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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สานักงานสรรพสามิต (มาตรา 7)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สานักงานสรรพสามิต (มาตรา 7)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ไพ่พ.ศ. 2486
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สานักงานสรรพสามิต (มาตรา 7)
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นอุทัยธำนี สำขำเมืองอุทัยธำนี
สถานที่ตั้ง : 282 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนี 61000
โทรศัพท์ : 0 5697 0279 E-mail : e76805@excise.go.th /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 น.- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขออนุญาตจะขายไพ่ไม่ว่าจะขายส่งหรือขายปลีกในร้านค้าของตนเองจะต้องยื่นขอใบอนุญาตขายไพ่ตามแบบสยพ.1 ณสา
นักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ร้านค้าตั้งอยู่และยื่นคาขอใบอนุญาตประจาปีล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม
ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันสิ้นปีวันที่ 31 ธันวาคมโดยสามารถยื่นคาขอใบอนุญาตขายไพ่ประจาปีล่วงหน้าณ.
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ร้านค้าตั้งอยู่
สาหรับใบอนุญาตขายไพ่แบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้
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1. ประเภทขายส่งไพ่ขายครั้งหนึ่งไม่จากัดจานวน
2. ประเภทขายปลีกไพ่ขายได้ครั้งละไม่เกิน 40 สารับ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีนับแต่เอกสารหลักฐานตามที่กรมสรรพสามิตกาหนดครบถ้วน(กรณีระบบใช้งานได้เป็น
ปกติ)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอตาม 2 นาที
สานักงาน
แบบสยพ.1และหลักฐาน
สรรพสามิตพื้นที่
ประกอบ
อุทัยธานี สาขา
-เจ้าพนักงานสรรพสามิต
เมืองอุทัยธานี
1)
ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
การพิจารณา

2)

-เจ้าพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบ
พร้อมข้อกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการพิจารณา

2 นาที

สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี สาขา
เมืองอุทัยธานี

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

- เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

- เจ้าหน้าที่ดาเนินการออก 1 นาที
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตตรวจสอบความ
ถูกต้องของใบอนุญาตและ
เสนอผู้มีอานาจลงนามใน
ใบอนุญาตโดยใบอนุญาตถือ
เป็นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม

สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
อุทัยธานี สาขา
เมืองอุทัยธานี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
13. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 นาที
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
1)
ประชาชน
ใบสาคัญการ
กรมการปกครอง 0
1
2)
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
3)
บุคคล
การค้า
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
คาขออนุญาตขาย กรมสรรพสามิต
1
0
1)
ไพ่แต่ละประเภท

-

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-
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ที่

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ตามแบบของกรม
สรรพสามิต
(สยพ.1)
ใบอนุญาตให้ขาย
ไพ่หรือสาเนา
ใบอนุญาตฯปีที่
ผ่านมา
หากมีการเปลี่ยน
ชื่อเจ้าของร้านให้
แนบเอกสารการ
เปลี่ยนชื่อพร้อม
ใบอนุญาตฯฉบับ
เดิม
หนังสือมอบ
อานาจการขอ
อนุญาตพร้อม
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบและผู้รับ
มอบ (ในกรณีที่
ผู้ประกอบการไม่
ได้มาด้วยตนเอง)
- มอบอานาจให้
บุคคลเดียวหรือ
หลายคนกระทา
การครั้งเดียวติด
อากรแสตมป์ 10
บาท - มอบ
อานาจให้บุคคล
เดียวหรือหลาย

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมสรรพสามิต

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

-

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คนกระทาการ
มากกว่าครั้งเดียว
ติดอากรแสตมป์
30 บาท

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15. ค่าธรรมเนียม
1) ประเภทขายส่งไพ่ไม่จากัดจานวนฉบับละ (ต่อปี)
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 2) ประเภทขายปลีกไพ่ครั้งละไม่เกิน 40 สาหรับฉบับละ (ต่อปี)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนหน่วยงานณจุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ใช้บริการ
หมายเหตุ พบการทุจริตไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้ง สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
สาขาเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ : 081 727 9327
2) ช่องทางการร้องเรียนหน่วยงานต้นสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนโทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์มขออนุญาตขายไพ่
18. หมายเหตุ
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