
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ  
พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕  
และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ใหยกเลิกความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๒   การขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ในกรุงเทพ 
มหานครใหย่ืนคําขอตอสารวัตรทองท่ี ในจังหวัดอ่ืนใหย่ืนคําขอตอนายอําเภอทองท่ีท่ีจะต้ัง 
สถานบริการนั้น โดยใชแบบ สบ.๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  การออกใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ  ใหใชแบบ สบ.๒ ทายกฎกระทรวงนี้" 
  ขอ ๒  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๒ ทวิ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ. 
๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
  "ขอ ๒  ทวิ  การแจงการตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ วรรคสอง ในกรุงเทพ 
มหานครใหย่ืนตอสารวัตรทองท่ี ในจังหวัดอื่นใหยื่นตอนายอําเภอทองที่ที่ตั้งสถานบริการนั้น  
โดยใชแบบ สบ.๗ ทายกฎกระทรวงนี้ 
  การแจงการตั้งสถานบริการตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับแจงออกหลักฐานการแจงให 
ผูแจงการตั้งสถานบริการไวเปนหลักฐาน" 
  ขอ  ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๑  การขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง  
ในกรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอตอสารวัตรทองท่ี ในจังหวัดอ่ืนใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียนทองท่ี 
ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู โดยใชแบบ สบ.๖  ทายกฎกระทรวงนี้ 
  การตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ใหใชแบบ สบ.๒  ทายกฎกระทรวงนี้" 
  ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๑๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๒  ใหกําหนดคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ 
  (๑) ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

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    

  (ก) สถานเตนรําประเภทที่มีหญิงพาตเนอรบริการ  ฉบบัละ  ๑,๐๐๐ บาท 
  (ข) สถานเตนรําประเภทที่ไมมีหญิงพาตเนอรบริการ ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 
  (ค) สถานรําวงหรือรองเง็งประเภทที่มีหญิงพาตเนอรบริการ ฉบบัละ ๕๐ บาท 
  (ง) สถานรําวงหรือรองเง็งประเภททีไมมีหญิงพาตเนอรบริการ ฉบบัละ ๒๐ บาท 
  (๒) ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๒) ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 
  (๓) ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๓) ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 
  (๔) ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตาม (๑) (ก) และ (ข) ฉบบัละ ๑๐๐ 
บาท 
  (๕) ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตาม (๑) (ค) และ (ง) ฉบับละครึ่ง
หนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 
  (๖) การตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ   คร้ังละคร่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียม 
ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ" 
  ขอ ๕  ใหยกเลิกแบบ สบ.๑ และแบบ สบ.๒ ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 
๒๕๐๙  
และแบบ สบ.๖ ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใชแบบ สบ.๑ แบบ สบ.๒ และแบบ สบ.๖ ทายกฎกระทรวงนี้
แทน 
 
     ใหไว ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
        พลเอก สิทธิ จิรโรจน 
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
----------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจากมาตรา ๔ แหงพระราช 
บัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดกําหนดใหผูตั้งสถานบริการประเภทสถานเตนรํา สถานที่จําหนายสุรา น้ําชา และ 
สถานอาบน้ํา ฯลฯ ตามมาตรา ๓ (๑) (๒) และ (๓) ตองขออนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี สวน
การ 
ตั้งสถานบริการประเภทที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มจําหนายโดยมีการแสดงดนตรีนั้น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

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    

ไดกําหนดใหผูตั้งสถานบริการประเภทดังกลาวตามมาตรา ๓ (๔) ตองแจงการตั้งสถานบริการให 
พนักงานเจาหนาที่ทราบกอนการตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน สมควรแกไขการขออนุญาต การอนุญาต  
การขอตออายุใบอนุญาต ตลอดทั้งแบบคําขอและแบบใบอนุญาตในเรื่องดังกลาวเสียใหมให
เหมาะสม 
และชัดเจนย่ิงข้ึน และกําหนดวิธีการและแบบการแจงการตั้งสถานบริการและยกเลิกอัตราคาธรรม
เนียม 
ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ท้ังน้ี เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสถาน
บริการ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๒๕/๑๙๕/๗พ.๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๕] 
 
 


