
1/4

คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตใหขายไพลวงหนาทางอินเตอรเน็ต(มาตรา 7)
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครราชสีมาสาขาพิมาย
กระทรวง: กระทรวงการคลัง

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตใหขายไพลวงหนาทางอินเตอรเน็ต(มาตรา 7)
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครราชสีมาสาขาพิมาย
2. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
3. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
4. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติไพ พ.ศ. 2486

5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
6. พื้นท่ีใหบริการ: สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
7. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

พ.ศ. 2555
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 นาที

8. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตใหขายไพลวงหนาทางอินเตอรเน็ต (มาตรา 7)สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี
นครราชสีมาสาขาพิมาย
9. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครราชสีมาสาขาพิมาย

สถานท่ีตั้ง 555/5-6 ถนนบายพาสพิมาย-ชุมพวง ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท 044-471897 E-mail : e73140@excise.go.th /www.excise.go.th /เว็บไซทและชองทาง
ออนไลน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  ถึง  วันท่ี 31 สิงหาคม  ของทุกป )

10.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ในการพิจารณาอนุญาตใชระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที ท้ังนี้ไมนับระยะเวลาการสงใบอนุญาตทางไปรษณีย และหากไมได
รับใบอนุญาตหลังจาก

15 วัน นับแตชําระเงินใหติดตอสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี /พ้ืนท่ีสาขาท่ีสถานประกอบการตั้งอยู
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หลักเกณฑ

ผูขออนุญาตจะขายไพ ไมวาจะขายสงหรือขายปลีกในรานคาของตนเองจะตองยื่นขอใบอนุญาตขายไพตามแบบ สพย.1 ณ
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขาท่ีรานคาตั้งอยู และยื่นคําขอใบอนุญาตประจําปลวงหนาไดตั้งแตเดือนตุลาคม ถึง
ธันวาคมกอนท่ีใบอนุญาตจะหมดอายุในวันสิน้ป วันท่ี 31 ธันวาคม โดยสามารถยื่นคําขอใบอนุญาตขายไพประจําปลวงหนา
โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต
สําหรับ ใบอนุญาตขายไพแบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้
1. ประเภทขายสงไพ ขายครั้งหนึ่งไมจํากัดจํานวน
2. ประเภทขายปลีกไพ ขายไดครั้งละไมเกิน 40 สํารับ

วิธีการ

1. เขาสูเว็บไซตกรมสรรพสามิต เลือกหัวขอ การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ดําเนินการ
ลงทะเบียนเปนผูใชบริการขอใบอนุญาตผานอินเตอรเน็ตของกรมสรรพสามิต โดยใชเลขประจําตัวประชาชน (สําหรับบุคคล
ธรรมดา) และเลขท่ีนิติบุคคล (สําหรับนิติบุคคล) เพ่ือรับ Username และ Password

2.ใช Username และ Password เพ่ือเขาสูบริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ ผานอินเตอรเน็ต

3. ดําเนินการขอใบอนุญาตไดตามตองการ โดยสามารถขอไดเทากับหรือนอยกวาใบอนุญาตท่ีมีอยูในปท่ีแลว สามารถขอ
ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพลวงหนาสําหรับปถัดไป (ตออายุ) ไดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โปรดชําระเงินคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหครบถวนถูกตองตรงกับจํานวนเงินท่ีกรมสรรพสามิตเรียกเก็บ

หมายเหตุ

** ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว

** ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาเสร็จ

11.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร - เจาหนาท่ีสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา
เรียกรายงานเพ่ือตรวจสอบ
ขอมูลการขอใบอนุญาต

1 นาที สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี
นครราชสีมา
สาขาพิมาย

-
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พรอมตรวจสอบจํานวนเงิน

2)

การพิจารณา - เม่ือเอกสารครบถวน
ถูกตองแลว เจาหนาท่ีออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน
ใบอนุญาต จากนั้นสง
ใบอนุญาตใหผูขออนุญาต
ทางไปรษณีย   โดย
ใบอนุญาตถือเปน
ใบเสร็จรับเงิน

4 นาที สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี
นครราชสีมา
สาขาพิมาย

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที

12.งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 5 นาที

13.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม

14.คาธรรมเนียม
1) ประเภทขายสงไพ  ไมจํากัดจํานวนฉบับละ (ตอป)

คาธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ -

2) ประเภทขายปลีกไพครั้งละไมเกิน 40 สํารับ ฉบับละ
คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ -



4/4

15.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน หนวยงาน ณ จุดยื่นคําขอ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/สํานักงานสรรพสามิต

พ้ืนท่ีสาขา
หมายเหตุ -พบการทุจริต ไมไดรับความเปนธรรม บริการไมประทับใจ โปรดแจงสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาพิมาย โทร
044-471897

2) ชองทางการรองเรียน หนวยงานตนสังกัด กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ -

3) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท 1713
หมายเหตุ -

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

16.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

17. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 12/07/2558
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา

/ แกไข (User)
จัดทําโดย Akkhadech Winaipanit
อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -

www.1111.go.th

