
 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  แบบคําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขอตออายุใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการ 
บัตรประวัติและการแจงเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติของพนักงานสถานบริการ 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ไดกําหนดใหกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาตใบอนุญาต   
คําขอตออายุใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการ  บัตรประวัติและการแจงการเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติ
ของพนักงานสถานบริการ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘  และขอ  ๑๒  ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ 
การขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๔  วรรคสาม  
มาตรา  ๑๔  วรรคสาม  และมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ คําขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการ  ใหใชแบบ  สบ.1  ทายประกาศนี้ 
ขอ ๒ ใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการ  ใหใชแบบ  สบ.2  ทายประกาศนี้ 
ขอ ๓ คําขอตออายุใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการ  ใหใชแบบ  สบ.3  ทายประกาศนี้ 
ขอ ๔ บัตรประวัติของพนักงานสถานบริการ  ใหใชแบบ  สบ.4  ทายประกาศนี้ 
ขอ ๕ การแจงเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติของพนักงานสถานบริการ  ใหใชแบบ  

สบ.5  ทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อารีย  วงศอารยะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



 

 
 

แบบ สบ.1 
 

คําขอรับใบอนญุาตตัง้สถานบริการ 
เขียนท่ี……………………………… 

วันท่ี…..….เดือน…..…………….พ.ศ……… 
1.  ขาพเจา    (กรณีบุคคลธรรมดา)…………………………...สัญชาติ………….อายุ…….ป 

เลขประจําตัวประชาชน……………………………………หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที…่…………..
ออกให ณ  …………………………………..  อําเภอ/เขต…………………..จังหวัด…………………….………. 
อยูบานเลขที่ ……………….. ตรอก/ซอย ………………………………. ถนน …………………………………. 
ตําบล/แขวง …………………... อําเภอ/เขต ……………………………….  จังหวัด………………………..….. 
เลขหมายโทรศัพทพ้ืนฐาน …………………………… เลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี …………………………….. 

         (กรณนีิติบุคคล)……………………………………………………………………….. 
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลทะเบียนเลขที…่…………………เม่ือวันท่ี ………  ณ  ………………….…………… 
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่ ……………… ตรอก/ซอย ..…………………… ถนน ………………………… 
ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต ………………….……… จังหวัด ……………………….…. 
โดย  …….……………………………………………..  ผูแทนของนิติบุคคลผูขออนุญาต  สัญชาติ  ………….. 
อายุ  ………  ป  เลขประจําตัวประชาชน  …..…………………………………………  หรือใบสําคัญประจําตัว 
คนตางดาวเลขที่  …………………….  ออกให  ณ  ………………….…….  อําเภอ/เขต  ………………………. 
จงัหวัด ………..…………..  อยูบานเลขที่  ………  ตรอก/ซอย  ……………………  ถนน  ……………………. 
ตําบล/แขวง  ………….……………….  อําเภอ/เขต  …………….…………….  จังหวัด  …………………….… 
เลขหมายโทรศัพทพ้ืนฐาน  …………………………  เลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ………………………. 

2.  ขาพเจาขอยื่นคําขอตอ  ………………………………………………..  ซ่ึงเปนพนักงาน 
เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.  2509  เพ่ือตั้งสถานบริการตาม 
มาตรา 3(1)  (2)  (3)  (4)   (5)   (6)   
โดยใชช่ือสถานบรกิารเปนภาษาไทยวา……………………………………………………………….……………. 
ภาษาตางประเทศ (ถามี) วา………………………………………………………………………………………… 
ตั้งอยู  ณ  เลขที่  …………….……  ตรอก/ซอย  …………………………….  ถนน……………………………… 
ตําบล/แขวง  ….………………………  อําเภอ/เขต  …….…………………….  จังหวัด  ……………………….. 
เลขหมายโทรศัพทพ้ืนฐาน  ……………………...  มีพ้ืนท่ีการใหบรกิารจํานวน  ..…….  ตารางเมตร / ..…… หอง 

3.  ขาพเจามีคณุสมบัติครบถวนตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509 และ 
ไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และอาคารหรือสถานที่ท่ีขออนุญาตเปนไปตามมาตรา  7   
แหงพระราชบัญญัติสถานบรกิาร พ.ศ. 2509  รวมทั้งท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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แบบ สบ.1 

   4.  ขาพเจารับทราบถึงหนาท่ีท่ีผูรับอนุญาตตั้งสถานบรกิารจะตองถือปฏิบัติ  ตลอดจนบทลงโทษ 
ตามพระราชบัญญตัิสถานบริการ พ.ศ. 2509 รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกีย่วของแลว 
  5.  พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ  มาดวยแลว คือ 

     (1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน  พรอมลงลายมือช่ือรับรอง 
สําเนาจํานวนสองชุด 

       (2)  ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ัน 1 รบัรองวาผูขออนุญาตมีคุณสมบัตติาม มาตรา 6 (3) 
และ (4)  จํานวนหนึ่งฉบับ 

       (3)  แบบแปลนแผนผังแสดงพื้นท่ีการใหบริการของสถานบริการและปริมณฑลของสถานบริการ   
แสดงรายละเอียดบริเวณตางๆ  ภายในสถานบรกิาร  เชน  บริเวณเวที บริเวณของผูใชบริการ  หองสวม  หองครัว 
ประตูทางเขา ทางออก  เปนตน  มาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 500  พรอมท้ังคํานวณปริมาณพื้นท่ีท่ีขออนุญาตตั้ง 
สถานบริการ  และลงลายมือช่ือรับรอง  จาํนวนสองชุด 

     (4)  แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถานบริการพรอมลงลายมือช่ือรับรอง จํานวนสองฉบับ 
     (5)  หลักฐานที่แสดงวาอาคารสถานที่ตั้งสถานบริการไดรับอนุญาตใหใชอาคารตามพระราช 

บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร  โดยผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือผูซ่ึงไดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย 
การนั้น 

     (6)  รูปถายของผูขออนุญาตตั้งสถานบริการหรือผูแทนของนิติบุคคลผูขออนุญาตตั้ง 
สถานบริการ  ซ่ึงตองเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  หนาตรง  ไมสวมหมวก   
ไมใสแวนตาสีดํา  ขนาด  4x6  เซนติเมตร  จํานวนสามรูป 

     (7)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  วัตถุประสงค  และผูมีอํานาจ 
ลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ ไมเกินสามเดือน จํานวนหนึ่งฉบับ                                                              

[กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ] 
     (8)  หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคลซ่ึงตองเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจลงนามผกูพัน 

นิติบุคคล 
     (9)  หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของอาคารหรือสถานที่ท่ีตั้งสถานบริการ ในกรณ ี

ท่ีผูขออนุญาตตั้งสถานบริการไมใชเจาของอาคารหรือสถานที่ท่ีตั้งสถานบริการ จํานวนหนึ่งฉบับ 
 
                                              (ลายมือช่ือ)……………………………………ผูขออนุญาต 
        (…………………………………..) 
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       แบบ สบ.1 

 
บันทกึของ 

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองทีก่รณีในจังหวดัอืน่นอกจาก 
กรุงเทพมหานคร  หรือผูกํากับการหรือรองผูกํากับการซ่ึงเปนหัวหนาสถานตีํารวจนครบาลทองที ่
กรณีในกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

คําส่ังพนักงานเจาหนาที ่
 

 อนุญาต 
 ไมอนุญาต  เนื่องจาก  ……….…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
หมายเหต ุ กรณีพนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังไมอนญุาต  จะตองมีหนงัสือแจงการไมอนญุาตซ่ึงแสดง 
เหตุผลในการไมออกใบอนุญาตใหผูขอทราบ  ตามนัยแหงมาตรา  11  ดวย 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ)…………………………………………. 
                      (…………………………………………) 
      ตําแหนง………………………………………… 
 
      วันท่ี………เดือน………………….พ.ศ…………… 



 

 
 

 

 
 
 
 

ใบอนญุาต 
ใหตั้งสถานบริการ 

ประจําป พุทธศักราช …………….. 
เลขที่                      /            . 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509  อนุญาตให 

               (กรณีบุคคลธรรมดา)  ……………………………………………… สัญชาติ ……………………….  
อายุ ………. ป      เลขประจําตัวประชาชน …………………………………………  อยูบานเลขที่  .…………….. 
ตรอก/ซอย ……………….……  ถนน  ………………………….. ตําบล/แขวง …………………………..………. 
อําเภอ/เขต …….………………..……...  จังหวัด  ………………………………. 
   (กรณนีิติบุคคล)  ………………………………………………………………………………………. 
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลทะเบียนเลขที่ ………………………..… เม่ือวันท่ี ..…. เดือน .………….  พ.ศ. …….. 
ณ ………………………………….………. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่ ……….. ตรอก/ซอย  .………….…. 
ถนน ………….……… ตําบล/แขวง ………………. อําเภอ/เขต …………………… จังหวัด ..………………… 
โดย ………………………………… ผูแทนของนิติบุคคลผูรับอนุญาต สัญชาติ ……………………. อายุ …… ป 
ตั้งสถานบริการตามมาตรา  3(1)  (2)  (3)  (4)   (5)   (6)   
โดยใชช่ือสถานบรกิารเปนภาษาไทยวา  .…………………………………………………………………………….
ภาษาตางประเทศ (ถามี) วา  ..………………………………………………………………………………………. 
ตั้งอยู  ณ  เลขที่ ……..….……... ตรอก/ซอย ……………………..………… ถนน ..…..………..………..……....  
ตําบล/แขวง ……..………………. อําเภอ/เขต …………………………...….. จังหวัด ………..…………….…… 
 

 
โดยมีปริมาณพืน้ท่ีท่ีไดรับอนญุาตใหตั้งสถานบริการรวมทั้งส้ิน  …..……...  ตารางเมตร / …………. หอง   

…………  เตียง  ท้ังนี้ใหเปดทําการไดระหวางเวลา   ……………………………………..……. นาฬิกา   
 

       อนุญาต ณ วนัท่ี  ……  เดือน ………………… พ.ศ. ……… 
 

     (ลายมือช่ือ) ……………………………………. พนักงานเจาหนาท่ี 
           (……………………………………) 
         ตําแหนง …………………………………….. 
 หมายเหต ุ ใบอนญุาตนีใ้หใชจนถึงวันที่  31  ธันวาคม  ของปที่ออกใบอนุญาต 

แบบ สบ.2 

 

ท่ีปดรูปถาย 
ผูรับอนุญาตหรือ 
ผูแทนนิติบุคคล          
ผูรับอนุญาต 

ขนาด  4x6  ซม. 

  ในเขตอันมีปริมณฑลจํากัดเพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 
  นอกเขตอันมีปริมณฑลจํากัดเพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 



 

 
 

 
(ดานหลัง)                      แบบ สบ.2 

 
 

เงื่อนไขในการดําเนินกิจการสถานบรกิารของผูรับอนญุาตตั้งสถานบริการ 
 

1.  กรณีผูรับอนญุาตตั้งสถานบรกิารขาดคณุสมบัติตามมาตรา 6 จะถูกเพกิถอนใบอนุญาตใหตั้งสถานบรกิาร 
     ทันที 
2.  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจะตองไมกระทําการฝาฝนขอหามตามพระราชบัญญตัิสถานบริการ  พ.ศ.2509  
     และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงพระราชบัญญัติดังกลาวรวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที ่
     เกี่ยวของโดยเครงครัด 
3.  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจะตองไมดําเนินกิจการในลักษณะที่เปนการขัดตอความสงบเรียบรอย  หรือ 
     ศีลธรรมอันดีของประชาชน   
4.  กรณีผูรับอนญุาตตั้งสถานบรกิารละเลยหรือกระทําการฝาฝนเงื่อนไขดังกลาวขางตนจะตองถูกดําเนินคด ี
     อาญาตามที่กฎหมายบัญญตัิและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังพักใชใบอนญุาต  หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  
     แลวแตกรณีไดทันที  หรือพนกังานเจาหนาท่ีอาจมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการในปถัดไป   
     ท้ังนี้ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศไว 
5.  ใบอนญุาตใหตั้งสถานบริการใหใชไดจนถึง  31  ธันวาคม  ของปท่ีระบุในใบอนุญาต  ผูรับอนญุาตผูใด 
     ประสงคจะขอตออายใุบอนุญาต จะตองยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

แบบ สบ.3 
คําขอตออายใุบอนญุาตใหตั้งสถานบริการ 

 
เขียนท่ี………………………..…… 

วันท่ี ……. เดือน ………………. พ.ศ. …… 
 

1.  ขาพเจา   (กรณีบุคคลธรรมดา) …………………………………. สัญชาติ….………..อายุ…….ป 
เลขประจําตัวประชาชน……………………………………หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว เลขที…่….……….. 
ออกให ณ …………………อําเภอ/เขต ……………….. จังหวัด ………………….… อยูบานเลขที่ ……………..      
ตรอก/ซอย……………………… ถนน………………… ตําบล/แขวง………………...อําเภอ/เขต ………………..
จังหวัด…………………… เลขหมายโทรศัพทพ้ืนฐาน ……………………... เลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี ………. 
……………………………... 

       (กรณนีิติบุคคล)…………………………………………… จดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
ทะเบียนเลขที่………………เม่ือวันท่ี………..ณ…………………สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที…่………………
ตรอก/ซอย……………………… ถนน………………… ตําบล/แขวง………………...อําเภอ/เขต ………………..
จังหวัด……………………….… โดย……………………………………………..ผูแทนของนิติบุคคลผูรับอนุญาต  
สัญชาติ…………………… อายุ ……...…ป  เลขประจําตวัประชาชน……………………………………….  หรือ     
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่ …..…………ออกให ณ…………………….อําเภอ/เขต…………………….. 
จังหวัด………………….. อยูบานเลขที่ ……………….. ตรอก/ซอย ………………….…ถนน ……………….….
อําเภอ/เขต …………………… จังหวัด ……………………… เลขหมายโทรศัพท ………..……………………... 
เลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ี……………………………………. 
  2.  ขาพเจาไดรับอนญุาตใหตั้งสถานบริการ  ตามมาตรา  3(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
ประจําปพุทธศักราช  ………….  ตามใบอนุญาตเลขที่                   /            .     
โดยใชช่ือสถานบรกิารเปนภาษาไทยวา………………………………………………………………………….…... 
ภาษาตางประเทศ (ถามี) วา…………………………………………………………………………………………. 
ตั้งอยู ณ เลขที…่……… ตรอก/ซอย ………………… ถนน……………………ตําบล/แขวง……………………..
อําเภอ/เขต………………… จังหวัด……………………. เลขหมายโทรศัพทพ้ืนฐาน …………………………….. 
  3.  ขาพเจาขอยื่นคําขอตอ ……………………………………………………………….. ซ่ึงเปนพนักงาน
เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509  เพ่ือขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการประจําป 
พุทธศักราช  ………. 
 
 
 



 

 
 

-  2  - 
 

แบบ  สบ.3 
พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ  มาดวยแลว  คือ 
(1)  สําเนาใบอนุญาตใหตั้งสถานบรกิาร  ประจําปพุทธศักราช………… 
(2)  รูปถายของผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือผูแทนของนิติบุคคลผูรับอนุญาตตั้งสถานบรกิาร  
      หนาตรงขนาด 4x6 เซนติเมตร จํานวนสามรูป 
(3)  ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน  ช้ัน  1  รับรองวาผูขอตออายุใบอนุญาต  หรือผูแทนนติิบุคคล   

มีคุณสมบัติ  ตามมาตรา  6 (3)  และ  (4) 
(4)  กรณีท่ีหลักฐานและเอกสารที่ยื่นไวในการขออนุญาตมีการแกไขหรือเปล่ียนแปลง  ผูขอตออายุ 

ใบอนุญาต  ตองยืน่หลักฐานและเอกสารที่มีการแกไขหรือเปล่ียนแปลงดวย 
 
 
 

(ลายมือช่ือ) …………………………………. ผูขออนุญาต 
   ( …………………………………. ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                                              แบบ สบ.4 
         บัตรประวัติของพนักงานสถานบริการ 

  ตามมาตรา 14 แหงพระราชบญัญตัิสถานบริการ พ.ศ. 2509 
      แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติสถานบริการ  (ฉบบัที่  4) 
          พ.ศ. 2546 
 

หมายเลขประจําตัวพนักงาน………………………………..   
เจาของประวัติเขาทํางานในหนาท่ี   ……………………………………………………………………………….. 
ช่ือสถานบริการ……………………………………………………………………………………………………… 
เปนสถานบริการตามมาตรา 3 (1)   (2)    (3)     (4)    (5)     (6)   
ใบอนุญาตเลขที่                                                           .    
ตั้งอยูใน    จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ทองท่ี อําเภอ/กิ่งอําเภอ………..…….. จังหวัด…………….… 
                กรุงเทพมหานคร ทองท่ี สถานีตํารวจนครบาล……………………… เขต……………………….…. 
 

 รายการบุคคลของพนกังาน 
ช่ือ  …………………………………………  เกิดวันท่ี ..…. เดือน ……………………พ.ศ. ………. อายุ …... ป 
สัญชาติ  ………..……….  เลขประจําตวัประชาชน………………………………………หรือใบสําคัญประจําตัว 
คนตางดาวเลขที่  ……………………………...  ออกให  ณ  …………………………………………………… 
มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที…่………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน…………………….หมูท่ี……….. 
ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………………….… 
ช่ือบิดา …………………………………………….. ช่ือมารดา …………………………………………………. 
ช่ือคูสมรส……………………………………………………. 
 

   รูปพรรณของพนกังาน 
ความสูง …………  เซนติเมตร  รูปราง ………..……………  ผิวเนื้อ …………..……  ผม  …………………… 
รูปหนา ………………………  ตา ……………………….  ตําหนิ/แผลเปน ………………...………………….. 
 

           ที่อยูปจจุบนัของพนกังาน 
พักอาศัยอยูบานเลขที…่……………….ตรอก/ซอย……………………..ถนน…………………….หมูท่ี……… 
ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด…………………………….. 
เลขหมายโทรศัพท………………………………………..………... 
เลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ีของพนกังาน…………………………………... 
 

(ลายมือช่ือ)  …………………………………  เจาของประวัติ  
     (……………………………………) 

 

 

 
ท่ีปดรูปถาย 
เจาของประวัติ 
ขนาด  4x6  ซม. 



 

 
 

(ดานหลัง)    แบบ  สบ.4 
คํารับรองบัตรประวัต ิ

เขียนที่  ………………………………………………………. 
วันที่  …………………………………………………………… 
ขาพเจา  ……………………………………………………….. 
อายุ  ………..  ป  สัญชาติ  …………………………………… 
เลขประจําตัวประชาชน  ……………………………………….. 
หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่  …………………….. 
…………………………  ลงวันที่  ……………………….…. 
มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่  …….……………….  ตรอก/ซอย 
…………………..  ถนน  …………….………….  ตําบล/แขวง 
….……………………  อําเภอ/เขต  ………………………….. 
จังหวัด  ……..…………………  ปจจุบันพักอาศัยอยูบานเลขที่ 
………………  ช่ือสถานที่  (ถามี)  ……………………………. 
ตรอก/ซอย  …………………….  ถนน  ………………………. 
ตําบล/แขวง …………………… อําเภอ/เขต …………………. 
จังหวัด  ……………………………. 
เลขหมายโทรศพัท  …………………………………………….. 
เลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่  …………………………………… 
ขอรับรองวา  …………………………………………………… 
ผูแสดงประวัติซึ่งจะเขาทําหนาที่  ……………………………… 
ของสถานบริการ  ……………………………………………. 
ขาพเจารูจักกันมาเปนเวลา  ……….  ป 
โดยเกี่ยวของเปน  ……………………………………………… 
……………………  ผูนี้วาถูกตองตามความจริงทุกประการ 
 
 
         (ลายมือช่ือ)  ……………………………..  ผูรับรอง 
   ( ……………………………… ) 

บันทกึสงบัตรประวัต ิ
 สถานบริการ  ……………………………………….. 
วันที่  …………………………………….. 
เรียน   นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
……………………..  (กรณีในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร) 
   ผูกํากับการ/รองผูกํากับการซึ่งเปนหัวหนาสถานีตํารวจ- 
นครบาล  ………………………….  (กรณีในกรุงเทพมหานคร) 
 ขาพเจาขอสงบัตรประวัติของ  …………………………… 
ซึ่งขาพเจารับเขาทํางานในหนาที่ …………………………………... 
………………………………………..  ในสถานบริการของขาพเจา 
แลวต้ังแตวันที่  …….….  เดือน  …..………………  พ.ศ. ………. 
 โดยใหมีหมายเลขประจําตัวพนักงานเลขที่  ……………... 
มายังทานเพื่อเก็บรักษาตามกฎหมาย 

ขอแสดงความนับถือ 
 

           (ลายมือช่ือ)  ………………………………  ผูรับอนุญาต 
   ( …………………………….. ) 
ผลการตรวจสอบของเจาหนาที่ 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
คําส่ังของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิง 
อําเภอทองที่  กรณีในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร  
หรือผูกํากับการ  หรือรองผูกํากับการซ่ึงเปนหัวหนาสถานี 
ตํารวจนครบาลทองที่  กรณีกรุงเทพมหานคร 

  ทราบ 
  อื่น ๆ  ………………………………………. 

 

 (ลายมือช่ือ)  ……………………………………. 
      ( …………………………………… ) 
   ตําแหนง      …………………………………… 

หมายเหต ุ1. กรณีในจังหวัดอื่นนอกจากกรงุเทพมหานครใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการสงบัตรประวัติของพนักงานไปเก็บรักษายังทีว่าการอําเภอ/ 
กิ่งอําเภอทองที่  จํานวน 1 ชุด  และผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการเก็บรักษาไวทีส่ถานบริการ  จํานวน 1 ชุด ใหพรอมที่จะรับการตรวจไดทุกเมื่อ 
  2. กรณีในกรุงเทพมหานครใหผูรับอนญุาตตัง้สถานบรกิารสงบัตรประวัตขิองพนักงานไปเกบ็รักษายังสถานีตํารวจนครบาลทองที่ จํานวน 1 ชุด 
และผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการเก็บรักษาไวที่สถานบริการ จํานวน 1 ชุด ใหพรอมที่จะรับการตรวจไดทุกเมื่อ 

 3. กรณีที่รายการบัตรประวัติมีการเปลี่ยนแปลง สูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจะตองแจงใหนายอําเภอ หรือ 
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ (กรณีในจังหวัดอื่นนอกจากกรงุเทพมหานคร) หรือ ผูกํากับการหรือรองผูกํากับการซึ่งเปนหัวหนาสถานี
ตํารวจนครบาลทองที่  (กรณีในกรุงเทพมหานคร) ทราบ ภายในเจ็ดวัน ทั้งนี้กรณีที่พนักงานของสถานบริการออกจากงาน ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
จะตองแจงการเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติดังกลาวดวย 
 4. การจัดทําบัตรประวัตินั้น  ตองไมระบุหนาที่ของพนักงานในทางที่กอใหเกิดความเสียหายแกพนักงานนั้น 



 

 
 

            แบบ สบ.5 
                                                                   ช่ือสถานบริการ…………………………….. 

ใบอนุญาตเลขที่  ……...…….…/…...…….. 
                                                               วันท่ี  …..…  เดือน  …………………….  พ.ศ.  ….… 
เร่ือง  แจงการเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติของพนกังานสถานบริการ 
เรียน     นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ……………………………………………….. 
                (กรณีในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร) 
            ผูกํากับการ/รองผูกํากับการซ่ึงเปนหัวหนาสถานีตํารวจนครบาล……………………………………. 
                (กรณีในกรุงเทพมหานคร) 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา  14  แหงพระราชบัญญัติสถานบรกิาร  พ.ศ. 2509  แกไขเพิ่มเติม   
โดยพระราชบญัญัติสถานบริการ  (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ 
ขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ  พ.ศ. 2549  ออกตามความในพระราชบัญญตัิสถานบริการ  
พ.ศ.2509  ขาพเจา  จึงขอแจงวาบัตรประวัตขิอง  ……………………………………..  หมายเลขประจําตัว 
ของพนักงานสถานบริการ  เลขที…่…………… ซ่ึงทํางานในหนาท่ี……………………………  ในสถานบรกิาร 
ของขาพเจาไดมีการเปล่ียนแปลงรายการ  ดังนี้  
………………………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  พรอมนี้ไดแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาดวยแลว 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                            (ลายมือช่ือ)  ……………………………………  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบรกิาร 

( ………………………………….. ) 
 

       (ลายมือช่ือ)  ……………………………………  เจาของประวัต ิ
( ………………………………….. ) 

 



 

 
 

(ดานหลัง)         แบบ สบ.5 
 

ประวัติยอ 
ช่ือ  …………………………………………………….. 
เลขประจําตัวประชาชน  ……………………….……… 
ช่ือบิดา  ………………………………………………... 
ช่ือมารดา  ……………………………………………... 
เกิดวันท่ี  ……  เดือน  ……………………  พ.ศ. …… 
อําเภอ/เขต  ……………………………………………. 
จังหวัด  ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคญั 
ประจําตัวคนตางดาว 

เลขที่  ……………………..  ลงวันท่ี  ………………… 
ออกให  ณ  ……………………………………………. 
อําเภอ/เขต  ……………………………………………. 
จังหวัด  ……………………………………………… 

ที่อยูปจจุบนั 
อยูบานเลขที่  ………………………………………….. 
ตรอก/ซอย  ……………………………………………. 
ถนน  …………………………………………………... 
ตําบล/แขวง  …………………………………………… 
อําเภอ/เขต  ……………………………………………. 
จังหวัด  ……………………………………………… 
เลขหมายโทรศัพทพ้ืนฐาน  ……………………………. 
เลขหมายโทรศัพทเคล่ือนท่ีของพนกังาน  …………….. 
…………………………………………………………. 

 
 ผลการตรวจสอบของเจาหนาที ่
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………….…………………… 

คําส่ังของนายอําเภอหรือปลดัอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่อําเภอทองที ่
กรณีในจังหวดัอืน่นอกจากกรุงเทพมหานคร หรือผูกํากับการหรือรองผูกํากบัการ 
ซ่ึงเปนหัวหนาสถานีตํารวจนครบาลทองทีก่รณีในกรุงเทพมหานคร 
 ทราบ/ใหเกบ็รักษาไวคูกบับัตรประวัติเดิม 
 อื่นๆ……………………………………. 

 
                                                          (ลายมือชื่อ)…………………………………………….. 

(……………………………………………) 
     ตําแหนง………………………………………………. 

 
 

ท่ีปดรูปถาย 
เจาของประวัติ 
ขนาด  4x6  ซม. 


