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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตตัง้ สถำนบริกำรในท้ องที่กรุงเทพมหำนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบัญชาการตารวจนครบาล
กระทรวง: สานักงานตารวจแห่งชาติ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตตังสถานบริ
้
การในท้ องที่กรุงเทพมหานคร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กองบัญชาการตารวจนครบาล
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สถานบริ การ พ.ศ. 2509
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการขออนุญาตและการดาเนิ นกิ จการสถานบริ การ พ.ศ.2549
3) คาสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที ่ 7/2551 เรื ่อง การปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติสถานบริ การ พ.ศ.2509
4) พ.ร.บ.สถานบริ การ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2546
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 แก้ ไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.บ.สถานบริ การ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
90 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตตังสถานบริ
้
การ 21/05/2558 10:21
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สถานี ตารวจนครบาลแห่งท้องที ท่ ี ส่ ถานบริ การตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ใดมีความประสงค์จะขออนุญาตตังสถานบริ
้
การ ให้ ยื่นคาขอตามแบบ สบ.1 ณ สถานีตารวจนครบาลท้ องที่ที่สถาน
บริการตังอยู
้ ่
2. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

1.ยื่นคาขอตังสถานบริ
้
การ
(แบบ สบ.1) 2.เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ 3.ลงบันทึก
ประจาวัน 4.สอบปากคา
5.พิมพ์ลายนิ ้วมือมือผู้ขอ

1 วันทาการ

การพิจารณา

การส่งลายพิมพ์นิ ้วมือผู้ขอ
อนุญาต ตรวจสอบประวัติ
และพฤติกรรมบุคคล และ
รับผลการตรวจ

25 วันทาการ -

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
เป็ นนิติบคุ คลจากระทรวง
พาณิชย์ (กรณีผ้ ขู อเป็ นนิติ
บุคคล)

15 วันทาการ -

การพิจารณา

ตรวจสอบสถานที่และ
ประมวลเรื่ องเสนอกอง
บังคับการ ตรวจสอบ

5 วันทาการ

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

3)

4)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สถานีตารวจนคร (เริ่มนับระยะเวลา
บาลท้ องที่
การให้ บริการเมื่อ
เอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กอง
ทะเบียนประวัติ
อาชญากร)

(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวง
พาณิชย์)
สถานีตารวจนคร บาลท้ องที่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ

ความถูกต้ องของเอกสาร
การพิจารณา
5)

การพิจารณา

6)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
7)

1.การตรวจสอบความ
10 วันทาการ
ถูกต้ องของเอกสาร
2.ตรวจสอบอาคารที่ตงั ้
สถานบริ การ 3.ประมวล
เรื่ องเสนอกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
1.ตรวจสอบความถูกต้ อง 19 วันทาการ
ของเอกสาร 2.สุม่ ตรวจสอบ
อาคารที่ตงสถานบริ
ั้
การ
ตามหลักเกณฑ์
3. พิจารณาประมวลเรื่ อง
เสนอคณะกรรมการฯ
4.คณะกรรมการฯ ประชุม
พิจารณาอนุญาตหรื อมี
ความเห็น
ผู้บญ
ั ชาการตารวจนครบาล 15 วันทาการ
พิจารณาอนุญาต และลง
นามในใบอนุญาต และ
สถานีตารวจนครบาลท้ องที่
แจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบการทราบ

-

กองบังคับการ
อานวยการ

กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล

(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กอง
บังคับการตารวจ
นครบาลท้ องที่ที่
ขอตังสถาน
้
บริการ)
-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 90 วันทาการ
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14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว

ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
รำยกำรเอกสำรยื
น
ยั
น
ที่
เอกสำร เอกสำร
หมำยเหตุ
ตัวตน
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
บัตรประจำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง 0
2
ฉบับ
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
1)
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล 0
1
ฉบับ
(เซ็นชื่อสดพร้ อม
ประทับตรำนิตบิ คุ คล
หน่วยงำนรับผิดชอบ
2)
กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ กระทรวง
พำณิชย์)
ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
3)
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
สำเนำทะเบียนบ้ ำน
กรมกำรปกครอง 0
2
ชุด
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
4)
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ใบรับรองแพทย์แผน
ปั จจุบนั ชัน้ 1 รับรองว่ำผู้
ขออนุญำตไม่วิกลจริต
หรื อจิตฟั่ นเฟื อนและไม่
เป็ นโรคติดต่อร้ ำยแรง
แบบแปลนแผนผัง
แสดงพืนที่กำรให้ บริ กำร
ของสถำนบริกำรและ
ปริมณฑลของสถำน

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
เอกสำร เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
กรมกำรแพทย์
1
0
ฉบับ
-

หมำยเหตุ
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-

2

0

ชุด

(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร)

ที่

3)

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
บริกำรโดยใช้ มำตรำส่วน
ไม่เล็กกว่ำ 1 ใน 500
แผนที่สงั เขปแสดงบริเวณ
ที่ตงั สถำนบริกำร
รูปถ่ำยครึ่งตัวหน้ ำตรง ไม่
สวมหมวก ขนำด 4x6
เซนติเมตร ของผู้ขอ
อนุญำตตังสถำนบริ กำร
ซึง่ ถ่ำยมำแล้ วไม่เกินหก
เดือน
หลักฐำนแสดงควำมเป็ น
เจ้ ำของอำคำรหรื อ
สถำนที่ที่ใช้ ตงั สถำน
บริกำรหรื อหนังสือแสดง
ควำมยินยอมให้ ใช้ อำคำร
หรื อสถำนที่ที่ขออนุญำต
ตังสถำนบริกำร ในกรณีที่
อำคำรหรื อสถำนที่เป็ น
ของผู้อื่น
หลักฐำนแสดงว่ำอำคำรที่
ใช้ ตงั สถำนบริกำรได้ รับ
อนุญำตให้ ใช้ อำคำรตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยกำร
ควบคุมอำคำรหรื อ
ใบรับรองกำรตรวจสอบ
สภำพอำคำรโดยผู้ซงึ่
ได้ รับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับอนุญำต

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

กองบัญชำกำร
ตำรวจนครบำล
-

1

0

ฉบับ

-

3

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร ฝ่ ำยโยธำ
สำนักงำนเขต
กรุงเทพมหำนคร)

หมำยเหตุ

6

-

1

0

ฉบับ

(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร)

ที่

7)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรมควบคุม
ตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
กำรนัน
หนังสือแต่งตังผู้แทนนิติ
บุคคล ซึง่ ต้ องเป็ น
กรรมกำรหรื อบุคคลผู้มี
อำนำจลงนำมผูกพันนิติ
บุคคลที่เป็ นปั จจุบนั
(กรณีเป็ นนิติบคุ คล)

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

-

0

ฉบับ

1

หมำยเหตุ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) (1) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1) (สถำนบริกำรประเภทเต้ นรำ)
(ก) พืน้ ที่ไม่ เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ 2) (1) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1)
(ข) พืน้ ที่เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ 3) (1) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1)
(ค) พืน้ ที่เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ 4) (2) ใบอนุญาตตั้งสถานบริ การตามมาตรา 3(2) (สถานบริการประเภทสถานที่ท่ีมีอาหาร สุรา น้าชา หรื อ
เครื่ องดื่มอย่ างอื่นจาหน่ ายและบริการโดยมีผ้ ูบาเรอสาหรั บปรนนิบัตลิ ูกค้ า)
(ก) พื้นที่ไม่ เกินหนึ่งร้ อยตารางเมตร
ค่ าธรรมเนียม 30,000 บาท
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หมายเหตุ 5) (2) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

(ข) พืน้ ที่เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 40,000 บาท
หมำยเหตุ (2) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2)
(ค) พืน้ ที่เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ (3) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3) (สถำนบริกำรประเภทอำบ อบ นวด)
(ก) ห้ องบริกำรไม่ เกินสำมสิบห้ อง
ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ (3) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3)
(ข) ห้ องบริกำรเกินสำมสิบห้ องแต่ ไม่ เกินห้ ำสิบห้ อง
ค่ ำธรรมเนียม 40,000 บาท
หมำยเหตุ (3) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3)
(ค) ห้ องบริกำรเกินห้ ำสิบห้ อง
ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ (4) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4) (สถำนบริกำรประเภทสถำนที่ท่ มี ีอำหำร สุรำ หรือ
เครื่องดื่มอย่ ำงอื่นจำหน่ ำยหรือให้ บริกำร มีกำรแสดงดนตรี หรือมีกำรจัดอุปกรณ์ ร้องเพลงหรือมีกำร
แสดงเต้ น)
(ก) พืน้ ที่ไม่ เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ (4) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4)
(ข) พืน้ ที่เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ (4) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4)
(ค) พืน้ ที่เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
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หมำยเหตุ (5) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5) (สถำนบริกำรประเภทสถำนที่ท่ ีมีอำหำร สุรำ หรื อ

เครื่องดื่มอย่ ำงอื่นจำหน่ ำยโดยจัดให้ มีกำรแสดงดนตรีหรือกำรแสดงอื่นใด ซึ่งปิ ดทำกำรหลังเวลำ
๒๔.๐๐ นำฬิกำ)
(ก) พืน้ ที่ไม่ เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ 14) (5) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5)
(ข) พืน้ ที่เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ 15) (5) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5)
(ค) พืน้ ที่เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายอานวยการ 8 กองบัญชาการตารวจนครบาล
หมายเหตุ (เลขที ่ 323 ถนนศรี อยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2280-5200
โทรสาร 0-2280-5261)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์วิทยุผา่ นฟ้า (191)
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาขอรับใบอนุญาตตังสถานบริ
้
การ (แบบ สบ.1)
19. หมำยเหตุ10/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
PITAK PINVANNICH
CHALERMPUN
ARCHALABOON
เผยแพร่ โดย SAVITREE PENGPHASUK
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย

คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตให้ ตงั ้ สถำนบริกำรในท้ องที่กรุงเทพมหำนคร
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบัญชาการตารวจนครบาล
กระทรวง: สานักงานตารวจแห่งชาติ
20. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ตงสถานบริ
ั้
การในท้ องที่กรุงเทพมหานคร
21. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กองบัญชาการตารวจนครบาล
22. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
23. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
24. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการขออนุญาตและการดาเนิ นกิ จการสถานบริ การ พ.ศ.2549
2) คาสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที ่ 7/2551 เรื ่อง การปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติสถานบริ การ พ.ศ.2509
3) พ.ร.บ. สถานบริ การ พ.ศ. 2509
4) พ.ร.บ.สถานบริ การ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2546
25. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
26. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
27. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มีกฎหมาย/ ข้ อกาหนด/ ระเบียบที่ระบุระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
28. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 76
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 87
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
29. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [ระงับการใช้ งานโดย กพร.] - [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตให้
ตังสถานบริ
้
การ 21/05/2558 14:03
30. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สถานี ตารวจนครบาลแห่งท้องที ท่ ี ส่ ถานบริ การตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ –

10

31. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต

1. ผู้รับอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตตังสถานบริ
้
การ ตามแบบ สบ.3 ณ สถานีตารวจนครบาลท้ องที่ที่สถานบริการ
ตังอยู
้ ่
2. ผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้ องยื่นคาขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ เมื่อได้ ยื่นคาขอ
ดังกล่าวแล้ ว สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าพนักงานเจ้ าหน้ าที่จะสัง่ ไม่อนุญาตให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตนัน้
3. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
32. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

1.ยื่นคาขอต่ออายุ
1 วันทาการ
ใบอนุญาตสถานบริการ
(แบบ สบ.3) 2.เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสารขอต่อ
อายุใบอนุญาตฯ ให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ 3.
ลงบันทึกประจาวัน 4.
สอบปากคา 5.พิมพ์
ลายนิ ้วมือมือผู้ขอ

การพิจารณา

การส่งลายพิมพ์นิ ้วมือผู้ขอ
อนุญาต ตรวจสอบประวัติ
และพฤติกรรมบุคคล และ
รับผลการตรวจ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
เป็ นนิติบคุ คลจากระทรวง
พาณิชย์ (กรณีผ้ ขู อเป็ นนิติ
บุคคล)

1)

2)
การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น
3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

การพิจารณา

ตรวจสอบสถานที่และ
ประมวลเรื่ องเสนอกอง

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สถานีตารวจนคร (เริ่มนับระยะเวลา
บาลท้ องที่
การให้ บริการเมื่อ
เอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง)

50 วันทาการ -

(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กอง
ทะเบียนประวัติ
อาชญากร)
15 วันทาการ (หน่วยงานที่ 11
รับผิดชอบ กรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวง
พาณิชย์)
50 วันทาการ สถานีตารวจนคร บาลท้ องที่

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา
5)

การพิจารณา

6)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
7)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

บังคับการ ตรวจสอบ
ความถูกต้ องของเอกสาร
1.การตรวจสอบความ
30 วันทาการ ถูกต้ องของเอกสาร 2.
ตรวจสอบอาคารที่ตงสถาน
ั้
บริการ 3.ประมวลเรื่ อง
เสนอกองบัญชาการตารวจ
นครบาล
1.ตรวจสอบความถูกต้ อง 76 วันทาการ กองบังคับการ
ของเอกสาร 2.สุม่ ตรวจสอบ
อานวยการ
อาคารที่ตงสถานบริ
ั้
การ
ตามหลักเกณฑ์ 3.
พิจารณาประมวลเรื่ องเสนอ
คณะกรรมการฯ 4.คณะ
กรรมการฯ ประชุมพิจารณา
อนุญาตหรื อมีความเห็น
ผู้บญ
ั ชาการตารวจนครบาล 15 วันทาการ กองบัญชาการ
พิจารณาอนุญาต และลง
ตารวจนครบาล
นามในใบอนุญาต และ
สถานีตารวจนครบาลท้ องที่
แจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบการมารับ
ใบอนุญาต พร้ อมจ่าย
ค่าธรรมเนียม

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 237 วันทาการ
33. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมำยเหตุ

(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กอง
บังคับการตารวจ
นครบาลท้ องที่ที่
ขอตังสถาน
้
บริการ)
-

-
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34. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน จำนวน
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
เอกสำร
หมำยเหตุ
ตัวตน
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
บัตรประจำตัวประชำชน
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
1)
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
0
1
ฉบับ
(เซ็นชื่อสดพร้ อม
ประทับตรำนิตบิ คุ คล
หน่วยงำนผู้ออก
2)
เอกสำร กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ ำ
กระทรวงพำณิชย์)
ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
3)
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
สำเนำทะเบียนบ้ ำน
กรมกำรปกครอง 0
1
ชุด
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
4)
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
เอกสำร เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
กรมกำรแพทย์
1
0
ฉบับ
-

ใบรับรองแพทย์แผน
ปั จจุบนั ชัน 1 รับรองว่ำผู้ขอ
อนุญำตไม่วิกลจริ ตหรื อจิต
ฟั่ นเฟื อนและไม่เป็ น
โรคติดต่อร้ ำยแรง
แบบแปลนแผนผังแสดงพืน ที่กำรให้ บริกำรของสถำน
บริกำรและปริมณฑลของ
สถำนบริ กำรโดยใช้ มำตรำ
ส่วนไม่เล็กกว่ำ 1 ใน 500

2

0

ชุด

หมำยเหตุ
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(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร)

ที่
3)

4)

5)

6)

7)

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง
แผนที่สงั เขปแสดงบริเวณที่ กองบัญชำกำร
1
ตังสถำนบริกำร
ตำรวจนครบำล
รูปถ่ำยครึ่งตัวหน้ ำตรงไม่ 3
สวมหมวก ขนำด 4x6
เซนติเมตร ของผู้ขอ
อนุญำตตังสถำนบริ กำร ซึง่
ถ่ำยมำแล้ วไม่เกินหกเดือน
หลักฐำนแสดงควำมเป็ น 1
เจ้ ำของอำคำรหรื อสถำนที่
ที่ใช้ ตงั สถำนบริกำรหรื อ
หนังสือแสดงควำมยินยอม
ให้ ใช้ อำคำรหรื อสถำนที่ที่
ขออนุญำตตังสถำนบริกำร
ในกรณีที่อำคำรหรื อ
สถำนที่เป็ นของผู้อื่น
1
หลักฐำนแสดงว่ำอำคำรที่ ใช้ ตงั สถำนบริกำรได้ รับ
อนุญำตให้ ใช้ อำคำรตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยกำร
ควบคุมอำคำรหรื อ
ใบรับรองกำรตรวจสอบ
สภำพอำคำรโดยผู้ซงึ่ ได้ รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรื อผู้ซงึ่
ได้ รับอนุญำตประกอบ
วิชำชีพสถำปั ตยกรรม
ควบคุมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยกำรนัน้
หนังสือแต่งตังผู้แทนนิติ
1
บุคคล ซึง่ ต้ องเป็ นกรรมกำร
รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

จำนวน
หน่ วยนับ
เอกสำร เอกสำร
สำเนำ
0
ฉบับ
-

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร ฝ่ ำยโยธำ
สำนักงำนเขต
กรุงเทพมหำนคร)

0

ฉบับ

(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร)
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0

ฉบับ

-

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
หรื อบุคคลผู้มีอำนำจลง
นำมผูกพันนิติบคุ คลที่เป็ น
ปั จจุบนั (กรณีเป็ นนิติ
บุคคล)

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
เอกสำร เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร

หมำยเหตุ

35. ค่ ำธรรมเนียม
1) (1) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1) (สถำนบริกำรประเภทเต้ นรำ)
(ก) พืน้ ที่ไม่ เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ 2) (1) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1)
(ข) พืน้ ที่เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ 3) (1) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1)
(ค) พืน้ ที่เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ 4) (2) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2) (สถำนบริกำรประเภทสถำนที่ท่ มี ีอำหำร สุรำ นำ้ ชำ
หรื อเครื่ องดื่มอย่ ำงอื่นจำหน่ ำยและบริกำรโดยมีผ้ ูบำเรอสำหรั บปรนนิบัตลิ ูกค้ ำ)
(ก) พืน้ ที่ไม่ เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ 5) (2) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2)
(ข) พืน้ ที่เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 40,000 บาท
หมำยเหตุ 6) (2) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2)
(ค) พืน้ ที่เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
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ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ 7) (3) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3) (สถำนบริกำรประเภทอำบ อบ นวด)
(ก) ห้ องบริกำรไม่ เกินสำมสิบห้ อง

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ (3) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3)
(ข) ห้ องบริกำรเกินสำมสิบห้ องแต่ ไม่ เกินห้ ำสิบห้ อง
ค่ ำธรรมเนียม 40,000 บาท
หมำยเหตุ (3) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3)
(ค) ห้ องบริกำรเกินห้ ำสิบห้ อง
ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ (4) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4) (สถำนบริกำรประเภทสถำนที่ท่ ีมีอำหำร สุรำ หรื อ
เครื่องดื่มอย่ ำงอื่นจำหน่ ำยหรือให้ บริกำร มีกำรแสดงดนตรี หรือมีกำรจัดอุปกรณ์ ร้องเพลงหรือมีกำร
แสดงเต้ น)
(ก) พืน้ ที่ไม่ เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ (4) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4)
(ข) พืน้ ที่เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ (4) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4)
(ค) พืน้ ที่เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ (5) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5) (สถำนบริกำรประเภทสถำนที่ท่ ีมีอำหำร สุรำ หรื อ
เครื่องดื่มอย่ ำงอื่นจำหน่ ำยโดยจัดให้ มีกำรแสดงดนตรีหรือกำรแสดงอื่นใด ซึ่งปิ ดทำกำรหลังเวลำ
๒๔.๐๐ นำฬิกำ)
(ก) พืน้ ที่ไม่ เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ (5) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5)
(ข) พืน้ ที่เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
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ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ (5) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5)
(ค) พืน้ ที่เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร

ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ 16) (6) ใบแทนใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำร
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ 17) (7) กำรต่ ออำยุใบอนุญำตครัง้ ละหนึ่งในห้ ำ ของค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรแต่ ละประเภท
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 36. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายอานวยการ 8 กองบัญชาการตารวจนครบาล
หมายเหตุ (เลขที ่ 323 ถนนศรี อยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2280-5200
โทรสาร 0-2280-5261 )
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์วิทยุผา่ นฟ้า (191)
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
37. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ สบ.2 และแบบ สบ.3
38. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย

10/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
PITAK PINVANNICH
CHALERMPUN
ARCHALABOON
เผยแพร่ โดย SAVITREE PENGPHASUK
คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอย้ ำย แก้ ไข เปลี่ยนแปลงหรื อต่ อเติมสถำนบริกำรในท้ องที่กรุงเทพมหำนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบัญชาการตารวจนครบาล
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กระทรวง: สานักงานตารวจแห่งชาติ
39. ชื่อกระบวนงำน: การขอย้ าย แก้ ไข เปลี่ยนแปลงหรื อต่อเติมสถานบริการในท้ องที่กรุงเทพมหานคร
40. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กองบัญชาการตารวจนครบาล
41. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
42. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
43. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการขออนุญาตและการดาเนิ นกิ จการสถานบริ การ พ.ศ.2549
2) คาสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที ่ 7/2551 เรื ่อง การปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติสถานบริ การ พ.ศ.2509
3) พ.ร.บ. สถานบริ การ พ.ศ. 2509
4) พ.ร.บ.สถานบริ การ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2546
44. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
45. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
46.กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มีกฎหมาย/ ข้ อกาหนด/ ระเบียบที่ระบุระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
47.ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
48. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [ระงับการใช้ งานโดย กพร.] - [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอย้ าย แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อต่อเติมสถานบริการ 21/05/2558 15:10
49. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สถานี ตารวจนครบาลแห่งท้องที ท่ ี ส่ ถานบริ การตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ –
18
50. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต

1. ผู้รับอนุญาตมีความประสงค์ขอย้ าย แก้ ไข เปลี่ยนแปลงหรื อต่อเติมสถานบริการ ให้ ยื่นคาขอตามแบบคาร้ องทัว่ ไป ณ
สถานีตารวจนครบาลท้ องที่ที่สถานบริการตังอยู
้ ่
2. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับคาขอตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
51. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)
การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น
3)

การพิจารณา
4)

5)

การพิจารณา

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สถานีตารวจนคร (เริ่มนับระยะเวลา
บาลท้ องที่
การให้ บริการเมื่อ
เอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง)

1.ยื่นคาขอตามแบบคาร้ อง 1 วันทาการ
ทัว่ ไป 2.เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสารขอต่อ
อายุใบอนุญาตฯ ให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์
3.ลงบันทึกประจาวัน
4.สอบปากคา
ตรวจสอบสถานที่และ
30 วันทาการ สถานีตารวจนคร
ประมวลเรื่ องเสนอกอง
บาลท้ องที่
บังคับการ ตรวจสอบ
ความถูกต้ องของเอกสาร
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 15 วันทาการ เป็ นนิติบคุ คลจากระทรวง
พาณิชย์ (กรณีผ้ ขู อเป็ นนิติ
บุคคล)
1.การตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเอกสาร
2.ตรวจสอบอาคารที่ตงั ้
สถานบริ การ 3.ประมวล
เรื่ องเสนอกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
1.ตรวจสอบความถูกต้ อง

24 วันทาการ -

20 วันทาการ กองบังคับการ

-

(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวง
พาณิชย์)
(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กอง 19
บังคับการตารวจ
นครบาลท้ องที่ที่
ขอตังสถาน
้
บริการ)
-

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
อานวยการ

ของเอกสาร 2.สุม่ ตรวจสอบ
อาคารที่ตงสถานบริ
ั้
การ
ตามหลักเกณฑ์
3. พิจารณาประมวลเรื่ อง
เสนอคณะกรรมการฯ
4.คณะกรรมการฯ ประชุม
พิจารณาอนุญาตหรื อมี
ความเห็น
การลงนาม/
ผู้บญ
ั ชาการตารวจนครบาล 15 วันทาการ กองบัญชาการ
คณะกรรมการมีมติ
พิจารณาอนุมตั ิ และลงนาม
ตารวจนครบาล
อนุญาต ตามมติที่ประชุม
6)
คณะกรรมการฯ และสถานี
ตารวจนครบาลท้ องที่ แจ้ ง
ให้ ผ้ ปู ระกอบการทราบ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 105 วันทาการ

หมำยเหตุ

-

52. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
53. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
20
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร เอกสำร
หมำยเหตุ
ตัวตน
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
บัตรประจำตัวประชำชน
กรมกำรปกครอง 0
2
ชุด
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
1)
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
0
1
ฉบับ
(เซ็นชื่อสดพร้ อม
2)
ประทับตรำนิตบิ คุ คล
หน่วยงำนผู้ออก

ที่

3)
4)

รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
เอกสำร เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร

ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

สำเนำทะเบียนบ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

2

ชุด

หมำยเหตุ
เอกสำร กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ ำ
กระทรวงพำณิชย์)
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
เอกสำร เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
แบบแปลนแผนผังแสดงพืน กรมกำรปกครอง 2
0
ชุด
ที่กำรให้ บริกำรของสถำน
บริกำรและปริมณฑลของ
สถำนบริ กำรโดยใช้ มำตรำ
ส่วนไม่เล็กกว่ำ 1 ใน 500
แผนที่สงั เขปแสดงบริเวณที่ กองบัญชำกำร
1
0
ฉบับ
ตังสถำนบริกำร
ตำรวจนครบำล
หลักฐำนแสดงควำมเป็ น สำนักกำรแพทย์ 1
0
ฉบับ
เจ้ ำของอำคำรหรื อสถำนที่
ที่ใช้ ตงั สถำนบริกำรหรื อ
หนังสือแสดงควำมยินยอม
ให้ ใช้ อำคำรหรื อสถำนที่ที่
ขออนุญำตตังสถำนบริกำร
ในกรณีที่อำคำรหรื อ
สถำนที่เป็ นของผู้อื่น
หลักฐำนแสดงว่ำอำคำรที่ 1
0
ฉบับ
ใช้ ตงั สถำนบริกำรได้ รับ
อนุญำตให้ ใช้ อำคำรตำม
รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หมำยเหตุ
(หน่วยงำนผูออก
เอกสำร สภำวิศวกร)

-
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(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร)

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
กฎหมำยว่ำด้ วยกำร
ควบคุมอำคำรหรื อ
ใบรับรองกำรตรวจสอบ
สภำพอำคำรโดยผู้ซงึ่ ได้ รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรื อผู้ซงึ่
ได้ รับอนุญำตประกอบ
วิชำชีพสถำปั ตยกรรม
ควบคุมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยกำรนัน้

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
เอกสำร เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร

หมำยเหตุ

54. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
55. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายอานวยการ 8 กองบัญชาการตารวจนครบาล
หมายเหตุ (เลขที ่ 323 ถนนศรี อยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2280-5200
โทรสาร 0-2280-5261)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์วิทยุผา่ นฟ้า (191)
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
56. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาร้ องทัว่ ไป
57. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
10/08/2558
สถำนะ
ถูกจัดเก็บ / มีฉบับล่าสุดทดแทน
แล้ ว
จัดทำโดย
PITAK PINVANNICH
อนุมัตโิ ดย CHALERMPUN
ARCHALABOON
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เผยแพร่ โดย SAVITREE PENGPHASUK
คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอโอนกิจกำรสถำนบริกำรในท้ องที่กรุงเทพมหำนคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบัญชาการตารวจนครบาล
กระทรวง: สานักงานตารวจแห่งชาติ
58. ชื่อกระบวนงำน: การขอโอนกิจการสถานบริการในท้ องที่กรุงเทพมหานคร
59. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กองบัญชาการตารวจนครบาล
60. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
61. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
62. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการขออนุญาตและการดาเนิ นกิ จการสถานบริ การ พ.ศ.2549
2) คาสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที ่ 7/2551 เรื ่อง การปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติสถานบริ การ พ.ศ.2509
3) พ.ร.บ. สถานบริ การ พ.ศ. 2509
4) พ.ร.บ.สถานบริ การ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.2546
63. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
64. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
65. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มีกฎหมาย/ ข้ อกาหนด/ ระเบียบที่ระบุระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
66. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
67. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [ระงับการใช้ งานโดย กพร.] - [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอโอนกิจการสถาน
บริการ 21/05/2558 16:04
68. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สถานี ตารวจนครบาลแห่งท้องที ท่ ี ส่ ถานบริ การตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ –
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69. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต

1. ทายาทผู้รับมรดกหรื อผู้จดั การมรดกที่มีความประสงค์จะดาเนินกิจการสถานบริ การต่อไป ยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้
ตังสถานบริ
้
การตามแบบ สบ.1 พร้ อมยื่นหลักฐานการเป็ นทายาทหรื อผู้จดั การมรดก ณ สถานีตารวจนครบาลแห่งท้ องที่
ที่สถานบริการนันตั
้ งอยู
้ ่
2. ให้ ทายาทหรื อผู้จดั การมรดกซึ่งเป็ นผู้ยื่นคาขอเข้ าดาเนินการสถานบริการต่อไป จนกว่าพนักงานเจ้ าหน้ าที่จะสัง่ ไม่
อนุญาต
3. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
70. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สถานีตารวจนคร (เริ่มนับระยะเวลา
บาลท้ องที่
การให้ บริการเมื่อ
เอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง)

การตรวจสอบเอกสาร

1.ยื่นคาขอโอน (แบบ สบ. 1 วันทาการ
1), พร้ อมตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ 2.ลงบันทึก
ประจาวัน 3.สอบปากคา
4.พิมพ์ลายนิ ้วมือมือผู้ขอ

การพิจารณา

การส่งลายพิมพ์นิ ้วมือผู้ขอ
อนุญาต ตรวจสอบประวัติ
และพฤติกรรมบุคคล และ
รับผลการตรวจ

50 วันทาการ -

การพิจารณา

ตรวจสอบสถานที่และ
ประมวลเรื่ องเสนอกอง
บังคับการ ตรวจสอบ
ความถูกต้ องของเอกสาร

30 วันทาการ สถานีตารวจนคร บาลท้ องที่

1.การตรวจสอบความ

24 วันทาการ -

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กอง
ทะเบียนประวัติ
อาชญากร)

(หน่วยงานที่

24

ที่
4)

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

การพิจารณา

5)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
6)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ถูกต้ องของเอกสาร
2.ตรวจสอบอาคารที่ตงั ้
สถานบริ การ 3.ประมวล
เรื่ องเสนอกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล
1.ตรวจสอบความถูกต้ อง 20 วันทาการ
ของเอกสาร 2.สุม่ ตรวจสอบ
อาคารที่ตงสถานบริ
ั้
การ
ตามหลักเกณฑ์
3. พิจารณาประมวลเรื่ อง
เสนอคณะกรรมการฯ 4.
คณะกรรมการฯ ประชุม
พิจารณาอนุญาตหรื อมี
ความเห็น
ผู้บญ
ั ชาการตารวจนครบาล 15 วันทาการ
พิจารณาอนุญาต และลง
นามในใบอนุญาต และ
สถานีตารวจนครบาลท้ องที่
แจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบการมารับ
ใบอนุญาต พร้ อมจ่าย
ค่าธรรมเนียม

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

กองบังคับการ
อานวยการ

กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล

หมำยเหตุ

รับผิดชอบ กอง
บังคับการตารวจ
นครบาลท้ องที่ที่
ขอตังสถาน
้
บริการ)
-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 140 วันทาการ
71. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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72. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร เอกสำร
หมำยเหตุ
ตัวตน
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
บัตรประจำตัวประชำชน
กรมกำรปกครอง 0
2
ชุด
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
1)
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
2)
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
สำเนำทะเบียนบ้ ำน
กรมกำรปกครอง 0
2
ชุด
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
3)
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ใบรับรองแพทย์แผน
ปั จจุบนั ชัน 1 รับรองว่ำผู้ขอ
อนุญำตไม่วิกลจริ ตหรื อจิต
ฟั่ นเฟื อนและไม่เป็ น
โรคติดต่อร้ ำยแรง
แบบแปลนแผนผังแสดงพืน
ที่กำรให้ บริกำรของสถำน
บริกำรและปริมณฑลของ
สถำนบริ กำรโดยใช้ มำตรำ
ส่วนไม่เล็กกว่ำ 1 ใน 500
แผนที่สงั เขปแสดงบริเวณที่
ตังสถำนบริกำร
รูปถ่ำยครึ่งตัวหน้ ำตรงไม่
สวมหมวก ขนำด 4x6
เซนติเมตร ของผู้ขอ
อนุญำตตังสถำนบริ กำรซึง่
ถ่ำยมำแล้ วไม่เกินหกเดือน

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
เอกสำร เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
กรมกำรแพทย์
1
0
ฉบับ
-

-

2

0

ชุด

หมำยเหตุ

(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำวิศวกร)
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กองบัญชำกำร
ตำรวจนครบำล
-

1

0

ฉบับ

-

3

0

ฉบับ

-

ที่

5)

6)

7)

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
เอกสำร เอกสำร
หมำยเหตุ
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
หลักฐำนแสดงควำมเป็ น 1
0
ฉบับ
(หน่วยงำนผู้ออก
เจ้ ำของอำคำรหรื อสถำนที่
เอกสำร ฝ่ ำยโยธำ
ที่ใช้ ตงั สถำนบริกำรหรื อ
สำนักงำนเขต
หนังสือแสดงควำมยินยอม
กรุงเทพมหำนคร)
ให้ ใช้ อำคำรหรื อสถำนที่ที่
ขออนุญำตตังสถำนบริกำร
ในกรณีที่อำคำรหรื อ
สถำนที่เป็ นของผู้อื่น
1
0
ฉบับ
(หน่วยงำนผู้ออก
หลักฐำนแสดงว่ำอำคำรที่ ใช้ ตงั สถำนบริกำรได้ รับ
เอกสำร สภำวิศวกร)
อนุญำตให้ ใช้ อำคำรตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยกำร
ควบคุมอำคำรหรื อ
ใบรับรองกำรตรวจสอบ
สภำพอำคำรโดยผู้ซงึ่ ได้ รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรื อผู้ซงึ่
ได้ รับอนุญำตประกอบ
วิชำชีพสถำปั ตยกรรม
ควบคุมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยกำรนัน
หลักฐำนกำรเป็ นทำยำท
1
0
ชุด
หรื อผู้จดั กำรมรดก
รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

73. ค่ ำธรรมเนียม
1) (1) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1) (สถำนบริกำรประเภทเต้ นรำ)
(ก) พืน้ ที่ไม่ เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ 2)

(1) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1)
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

(ข) พืน้ ที่เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ (1) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(1)
(ค) พืน้ ที่เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ (2) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2) (สถำนบริกำรประเภทสถำนที่ท่ ีมีอำหำร สุรำ นำ้ ชำ หรือ
เครื่ องดื่มอย่ ำงอื่นจำหน่ ำยและบริกำรโดยมีผ้ ูบำเรอสำหรั บปรนนิบัตลิ ูกค้ ำ)
(ก) พืน้ ที่ไม่ เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ (2) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2)
(ข) พืน้ ที่เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 40,000 บาท
หมำยเหตุ (2) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(2)
(ค) พืน้ ที่เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ (3) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3) (สถำนบริกำรประเภทอำบ อบ นวด)
(ก) ห้ องบริกำรไม่ เกินสำมสิบห้ อง
ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ (3) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3)
(ข) ห้ องบริกำรเกินสำมสิบห้ องแต่ ไม่ เกินห้ ำสิบห้ อง
ค่ ำธรรมเนียม 40,000 บาท
หมำยเหตุ (3) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(3)
(ค) ห้ องบริกำรเกินห้ ำสิบห้ อง
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ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ -

10) (4) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4) (สถำนบริกำรประเภทสถำนที่ท่ ีมีอำหำร สุรำ หรื อ
เครื่องดื่มอย่ ำงอื่นจำหน่ ำยหรือให้ บริกำร มีกำรแสดงดนตรี มีกำรจัดอุปกรณ์ กำรร้ องเพลง มีกำรแสดง
เต้ น)
(ก) พืน้ ที่ไม่ เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ 11) (4) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4)
(ข) พืน้ ที่เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ 12) (4) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(4)
(ค) พืน้ ที่เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ 13) (5) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5) (สถำนบริกำรประเภทสถำนที่ท่ ีมีอำหำร สุรำ หรื อ
เครื่องดื่มอย่ ำงอื่นจำหน่ ำยโดยจัดให้ มีกำรแสดงดนตรีหรือกำรแสดงอื่นใด ซึ่งปิ ดทำกำรหลังเวลำ
๒๔.๐๐ นำฬิกำ)
(ก) พืน้ ที่ไม่ เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ 14) (5) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5)
(ข) พืน้ ที่เกินหนึ่งร้ อยตำรำงเมตร แต่ ไม่ เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 30,000 บาท
หมำยเหตุ 15) (5) ใบอนุญำตตัง้ สถำนบริกำรตำมมำตรำ 3(5) (ค) พืน้ ที่เกินสำมร้ อยตำรำงเมตร
ค่ ำธรรมเนียม 50,000 บาท
หมำยเหตุ 74. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายอานวยการ 8 กองบัญชาการตารวจนครบาล
หมายเหตุ (เลขที ่ 323 ถนนศรี อยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2280-5200
โทรสาร 0-2280-5261)
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2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์วิทยุผา่ นฟ้า (191)

หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
75. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาร้ องทัว่ ไป และ แบบ สบ.2
76. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย

10/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
PITAK PINVANNICH
CHALERMPUN
ARCHALABOON
เผยแพร่ โดย SAVITREE PENGPHASUK
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตจำหน่ ำยสุรำในเวลำห้ ำมจำหน่ ำย ในท้ องที่กรุ งเทพมหำนคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบัญชาการตารวจนครบาล
กระทรวง: สานักงานตารวจแห่งชาติ
77. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตจาหน่ายสุราในเวลาห้ ามจาหน่าย ในท้ องที่กรุงเทพมหานคร
78. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กองบัญชาการตารวจนครบาล
79. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
80. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
81. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวง (พ.ศ.2515) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิ วตั ิ ฉบับที ่ 253 ลงวันที ่ 16 พฤศจิ กายน 2515
2)

ประกาศของคณะปฏิ วตั ิ ฉบับที ่ 253 ลงวันที ่ 16 พฤศจิ กายน 2515

3)

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง กาหนดเวลาห้ามขายเครื ่องดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.2558

82. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
83. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
84. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
85. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
86. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [ระงับการใช้ งานโดย กพร.] - [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตจาหน่ายสุรา
ในเวลาห้ ามจาหน่าย ในท้ องที่กรุงเทพมหานคร 21/05/2558 13:55
87. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สถานี ตารวจนครบาลแห่งท้องที ท่ ี ส่ ถานที จ่ าหน่ายสุราในเวลาห้ามตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
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หมายเหตุ (สถานที ่ตงั้ ของสถานี ตารวจนครบาลแห่งท้องที ส่ ามารถดูได้จากลิ้ งค์)
88. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต

1. ห้ ามมิให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับใบอนุญาตให้ ขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 6 จาหน่ายสุราทุกชนิดในเวลาอื่น นอกจากตังแต่
้
เวลา 11.00-14.00 น. และตังแต่
้ เวลา 17.00-24.00 น. ยกเว้ นการขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และการขาย
ในสถานบริการซึง่ เป็ นไปตามกาหนดเวลาเปิ ดปิ ดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริการ ตามประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่ องกาหนดเวลาห้ ามขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558
2. ผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 6 มีความประสงค์จะขออนุญาตจาหน่ายสุราในเวลาห้ าม
จาหน่าย ตามข้ อ 1. ให้ ยื่นแบบคาขอรับใบอนุญาตฯ ตามแบบ สร.๑ ณ สถานีตารวจนครบาลแห่งท้ องที่ที่สถานที่
จาหน่ายสุราในเวลาห้ ามจาหน่ายตังอยู
้ ่
3. ใบอนุญาตให้ ใช้ ได้ เฉพาะบุคคลและสถานที่ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาต
4. ในท้ องที่กรุงเทพมหานคร การอนุญาตให้ จาหน่ายสุรานอกเวลาที่กฎหมายกาหนด จะอนุญาตให้ จาหน่ายได้ เฉพาะที่
เห็นว่ามีความจาเป็ น ณ สถานที่ขายสุราสาหรับโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่งทางบก และสถานีขนส่ง
ทางน ้า เท่านัน้
5. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
89. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

2)

3)

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

การพิจารณา

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1.ยื่นคาขออนุญาต
จาหน่ายสุราในเวลาห้ าม
จาหน่าย 2.เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ 3.ลงบันทึก
ประจาวัน 4.สอบปากคา
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
เป็ นนิติบคุ คลจากระทรวง
พาณิชย์ (กรณีผ้ ขู อเป็ นนิติ
บุคคล)
1.นัดผู้ขอใบอนุญาตตรวจ

1 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สถานีตารวจ
นครบาลท้ องที่

15 วันทาการ -

34 วันทาการ สถานีตารวจ

หมำยเหตุ

(เริ่มนับระยะเวลา
การให้ บริการเมื่อ
เอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง)
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(หน่วยงาน
รับผิดชอบ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ )
-

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

สถานที่จาหน่ายสุรา
2.ประมวลเรื่ องเสนอกอง
บังคับการตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเอกสาร
การพิจารณา
1.การตรวจสอบความ
ถูกต้ องของเอกสาร
2.นัดผู้ขอใบอนุญาตตรวจ
4)
สถานที่จาหน่ายสุรา
3.ประมวลเรื่ องเสนอ
กองบัญชาการตารวจนคร
บาล
การพิจารณา
1.ตรวจทานความถูกต้ อง
ของเอกสาร 2.ประมวลเรื่ อง
5)
เสนอผู้บงั คับบัญชา
ตามลาดับชันเพื
้ ่อพิจารณา
อนุญาต
การลงนาม/
ผู้บญ
ั ชาการตารวจนครบาล
6) คณะกรรมการมีมติ
พิจารณาอนุญาตและลง
นามในใบอนุญาต
การลงนาม/
1.ส่งใบอนุญาตหรื อผลการ
คณะกรรมการมีมติ
พิจารณาให้ สถานีตารวจ
นครบาลแห่งท้ องที่
7)
2.สถานีตารวจนครบาลแห่ง
ท้ องที่แจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบการ
มารับใบอนุญาตพร้ อมจ่าย
ค่าธรรมเนียม
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 95 วันทาการ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
นครบาลท้ องที่

15 วันทาการ -

15 วันทาการ กองบังคับการ
อานวยการ

หมำยเหตุ

(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กอง
บังคับการตารวจ
นครบาลท้ องที่ที่ขอ
อนุญาตจาหน่าย
สุราในเวลาห้ าม
จาหน่าย)
-

8 วันทาการ

กองบัญชาการ ตารวจนครบาล

7 วันทาการ

สถานีตารวจ
นครบาลท้ องที่

-
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90. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
91. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน
ที่
เอกสำร
ตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1) บัตรประจำตัวประชำชน กรมกำรปกครอง 0
2) สำเนำทะเบียนบ้ ำน
กรมกำรปกครอง 0
3) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ กรมกำรปกครอง 0
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล 0

1
1
1
1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร กรม
พัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ กระทรวง
พำณิชย์)

4)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

ใบรับรองแพทย์แผน กรมกำรแพทย์
1
ปั จจุบนั ชัน้ 1 รับรอง
ว่ำผู้ขออนุญำตไม่
วิกลจริตหรื อจิตฟั่ น
เฟื อนและไม่เป็ น
โรคติดต่อร้ ำยแรง
แบบแปลนแผนผัง
1
แสดงพื ้นที่สถำนที่
จำหน่ำยสุรำ ใช้
มำตรำส่วนไม่เล็กกว่ำ
1 ใน 500
แผนที่สงั เขปแสดง
กองบัญชำกำรตำรวจ 1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน หน่ วยนับ
เอกสำร
หมำยเหตุ
เอกสำร
สำเนำ
1
ฉบับ
-

1

ฉบับ

(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร สภำ 34
วิศวกร)

1

ฉบับ

-

ที่

4)

5)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

1

1

ฉบับ

(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร ฝ่ ำยโยธำ
สำนักงำนเขต
กรุงเทพมหำนคร)

1

1

ฉบับ

(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร นิติบคุ คลที่
เป็ นผู้ขออนุญำตฯ)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

บริเวณที่ตงสถำนที
ั้
่
นครบำล
จำหน่ำยสุรำ
หลักฐำนแสดงควำม เป็ นเจ้ ำของอำคำร
หรื อสถำนที่ที่ใช้
จำหน่ำยสุรำหรื อ
หนังสือแสดงควำม
ยินยอมให้ ใช้ อำคำร
หรื อสถำนที่ที่ขอ
อนุญำต ในกรณีที่
อำคำรหรื อสถำนที่
เป็ นของผู้อื่น
หนังสือแต่งตังผู
้ ้ แทน นิตบิ คุ คล ซึง่ ต้ องเป็ น
กรรมกำรหรื อบุคคลผู้
มีอำนำจลงนำมผูกพัน
นิตบิ คุ คลที่เป็ น
ปั จจุบนั

หมำยเหตุ

92. ค่ ำธรรมเนียม
1) กำรออกใบอนุญำตให้ จำหน่ ำยสุรำในเวลำห้ ำมจำหน่ ำย ณ สถำนที่ขำยสุรำสำหรับท่ ำอำกำศยำน
ระหว่ ำงประเทศ โรงแรม
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ 2) กำรออกใบอนุญำตให้ จำหน่ ำยสุรำในเวลำห้ ำมจำหน่ ำย ณ สถำนที่ขำยสุรำสำหรับท่ ำอำกำศยำน
ภำยในประเทศ สถำนีรถไฟ สถำนีขนส่ งทำงบกสถำนีขนส่ งทำงนำ้
ค่ ำธรรมเนียม 50 บาท
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หมำยเหตุ 93. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน

1)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายอานวยการ 8 กองบัญชาการตารวจนครบาล
หมายเหตุ (เลขที ่ 323 ถนนศรี อยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2280-5200
โทรสาร 0-2280-5261)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์วิทยุผา่ นฟ้า (191)
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
94. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสุราในเวลาห้ ามจาหน่าย แบบ สร.1
95. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย

10/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
SUPHAPHAT
SRISUKCHAROENRAT
อนุมัตโิ ดย CHALERMPUN
ARCHALABOON
เผยแพร่ โดย SAVITREE PENGPHASUK
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตจำหน่ ำยสุรำในเวลำห้ ำมจำหน่ ำย ในท้ องที่กรุ งเทพมหำนคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบัญชาการตารวจนครบาล
กระทรวง: สานักงานตารวจแห่งชาติ
96. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสุราในเวลาห้ ามจาหน่าย ในท้ องที่กรุงเทพมหานคร
97. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กองบัญชาการตารวจนครบาล
98. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
99. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
100. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวง (พ.ศ.2515) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิ วตั ิ ฉบับที ่ 253 ลงวันที ่ 16 พฤศจิ กายน 2515
2) ประกาศของคณะปฏิ วตั ิ ฉบับที ่ 253 ลงวันที ่ 16 พฤศจิ กายน 2515
101. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
102. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
103. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
104. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 20
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 12
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
105. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสุราในเวลาห้ าม
จาหน่าย ในท้ องที่กรุงเทพมหานคร 21/05/2558 14:57
106. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สถานี ตารวจนครบาลแห่งท้องที ท่ ี ส่ ถานที จ่ าหน่ายสุราในเวลาห้ามตัง้ อยู่/ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (สถานที ่ตงั้ ของสถานี ตารวจนครบาลแห่งท้องที ส่ ามารถดูได้จากลิ้ งค์)
107. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสุราในเวลาห้ ามจาหน่ายจะต้ องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุตามแบบ สร.3 ท้ าย
กฎกระทรวง เมื่อได้ ยื่นคาขอต่ออายุแล้ ว ให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าจะมีคาสัง่ ไม่อนุญาตให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตนัน้
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2.ให้ ผ้ ปู ระกอบการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสุราในเวลาห้ ามจาหน่าย ตามแบบ สร.3 ณ สถานีตารวจนคร
บาลแห่งท้ องที่ที่สถานที่จาหน่ายสุราในเวลาห้ ามจาหน่ายตังอยู
้ ่
3. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
108. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น
2)

การพิจารณา

3)

4)

การพิจารณา

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สถานีตารวจนคร (เริ่มนับระยะเวลา
บาลท้ องที่
การให้ บริการเมื่อ
เอกสารครบถ้ วน
ถูกต้ อง)

1.ยื่นคาขอต่ออายุ
1 วันทาการ
ใบอนุญาตให้ จาหน่ายสุรา
ในเวลาห้ ามจาหน่าย
2.เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสารประกอบการขอ
อนุญาตให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
ตามหลักเกณฑ์
3.ลงบันทึกประจาวัน
4.สอบปากคา
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ 15 วันทาการ เป็ นนิติบคุ คลจากระทรวง
พาณิชย์ (กรณีผ้ ขู อเป็ นนิติ
บุคคล)
1.นัดผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตรวจสถานที่
จาหน่ายสุรา 2.ประมวล
เรื่ องเสนอกองบังคับการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของ
เอกสาร

1.ตรวจสอบความถูกต้ อง

(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ กรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวง
พาณิชย์ )
34 วันทาการ สถานีตารวจนคร บาลท้ องที่
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15 วันทาการ -

(หน่วยงานที่

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ของเอกสาร 2.นัดผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตตรวจ
สถานที่จาหน่ายสุรา 3.
ประมวลเรื่ องเสนอ
กองบัญชาการตารวจนคร
บาล

7)

รับผิดชอบ กอง
บังคับการตารวจ
นครบาลท้ องที่ที่
ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตให้
จาหน่ายสุราใน
เวลาห้ าม
จาหน่าย)
-

การพิจารณา

1.ตรวจทานความถูกต้ อง 15 วันทาการ กองบังคับการ
เอกสาร 2.ประมวลเรื่ อง
อานวยการ
เสนอผู้บงั คับบัญชา
ตามลาดับชันเพื
้ ่อพิจารณา
อนุญาต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้บญ
ั ชาการตารวจนครบาล 8 วันทาการ
พิจารณาอนุญาตและลง
นามในใบอนุญาต

กองบัญชาการ
ตารวจนครบาล

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

1.ส่งใบอนุญาตหรื อผลการ 7 วันทาการ
พิจารณาให้ สถานีตารวจ
นครบาลแห่งท้ องที่ 2.สถานี
ตารวจนครบาลแห่งท้ องที่
แจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบการมารับ
ใบอนุญาตพร้ อมจ่าย
ค่าธรรมเนียม

สถานีตารวจนคร บาลท้ องที่

5)

6)

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 95 วันทาการ
109. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว

-

39

ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
110. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
รำยกำรเอกสำรยื
น
ยั
น
ที่
เอกสำร เอกสำร
หมำยเหตุ
ตัวตน
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
บัตรประจำตัวประชำชน
กรมกำรปกครอง 0
1
ชุด
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
1)
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
สำเนำทะเบียนบ้ ำน
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำ
2)
เจ้ ำหน้ ำที่เท่ำนัน)
้
ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
กรมกำรปกครอง 0
1
ฉบับ
(เซ็นชื่อต่อหน้ ำเจ้ ำ
3)
หน้ ำที่่เท่ำนัน)
้
หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
1
1
ฉบับ
(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร กรมพัฒนำ
4)
ธุรกิจกำรค้ ำ
กระทรวงพำณิชย์)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
เอกสำร เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
กรมกำรแพทย์
1
1
ฉบับ
-

ใบรับรองแพทย์แผน
ปั จจุบนั ชัน้ 1 รับรองว่ำผู้ขอ
อนุญำตไม่วิกลจริ ตหรื อจิต
ฟั่ นเฟื อนและไม่เป็ น
โรคติดต่อร้ ำยแรง
แบบแปลนแผนผังแสดง
พื ้นที่สถำนที่จำหน่ำยสุรำ
ใช้ มำตรำส่วนไม่เล็กกว่ำ 1
ใน 500
แผนที่สงั เขปแสดงบริเวณ

กองบัญชำกำร

หมำยเหตุ

1

1

ฉบับ

(หน่วยงำนผู้ออก 40
เอกสำร สภำวิศวกร)

1

1

ฉบับ

-

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ที่ตงสถำนที
ั้
่จำหน่ำยสุรำ

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวน จำนวน หน่ วยนับ
เอกสำร เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ เอกสำร
ตำรวจนครบำล

หมำยเหตุ

1

1

ฉบับ

(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร ฝ่ ำยโยธำ
สำนักงำนเขต
กรุงเทพมหำนคร)

4)

หลักฐำนแสดงควำมเป็ น เจ้ ำของอำคำรหรื อสถำนที่
ที่ใช้ จำหน่ำยสุรำหรื อ
หนังสือแสดงควำมยินยอม
ให้ ใช้ อำคำรหรื อสถำนที่ที่
ขออนุญำต ในกรณีที่
อำคำรหรื อสถำนที่เป็ นของ
ผู้อื่น

1

1

ฉบับ

5)

หนังสือแต่งตังผู
้ ้ แทนนิติ
บุคคล ซึง่ ต้ องเป็ นกรรมกำร
หรื อบุคคลผู้มีอำนำจลง
นำมผูกพันนิติบคุ คลที่เป็ น
ปั จจุบนั

(หน่วยงำนผู้ออก
เอกสำร นิติบคุ คลที่
เป็ นผู้ขออนุญำตฯ)

111. ค่ ำธรรมเนียม
1) กำรต่ ออำยุใบอนุญำตให้ จำหน่ ำยสุรำในเวลำห้ ำมจำหน่ ำย ณ สถำนที่ขำยสุรำสำหรับท่ ำอำกำศยำน
ระหว่ ำงประเทศ โรงแรม
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ 2) กำรออกใบอนุญำตให้ จำหน่ ำยสุรำในเวลำห้ ำมจำหน่ ำย ณ สถำนที่ขำยสุรำสำหรับท่ ำอำกำศยำน
ภำยในประเทศ สถำนีรถไฟ สถำนีขนส่ งทำงบกสถำนีขนส่ งทำงนำ้
ค่ ำธรรมเนียม 50 บาท
หมำยเหตุ -
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112. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน

1)

2)
3)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายอานวยการ 8 กองบัญชาการตารวจนครบาล
หมายเหตุ (เลขที ่ 323 ถนนศรี อยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2280-5200 ต่อ 2809
โทรสาร 0-2280-5261)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์วิทยุผา่ นฟ้า (191)
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

113. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาขอรับใบอนุญาตให้ จาหน่ายสุราในเวลาห้ ามจาหน่าย แบบ สร.1
114. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย

10/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
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