
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและการดําเนนิกิจการสถานบริการ 

พ.ศ. ๒๕๔๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสาม มาตรา ๑๔ วรรคสาม และมาตรา 

๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาน
บริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญั ติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
หมวด  ๑ 

การขออนุญาต การอนุญาต และการตออายุใบอนุญาต 
   

 
ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขออนุญาตต้ังสถานบริการตามมาตรา ๔ ใหย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตพรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้ 
(๑)  บุคคลธรรมดา 
(ก)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(ข)  สําเนาทะเบียนบาน 
(ค)  ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้น ๑ รับรองวาผูขออนุญาตมีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๖ (๓) และ (๔) 
(ง)  แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นท่ีการใหบริการของสถานบริการและปริมณฑล

ของสถานบริการ โดยใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ใน ๕๐๐ 
(จ)  แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถานบริการ 
(ฉ)  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชต้ังสถานบริการไดรับอนุญาตใหใชอาคารตาม

กฎหมาย วาดวยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารโดยผูซ่ึงไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู ซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(ช)  รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของผูขอ
อนุญาตตั้งสถานบริการซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๓ รูป 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนท่ี ๔๙ ก/หนา ๘/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ซ)  หลักฐานแสดงความเปนเจาของอาคารหรือสถานท่ีท่ีใชตั้งสถานบริการหรือ
หนังสือแสดงความยินยอมใหใชอาคารหรือสถานท่ีท่ีขออนุญาตต้ังสถานบริการ ในกรณีท่ีอาคาร
หรือสถานที่นั้นเปนของผูอื่น 

(๒)  นิติบุคคล 
(ก)  สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการ

เกี่ยวกับชื่อวัตถุประสงค ท่ีต้ังสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน 
(ข)  หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคลซึ่งตองเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจลง

นามผูกพันนิติบุคคล 
(ค)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
(ง)  สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล 
(จ)  ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้น ๑ รับรองวาผูแทนนิติบุคคลมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) 
(ฉ)  แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นท่ีการใหบริการของสถานบริการและปริมณฑล

ของสถานบริการ โดยใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ใน ๕๐๐ 
(ช)  แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถานบริการ 
(ซ)  หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชต้ังสถานบริการไดรับอนุญาตใหใชอาคารตาม

กฎหมาย วาดวยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบอาคารโดยผูซ่ึงไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

(ฌ)  รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของผูแทน
นิติบุคคลซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๓ รูป 

(ญ)  หลักฐานแสดงความเปนเจาของอาคารหรือสถานที่ที่ใชตั้งสถานบริการหรือ
หนังสือแสดงความยินยอมใหใชอาคารหรือสถานท่ีท่ีขออนุญาตต้ังสถานบริการ ในกรณีท่ีอาคาร
หรือสถานที่นั้นเปนของผูอื่น 

 
ขอ ๒  การย่ืนคําขออนุญาตต้ังสถานบริการใหย่ืน ณ ทองท่ีท่ีต้ังสถานบริการ 

ดังตอไปนี้ 
(๑)  ในกรุงเทพมหานคร ใหย่ืนตอผูกํากับการหรือรองผูกํากับการซ่ึงเปน

หัวหนาสถานีตํารวจนครบาลแหงทองท่ีท่ีตั้งสถานบริการนั้น 
(๒)  ในจังหวัดอื่น ใหย่ืนตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง

อําเภอแหงทองที่ที่ตั้งสถานบริการนั้น 
 
ขอ ๓  ในการพิจารณาอนุญาตใหต้ังสถานบริการ ใหพนักงานเจาหนาท่ีคํานึงถึง

ประวัติการกระทําความผิดตอกฎหมายของผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ โดยผูขออนุญาตตองไมมี
ประวัติการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จนถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตภายในระยะเวลา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สามป และไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดทางอาญาอันมีลักษณะท่ีขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 
ขอ ๔  พนักงานเจาหนาที่จะออกใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการไดเมื่อ 
(๑)  ขออนุญาตต้ังสถานบริการ หลักฐานและเอกสารท่ีไดย่ืนไวตามขอ ๑ มี

ความถูกตองและครบถวน 
(๒)  ผูขออนุญาตต้ังสถานบริการมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา ๖ และไม

ปรากฏประวัติการกระทําความผิดตามขอ ๓ 
(๓)  อาคารหรือสถานท่ีท่ีขออนุญาตต้ังสถานบริการเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

มาตรา ๗ และมาตรา ๘ กําหนดไว และต้ังอยูในทองท่ีท่ีอนุญาตใหต้ังสถานบริการตามท่ีกําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๕ 

 
ขอ ๕  ในกรณีท่ีมีการขออนุญาตต้ังสถานบริการหลายประเภทในสถานท่ี

เดียวกัน ใหออกใบอนุญาตหนึ่งใบสําหรับพื้นที่การใหบริการแตละประเภท 
 
ขอ ๖  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคํา

ขอ ณ สถานท่ีและบุคคลตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒ กอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ พรอมดวยหลักฐาน
และเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 
(๒)  รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของผูขอ

ตออายุใบอนุญาตหรือผูแทนนิติบุคคลซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป 
(๓)  ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้น ๑ รับรองวาผูขอตออายุใบอนุญาตหรือ

ผูแทนนิติบุคคลมีคุณสมบติัตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) 
ในกรณีท่ีหลักฐานและเอกสารท่ีย่ืนไวในการขออนุญาตตามขอ ๑ มีการแกไข

หรือเปล่ียนแปลง ผูขอตออายุใบอนุญาตตองย่ืนหลักฐานและเอกสารท่ีมีการแกไขหรือ
เปล่ียนแปลงดวย 

 
ขอ ๗  ใหนําหลักเกณฑในขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ มาใชบังคับกับการอนุญาตให

ตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการโดยอนุโลม 
 
ขอ ๘  คําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคําขอตออายุใบอนุญาตใหต้ังสถาน

บริการใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด  ๒ 
การจัดทํา การเก็บรักษา และการแจงเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติของพนักงาน 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙  ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจัดทําบัตรประวัติของพนักงาน ลูกจาง คู
บริการ ผูบําเรอ ผูบริการอาบน้ํา นวด หรืออบตัว และคนรับใชของสถานบริการกอนเริ่มเขา
ทํางานในสถานบริการนั้น จํานวนสองชุด 

 
ขอ ๑๐  ใหผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการเก็บรักษาบัตรประวัติของบุคคลตามขอ 

๙ ไว ณ สถานบริการท่ีบุคคลนั้นทํางานอยูเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาหนึ่งชุด และ
จัดสงบัตรประวัติของบุคคลดังกลาวอีกหนึ่งชุดไปเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีท่ีย่ืนคําขออนุญาตตาม
ขอ ๒ 

 
ขอ ๑๑  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการในบัตรประวัติของบุคคลตามขอ ๙ 

ผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการตองแจงการเปล่ียนแปลงรายการภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ณ สถานท่ีและบุคคลตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒ 

 
ขอ ๑๒  บัตรประวัติ และการแจงเปล่ียนแปลงรายการในบัตรประวัติของบุคคล

ตามขอ ๙ และขอ ๑๑ ใหเปนไปตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมวด  ๓ 

การจัดสถานที่ และการติดหมายเลขประจําตัวพนักงาน 
   

 
ขอ ๑๓  การจัดสถานท่ีภายนอกและภายในของสถานบริการตองมีลักษณะ 

ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีแนวเขตของสถานบริการที่ชัดเจน 
(๒)  มีหองสุขาเพียงพอสําหรับบริการลูกคา โดยแยกหองสุขาชายและหญิงออก

จากกัน 
(๓)  มีการรักษาความสะอาดเรียบรอยเปนอยางดี 
(๔)  ใชโคมไฟใหมีแสงสวางเพียงพอท่ีจะมองเห็นและจําหนากันไดในระยะไม

นอยกวา ๑.๕๐ เมตร 
(๕)  สถานบริการท่ีมีหองบริการเฉพาะ ตองมีหมายเลขเปนตัวเลขอารบิคสีขาว 

ขนาดสูงอยางนอย ๕ เซนติเมตร ติดท่ีหนาประตูหองบริการทุกหองเรียงตามลําดับ ถาประตูเขา
ออกมีบานปดทึบแสงใหมีชองส่ีเหล่ียมโปรงแสงสามารถมองเขาไปเห็นภายในหอง ขนาด ๕ x ๒๐ 
เซนติเมตรข้ึนไป ท่ีบานประตูเหนือพื้นหอง ๑.๗๐ เมตร และสามารถเปดเขาไปตรวจสอบได
ตลอดเวลา 

(๖)  ติดใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดชัดเจนบริเวณ
ทางเขาสถานบริการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  ในสถานบริการท่ีจัดใหมีดนตรี หรือการแสดงอื่นใดตองมีวัสดุท่ีปองกัน
เสียงและความส่ันสะเทือนไมใหเกินคาระดับเสียงรบกวนตามท่ีกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดไว 

 
ขอ ๑๔  สถานบริการตองใชปายชื่อใหตรงกับชื่อในใบอนุญาตท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ ในกรณีท่ีมี โดยจะตองติดต้ังปายชื่อไวดานหนาสถานบริการใหมองเห็นอยาง
ชัดเจน 

 
ขอ ๑๕  ผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการตองจัดใหพนักงาน ลูกจาง คูบริการ ผู

บําเรอ ผูบริการอาบน้ํา นวด หรืออบตัว และคนรับใชของสถานบริการติดหมายเลขประจําตัวซ่ึง
ตรงกับหมายเลขประจําตัวในบัตรประวัติของบุคคลนั้นไวที่อกเสื้อดานขวามือในขณะปฏิบัติงานใน
สถานบริการ 

ป า ยหมาย เลขประจํ า ตั วต ามวรรคหนึ่ ง  ให ทํ า เป น รู ป ว งกลมขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร พื้นสีแดงสําหรับคูบริการ ผูบําเรอ และผูบริการอาบน้ํา 
นวด หรืออบตัว และพื้นสีน้ําเงิน สําหรับพนักงาน ลูกจาง และคนรับใช โดยหมายเลขประจําตัวให
ใชเลขอารบิคสีขาว และใตตัวเลขใหมีอักษรยอหรือชื่อเต็มของสถานบริการขนาดพอสมควร 

 
ขอ ๑๖  คําขออนุญาตและคําขอตออายุใบอนุญาตใดๆ ท่ีไดย่ืนไวและยังอยู

ระหวางการพิจารณาของพนักงานเจาหนาท่ีกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ การพิจารณาอนุญาต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และขอ ๓ ขอ ๔ (๒) และขอ ๕ ของกฎกระทรวงฉบับ
นี้ 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พลอากาศเอก คงศักด์ิ วันทนา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔ วรรคสาม มาตรา 
๑๔ วรรคสามและมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการขอ
อนุญาตและการอนุญาตตั้งสถานบริการหลักเกณฑเกี่ยวกับประวัติการกระทําผิดตอกฎหมายของผู
ขออนุญาตต้ังสถานบริการ การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหต้ัง
สถานบริการ การจัดทํา การเก็บรักษา และการแจงเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติของพนักงาน และการ
จัดสถานท่ี การใชโคมไฟ และการใหพนักงานติดหมายเลขประจําตัวในสถานบริการเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทนา/ผูจัดทํา 
๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

 


