คำอธิบำยกำรกรอกข้อมูล
แบบ สยพ.1 กำรขอใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบและไพ่
หมวดข้อมูล
ตำมแบบ
1. สำหรับผู้
ประกอบ

ลำดับ
ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

1.1

วัน/เดือน/ปี ................
ที่รับคำขอ

วัน/เดือน/ปี ที่รบั แบบ

2. สำหรับผู้

2.1

รหัสใบอนุญำต

เลขที่ใบอนุญำตทีอ่ อกให้ผู้ยื่นคำขอ

ประกอบ
อุตสำหกรรม

2.2

 บริษัท

ผู้ขอใบอนุญำตขำยสุรำในนำม
บริษัท

บริษัทเซ็นทรัลแฟมิลี่
มำร์ท จำกัด

2.3

 หจก.

ผู้ขอใบอนุญำตขำยสุรำในนำม
หจก.

-

2.4

 ชื่อ-นำมสกุล

ผู้ขอใบอนุญำตขำยสุรำในนำม

-

อุตสำหกรรม

บุคคลธรรมดำ
2.5
2.6

ชื่อสถำนประกอบกำรค้ำ ป้ำยชื่อของสถำนประกอบกำรค้ำ

แฟมิลี่มำร์ท สำขำ

(ป้ำยชื่อ)

กรุงเทพ-นนท์

ตั้งอยู่เลขที่

บ้ำนเลขที่ทสี่ ถำนประกอบกิจกำร

598

ตั้งอยู่
2.7

หมู่ที่

ชื่อหมู่ทสี่ ถำนประกอบกิจกำร

-

ตั้งอยู่
2.8

ตรอก/ซอย

ชื่อตรอกหรือซอยทีส่ ถำนประกอบ

ทองหล่อ

กิจกำรตั้งอยู่
2.9

ถนน

ชื่อถนนที่สถำนประกอบกิจกำร

สุขุมวิท 55

ตั้งอยู่
2.10

ตำบล/แขวง

ชื่อตำบลหรือแขวงทีส่ ถำนประกอบ คลองตันเหนือ
กิจกำรตั้งอยู่

2.11

อำเภอ/เขต

ชื่ออำเภอหรือเขตทีส่ ถำนประกอบ

วัฒนำ

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

กิจกำรตั้งอยู่
2.12

จังหวัด

ชื่อจังหวัดทีส่ ถำนประกอบกิจกำร
ตั้งอยู่

กทม.

2.13

(รหัสไปรษณีย์)

หมำยเลขรหัสไปรษณีย์ของทีอ่ ยู่ที่
สถำนประกอบกิจกำรตั้งอยู่

10110

2.14

โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของ
ได้
สถำนทีผ่ ลิตสินค้ำ/สถำนประกอบ

0818399255

กิจกำรบริกำร
3. สำหรับผู้

3.1

เลขประจำตัวผู้เสียภำษี

ประกอบ
อุตสำหกรรม

หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร ตำมประกำศของกรมสรรพำกรของ
ผู้ประกอบอุตสำหกรรม

3.2

เลขประจำตัวประชำชน หมำยเลขประจำตัวประชำชน 13
หลักของบุคคลธรรมดำที่เป็นผู้
ประกอบอุตสำหกรรม/
ผู้ประกอบกำรกิจกำรสถำนบริกำร
ที่ยื่นขอจดทะเบียนสรรพสำมิต

3.3

ประเภทกิจกำร 
ร้ำนค้ำ

ประเภทกิจกำรที่ขอใบอนุญำตขำย
สุรำ ประเภทร้ำนค้ำ

3.4

ประเภทกิจกำร 
ร้ำนอำหำร/ประเภท

ประเภทกิจกำรที่ขอใบอนุญำตขำย
สุรำ ประเภทร้ำนอำหำร/ภัตตำคำร

กิจกำร ภัตตำคำร
3.5
3.6

ประเภทกิจกำร 

ประเภทกิจกำรที่ขอใบอนุญำตขำย

ไนต์คลับ/ดิสโก้เธค

สุรำ ประเภทไนท์คลับ/ดิสโก้เธค

ประเภทกิจกำร 
สถำนบริกำร อำบ อบ
นวด

ประเภทกิจกำรที่ขอใบอนุญำตขำย
สุรำ ประเภทสถำนบริกำร อำบ อบ
นวด

105556010454

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ข้อมูล
3.7
ประเภทกิจกำร 
อื่นๆ

ประเภทกิจกำรที่ขอใบอนุญำตขำย
สุรำ ประเภทกิจกำรอื่นๆ

4. ข้อมูลกำร

4.1

ในปี พ.ศ.

ปีที่ขอใบอนุญำต

ขอใบอนุญำต

4.2

ขอใบอนุญำตขำย สุรำ
ประเภทที่ 3 (สุรำทั้งใน

ขอใบอนุญำตขำยสุรำ ประเภทที่ 3
(สุรำทั้งในประเทศและ

ประเทศและ
ต่ำงประเทศ)

ต่ำงประเทศ)

4.3

ขอใบอนุญำตขำย  ขอใบอนุญำตขำยสุรำ ประเภทที่ 4
สุรำประเภทที่ 4 (เฉพำะ (เฉพำะสุรำในประเทศ)
สุรำในประเทศ)

4.4

ขอใบอนุญำตขำย 
ยำเส้นประเภทที่ 2

ขอใบอนุญำตขำยยำเส้น ประเภทที่
2

4.5

ขอใบอนุญำตขำย 

ขอใบอนุญำตขำยยำเส้น ประเภทที่

ยำเส้นประเภทที่ 3

3

ขอใบอนุญำตขำย 

ขอใบอนุญำตขำยยำสูบ ประเภทที่

4.6

ยำสูบประเภทที่ 3 บุหรี่ 3 บุหรี่ซกิ ำแรต ผลิตในประเทศ
ซิกำแรต ผลิตในประเทศ
4.7

ขอใบอนุญำต  ขำย ขอใบอนุญำตขำยยำสูบ ประเภทที่
ยำสูบ ประเภทที่ 3 บุหรี่ 3 บุหรี่ซกิ ำแรต ผลิตใน
ซิกำแรต ผลิตใน
ต่ำงประเทศ
ต่ำงประเทศ

4.8

4.9

ขอใบอนุญำต  ขำย

ขอใบอนุญำตขำยยำสูบ ประเภทที่

ยำสูบ ประเภทที่ 3
ซิกำร์ ผลิตในประเทศ

3 ซิกำร์ ผลิตในประเทศ

ขอใบอนุญำตขำย 
ยำสูบ ประเภทที่ 3

ขอใบอนุญำตขำยยำสูบ ประเภทที่
3 ซิกำร์ ผลิตในต่ำงประเทศ

ตัวอย่ำงข้อมูล

2558

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ซิกำร์ ผลิตใน
ต่ำงประเทศ
4.10

ขอใบอนุญำต  ขำย

ขอใบอนุญำตขำยยำสูบ ประเภทที่

ยำสูบประเภทที่ 3 ยำ 3 ยำเส้นปรุง ผลิตในประเทศ
เส้นปรุง ผลิตในประเทศ
4.11

ขอใบอนุญำตขำย 
ยำสูบ ประเภทที่ 3 ยำ

ขอใบอนุญำตขำยยำสูบ ประเภทที่
3 ยำเส้นปรุง ผลิตในต่ำงประเทศ

เส้นปรุง ผลิตใน
ต่ำงประเทศ
4.12

ขอใบอนุญำตขำย  ขอใบอนุญำตขำยยำสูบ ประเภทที่
ยำสูบ ประเภทที่ 3 บุหรี่ 3 บุหรี่อื่นๆ
อื่นๆ

4.13

ขอใบอนุญำตขำย 

ขอใบอนุญำตขำยไพ่ ประเภทขำย

ไพ่ ประเภทขำยปลีก

ปลีก

ค่ำธรรมเนียม (บำท/

ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต

4.14

ฉบับ)
5. รับรอง

5.1

สถำนที่ขำย

ขำยสุรำ ตำมแบบ สยพ.1 อนุญำตขำยสุรำ
5.2

6. หลักฐำน
ประกอบกำร
พิจำรณำ

สถำนที่ขอใบอนุญำต เงื่อนไขของสถำนที่ในกำรขอ

6.1

 สถำนที่ขออนุญำต

เงื่อนไขของสถำนที่ในกำรขอ

ขำยยำสูบ ตำมแบบ
สยพ.1

อนุญำตขำยยำสูบ

 สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน /

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน /
สำเนำบัตรประจำตัวที่รำชกำรออก

สำเนำบัตรประจำตัวที่
รำชกำรออกให้ซงึ่ มี
ภำพถ่ำยเจ้ำของบัตร

ให้ซึ่งมีภำพถ่ำยเจ้ำของบัตรด้วย
เพื่อใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำอนุญำต

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล

ลำดับ

ตำมแบบ

ข้อมูล

ชื่อข้อมูล

ควำมหมำย

ด้วย
6.2

6.3

 สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำน
ของสถำนประกอบกำร ประกอบกำรค้ำ เพื่อใช้เป็น
ค้ำ

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
อนุญำต

 สำเนำทะเบียน
พำณิชย์ของกระทรวง

สำเนำทะเบียนพำณิชย์ของ
กระทรวงพำณิชย์ เพื่อใช้เป็น

พำณิชย์(ถ้ำมี)

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
อนุญำต จะมีหรือไม่มีก็ได้

7. สำหรับผู้
ประกอบ
อุตสำหกรรม

7.1

ลงชื่อ ...............ผู้ขอ
อนุญำต

ลงชื่อผู้ขอใบอนุญำตขำย พร้อมทัง้
ชื่อในวงเล็บให้ชัดเจน

7.2

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี ที่ผู้ยื่นขออนุญำต
กรอกเอกสำร

8. กำร
พิจำรณำ

8.1

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ เห็น ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ เห็นควร
ควร  อนุญำต
อนุญำต

อนุญำต

8.2

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ เห็น ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ เห็นควรไม่
ควร  ไม่อนุญำต
อนุญำต

8.3

ลงชื่อ

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนผู้พจิ ำรณำ

8.4

ตำแหน่ง

ตำแหน่งของเจ้ำพนักงำนผู้
พิจำรณำ

8.5

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปีที่พจิ ำรณำอนุญำต

8.6

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ เห็น ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ เห็นควร
ควร  อนุญำต
อนุญำต

8.7

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ เห็น ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ เห็นควรไม่
ควร  ไม่อนุญำต
อนุญำต

8.8

ลงชื่อ

ลงชื่อเจ้ำพนักงำนผู้พจิ ำรณำ

ตัวอย่ำงข้อมูล

หมวดข้อมูล
ตำมแบบ

ลำดับ

ชื่อข้อมูล

ข้อมูล
8.9
ตำแหน่ง

ควำมหมำย

ตัวอย่ำงข้อมูล

ตำแหน่งของเจ้ำพนักงำนผู้
พิจำรณำ

8.10

วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปีที่พจิ ำรณำอนุญำต

9.1

เลขที่อ้ำงอิง 1

เลขที่อ้ำงอิง 1 สำหรับชำระ
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนเคำท์เตอร์

100300017500081

เซอร์วิส
9.2

เลขที่อ้ำงอิง 2

เลขที่อ้ำงอิง 2 สำหรับชำระ

255700109355

ค่ำธรรมเนียมผ่ำนเคำท์เตอร์
เซอร์วิส
9.3

Product Code

รหัสสินค้ำที่ขอใบอนุญำตสำหรับ
ชำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนเคำท์เตอร์
เซอร์วิส

91485

