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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตให้ ขายไพ่ ล่วงหน้ าทางอินเตอร์ เน็ต(มาตรา 7)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพสามิต
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตให้ ขายไพ่ลว่ งหน้ าทางอินเตอร์ เน็ต(มาตรา 7)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กรมสรรพสามิต
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ องกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
5 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตให้ ขายไพ่ลว่ งหน้ าทางอินเตอร์ เน็ต (มาตรา 7)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ www.excise.go.th /เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ (ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 ตุลาคม ถึง วันที ่ 31 สิ งหาคม ของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการ 5 นาที ทังนี
้ ้ไม่นบั ระยะเวลาการส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ และหาก
ไม่ได้ รับใบอนุญาตหลังจาก
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15 วัน นับแต่ชาระเงินให้ ตดิ ต่อสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ /พื ้นที่สาขาที่สถานประกอบการตังอยู
้ ่
หลักเกณฑ์
ผู้ขออนุญาตจะขายไพ่ ไม่วา่ จะขายส่งหรื อขายปลีกในร้ านค้ าของตนเองจะต้ องยื่นขอใบอนุญาตขายไพ่ตามแบบ สพย.1
ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่ และยื่นคาขอใบอนุญาตประจาปี ล่วงหน้ าได้ ตงแต่
ั ้ เดือนตุลาคม
ถึงธันวาคมก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันสิ ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม โดยสามารถยื่นคาขอใบอนุญาตขายไพ่ประจาปี
ล่วงหน้ าโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
สาหรับ ใบอนุญาตขายไพ่แบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี ้
1. ประเภทขายส่งไพ่ ขายครัง้ หนึง่ ไม่จากัดจานวน
2. ประเภทขายปลีกไพ่ ขายได้ ครัง้ ละไม่เกิน 40 สารับ
วิธีการ
1. เข้ าสูเ่ ว็บไซต์กรมสรรพสามิต เลือกหัวข้ อ การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ดาเนินการ
ลงทะเบียนเป็ นผู้ใช้ บริการขอใบอนุญาตผ่านอินเตอร์ เน็ตของกรมสรรพสามิต โดยใช้ เลขประจาตัวประชาชน (สาหรับ
บุคคลธรรมดา) และเลขที่นิติบคุ คล (สาหรับนิตบิ คุ คล) เพื่อรับ Username และ Password
2.ใช้ Username และ Password เพื่อเข้ าสูบ่ ริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเตอร์ เน็ต
3. ดาเนินการขอใบอนุญาตได้ ตามต้ องการ โดยสามารถขอได้ เท่ากับหรื อน้ อยกว่าใบอนุญาตที่มีอยูใ่ นปี ที่แล้ ว สามารถ
ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ลว่ งหน้ าสาหรับปี ถัดไป (ต่ออายุ) ได้ ทกุ วัน ตลอด 24 ชัว่ โมง โปรดชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ ครบถ้ วนถูกต้ องตรงกับจานวนเงินที่กรมสรรพสามิตเรี ยกเก็บ
หมายเหตุ
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาเสร็จ

3/5

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

- เจ้ าหน้ าที่สานักงาน
1 นาที
สรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขา
เรี ยกรายงานเพื่อตรวจสอบ
ข้ อมูลการขอใบอนุญาต
พร้ อมตรวจสอบจานวนเงิน

การพิจารณา

- เมื่อเอกสารครบถ้ วน
4 นาที
ถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาต จากนันส่
้ ง
ใบอนุญาตให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทางไปรษณีย์ โดย
ใบอนุญาตถือเป็ น
ใบเสร็จรับเงิน

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

-

กรมสรรพสามิต

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ประเภทขายส่ งไพ่ ไม่ จากัดจานวนฉบับละ (ต่ อปี )
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 2)

ประเภทขายปลีกไพ่ ครัง้ ละไม่ เกิน 40 สารั บ ฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ
สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่สาขา
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
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วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Akkhadech Winaipanit
นายทวีป สอนชา
ปวริศา สุขมาก

