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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบอนญุาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต(มาตรา 7) 
หนว่ยงานที่รบัผิดชอบ: ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 
กระทรวง: กระทรวงการคลัง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอนิเตอร์เนต็(มาตรา 7) 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: ส านักงานสรรพสามติพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 

3. ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมูข่องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญตัิไพ่ พ.ศ. 2486 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นทีใ่ห้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมภิาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2555  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ  5 นาที  
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอนิเตอร์เนต็ (มาตรา 7) ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชยั 

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย 

สถานที่ตั้ง : 256/96  หมู ่12  ต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30190 
โทรศัพท์ : 044 – 491401      E-mail : e73150@excise.go.th / www.excise.go.th  /เว็บไซท์และช่องทาง
ออนไลน ์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
หมายเหตุ (ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึง  วันที่ 31 สิงหาคม  ของทุกปี ) 

 
 
 

mailto:e73150@excise.go.th
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 
ในการพิจารณาอนุญาตใชร้ะยะเวลาด าเนินการ 5 นาที ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาการส่งใบอนุญาตทางไปรษณีย์ และหาก
ไม่ได้รับใบอนุญาตหลังจาก 
 
15 วัน นับแตช่ าระเงินให้ตดิต่อส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 
 
หลักเกณฑ ์
 
ผู้ขออนุญาตจะขายไพ่ ไม่ว่าจะขายสง่หรือขายปลีกในรา้นค้าของตนเองจะต้องยื่นขอใบอนุญาตขายไพ่ตามแบบ สพย.1 
ณ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขาที่ร้านคา้ตั้งอยู่ และยื่นค าขอใบอนุญาตประจ าปีล่วงหนา้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
ถึงธันวาคมกอ่นที่ใบอนุญาตจะหมดอายใุนวันสิ้นปี วนัที่ 31 ธันวาคม โดยสามารถยื่นค าขอใบอนุญาตขายไพ่ประจ าปี
ล่วงหน้าโดยผา่นเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 
ส าหรับ ใบอนุญาตขายไพ่แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี ้
1. ประเภทขายส่งไพ ่ขายคร้ังหนึ่งไม่จ ากดัจ านวน 
2. ประเภทขายปลีกไพ่ ขายได้คร้ังละไม่เกิน 40 ส ารับ 
 
วิธีการ 
 
1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต เลือกหัวขอ้ การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ด าเนินการ
ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการขอใบอนุญาตผา่นอนิเตอร์เนต็ของกรมสรรพสามิต โดยใช้เลขประจ าตวัประชาชน (ส าหรับ
บุคคลธรรมดา) และเลขที่นติิบุคคล (ส าหรับนิติบุคคล) เพื่อรับ Username และ Password 
 
2.ใช้ Username และ Password เพื่อเข้าสู่บริการขอใบอนุญาตขายสรุา ยาสูบ ไพ ่ผ่านอนิเตอร์เน็ต 
 
3. ด าเนินการขอใบอนุญาตได้ตามต้องการ โดยสามารถขอได้เท่ากับหรือน้อยกว่าใบอนุญาตที่มีอยู่ในปีที่แล้ว สามารถ
ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสบู ไพ่ล่วงหน้าส าหรับปีถัดไป (ต่ออาย)ุ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โปรดช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหค้รบถ้วนถูกตอ้งตรงกับจ านวนเงินที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บ 
 
หมายเหต ุ
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** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
** ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

- เจ้าหน้าที่ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขา
เรียกรายงานเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลการขอใบอนุญาต 
พร้อมตรวจสอบจ านวนเงนิ 
 

1 นาท ี ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

- เมื่อเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว  เจ้าหน้าที่ออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาต จากนัน้ส่ง
ใบอนุญาตใหผู้้ขออนุญาต
ทางไปรษณีย์   โดย
ใบอนุญาตถือเป็น
ใบเสร็จรับเงิน 
 

4 นาท ี ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา
สาขาโชคชัย 
 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   5 นาท ี
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว้ 5 นาท ี
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพ่บเอกสารยืนยนัตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิม่เติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพ่บเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ประเภทขายส่งไพ ่ ไม่จ ากัดจ านวนฉบับละ (ต่อป)ี 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
หมายเหตุ -   
 

2) ประเภทขายปลีกไพ่ครั้งละไม่เกิน 40 ส ารับ ฉบับละ 
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  หนว่ยงาน ณ จุดยื่นค าขอ   ส านักงานสรรพสามิตพื้นที/่ส านักงานสรรพสามิต

พื้นที่สาขา 
หมายเหต ุ- พบการทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม บริการไม่ประทับใจโปรดแจ้งสรรพสามิตพื้นที่สาขาโชคชัย    
โทรศัพท์  044 - 491401 

2) ช่องทางการร้องเรียน หนว่ยงานต้นสังกดั กรมสรรพสามิต 
หมายเหต ุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท ์ 1713 
หมายเหต ุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พิมพ ์ 12/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหวา่งการ

จัดท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย Akkhadech Winaipanit 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


