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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่ ) (มาตรา 7)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี
กระทรวง:กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่) (มาตรา 7)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติไพ่พ.ศ. 2486
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่) (มาตรา 7) สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่
นครสวรรค์ สาขาตาคลี
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีน่ ครสวรรค์ สาขาตาคลี
สถานที่ตั้ง: ทีว่ ่าการอาเภอตาคลี ชัน้ 2 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์ : 056-264748 E-mail : e76320@excise.go.th /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขออนุญาตจะขายไพ่ไม่วา่ จะขายส่งหรื อขายปลีกในร้ านค้ าของตนเองจะต้ องยื่นขอใบอนุญาตขายไพ่ตามแบบสยพ .1
ณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขาที่ร้านค้ าตังอยู
้ แ่ ละยื่นคาขอใบอนุญาตณสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ /พื ้นที่สาขา
ที่ร้านค้ าตังอยู
้ ่
สาหรับใบอนุญาตขายไพ่แบ่งเป็ นประเภทต่างๆดังนี ้
1. ประเภทขายส่งไพ่ขายครัง้ หนึง่ ไม่จากัดจานวน
2. ประเภทขายปลีกไพ่ขายได้ ครัง้ ละไม่เกิน 40 สารับ
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาทีนบั แต่เอกสารหลักฐานตามที่กรมสรรพสามิตกาหนดครบถ้ วน (กรณีระบบใช้ งานได้
เป็ นปกติ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

- ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอตาม 1 นาที
แบบสยพ.1 และหลักฐาน
ประกอบ
- เจ้ าพนักงานสรรพสามิต

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
นครสวรรค์ สาขา
ตาคลี
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
การพิจารณา

- เจ้ าพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคาขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบ
พร้ อมข้ อกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ประกอบการพิจารณา
- เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

2 นาที

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
นครสวรรค์ สาขา
ตาคลี

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

- เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการออก 2 นาที
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาตตรวจสอบความ
ถูกต้ องของใบอนุญาตและ
เสนอผู้มีอานาจลงนามใน
ใบอนุญาตโดยใบอนุญาต
ถือเป็ นใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม

สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่
นครสวรรค์ สาขา
ตาคลี

2)

3)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 5 นาที

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
ใบสาคัญการ
กรมการปกครอง 0
2)
เปลี่ยนชื่อ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
3)
บุคคล
การค้ า

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คาขออนุญาต
กรมสรรพสามิต
ขายไพ่แต่ละ
ประเภทตาม
แบบของกรม
สรรพสามิต
(สยพ.1)
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้ านสถานที่
ประกอบการ
สัญญาเช่าบ้ าน หรื ออาคารพร้ อม
ด้ วยหนังสือ
แสดงความ
ยินยอมของผู้ให้
เช่าและสาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

4)

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้ให้ เช่า (กรณี
เช่าสถานที่)
อย่างใดอย่าง
หนึง่
กรณีเป็ นนิติ
บุคคลใช้ สาเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลของ
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ ากระทรวง
พาณิชย์ (ไม่เกิน
6 เดือน)
แผนที่สงั เขป
แสดงภายใน
สถานที่ที่ขอรับ
ใบอนุญาต
บริเวณและ
สถานที่ใกล้ เคียง
สาเนาทะเบียน
มูลค่าเพิ่มของ
กรมสรรพากร
(ภ.พ. 20) ( ถ้ ามี)
หนังสือมอบ
อานาจการขอ
อนุญาตพร้ อม
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

-

1

0

ฉบับ

-

กรมสรรพากร

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

-

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
มอบและผู้รับ
มอบ (ในกรณีที่
ผู้ประกอบการไม่
ได้ มาด้ วยตนเอง)
- มอบอานาจให้
บุคคลเดียวหรื อ
หลายคนกระทา
การครัง้ เดียวติด
อากรแสตมป์ 10
บาท - มอบ
อานาจให้ บคุ คล
เดียวหรื อหลาย
คนกระทาการ
มากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ประเภทขายส่ งไพ่ ไม่ จากัดจานวนฉบับละ (ต่ อปี )
ค่ าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ 2)

ประเภทขายปลีกไพ่ ครัง้ ละไม่ เกิน 40 สารับฉบับละ (ต่ อปี )
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

หมายเหตุ
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ นครสวรรค์ สาขาตาคลี
หมายเหตุ พบการทุจริต ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม บริการไม่ประทับใจ โปรดแจ้ งสรรพสามิตพื ้นที่สาขาตาคลี
โทรศัพท์ 056-264748
2) ช่ องทางการร้ องเรียนหน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนโทรศัพท์ 1713
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มขออนุญาตขายไพ่
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

