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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตขายไพ (รายใหม) (มาตรา 7)
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครราชสีมาสาขาพิมาย
กระทรวง: กระทรวงการคลัง

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตขายไพ (รายใหม) (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 -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
8. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตขายไพ (รายใหม) (มาตรา 7)สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครราชสีมาสาขาพิ
มาย
9. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครราชสีมาสาขาพิมาย

สถานท่ีตั้ง 555/5-6 ถนนบายพาสพิมาย-ชุมพวง ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท 044-471897 E-mail : e73140@excise.go.th /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมพักเท่ียง)
หมายเหตุ -

10.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูขออนุญาตจะขายไพ ไมวาจะขายสงหรือขายปลีกในรานคาของตนเองจะตองยื่นขอใบอนุญาตขายไพตามแบบ สยพ.1 ณ
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขาท่ีรานคาตั้งอยู และยื่นคําขอใบอนุญาต ณสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขาท่ี
รานคาตั้งอยู
สําหรับ ใบอนุญาตขายไพแบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้
1. ประเภทขายสงไพ ขายครั้งหนึ่งไมจํากัดจํานวน
2. ประเภทขายปลีกไพ ขายไดครั้งละไมเกิน 40 สํารับ
หมายเหตุ

mailto:e73140@excise.go.th
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** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น ผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐาน รวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

** พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงาน จนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว

** ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว

** ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที นับแตเอกสารหลักฐานตามท่ีกรมสรรพสามิตกําหนดครบถวน (กรณีระบบใชงานได
เปนปกติ

11.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร - ผูขออนุญาตยื่นคําขอตาม
แบบ สยพ.1 และหลักฐาน
ประกอบ
- เจาพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคําขอและ
เอกสารหลักฐาน

1 นาที สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี
นครราชสีมา
สาขาพิมาย

-

2)

การพิจารณา - เจาพนักงานสรรพสามิต
ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบ
พรอมขอกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ
ประกอบการพิจารณา
- เจาหนาท่ีจัดเก็บ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต

2 นาที สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี
นครราชสีมา
สาขาพิมาย

-

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

- เจาหนาท่ีดําเนินการออก
ใบอนุญาตทางระบบงาน

2 นาที สํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี

-
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ใบอนุญาต ตรวจสอบ
ความถูกตองของใบอนุญาต
และเสนอผูมีอํานาจลงนาม
ในใบอนุญาต โดยใบอนุญาต
ถือเปนใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียม

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

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2) ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

คําขออนุญาตขาย
ไพแตละประเภท
ตามแบบของกรม
สรรพสามิต
(สยพ.1)

กรมสรรพสามิต 1 0 ฉบับ -

2)
สําเนาทะเบียน
บานสถานท่ี
ประกอบการ

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

3) สัญญาเชาบาน - 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

หรืออาคาร
พรอมดวยหนังสือ
แสดงความ
ยินยอมของผูให
เชา และสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
ผูใหเชา (กรณีเชา
สถานท่ี) อยางใด
อยางหนึ่ง

ถูกตอง)

4)

กรณีเปนนิติ
บุคคล ใชสําเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลของกรม
พัฒนาธุรกิจ
การคากระทรวง
พาณิชย (ไมเกิน
6 เดือน)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

5)

แผนท่ีสังเขป
แสดงภายใน
สถานท่ีท่ีขอรับ
ใบอนุญาต
บริเวณและ
สถานท่ีใกลเคียง

- 1 0 ฉบับ -

6)

สําเนาทะเบียน
มูลคาเพ่ิมของ
กรมสรรพากร
(ภ.พ. 20) ( ถามี)

กรมสรรพากร 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)

7)

หนังสือมอบ
อํานาจการขอ
อนุญาต พรอม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบ และผูรับ

- 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

มอบ (ในกรณีท่ี
ผูประกอบการไม
ไดมาดวยตนเอง)
- มอบอํานาจให
บุคคลเดียวหรือ
หลายคน  กระทํา
การครั้งเดียว ติด
อากรแสตมป 10
บาท - มอบ
อํานาจใหบุคคล
เดียวหรือหลาย
คน  กระทําการ
มากกวาครั้งเดียว
ติดอากรแสตมป
30 บาท

14.คาธรรมเนียม
1) ประเภทขายสงไพ  ไมจํากัดจํานวนฉบับละ (ตอป)

คาธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ -

2) ประเภทขายปลีกไพครั้งละไมเกิน 40 สํารับ  ฉบับละ (ตอป)
คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ -

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

หมายเหตุ -
2) ชองทางการรองเรียน หนวยงานตนสังกัด กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ -พบการทุจริต ไมไดรับความเปนธรรม บริการไมประทับใจ โปรดแจงสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาพิมาย โทร
044-471897

3) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท 1713
หมายเหตุ -

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

www.1111.go.th
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ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

16.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบฟอรมขออนุญาตขายไพ

-

17. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 12/07/2558
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา

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


