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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติสถาน 
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑  
และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑  ใหยกเลิกแบบ สบ.๑ และแบบ สบ.๒ ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใชแบบ สบ.๑  
และแบบ สบ.๒ ทายกฎกระทรวงน้ีแทน 
  ขอ ๒  ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใช 
ความตอไปนี้แทน 
  "ขอ ๔  สถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) ใหเปดทําการไดดังนี้ 
  (๑) ท่ีอยูในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี หรือเขตทองท่ีอันเปนแหลงทองเท่ียว 
อื่นที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ใหเปดทําการไดระหวางเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๒.๐๐ นาฬิกา  
ของวันรุงข้ึน 
  (๒) ที่อยูนอกเขตที่ระบุไวใน (๑) ใหเปดทําการไดระหวางเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา  
ถึง ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงข้ึน" 
  ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๗ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๗  สถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ใหเปดทําการไดดังนี้ 
  (๑) ท่ีอยูในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี หรือเขตทองท่ีอันเปนแหลงทองเท่ียว 
อื่นที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ใหเปดทําการไดระหวางเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของ 
วันรุงขึ้น แตเฉพาะการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงใหกระทําไดระหวางเวลา  
๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๔.๐๐ นาฬิกา และระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของ 
วันรุงขึ้น 
  (๒) ที่อยูนอกเขตที่ระบุไวใน (๑) ใหเปดทําการไดระหวางเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา  
ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ซึ่งวันรุงขึ้นเปนวันปฏิบัติราชการตามปกติ หรือระหวางเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา  
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ถึง ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงขึ้นซึ่งเปนวันหยุดราชการ แตเฉพาะการแสดงดนตรีหรือการแสดง 
อื่นใดเพื่อการบันเทิง ใหกระทําไดระหวางเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๔.๐๐ นาฬิกา และระหวาง 
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา หรอื ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงข้ึน แลวแตกรณี' 
 
     ใหไว ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
          พลเอก สิทธิ จิรโรจน 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากแบบคําขออนุญาตตั้ง 
สถานบริการ (แบบ สบ.๑) และแบบใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (แบบ สบ.๒) ยังขาดขอความ 
บางประการ สมควรเพ่ิมเติมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน นอกจากนี้การจํากัดเวลาใหสถานเตนรํา รําวง 
หรอืรองเง็ง ประเภทที่มีและประเภทที่ไมมีหญิงพาตเนอรบริการ เปดทําการไดระหวางเวลา  
๒๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงข้ึน และใหสถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น้ําชา หรอื 
เครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีเกินสองช้ิน หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการ 
บันเทิงเปดทําการไดระหวางเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ซึ่งวันรุงขึ้นเปนวันปฏิบัติ 
ราชการตามปกติ หรือระหวางเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงข้ึนซ่ึงเปน 
วันหยุดราชการเปนอุปสรรคตอการสงเสริมการทองเที่ยว สมควรขยายกําหนดเวลาการปดทําการ 
ของสถานบริการประเภทดังกลาวเฉพาะที่อยูในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเขตทองท่ีอัน 
เปนแหลงทองเที่ยวอื่นที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวใหเปนไปตามนโยบาย 
ของรัฐบาล จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๒๔/๑๒๙/๑๐พ./๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔] 
 
 


