอร์มที่ใช้ 

  7.1 แบบคําขออนุญาตอนุญาตนําไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ 1)  
  7.2 สัญญาวางเงินประกันค่าธรรมเนียมสําหรับการประทบัตราไพ่ (แบบ 2) 
 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน             

เรื่อง การรับชําระคาธรรมเนียม
สําหรับการประทับตราไพ 

หมายเลขเอกสาร: 
WI-ED-CF-01-003-010 
การแกไขคร้ังที่ : 

วันที่เร่ิมใช : 14 สิงหาคม 2555 

สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
หนาที่ :  10  จาก 10 

 

8.เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ

1. หนังสอืแจ้งการขอ
ชําระค่าธรรมเนียม
สําหรับการประทับตราไพ่ 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 

สํานักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ 

10 ปี เรียงตามวันที่ 

2. แบบคําขออนุญาต  
อนุญาตนําไพ่เข้ามาใน
ราชอาณาจักร (แบบ 1) 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 

สํานักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ 

10 ปี เรียงตามวันที่ 

3. สําเนาใบเสร็จรับเงิน 
เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 

สํานักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ 

10 ปี เรียงตามวันที่ 

4. หนังสอืรับรองการส่ง
ไพ่ออกนอก
ราชอาณาจักร 

เจ้าพนักงาน
สรรพสามติ 

สํานักงาน
สรรพสามติพ้ืนที่ 

10 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
 
 


