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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ 
พุทธศักราช ๒๕๐๙ 
------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติสถาน 
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และมาตรา ๔ กับมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ใหยกเลิก 
  (๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ  
พ.ศ. ๒๕๐๙ 
  (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
  ขอ ๒  การขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ ในกรุงเทพมหานครใหย่ืน 
คําขอตอสารวัตรทองที่ ในจังหวัดอ่ืนใหย่ืนคําขอตอนายอําเภอทองท่ี ที่จะตั้งสถานบริการนั้น 
โดยใชแบบ สบ.๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  การออกใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ  ใหใชแบบ สบ. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  ขอ ๓  การทําบัตรประวัติ การพิมพลายนิ้วมือ และการแจงการเปลี่ยนแปลง 
รายการในบัตรประวัติตามมาตรา ๑๔ ใหใชแบบ สบ. ๓ สบ. ๔ และ สบ. ๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  ขอ ๔  สถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) ใหเปดทําการไดระหวางเวลา ๑๘.๐๐ 
นาฬิกา  
ถึง ๒๔ นาฬิกา ซึ่งวันรุงขึ้นเปนวันปฏิบัติราชการตามปกติ หรือระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง  
๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงขึ้นซึ่งเปนวันหยุดราชการ 
  ขอ ๕  สถานบริการตามมาตรา ๓ (๒) ใหเปดทําการไดดังนี้ 
  (๑) การจําหนายอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอ่ืน โดยมีหญิงบําเรอ 
สําหรับปรนนิบัติลูกคา ใหเปดทําการไดระหวางเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๔.๐๐  นาฬิกา และ 
ระหวาง เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา 
  (๒) การจําหนายอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอ่ืน โดยมีท่ีสําหรับพัก
ผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา  ใหเปดทําการไดระหวางเวลา  
๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา 
  ขอ ๖  สถานบริการตามมาตรา ๓ (๓) ใหเปดทําการไดระหวางเวลา ๑๒.๐๐ 
นาฬิกา 
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 ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา 
  ในกรณีที่สถานบริการตามวรรคหนึ่งเปนรานตัดผมหรือดัดผมดวยใหเปดทําการ 
เฉพาะตัดผมหรือดัดผมไดระหวางเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๐.๐๐ นาฬิกา 
  ขอ ๗  สถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ใหเปดทําการไดระหวางเวลา ๐๖.๐๐ 
นาฬิกา  
ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ซึ่งวันรุงขึ้นเปนวันปฏิบัติราชการตามปกติ หรือระหวางเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา  
ถึง ๐๑.๐๐ ของวันรุงขึ้นซึ่งเปนวันหยุดราชการ  แตเฉพาะการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใด 
เพื่อการบันเทิง ใหกระทําไดระหวางเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๔.๐๐ นาฬิกา และระหวางเวลา  
๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔ นาฬิกา หรอื ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงข้ึน แลวแตกรณี 
  ขอ ๘  กําหนดเวลาเปดทําการตามความในขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ วรรคหนึ่งและ 
ขอ ๗ ถาวันรุงขึ้นเปนวันที่ ๒๕ ธันวาคม หรือวันที่ ๑ มกราคม จะเปดทําการตอไปจนถึงเวลา  
๐๖.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงขึ้นนั้นก็ได 
  ขอ ๙  การจัดลักษณะภายนอกและภายในของสถานบริการ ตามมาตรา ๑๗ ให
เปน  
ดังน้ี 
  (๑) มีหองสวมเพียงพอสําหรับบริการลูกคา  และมีท่ีปสสาวะชายแยกอยูตาง
หาก 
จากหองสวม 
  (๒) รักษาความสะอาดเรียบรอยเปนอยางดี  และมิใหมีกลิ่นเหม็นอันเปนการ 
รบกวนลูกคา 
  (๓) ใชโคมไฟใหมีแสงสวางเพียงพอท่ีจะมองเห็นและจําหนากันไดในระยะ 
ไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร 
  (๔) สถานบริการท่ีมีหองบริการเฉพาะ ตองมีตัวเลขอารบิคสีขาว ขนาดสูง 
อยางนอย ๕ เซนติเมตร ประจําเรียงตามลําดับที่หนาประตูหองบริการทุกหอง  ถาประตูเขาออก 
มีบานปดใหมีชองส่ีเหล่ียมขนาดสูง ๕ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร ขึ้นไป ที่บานประตูเหนือ 
พื้นหอง ๑๗๐ เซนติเมตร และจะมีมานบังทางดานนอกดวยก็ได 
  ขอ ๑๐  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองจัดใหหญิงพาตเนอรหญิงบําเรอ  
ผูบริการอาบน้ํา นวด หรืออบตัว และคนรับใช ติดหมายเลขประจําตัวซึ่งตรงกับบัตรประวัติ 
ไวท่ีอกเส้ือดานขวาในขณะปฏิบัติงานในสถานบริการ 
  เคร่ืองหมายตามวรรคหน่ึงใหเปนรูปวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  
๕ เซนติเมตร พื้นสีแดงสําหรับหญิงพาตเนอร หญงิบําเรอ หรือผูบริการอาบน้ํา นวด หรืออบตัว  
พื้นสีน้ําเงินสําหรับคนรับใช เลขประจําตัวเปนตัวเลขอารบิคสีขาว และใตตัวเลขใหมีอักษรยอ  
หรือชื่อเต็มของสถานบริการขนาดพอสมควร 
  ขอ ๑๑  การขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ ในกรุงเทพ 
มหานครใหย่ืนคําขอตอสารวัตรทองท่ี ในจังหวัดอ่ืนใหย่ืนคําขอตอนายอําเภอทองท่ี ท่ีสถาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บริการนั้นตั้งอยู โดยใชแบบ สบ.๖ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  การตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ใหใชแบบ สบ.๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  ขอ ๑๒  ใหกําหนดคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ 
  (๑) ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) 
  (ก) สถานเตนรําประเภทที่มี 
        หญิงพาตเนอรบริการ    ฉบบัละ  ๑,๐๐๐ 
บาท 
  (ข) สถานเตนราํประเภทท่ีไมมี 
        หญิงพาตเนอรบริการ    ฉบบัละ     ๕๐๐ 
บาท 
  (ค) สถานรําวงหรือรองเง็งประเภท 
        ที่มีหญิงพาตเนอรบริการ   ฉบบัละ        ๕๐ บาท 
  (ง) สถานรําวงหรือรองเง็งประเภท 
        ที่ไมมีหญิงพาตเนอรบริการ   ฉบบัละ        ๒๐ บาท 
  (๒) ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตาม 
         มาตรา ๓ (๒)     ฉบบัละ  ๑,๐๐๐ 
บาท 
  (๓) ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตาม 
         มาตรา ๓ (๓)     ฉบบัละ  ๑,๐๐๐ 
บาท 
  (๔) ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตาม 
         มาตรา ๓ (๔)     ฉบบัละ     ๕๐๐ 
บาท 
  (๕) ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งสถาน 
         บริการตาม (๑) (ก) และ (ข)    ฉบบัละ     ๑๐๐ 
บาท 
  (๖) ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 
        ตาม (๑) (ค) และ (ง) ฉบับละครึ่งหนึ่ง 
        ของคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 
  (๗) การตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 
         ครั้งละครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
         ใหตั้งสถานบริการ 
 
     ใหไว ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
        พลเอก เล็ก แนวมาลี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

                         รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสถาน 
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑  
ไดเปล่ียนแปลงพนักงานเจาหนาท่ีในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร และไดกําหนดให 
 สถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ตองมาย่ืนขอรับใบอนุญาต สมควรปรับปรุงวิธีการขออนุญาต  
เง่ือนไขในการอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต  การจัดทําบัตรประวัติ การติดหมายเลขประจํา
ตัว 
ของหญิงพาตเนอร หญงิบําเรอ ผูบริการอาบน้ํา นวด หรืออบตัว หรือคนรับใชในสถานบริการ 
การ 
กําหนดวันเวลาเปดปด การจัดลักษณะภายนอกและภายในของสถานบริการ การกําหนด 
คาธรรมเนียมและขอปฏิบัติโดยทั่วไปของผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการเสียใหมใหเหมาะสม   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๒๑/๙๑/๑พ./๑ กันยายน ๒๕๒๑] 
 
 


