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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบอนุญำตให้ ขำยไพ่ ล่วงหน้ ำทำงไปรษณีย์(มำตรำ 7)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตให้ ขายไพ่ลว่ งหน้ าทางไปรษณีย์(มาตรา 7)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร:
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ องกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ:
5 นาที
9. ข้ อมูลสถิต:ิ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบอนุญาตให้ ขายไพ่ลว่ งหน้ าทางไปรษณีย์(มาตรา 7) สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร:
1) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ าการไปรษณี ย์ทกุ แห่งทัว่ ประเทศ/ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (เวลาทาการของทีท่ าการไปรษณี ย์)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ในการพิจารณาอนุญาตใช้ ระยะเวลาดาเนินการ 5 นาที ทังนี
้ ้ไม่นบั ระยะเวลาการส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ และ
หากไม่ได้ รับใบอนุญาตหลังจาก15 วัน นับแต่ชาระเงินให้ ตดิ ต่อสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ /พื ้นที่สาขาที่สถาน
ประกอบการตังอยู
้ ่
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หลักเกณฑ์
ผู้ขออนุญาตจะขายไพ่ ไม่วา่ จะขายส่งหรื อขายปลีกในร้ านค้ าของตนเองจะต้ องยื่นขอใบอนุญาตขายไพ่ตามแบบ
สยพ.1 ณ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่ และยื่นคาขอใบอนุญาตประจาปี ล่วงหน้ าได้ ตงแต่
ั ้ เดือน
ตุลาคม ถึงธันวาคมก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันสิ ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม โดยสามารถยื่นคาขอใบอนุญาตขายไพ่
ประจาปี ล่วงหน้ าโดยผ่านที่ทาการไปรษณีย์
สาหรับ ใบอนุญาตขายไพ่แบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี ้
1. ประเภทขายส่งไพ่ ขายครัง้ หนึง่ ไม่จากัดจานวน
2. ประเภทขายปลีกไพ่ ขายได้ ครัง้ ละไม่เกิน 40 สารับ
วิธีกำร
1. สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาทัว่ ประเทศ จะดาเนินการส่งใบคาขอ สพย. 1 ที่กรอกข้ อมูลการขอใบอนุญาต
ล่วงหน้ าสาหรับปี ถัดไป พร้ อมทังคิ
้ ดคานวณเงินรวมที่ต้องชาระให้ เรี ยบร้ อย ไปถึงผู้ขอใบอนุญาตทางไปรษณีย์
2. ผู้ขอใบอนุญาตตรวจสอบใบคาขอ ลงนาม และซื ้อธนาณัตเิ ท่ากับจานวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสุร า ยาสูบ ไพ่
แล้ วส่งคืนกลับมาที่สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
หมำยเหตุ
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

- เจ้ าหน้ าที่ได้ รับแบบ สยพ.1 1 นาที
ตรวจสอบความครบถ้ วนของ
เอกสารหลักฐานและจานวนเงิน
ที่ระบุในธนาณัติ

การพิจารณา

- เมื่อเอกสารครบถ้ วนถูกต้ อง
แล้ ว เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาต
ทางระบบงานใบอนุญาต

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอนกำร
บริกำร

4 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

หมำยเหตุ

-

กรมสรรพสามิต

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

จากนันส่
้ งใบอนุญาตให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตทางไปรษณีย์ โดย
ใบอนุญาตถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 นาที
13. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขออนุญำต
ขำยไพ่แต่ละ
ประเภทตำม
แบบของกรม
สรรพสำมิต
(สยพ.1)
ธนำณัติ ตำม
จำนวน
ค่ำธรรมเนียม
กำรขออนุญำต
แต่ละประเภท

กรมสรรพสำมิต

1

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(ไปรษณีย์)
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15. ค่ ำธรรมเนียม
1) ประเภทขำยส่ งไพ่ ไม่ จำกัดจำนวนฉบับละ (ต่ อปี )
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 2) ประเภทขำยปลีกไพ่ ครัง้ ละไม่ เกิน 40 สำรับ (ต่ อปี )
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 16. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ – พบการทุจริ ต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริ การไม่ประทับใจ
โปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่สาขาลาดยาว เบอร์ โทรศัพท์ 0-5627-2274
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
18. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

16/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
Suparada Srisongkram
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

