
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตตัง้สถำนบริกำรในท้องท่ีกรุงเทพมหำนคร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กองบญัชาการต ารวจนครบาล 
กระทรวง: ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตตัง้สถานบริการในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 
2) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขออนญุาตและการด าเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 
3) ค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่7/2551 เร่ือง การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ.2509 
4) พ.ร.บ.สถานบริการ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2546 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ตามมาตรา 9 แหง่พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 แก้ไขเพิ่มเตมิ
โดย พ.ร.บ.สถานบริการ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2546  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  90 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตตัง้สถานบริการ 21/05/2558 10:21  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ สถานีต ารวจนครบาลแห่งท้องทีที่ส่ถานบริการตัง้อยู่/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ – 
 
 

 

1 

2 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. ผู้ใดมีความประสงค์จะขออนญุาตตัง้สถานบริการ ให้ย่ืนค าขอตามแบบ สบ.1 ณ สถานีต ารวจนครบาลท้องท่ีท่ีสถาน
บริการตัง้อยู่ 
2. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ย่ืนค าขอตัง้สถานบริการ 
(แบบ สบ.1) 2.เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนญุาตให้
ถกูต้อง ครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ 3.ลงบนัทกึ
ประจ าวนั 4.สอบปากค า  
5.พิมพ์ลายนิว้มือมือผู้ขอ 
 

1 วนัท าการ สถานีต ารวจนคร
บาลท้องท่ี 

(เร่ิมนบัระยะเวลา
การให้บริการเม่ือ
เอกสารครบถ้วน
ถกูต้อง) 

2) 

การพิจารณา 
 

การสง่ลายพิมพ์นิว้มือผู้ขอ
อนญุาต ตรวจสอบประวตัิ
และพฤตกิรรมบคุคล และ
รับผลการตรวจ 
 

25 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ กอง
ทะเบียนประวตัิ
อาชญากร) 

3) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
เป็นนิติบคุคลจากระทรวง
พาณิชย์ (กรณีผู้ขอเป็นนิติ
บคุคล) 
 

15 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ กรม
พฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวง
พาณิชย์) 

4) 
การพิจารณา 
 

ตรวจสอบสถานท่ีและ
ประมวลเร่ืองเสนอกอง
บงัคบัการ ตรวจสอบ

5 วนัท าการ สถานีต ารวจนคร
บาลท้องท่ี 

- 



 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ความถกูต้องของเอกสาร 
 

5) 

การพิจารณา 
 

1.การตรวจสอบความ
ถกูต้องของเอกสาร           
2.ตรวจสอบอาคารท่ีตัง้
สถานบริการ 3.ประมวล
เร่ืองเสนอกองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

10 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ กอง
บงัคบัการต ารวจ
นครบาลท้องท่ีท่ี
ขอตัง้สถาน
บริการ) 

6) 

การพิจารณา 
 

1.ตรวจสอบความถกูต้อง
ของเอกสาร 2.สุม่ตรวจสอบ
อาคารท่ีตัง้สถานบริการ
ตามหลกัเกณฑ์                
3. พิจารณาประมวลเร่ือง
เสนอคณะกรรมการฯ       
4.คณะกรรมการฯ ประชมุ
พิจารณาอนญุาตหรือมี
ความเห็น 

19 วนัท าการ กองบงัคบัการ
อ านวยการ 

- 

7) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้บญัชาการต ารวจนครบาล 
พิจารณาอนญุาต และลง
นามในใบอนญุาต และ
สถานีต ารวจนครบาลท้องท่ี
แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ 
 

15 วนัท าการ กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   90 วนัท าการ 
 
 
 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
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ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวัประชำชน กรมกำรปกครอง 0 2 ฉบบั (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 

2) 

หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ฉบบั (เซ็นช่ือสดพร้อม
ประทบัตรำนิตบิคุคล 
หนว่ยงำนรับผิดชอบ 
กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์) 

3) 
ใบส ำคญักำรเปล่ียนช่ือ กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 

4) 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 0 2 ชดุ (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบรับรองแพทย์แผน
ปัจจบุนัชัน้ 1 รับรองวำ่ผู้
ขออนญุำตไมว่ิกลจริต
หรือจิตฟ่ันเฟือนและไม่
เป็นโรคติดตอ่ร้ำยแรง 

กรมกำรแพทย์ 1 0 ฉบบั - 

2) 

แบบแปลนแผนผงั
แสดงพืนท่ีกำรให้บริกำร
ของสถำนบริกำรและ
ปริมณฑลของสถำน

- 2 0 ชดุ (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บริกำรโดยใช้มำตรำสว่น
ไมเ่ล็กกวำ่ 1 ใน 500 

3) 
แผนท่ีสงัเขปแสดงบริเวณ
ท่ีตงัสถำนบริกำร 

กองบญัชำกำร
ต ำรวจนครบำล 

1 0 ฉบบั - 

4) 

รูปถ่ำยคร่ึงตวัหน้ำตรง ไม่
สวมหมวก ขนำด 4x6 
เซนตเิมตร ของผู้ขอ
อนญุำตตงัสถำนบริกำร 
ซึง่ถ่ำยมำแล้วไมเ่กินหก
เดือน 

- 3 0 ฉบบั - 

5) 

หลกัฐำนแสดงควำมเป็น
เจ้ำของอำคำรหรือ
สถำนท่ีท่ีใช้ตงัสถำน
บริกำรหรือหนงัสือแสดง
ควำมยินยอมให้ใช้อำคำร
หรือสถำนท่ีท่ีขออนญุำต
ตงัสถำนบริกำร ในกรณีท่ี
อำคำรหรือสถำนท่ีเป็น
ของผู้ อ่ืน 

- 1 0 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร ฝ่ำยโยธำ
ส ำนกังำนเขต 
กรุงเทพมหำนคร) 

6) 

หลกัฐำนแสดงวำ่อำคำรท่ี
ใช้ตงัสถำนบริกำรได้รับ
อนญุำตให้ใช้อำคำรตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยกำร
ควบคมุอำคำรหรือ
ใบรับรองกำรตรวจสอบ
สภำพอำคำรโดยผู้ซึง่
ได้รับใบอนญุำตประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคมุ
หรือผู้ซึง่ได้รับอนญุำต

- 1 0 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคมุ
ตำมกฎหมำยวำ่ด้วย
กำรนนั 

7) 

หนงัสือแตง่ตงัผู้แทนนิติ
บคุคล ซึง่ต้องเป็น
กรรมกำรหรือบคุคลผู้ มี
อำนำจลงนำมผกูพนันิติ
บคุคลท่ีเป็นปัจจบุนั 
(กรณีเป็นนิติบคุคล) 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) (1) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1) (สถำนบริกำรประเภทเต้นร ำ)                                                                                                                                       

(ก) พืน้ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

2) (1) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1) 
(ข) พืน้ท่ีเกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

3) (1) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1) 
(ค) พืน้ท่ีเกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

4) (2) ใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(2) (สถานบริการประเภทสถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น ้าชา หรือ
เคร่ืองดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่ายและบริการโดยมีผู้บ าเรอส าหรับปรนนิบัตลูิกค้า) 
(ก) พ้ืนท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยตารางเมตร 
 ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมายเหตุ -   

5) (2) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2) 
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(ข) พืน้ท่ีเกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 40,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

6) (2) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2) 
(ค) พืน้ท่ีเกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

7) (3) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3) (สถำนบริกำรประเภทอำบ อบ นวด) 
(ก) ห้องบริกำรไม่เกินสำมสิบห้อง 
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

8) (3) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3) 
(ข) ห้องบริกำรเกินสำมสิบห้องแต่ไม่เกินห้ำสิบห้อง 
 ค่ำธรรมเนียม 40,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

9) (3) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3) 
(ค) ห้องบริกำรเกินห้ำสิบห้อง 
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

10) (4) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4)  (สถำนบริกำรประเภทสถำนท่ีที่มีอำหำร สุรำ หรือ
เคร่ืองดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยหรือให้บริกำร มีกำรแสดงดนตรีหรือมีกำรจัดอุปกรณ์ร้องเพลงหรือมีกำร
แสดงเต้น) 
(ก) พืน้ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

11) (4) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4) 
(ข) พืน้ท่ีเกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

12) (4) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4) 
(ค) พืน้ท่ีเกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

13) (5) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5) (สถำนบริกำรประเภทสถำนท่ีที่มีอำหำร สุรำ หรือ
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เคร่ืองดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยโดยจัดให้มีกำรแสดงดนตรีหรือกำรแสดงอ่ืนใด ซึ่งปิดท ำกำรหลังเวลำ 
๒๔.๐๐ นำฬิกำ) 
(ก) พืน้ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

14) (5) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5) 
(ข) พืน้ท่ีเกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

15) (5) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5) 
(ค) พืน้ท่ีเกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ฝ่ายอ านวยการ 8 กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

หมายเหตุ (เลขที ่323 ถนนศรีอยธุยา แขวงดสิุต เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท์ 0-2280-5200 
โทรสาร 0-2280-5261) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์วิทยผุา่นฟ้า (191) 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าขอรับใบอนญุาตตัง้สถานบริการ (แบบ สบ.1) 

- 
19. หมำยเหตุ- 
 

วันท่ีพมิพ์ 10/08/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย PITAK PINVANNICH 
อนุมัตโิดย CHALERMPUN 

ARCHALABOON 
เผยแพร่โดย SAVITREE PENGPHASUK 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ตัง้สถำนบริกำรในท้องท่ีกรุงเทพมหำนคร 

9 



 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กองบญัชาการต ารวจนครบาล 
กระทรวง: ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
 
20. ช่ือกระบวนงำน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตให้ตัง้สถานบริการในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
21. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

22. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

23. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
24. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขออนญุาตและการด าเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 
2) ค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่7/2551 เร่ือง การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ.2509 
3) พ.ร.บ.  สถานบริการ พ.ศ. 2509 
4) พ.ร.บ.สถานบริการ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2546 

 
25. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

26. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

27. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่กฎหมาย/ ข้อก าหนด/ ระเบียบท่ีระบรุะยะเวลาในการ
ด าเนินการ  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
28. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 76  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 87  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1  

29. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ระงบัการใช้งานโดย กพร.] - [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตให้
ตัง้สถานบริการ 21/05/2558 14:03  

30. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ สถานีต ารวจนครบาลแห่งท้องทีที่ส่ถานบริการตัง้อยู่/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ – 
 

 
31. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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1. ผู้ รับอนญุาตย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตตัง้สถานบริการ ตามแบบ สบ.3 ณ สถานีต ารวจนครบาลท้องท่ีท่ีสถานบริการ
ตัง้อยู่ 
2. ผู้ รับอนญุาตผู้ ใดประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาต จะต้องย่ืนค าขอเสียก่อนใบอนญุาตสิน้อาย ุเม่ือได้ย่ืนค าขอ
ดงักลา่วแล้ว สามารถประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตนัน้ 
3. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
32. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ย่ืนค าขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตสถานบริการ 
(แบบ สบ.3) 2.เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเอกสารขอตอ่
อายใุบอนญุาตฯ ให้ถกูต้อง 
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ 3.
ลงบนัทกึประจ าวนั 4.
สอบปากค า 5.พิมพ์
ลายนิว้มือมือผู้ขอ 
 

1 วนัท าการ สถานีต ารวจนคร
บาลท้องท่ี 

(เร่ิมนบัระยะเวลา
การให้บริการเม่ือ
เอกสารครบถ้วน
ถกูต้อง) 

2) 

การพิจารณา 
 

การสง่ลายพิมพ์นิว้มือผู้ขอ
อนญุาต ตรวจสอบประวตัิ
และพฤตกิรรมบคุคล และ
รับผลการตรวจ 

50 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ กอง
ทะเบียนประวตัิ
อาชญากร) 

3) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
เป็นนิติบคุคลจากระทรวง
พาณิชย์ (กรณีผู้ขอเป็นนิติ
บคุคล) 

15 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ กรม
พฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวง
พาณิชย์) 

4) 
การพิจารณา 
 

ตรวจสอบสถานท่ีและ
ประมวลเร่ืองเสนอกอง

50 วนัท าการ สถานีต ารวจนคร
บาลท้องท่ี 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

บงัคบัการ ตรวจสอบ
ความถกูต้องของเอกสาร 

5) 

การพิจารณา 
 

1.การตรวจสอบความ
ถกูต้องของเอกสาร 2.
ตรวจสอบอาคารท่ีตัง้สถาน
บริการ 3.ประมวลเร่ือง
เสนอกองบญัชาการต ารวจ
นครบาล 

30 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ กอง
บงัคบัการต ารวจ
นครบาลท้องท่ีท่ี
ขอตัง้สถาน
บริการ) 

6) 

การพิจารณา 
 

1.ตรวจสอบความถกูต้อง
ของเอกสาร 2.สุม่ตรวจสอบ
อาคารท่ีตัง้สถานบริการ
ตามหลกัเกณฑ์ 3. 
พิจารณาประมวลเร่ืองเสนอ
คณะกรรมการฯ 4.คณะ
กรรมการฯ ประชมุพิจารณา
อนญุาตหรือมีความเห็น 
 

76 วนัท าการ กองบงัคบัการ
อ านวยการ 

- 

7) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้บญัชาการต ารวจนครบาล 
พิจารณาอนญุาต และลง
นามในใบอนญุาต และ
สถานีต ารวจนครบาลท้องท่ี 
แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับ
ใบอนญุาต พร้อมจา่ย
คา่ธรรมเนียม 
 

15 วนัท าการ กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   237 วนัท าการ 
 

33. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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34. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวัประชำชน กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 

2) 

หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ฉบบั (เซ็นช่ือสดพร้อม
ประทบัตรำนิตบิคุคล 
หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์) 

3) 
ใบส ำคญักำรเปล่ียนช่ือ กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 

4) 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 0 1 ชดุ (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบรับรองแพทย์แผน
ปัจจบุนัชนั 1 รับรองวำ่ผู้ขอ
อนญุำตไมว่ิกลจริตหรือจิต
ฟ่ันเฟือนและไมเ่ป็น
โรคตดิตอ่ร้ำยแรง 

กรมกำรแพทย์ 1 0 ฉบบั - 

2) 

แบบแปลนแผนผงัแสดงพืน
ท่ีกำรให้บริกำรของสถำน
บริกำรและปริมณฑลของ
สถำนบริกำรโดยใช้มำตรำ
สว่นไมเ่ล็กกวำ่ 1 ใน 500 

- 2 0 ชดุ (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

3) 
แผนท่ีสงัเขปแสดงบริเวณท่ี
ตงัสถำนบริกำร 

กองบญัชำกำร
ต ำรวจนครบำล 

1 0 ฉบบั - 

4) 

รูปถ่ำยคร่ึงตวัหน้ำตรงไม่
สวมหมวก ขนำด 4x6 
เซนตเิมตร ของผู้ขอ
อนญุำตตงัสถำนบริกำร ซึง่
ถ่ำยมำแล้วไมเ่กินหกเดือน 

- 3 0 ฉบบั - 

5) 

หลกัฐำนแสดงควำมเป็น
เจ้ำของอำคำรหรือสถำนท่ี
ท่ีใช้ตงัสถำนบริกำรหรือ
หนงัสือแสดงควำมยินยอม
ให้ใช้อำคำรหรือสถำนท่ีท่ี
ขออนญุำตตงัสถำนบริกำร
ในกรณีท่ีอำคำรหรือ
สถำนท่ีเป็นของผู้ อ่ืน 

- 1 0 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร ฝ่ำยโยธำ
ส ำนกังำนเขต 
กรุงเทพมหำนคร) 

6) 

หลกัฐำนแสดงวำ่อำคำรท่ี
ใช้ตงัสถำนบริกำรได้รับ
อนญุำตให้ใช้อำคำรตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยกำร
ควบคมุอำคำรหรือ
ใบรับรองกำรตรวจสอบ
สภำพอำคำรโดยผู้ซึง่ได้รับ
ใบอนญุำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุหรือผู้ซึง่
ได้รับอนญุำตประกอบ
วิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคมุตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรนัน้ 

- 1 0 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร) 

7) 
หนงัสือแตง่ตงัผู้แทนนิติ
บคุคล ซึง่ต้องเป็นกรรมกำร

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หรือบคุคลผู้ มีอำนำจลง
นำมผกูพนันิติบคุคลท่ีเป็น
ปัจจบุนั (กรณีเป็นนิติ
บคุคล) 

 

35. ค่ำธรรมเนียม 
1) (1) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1)  (สถำนบริกำรประเภทเต้นร ำ) 

(ก) พืน้ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

2) (1) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1) 
(ข) พืน้ท่ีเกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

3) (1) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1) 
(ค) พืน้ท่ีเกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

4) (2) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2)  (สถำนบริกำรประเภทสถำนท่ีที่มีอำหำร สุรำ น ำ้ชำ 
หรือเคร่ืองดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยและบริกำรโดยมีผู้บ ำเรอส ำหรับปรนนิบัตลูิกค้ำ)                                                                                                                                      
(ก) พืน้ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

5) (2) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2) 
(ข) พืน้ท่ีเกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 40,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

6) (2) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2) 
(ค) พืน้ท่ีเกินสำมร้อยตำรำงเมตร  
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

7) (3) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3) (สถำนบริกำรประเภทอำบ อบ นวด)                                                                                                                                      
(ก) ห้องบริกำรไม่เกินสำมสิบห้อง 
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 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

8) (3) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3) 
(ข) ห้องบริกำรเกินสำมสิบห้องแต่ไม่เกินห้ำสิบห้อง 
 ค่ำธรรมเนียม 40,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

9) (3) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3) 
(ค) ห้องบริกำรเกินห้ำสิบห้อง 
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

10) (4) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4) (สถำนบริกำรประเภทสถำนท่ีที่มีอำหำร สุรำ หรือ
เคร่ืองดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยหรือให้บริกำร มีกำรแสดงดนตรีหรือมีกำรจัดอุปกรณ์ร้องเพลงหรือมีกำร
แสดงเต้น)                                                                                                                                      
(ก) พืน้ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

11) (4) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4) 
(ข) พืน้ท่ีเกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสำมร้อยตำรำงเมตร  
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

12) (4) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4) 
(ค) พืน้ท่ีเกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

13) (5) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5) (สถำนบริกำรประเภทสถำนท่ีที่มีอำหำร สุรำ หรือ
เคร่ืองดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยโดยจัดให้มีกำรแสดงดนตรีหรือกำรแสดงอ่ืนใด ซึ่งปิดท ำกำรหลังเวลำ 
๒๔.๐๐ นำฬิกำ)                                                                                                                                       
(ก) พืน้ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

14) (5) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5) 
(ข) พืน้ท่ีเกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

15) (5) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5)  
(ค) พืน้ท่ีเกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
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 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

16) (6) ใบแทนใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำร 
 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ -  

17) (7) กำรต่ออำยุใบอนุญำตครัง้ละหน่ึงในห้ำ ของค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรแต่ละประเภท 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   

36. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ฝ่ายอ านวยการ 8 กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

หมายเหตุ (เลขที ่323 ถนนศรีอยธุยา แขวงดสิุต เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท์ 0-2280-5200 
โทรสาร 0-2280-5261 ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์วิทยผุา่นฟ้า (191) 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

37. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบ สบ.2 และแบบ สบ.3 

- 
38. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 10/08/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย PITAK PINVANNICH 
อนุมัตโิดย CHALERMPUN 

ARCHALABOON 
เผยแพร่โดย SAVITREE PENGPHASUK 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอย้ำย แก้ไข เปล่ียนแปลงหรือต่อเตมิสถำนบริกำรในท้องที่กรุงเทพมหำนคร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กองบญัชาการต ารวจนครบาล 
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กระทรวง: ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
 
39. ช่ือกระบวนงำน: การขอย้าย แก้ไข เปล่ียนแปลงหรือตอ่เตมิสถานบริการในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
40. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

41. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

42. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
43. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขออนญุาตและการด าเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 
2) ค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่7/2551 เร่ือง การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ.2509 
3) พ.ร.บ.  สถานบริการ พ.ศ. 2509 
4) พ.ร.บ.สถานบริการ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2546 

 
44. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

45. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

46. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่กฎหมาย/ ข้อก าหนด/ ระเบียบท่ีระบรุะยะเวลาในการ
ด าเนินการ  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
47. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

48. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ระงบัการใช้งานโดย กพร.] - [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอย้าย แก้ไข 
เปล่ียนแปลงหรือตอ่เตมิสถานบริการ 21/05/2558 15:10  

49. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ สถานีต ารวจนครบาลแห่งท้องทีที่ส่ถานบริการตัง้อยู่/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ – 
 

50. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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1. ผู้ รับอนญุาตมีความประสงค์ขอย้าย แก้ไข เปล่ียนแปลงหรือตอ่เตมิสถานบริการ ให้ย่ืนค าขอตามแบบค าร้องทัว่ไป ณ 
สถานีต ารวจนครบาลท้องท่ีท่ีสถานบริการตัง้อยู่ 
2. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
51. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ย่ืนค าขอตามแบบค าร้อง
ทัว่ไป 2.เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเอกสารขอตอ่
อายใุบอนญุาตฯ ให้ถกูต้อง 
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์    
3.ลงบนัทกึประจ าวนั        
4.สอบปากค า 

1 วนัท าการ สถานีต ารวจนคร
บาลท้องท่ี 

(เร่ิมนบัระยะเวลา
การให้บริการเม่ือ
เอกสารครบถ้วน
ถกูต้อง) 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบสถานท่ีและ
ประมวลเร่ืองเสนอกอง
บงัคบัการ ตรวจสอบ
ความถกูต้องของเอกสาร 

30 วนัท าการ สถานีต ารวจนคร
บาลท้องท่ี 

- 

3) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
เป็นนิติบคุคลจากระทรวง
พาณิชย์ (กรณีผู้ขอเป็นนิติ
บคุคล) 
 

15 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ กรม
พฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวง
พาณิชย์) 

4) 

การพิจารณา 
 

1.การตรวจสอบความ
ถกูต้องของเอกสาร           
2.ตรวจสอบอาคารท่ีตัง้
สถานบริการ 3.ประมวล
เร่ืองเสนอกองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

24 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ กอง
บงัคบัการต ารวจ
นครบาลท้องท่ีท่ี
ขอตัง้สถาน
บริการ) 

5) การพิจารณา 1.ตรวจสอบความถกูต้อง 20 วนัท าการ กองบงัคบัการ - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 ของเอกสาร 2.สุม่ตรวจสอบ
อาคารท่ีตัง้สถานบริการ
ตามหลกัเกณฑ์                
3. พิจารณาประมวลเร่ือง
เสนอคณะกรรมการฯ       
4.คณะกรรมการฯ ประชมุ
พิจารณาอนญุาตหรือมี
ความเห็น 

อ านวยการ 

6) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้บญัชาการต ารวจนครบาล 
พิจารณาอนมุตั ิและลงนาม
อนญุาต ตามมตท่ีิประชมุ
คณะกรรมการฯ และสถานี
ต ารวจนครบาลท้องท่ี แจ้ง
ให้ผู้ประกอบการทราบ 

15 วนัท าการ กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   105 วนัท าการ 
 

52. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
53. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวัประชำชน กรมกำรปกครอง 0 2 ชดุ (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 

2) 
หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ฉบบั (เซ็นช่ือสดพร้อม

ประทบัตรำนิตบิคุคล 
หนว่ยงำนผู้ออก
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เอกสำร กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์) 

3) 
ใบส ำคญักำรเปล่ียนช่ือ กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 

4) 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 0 2 ชดุ (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบแปลนแผนผงัแสดงพืน
ท่ีกำรให้บริกำรของสถำน
บริกำรและปริมณฑลของ
สถำนบริกำรโดยใช้มำตรำ
สว่นไมเ่ล็กกวำ่ 1 ใน 500 

กรมกำรปกครอง 2 0 ชดุ (หนว่ยงำนผอูอก
เอกสำร สภำวิศวกร) 

2) 
แผนท่ีสงัเขปแสดงบริเวณท่ี
ตงัสถำนบริกำร 

กองบญัชำกำร
ต ำรวจนครบำล 

1 0 ฉบบั - 

3) 

หลกัฐำนแสดงควำมเป็น
เจ้ำของอำคำรหรือสถำนท่ี
ท่ีใช้ตงัสถำนบริกำรหรือ
หนงัสือแสดงควำมยินยอม
ให้ใช้อำคำรหรือสถำนท่ีท่ี
ขออนญุำตตงัสถำนบริกำร
ในกรณีท่ีอำคำรหรือ
สถำนท่ีเป็นของผู้ อ่ืน 

ส ำนกักำรแพทย์ 1 0 ฉบบั - 

4) 
หลกัฐำนแสดงวำ่อำคำรท่ี
ใช้ตงัสถำนบริกำรได้รับ
อนญุำตให้ใช้อำคำรตำม

- 1 0 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กฎหมำยวำ่ด้วยกำร
ควบคมุอำคำรหรือ
ใบรับรองกำรตรวจสอบ
สภำพอำคำรโดยผู้ซึง่ได้รับ
ใบอนญุำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุหรือผู้ซึง่
ได้รับอนญุำตประกอบ
วิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคมุตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรนัน้ 

 
54. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
55. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ฝ่ายอ านวยการ 8 กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

หมายเหตุ (เลขที ่323 ถนนศรีอยธุยา แขวงดสิุต เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท์ 0-2280-5200 
โทรสาร 0-2280-5261) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์วิทยผุา่นฟ้า (191) 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

56. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าร้องทัว่ไป 

- 
57. หมำยเหตุ  

- 
วันท่ีพมิพ์ 10/08/2558 
สถำนะ ถกูจดัเก็บ / มีฉบบัลา่สดุทดแทน

แล้ว 
จัดท ำโดย PITAK PINVANNICH 
อนุมัตโิดย CHALERMPUN 

ARCHALABOON 
เผยแพร่โดย SAVITREE PENGPHASUK 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอโอนกิจกำรสถำนบริกำรในท้องท่ีกรุงเทพมหำนคร 
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หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กองบญัชาการต ารวจนครบาล 
กระทรวง: ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
 
58. ช่ือกระบวนงำน: การขอโอนกิจการสถานบริการในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
59. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

60. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
61. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
62. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขออนญุาตและการด าเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 
2) ค าสัง่กระทรวงมหาดไทย ที ่7/2551 เร่ือง การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ.2509 
3) พ.ร.บ.  สถานบริการ พ.ศ. 2509 
4) พ.ร.บ.สถานบริการ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2546 

 
63. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

64. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

65. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่กฎหมาย/ ข้อก าหนด/ ระเบียบท่ีระบรุะยะเวลาในการ
ด าเนินการ  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
66. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

67. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ระงบัการใช้งานโดย กพร.] - [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอโอนกิจการสถาน
บริการ 21/05/2558 16:04  

68. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ สถานีต ารวจนครบาลแห่งท้องทีที่ส่ถานบริการตัง้อยู่/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ – 
 

69. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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1. ทายาทผู้ รับมรดกหรือผู้จดัการมรดกท่ีมีความประสงค์จะด าเนินกิจการสถานบริการตอ่ไป ย่ืนค าขอรับใบอนญุาตให้
ตัง้สถานบริการตามแบบ สบ.1 พร้อมย่ืนหลกัฐานการเป็นทายาทหรือผู้จดัการมรดก ณ สถานีต ารวจนครบาลแหง่ท้องท่ี
ท่ีสถานบริการนัน้ตัง้อยู่ 
2. ให้ทายาทหรือผู้จดัการมรดกซึ่งเป็นผู้ ย่ืนค าขอเข้าด าเนินการสถานบริการตอ่ไป จนกวา่พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะสัง่ไม่
อนญุาต 
3. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
70. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่ รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ย่ืนค าขอโอน (แบบ สบ.
1), พร้อมตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนญุาตให้
ถกูต้อง ครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ 2.ลงบนัทกึ
ประจ าวนั 3.สอบปากค า  
4.พิมพ์ลายนิว้มือมือผู้ขอ 
 

1 วนัท าการ สถานีต ารวจนคร
บาลท้องท่ี 

(เร่ิมนบัระยะเวลา
การให้บริการเม่ือ
เอกสารครบถ้วน
ถกูต้อง) 

2) 

การพิจารณา 
 

การสง่ลายพิมพ์นิว้มือผู้ขอ
อนญุาต ตรวจสอบประวตัิ
และพฤตกิรรมบคุคล และ
รับผลการตรวจ 
 

50 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ กอง
ทะเบียนประวตัิ
อาชญากร) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบสถานท่ีและ
ประมวลเร่ืองเสนอกอง
บงัคบัการ ตรวจสอบ
ความถกูต้องของเอกสาร 
 
 

30 วนัท าการ สถานีต ารวจนคร
บาลท้องท่ี 

- 

  1.การตรวจสอบความ 24 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) การพิจารณา 
 

ถกูต้องของเอกสาร           
2.ตรวจสอบอาคารท่ีตัง้
สถานบริการ 3.ประมวล
เร่ืองเสนอกองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

รับผิดชอบ กอง
บงัคบัการต ารวจ
นครบาลท้องท่ีท่ี
ขอตัง้สถาน
บริการ) 

5) 

การพิจารณา 
 

1.ตรวจสอบความถกูต้อง
ของเอกสาร 2.สุม่ตรวจสอบ
อาคารท่ีตัง้สถานบริการ
ตามหลกัเกณฑ์                
3. พิจารณาประมวลเร่ือง
เสนอคณะกรรมการฯ 4.
คณะกรรมการฯ ประชมุ
พิจารณาอนญุาตหรือมี
ความเห็น 

20 วนัท าการ กองบงัคบัการ
อ านวยการ 

- 

6) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้บญัชาการต ารวจนครบาล 
พิจารณาอนญุาต และลง
นามในใบอนญุาต และ
สถานีต ารวจนครบาลท้องท่ี 
แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับ
ใบอนญุาต พร้อมจา่ย
คา่ธรรมเนียม 

 

15 วนัท าการ กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   140 วนัท าการ 
 

71. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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72. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวัประชำชน กรมกำรปกครอง 0 2 ชดุ (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 

2) 
ใบส ำคญักำรเปล่ียนช่ือ กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 

3) 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 0 2 ชดุ (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบรับรองแพทย์แผน
ปัจจบุนัชนั 1 รับรองวำ่ผู้ขอ
อนญุำตไมว่ิกลจริตหรือจิต
ฟ่ันเฟือนและไมเ่ป็น
โรคตดิตอ่ร้ำยแรง 

กรมกำรแพทย์ 1 0 ฉบบั - 

2) 

แบบแปลนแผนผงัแสดงพืน
ท่ีกำรให้บริกำรของสถำน
บริกำรและปริมณฑลของ
สถำนบริกำรโดยใช้มำตรำ
สว่นไมเ่ล็กกวำ่ 1 ใน 500 

- 2 0 ชดุ (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร) 

3) 
แผนท่ีสงัเขปแสดงบริเวณท่ี
ตงัสถำนบริกำร 

กองบญัชำกำร
ต ำรวจนครบำล 

1 0 ฉบบั - 

4) 

รูปถ่ำยคร่ึงตวัหน้ำตรงไม่
สวมหมวก ขนำด 4x6 
เซนตเิมตร ของผู้ขอ
อนญุำตตงัสถำนบริกำรซึง่
ถ่ำยมำแล้วไมเ่กินหกเดือน 

- 3 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

5) 

หลกัฐำนแสดงควำมเป็น
เจ้ำของอำคำรหรือสถำนท่ี
ท่ีใช้ตงัสถำนบริกำรหรือ
หนงัสือแสดงควำมยินยอม
ให้ใช้อำคำรหรือสถำนท่ีท่ี
ขออนญุำตตงัสถำนบริกำร
ในกรณีท่ีอำคำรหรือ
สถำนท่ีเป็นของผู้ อ่ืน 

- 1 0 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร ฝ่ำยโยธำ
ส ำนกังำนเขต 
กรุงเทพมหำนคร) 

6) 

หลกัฐำนแสดงวำ่อำคำรท่ี
ใช้ตงัสถำนบริกำรได้รับ
อนญุำตให้ใช้อำคำรตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยกำร
ควบคมุอำคำรหรือ
ใบรับรองกำรตรวจสอบ
สภำพอำคำรโดยผู้ซึง่ได้รับ
ใบอนญุำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุหรือผู้ซึง่
ได้รับอนญุำตประกอบ
วิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคมุตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรนนั 

- 1 0 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร) 

7) 
หลกัฐำนกำรเป็นทำยำท
หรือผู้จดักำรมรดก 

- 1 0 ชดุ - 

 

73. ค่ำธรรมเนียม 
1) (1) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1) (สถำนบริกำรประเภทเต้นร ำ)                                                                                                                                      

(ก) พืน้ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

2) (1) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1) 

27 



 
 

(ข) พืน้ท่ีเกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

3) (1) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1) 
(ค) พืน้ท่ีเกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

4) (2) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2) (สถำนบริกำรประเภทสถำนท่ีที่มีอำหำร สุรำ น ำ้ชำ หรือ
เคร่ืองดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยและบริกำรโดยมีผู้บ ำเรอส ำหรับปรนนิบัตลูิกค้ำ)                                                                                                                                      
(ก) พืน้ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

5) (2) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2) 
(ข) พืน้ท่ีเกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสำมร้อยตำรำงเมตร  
 ค่ำธรรมเนียม 40,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

6) (2) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2) 
(ค) พืน้ท่ีเกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

7) (3) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3) (สถำนบริกำรประเภทอำบ อบ นวด)                                                                                                                                      
(ก) ห้องบริกำรไม่เกินสำมสิบห้อง 
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

8) (3) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3) 
(ข) ห้องบริกำรเกินสำมสิบห้องแต่ไม่เกินห้ำสิบห้อง 
 ค่ำธรรมเนียม 40,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

9) (3) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3) 
(ค) ห้องบริกำรเกินห้ำสิบห้อง 
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   
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10) (4) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4) (สถำนบริกำรประเภทสถำนท่ีที่มีอำหำร สุรำ หรือ
เคร่ืองดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยหรือให้บริกำร มีกำรแสดงดนตรี มีกำรจัดอุปกรณ์กำรร้องเพลง มีกำรแสดง
เต้น)                                                                                                                                       
(ก) พืน้ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

11) (4) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4) 
(ข) พืน้ท่ีเกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสำมร้อยตำรำงเมตร  
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

12) (4) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4) 
(ค) พืน้ท่ีเกินสำมร้อยตำรำงเมตร  
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

13) (5) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5) (สถำนบริกำรประเภทสถำนท่ีที่มีอำหำร สุรำ หรือ
เคร่ืองดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยโดยจัดให้มีกำรแสดงดนตรีหรือกำรแสดงอ่ืนใด ซึ่งปิดท ำกำรหลังเวลำ 
๒๔.๐๐ นำฬิกำ)                                                                                                                                       
(ก) พืน้ท่ีไม่เกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 10,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

14) (5) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5) 
(ข) พืน้ท่ีเกินหน่ึงร้อยตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 30,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

15) (5) ใบอนุญำตตัง้สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5) (ค) พืน้ท่ีเกินสำมร้อยตำรำงเมตร 
 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 
หมำยเหตุ -   

74. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ฝ่ายอ านวยการ 8 กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

หมายเหตุ (เลขที ่323 ถนนศรีอยธุยา แขวงดสิุต เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท์ 0-2280-5200 
โทรสาร 0-2280-5261) 
 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์วิทยผุา่นฟ้า (191)  
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หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

75. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าร้องทัว่ไป และ แบบ สบ.2 

- 
76. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 10/08/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย PITAK PINVANNICH 
อนุมัตโิดย CHALERMPUN 

ARCHALABOON 
เผยแพร่โดย SAVITREE PENGPHASUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตจ ำหน่ำยสุรำในเวลำห้ำมจ ำหน่ำย ในท้องท่ีกรุงเทพมหำนคร 
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หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กองบญัชาการต ารวจนครบาล 
กระทรวง: ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
 
77. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตจ าหนา่ยสรุาในเวลาห้ามจ าหนา่ย ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
78. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

79. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

80. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
81. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวง (พ.ศ.2515) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที่ 253 ลงวนัที ่16 พฤศจิกายน 2515 
 

2) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที ่253 ลงวนัที ่16 พฤศจิกายน 2515 
 

3) ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดเวลาห้ามขายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 
 

82. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

83. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

84. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
85. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

86. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ระงบัการใช้งานโดย กพร.] - [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตจ าหนา่ยสรุา
ในเวลาห้ามจ าหนา่ย ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 21/05/2558 13:55  

87. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ สถานีต ารวจนครบาลแห่งท้องทีที่ส่ถานทีจ่ าหน่ายสรุาในเวลาหา้มตัง้อยู่/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (สถานที่ตัง้ของสถานีต ารวจนครบาลแห่งทอ้งทีส่ามารถดูไดจ้ากล้ิงค์) 

 
88. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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1. ห้ามมิให้ผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตให้ขายสรุาประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 6 จ าหนา่ยสรุาทกุชนิดในเวลาอ่ืน นอกจากตัง้แต่
เวลา 11.00-14.00 น. และตัง้แตเ่วลา 17.00-24.00 น. ยกเว้นการขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาต ิและการขาย
ในสถานบริการซึง่เป็นไปตามก าหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ตามประกาศส านกั
นายกรัฐมนตรี เร่ืองก าหนดเวลาห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 
2. ผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตให้ขายสรุาประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 6 มีความประสงค์จะขออนญุาตจ าหน่ายสรุาในเวลาห้าม
จ าหนา่ย ตามข้อ 1. ให้ย่ืนแบบค าขอรับใบอนญุาตฯ ตามแบบ สร.๑ ณ สถานีต ารวจนครบาลแหง่ท้องท่ีท่ีสถานท่ี
จ าหนา่ยสรุาในเวลาห้ามจ าหนา่ยตัง้อยู่ 
3. ใบอนญุาตให้ใช้ได้เฉพาะบคุคลและสถานท่ีท่ีระบไุว้ในใบอนญุาต 
4. ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร การอนญุาตให้จ าหน่ายสรุานอกเวลาท่ีกฎหมายก าหนด จะอนญุาตให้จ าหน่ายได้เฉพาะท่ี
เห็นวา่มีความจ าเป็น ณ สถานท่ีขายสรุาส าหรับโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนสง่ทางบก และสถานีขนสง่
ทางน า้ เทา่นัน้ 
5. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
89. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ย่ืนค าขออนญุาต
จ าหนา่ยสรุาในเวลาห้าม
จ าหนา่ย 2.เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนญุาตให้
ถกูต้อง ครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์ 3.ลงบนัทกึ
ประจ าวนั 4.สอบปากค า 

1 วนัท าการ สถานีต ารวจ
นครบาลท้องท่ี 

(เร่ิมนบัระยะเวลา
การให้บริการเม่ือ
เอกสารครบถ้วน
ถกูต้อง) 

2) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
เป็นนิติบคุคลจากระทรวง
พาณิชย์ (กรณีผู้ขอเป็นนิติ
บคุคล) 

15 วนัท าการ - (หนว่ยงาน
รับผิดชอบ กรม
พฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ) 

3) การพิจารณา 
 

1.นดัผู้ขอใบอนญุาตตรวจ 34 วนัท าการ สถานีต ารวจ - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

สถานท่ีจ าหนา่ยสรุา          
2.ประมวลเร่ืองเสนอกอง
บงัคบัการตรวจสอบความ
ถกูต้องของเอกสาร 

นครบาลท้องท่ี 

4) 

การพิจารณา 
 

1.การตรวจสอบความ
ถกูต้องของเอกสาร           
2.นดัผู้ขอใบอนญุาตตรวจ
สถานท่ีจ าหนา่ยสรุา         
3.ประมวลเร่ืองเสนอ
กองบญัชาการต ารวจนคร
บาล 

15 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ กอง
บงัคบัการต ารวจ
นครบาลท้องท่ีท่ีขอ
อนญุาตจ าหน่าย
สรุาในเวลาห้าม
จ าหนา่ย) 

5) 

การพิจารณา 
 

1.ตรวจทานความถกูต้อง
ของเอกสาร 2.ประมวลเร่ือง
เสนอผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้เพ่ือพิจารณา
อนญุาต 

15 วนัท าการ กองบงัคบัการ
อ านวยการ 

- 

6) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้บญัชาการต ารวจนครบาล 
พิจารณาอนญุาตและลง
นามในใบอนญุาต 

8 วนัท าการ กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

- 

7) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

1.สง่ใบอนญุาตหรือผลการ
พิจารณาให้สถานีต ารวจ
นครบาลแหง่ท้องท่ี            
2.สถานีต ารวจนครบาลแหง่
ท้องท่ีแจ้งให้ผู้ประกอบการ
มารับใบอนญุาตพร้อมจา่ย
คา่ธรรมเนียม 

7 วนัท าการ สถานีต ารวจ
นครบาลท้องท่ี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   95 วนัท าการ 
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90. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
91. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวัประชำชน กรมกำรปกครอง 0 1 ชดุ - 

2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

3) ใบส ำคญักำรเปล่ียนช่ือ กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

4) 

หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร กรม
พฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบรับรองแพทย์แผน
ปัจจบุนัชัน้ 1 รับรอง
วำ่ผู้ขออนญุำตไม่
วิกลจริตหรือจิตฟ่ัน
เฟือนและไมเ่ป็น
โรคตดิตอ่ร้ำยแรง 

กรมกำรแพทย์ 1 1 ฉบบั - 

2) 

แบบแปลนแผนผงั
แสดงพืน้ท่ีสถำนท่ี
จ ำหนำ่ยสรุำ ใช้
มำตรำสว่นไมเ่ล็กกวำ่ 
1 ใน 500 

- 1 1 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำ
วิศวกร) 

3) แผนท่ีสงัเขปแสดง กองบญัชำกำรต ำรวจ 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บริเวณท่ีตัง้สถำนท่ี
จ ำหนำ่ยสรุำ 

นครบำล 

4) 

หลกัฐำนแสดงควำม
เป็นเจ้ำของอำคำร
หรือสถำนท่ีท่ีใช้
จ ำหนำ่ยสรุำหรือ
หนงัสือแสดงควำม
ยินยอมให้ใช้อำคำร
หรือสถำนท่ีท่ีขอ
อนญุำต ในกรณีท่ี
อำคำรหรือสถำนท่ี
เป็นของผู้ อ่ืน 

- 1 1 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร ฝ่ำยโยธำ
ส ำนกังำนเขต 
กรุงเทพมหำนคร) 

5) 

หนงัสือแตง่ตัง้ผู้แทน
นิตบิคุคล ซึง่ต้องเป็น
กรรมกำรหรือบคุคลผู้
มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั
นิตบิคุคลท่ีเป็น
ปัจจบุนั 

- 1 1 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร นิติบคุคลท่ี
เป็นผู้ขออนญุำตฯ) 

 
92. ค่ำธรรมเนียม 
1) กำรออกใบอนุญำตให้จ ำหน่ำยสุรำในเวลำห้ำมจ ำหน่ำย ณ สถำนท่ีขำยสุรำส ำหรับท่ำอำกำศยำน

ระหว่ำงประเทศ  โรงแรม 
 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ -   

2) กำรออกใบอนุญำตให้จ ำหน่ำยสุรำในเวลำห้ำมจ ำหน่ำย ณ สถำนท่ีขำยสุรำส ำหรับท่ำอำกำศยำน
ภำยในประเทศ  สถำนีรถไฟ  สถำนีขนส่งทำงบกสถำนีขนส่งทำงน ำ้ 
 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
หมำยเหตุ -   

93. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
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1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ฝ่ายอ านวยการ 8 กองบญัชาการต ารวจนครบาล 
หมายเหตุ (เลขที ่323 ถนนศรีอยธุยา แขวงดสิุต เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท์ 0-2280-5200 
โทรสาร 0-2280-5261) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์วิทยผุา่นฟ้า (191) 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

94. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนญุาตจ าหนา่ยสรุาในเวลาห้ามจ าหนา่ย แบบ สร.1 

- 
95. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 10/08/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย SUPHAPHAT 

SRISUKCHAROENRAT 
อนุมัตโิดย CHALERMPUN 

ARCHALABOON 
เผยแพร่โดย SAVITREE PENGPHASUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสุรำในเวลำห้ำมจ ำหน่ำย ในท้องท่ีกรุงเทพมหำนคร 
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หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กองบญัชาการต ารวจนครบาล 
กระทรวง: ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
 
96. ช่ือกระบวนงำน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตจ าหนา่ยสรุาในเวลาห้ามจ าหนา่ย ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 
97. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

98. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

99. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
100. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวง (พ.ศ.2515) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที่ 253 ลงวนัที ่16 พฤศจิกายน 2515 
2) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที ่253 ลงวนัที ่16 พฤศจิกายน 2515 

 
101. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

102. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

103. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
104. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 20  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 12  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1  

105. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตจ าหนา่ยสรุาในเวลาห้าม
จ าหนา่ย ในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร 21/05/2558 14:57  

106. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ สถานีต ารวจนครบาลแห่งท้องทีที่ส่ถานทีจ่ าหน่ายสรุาในเวลาหา้มตัง้อยู่/ติดต่อด้วยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (สถานที่ตัง้ของสถานีต ารวจนครบาลแห่งทอ้งทีส่ามารถดูไดจ้ากล้ิงค์) 

 
107. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1.การขอตอ่อายใุบอนญุาตจ าหนา่ยสรุาในเวลาห้ามจ าหนา่ยจะต้องย่ืนค าขอก่อนใบอนญุาตสิน้อายตุามแบบ สร.3 ท้าย
กฎกระทรวง เม่ือได้ย่ืนค าขอตอ่อายแุล้ว ให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกวา่จะมีค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตนัน้ 
 



 
 

2.ให้ผู้ประกอบการย่ืนค าขอตอ่อายใุบอนญุาตจ าหนา่ยสรุาในเวลาห้ามจ าหนา่ย ตามแบบ สร.3 ณ สถานีต ารวจนคร
บาลแหง่ท้องท่ีท่ีสถานท่ีจ าหนา่ยสรุาในเวลาห้ามจ าหนา่ยตัง้อยู่ 
3. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้
ในคูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
108. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ย่ืนค าขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตให้จ าหนา่ยสรุา
ในเวลาห้ามจ าหนา่ย        
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสารประกอบการขอ
อนญุาตให้ถกูต้อง ครบถ้วน
ตามหลกัเกณฑ์                 
3.ลงบนัทกึประจ าวนั        
4.สอบปากค า 

1 วนัท าการ สถานีต ารวจนคร
บาลท้องท่ี 

(เร่ิมนบัระยะเวลา
การให้บริการเม่ือ
เอกสารครบถ้วน
ถกูต้อง) 

2) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
เป็นนิติบคุคลจากระทรวง
พาณิชย์ (กรณีผู้ขอเป็นนิติ
บคุคล) 
 

15 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ กรม
พฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวง
พาณิชย์ ) 

3) 

การพิจารณา 
 

1.นดัผู้ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตตรวจสถานท่ี
จ าหนา่ยสรุา 2.ประมวล
เร่ืองเสนอกองบงัคบัการ
ตรวจสอบความถกูต้องของ
เอกสาร 
 
 

34 วนัท าการ สถานีต ารวจนคร
บาลท้องท่ี 

- 

4) การพิจารณา 1.ตรวจสอบความถกูต้อง 15 วนัท าการ - (หนว่ยงานท่ี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 ของเอกสาร 2.นดัผู้ขอตอ่
อายใุบอนญุาตตรวจ
สถานท่ีจ าหนา่ยสรุา 3.
ประมวลเร่ืองเสนอ
กองบญัชาการต ารวจนคร
บาล 
 

รับผิดชอบ กอง
บงัคบัการต ารวจ
นครบาลท้องท่ีท่ี
ขอตอ่อายุ
ใบอนญุาตให้
จ าหนา่ยสรุาใน
เวลาห้าม
จ าหนา่ย) 

5) 

การพิจารณา 
 

1.ตรวจทานความถกูต้อง
เอกสาร 2.ประมวลเร่ือง
เสนอผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้เพ่ือพิจารณา
อนญุาต 

 

15 วนัท าการ กองบงัคบัการ
อ านวยการ 

- 

6) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้บญัชาการต ารวจนครบาล 
พิจารณาอนญุาตและลง
นามในใบอนญุาต 

 

8 วนัท าการ กองบญัชาการ
ต ารวจนครบาล 

- 

7) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

1.สง่ใบอนญุาตหรือผลการ
พิจารณาให้สถานีต ารวจ
นครบาลแหง่ท้องท่ี 2.สถานี
ต ารวจนครบาลแหง่ท้องท่ี 
แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับ
ใบอนญุาตพร้อมจา่ย
คา่ธรรมเนียม 
 

7 วนัท าการ สถานีต ารวจนคร
บาลท้องท่ี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   95 วนัท าการ 
 

109. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
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ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
110. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวัประชำชน กรมกำรปกครอง 0 1 ชดุ (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 

2) 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (เซ็นช่ือตอ่หน้ำ

เจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้) 

3) 
ใบส ำคญักำรเปล่ียนช่ือ กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (เซ็นช่ือตอ่หน้ำเจ้ำ

หน้ำท่่ีเทำ่นัน้) 

4) 

หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 1 1 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร กรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ใบรับรองแพทย์แผน
ปัจจบุนัชัน้ 1 รับรองวำ่ผู้ขอ
อนญุำตไมว่ิกลจริตหรือจิต
ฟ่ันเฟือนและไมเ่ป็น
โรคตดิตอ่ร้ำยแรง 

กรมกำรแพทย์ 1 1 ฉบบั - 

2) 

แบบแปลนแผนผงัแสดง
พืน้ท่ีสถำนท่ีจ ำหนำ่ยสรุำ 
ใช้มำตรำสว่นไมเ่ล็กกวำ่ 1 
ใน 500 

 

- 1 1 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร) 

3) แผนท่ีสงัเขปแสดงบริเวณ กองบญัชำกำร 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ท่ีตัง้สถำนท่ีจ ำหนำ่ยสรุำ ต ำรวจนครบำล 

 

4) 

หลกัฐำนแสดงควำมเป็น
เจ้ำของอำคำรหรือสถำนท่ี
ท่ีใช้จ ำหนำ่ยสรุำหรือ
หนงัสือแสดงควำมยินยอม
ให้ใช้อำคำรหรือสถำนท่ีท่ี
ขออนญุำต ในกรณีท่ี
อำคำรหรือสถำนท่ีเป็นของ
ผู้ อ่ืน 

 

- 1 1 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร ฝ่ำยโยธำ
ส ำนกังำนเขต 
กรุงเทพมหำนคร) 

5) 

หนงัสือแตง่ตัง้ผู้แทนนิติ
บคุคล ซึง่ต้องเป็นกรรมกำร
หรือบคุคลผู้ มีอ ำนำจลง
นำมผกูพนันิติบคุคลท่ีเป็น
ปัจจบุนั 

 

- 1 1 ฉบบั (หนว่ยงำนผู้ออก
เอกสำร นิติบคุคลท่ี
เป็นผู้ขออนญุำตฯ) 

 
111. ค่ำธรรมเนียม 
1) กำรต่ออำยุใบอนุญำตให้จ ำหน่ำยสุรำในเวลำห้ำมจ ำหน่ำย ณ สถำนท่ีขำยสุรำส ำหรับท่ำอำกำศยำน

ระหว่ำงประเทศ  โรงแรม 
 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ -   

2) กำรออกใบอนุญำตให้จ ำหน่ำยสุรำในเวลำห้ำมจ ำหน่ำย ณ สถำนท่ีขำยสุรำส ำหรับท่ำอำกำศยำน
ภำยในประเทศ  สถำนีรถไฟ  สถำนีขนส่งทำงบกสถำนีขนส่งทำงน ำ้ 
 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
หมำยเหตุ -   
 
 

112. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
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1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ฝ่ายอ านวยการ 8 กองบญัชาการต ารวจนครบาล 
หมายเหตุ (เลขที ่323 ถนนศรีอยธุยา แขวงดสิุต เขตดสิุต กรุงเทพฯ โทรศพัท์ 0-2280-5200 ต่อ 2809 
โทรสาร 0-2280-5261) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์วิทยผุา่นฟ้า (191) 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
113. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าขอรับใบอนญุาตให้จ าหน่ายสรุาในเวลาห้ามจ าหนา่ย แบบ สร.1 

- 
 

114. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 10/08/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย SUPHAPHAT 

SRISUKCHAROENRAT 
อนุมัตโิดย CHALERMPUN 

ARCHALABOON 
เผยแพร่โดย SAVITREE PENGPHASUK 

 
 

 
 


