
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําส่ังกระทรวงมหาดไทย 
ที่ ๗/๒๕๕๑ 

เร่ือง การปฏิบัตติามพระราชบัญญตัิสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
   

 
เนื่องจากพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยไดมีกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับแลว ดังนั้น เพ่ือกําหนด
แนวทางปฏิบัติใหมใหเหมาะสม จึงยกเลิกคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๘๓/๒๕๒๑ เร่ือง การ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๑ และกําหนด
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ไวดังตอไปนี้ 

 
การขออนุญาต 

ขอ ๑  ในกรุงเทพมหานคร ใหผูกํากับการหรือสารวัตรใหญสถานีตํารวจนคร
บาลในจังหวัดอื่น ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่ที่ตั้งสถาน
บริการเปนผูรับคําขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ตามแบบ สบ.๑ โดยเรียกหลักฐานจากผูขอ
อนุญาตใหครบถวนตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการขออนุญาตและการดําเนิน
กิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑ และใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) สอบสวนคุณสมบัติของผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ เพ่ือยืนยันคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๖ โดยเฉพาะคุณสมบัติตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ใหแสดงใบรับรองแพทยแผน
ปจจุบันชั้น ๑ เปนหลักฐาน 

(๒) พิมพลายนิ้วมือผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ และสงไปตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา ๖ (๕) 

(๓) ใหตรวจสอบวาผูขออนุญาตตั้งสถานบริการมีประวัติการกระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ จนถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตภายในระยะเวลา ๓ ป 
และเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดทางอาญา อันมีลักษณะที่ขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๓ ซึ่งเปนการกําหนด
เพ่ือเปนกรอบในการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔ วรรคสอง โดยพิจารณาถึง
เจตนารมณตามกฎหมายแตละฉบับประกอบดวย และประวัติการกระทําความผิดตอกฎหมายของ
ผูขออนุญาตที่ไมสมควรจะออกใบอนุญาตใหนั้น ตองถึงขนาดที่เห็นไดชัดเจนวาไมสมควรที่จะ
เปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ เชน เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดเกี่ยวกับ
การคายาเสพติด เปนตน 

(๔) ใหบันทึกการตรวจสอบขอเท็จจริงวา อาคารหรือสถานท่ีเปนไปตาม
หลักเกณฑตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ กําหนดไว และตั้งอยูในทองที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถาน
บริการตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ สวนรายใดที่เห็น



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วาอาคารและสถานที่ขัดตอมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ขอใด ก็ใหบันทึกเหตุที่ขัดตอกฎหมายโดย
ละเอียด 

(๕) การขออนุญาตตั้งสถานบริการหลายประเภทในสถานที่เดียวกัน ตองแยก
พ้ืนที่การใหบริการแตละประเภทออกจากกันใหชัดเจน ยกเวนสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) 
(ก) (ข) (ค) (ง) สามารถใหบริการตามรูปแบบที่กําหนดไวในใบอนุญาตไดทุกรูปแบบใน
สถานที่เดียวกัน 

 
ขอ ๒  เมื่อไดปฏิบัติตามขอ ๑ ครบถวนแลว ใหผูกํากับการหรือสารวัตรใหญ 

สถานีตํารวจนครบาล นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่ เสนอ
เร่ืองราว พรอมกับความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผูบัญชาการตํารวจนครบาล 
หรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่พิจารณาสั่งการแลวแตกรณี 

 
ขอ ๓  กรณีที่ผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัด ส่ังอนุญาตให

ตั้งสถานบริการแลว ใหออกใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ตามแบบ สบ.๒ โดยใบอนุญาตหนึ่ง
ฉบับใหใชสําหรับพื้นที่การใหบริการหนึ่งประเภท แลวใหสงเร่ืองกลับคืนไปยังผูกํากับการหรือ
สารวัตรใหญสถานีตํารวจนครบาล นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่
แลวแตกรณีเพ่ือแจงใหผูขออนุญาตตั้งสถานบริการทราบ เพ่ือชําระเงินคาธรรมเนียมและรับ
ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 

การรับเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ในกรุงเทพมหานครใหใช
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และใหนําสงเงินรายไดคาธรรมเนียมไป
ยังกระทรวงการคลังตามระเบียบ ในจังหวัดอื่นใหใชใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมของอําเภอ ก่ิง
อําเภอและใหนําสงเงินรายไดคาธรรมเนียมไปยังคลังจังหวัด 

 
การขอตออายุใบอนญุาต 

ขอ ๔  ในกรุงเทพมหานคร ใหผูกํากับการหรือสารวัตรใหญสถานีตํารวจนครบาล
ในจังหวัดอื่น ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่ที่ตั้งสถานบริการ 
เปนผูรับคําขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ตามแบบ สบ.๓ พรอมดวยหลักฐานและ
เอกสารตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถาน
บริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๖ ใหครบถวน 

 
ขอ ๕  ในการพิจารณาตออายุใบอนุญาตใหผูกํากับการหรือสารวัตรใหญ สถานี

ตํารวจนครบาล นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่แลวแตกรณี 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตใหถูกตองตามมาตรา ๖ อาคาร หรือสถานที่ที่ขอ
ตออายุใบอนุญาตใหถูกตองตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ประกอบกับขอ ๗ แหงกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้ง
ตรวจสอบวา สถานบริการที่ขอตออายุใบอนุญาต ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตในรอบปที่ไดรับอนุญาต



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อยูในหลักเกณฑตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑในการพิจารณาสั่งตออายุ
ใบอนุญาต พักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกําหนดระยะเวลาในการสั่งพักใชใบอนุญาต
ใหตั้งสถานบริการ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ หรือไม แลวเสนอความเห็นวาควรอนุญาตหรือไม
ตามลําดับชั้น เพ่ือผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการแลวแตกรณี 

 
การไมอนญุาต 

ขอ ๖  กรณีผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ หรือขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถาน
บริการมีคุณสมบัติไมครบถวนตามมาตรา ๖ หรือปรากฏประวัติการกระทําความผิดตามขอ ๓ 
แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ อาคารหรือสถานที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรา ๗ และมาตรา ๘ กําหนดไว ไม
ตั้งอยูในเขตพื้นที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพ่ือ
การอนุญาตใหตั้งสถานบริการหรือไมไดรับการยกเวนตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว รวมทั้งสถาน
บริการที่ขอตออายุใบอนุญาตถูกส่ังพักใชใบอนุญาตในรอบปที่ไดรับอนุญาต รวมกันเปน
ระยะเวลาเกิน ๙๐ วัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑในการพิจารณาสั่งตอ
อายุใบอนุญาต พักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกําหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช
ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวา
ราชการจังหวัดแลวแตกรณี ส่ังไมอนุญาตใหตั้งสถานบริการหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ใหตั้งสถานบริการแลวแตกรณี โดยแจงใหผูขออนุญาตไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมี
โอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กอน แลวใหแจงผูกํากับการหรือสารวัตรใหญสถานีตํารวจนคร
บาล นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่แลวแตกรณี เพ่ือแจงการไม
อนุญาตรวมทั้งขอเท็จจริงในการที่พนักงานเจาหนาที่ส่ังไมอนุญาตโดยละเอียด พรอมทั้งแจงสิทธิ
ใหอุทธรณคําส่ังภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 
การอุทธรณคาํส่ังไมอนญุาตใหตั้งหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
ขอ ๗  ผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ หรือขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 

ที่ไดรับคําส่ังไมอนุญาตใหตั้งหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ จะอุทธรณ
คําส่ังโดยตรงตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือจะอุทธรณผานผู
บัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีก็ได กรณีที่มีการยื่นอุทธรณผานผู
บัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัด ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวา
ราชการจังหวัดรวบรวมหลักฐานที่ เ ก่ียวของ รายงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณี 

 
ขอ ๘  เมื่อผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคําส่ังใน

อุทธรณเปนประการใด ใหผูกํากับการหรือสารวัตรใหญสถานีตํารวจนครบาล นายอําเภอหรือ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่แลวแตกรณี แจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ 
พรอมทั้งแจงสิทธิในการฟองคดีตอศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงผลการ
พิจารณาอุทธรณ 

 
การขอเปลี่ยนผูรับอนุญาตหรือผูดําเนนิกิจการ 

ขอ ๙  การขอเปลี่ยนผูรับอนุญาตจากการซื้อขายใบอนุญาต การใหหรือการ
แลกเปล่ียนใบอนุญาต กรณีเชนนี้ถือวาเปนการโอนใบอนุญาตโดยมิชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก
ใบอนุญาตเปนการอนุญาตเฉพาะตัว และตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มิได
กําหนดไวใหโอนใบอนุญาตแกกันไดแตอยางใด ดังนั้น พนักงานเจาหนาที่จึงไมมีอํานาจที่จะ
อนุญาตใหเปลี่ยนผูรับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตใหแกกันได 

 
ขอ ๑๐  การขอเปลี่ยนบุคคลซึ่งเปนผูดําเนินกิจการแทนนิติบุคคล ใหอยูใน

ดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ หากพิจารณาแลวเห็นวาผูดําเนินกิจการแทนนิติบุคคลมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา ๖ และไมปรากฏประวัติการกระทําความผิดตามขอ ๓ แหงกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ให
พิจารณาอนุญาต แลวใหแกไขและหมายเหตุไวในใบอนุญาต โดยไมตองเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

 
การโอนกิจการ 

ขอ ๑๑  การโอนกิจการสถานบริการระหวางบุคคล รวมทั้งการโอนกิจการตามคํา
พิพากษาหรือคําส่ังศาล ถือเปนการโอนทรัพยสินระหวางกันเทานั้น ไมสามารถโอนใบอนุญาต
ใหแกกันไดถาผูรับโอนทรัพยสินของสถานบริการประสงคจะดําเนินกิจการสถานบริการ ตองขอ
อนุญาตตั้งสถานบริการใหม ยกเวนกรณีผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการถึงแกความตาย และทายาทมี
ความประสงคจะดําเนินกิจการสถานบริการตอไป เมื่อผูจัดการมรดกหรือทายาทซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา ๖ และไมปรากฏประวัติการกระทําความผิดตามขอ ๓ แหงกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือ
ในกรณีที่มีทายาทหลายคนใหทายาทดวยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน
ตามมาตรา ๖ และไมปรากฏประวัติการการกระทําความผิดตามขอ ๓ แหงกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาอนุญาตใหแกผูย่ืนคําขอ เมื่อไดย่ืนคําขอ
ดังกลาวแลว ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกซึ่งเปนผูย่ืนคําขอเขาดําเนินกิจการสถานบริการตอไป 
ทั้งนี้ จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาต 

 
การยาย แกไขเปลี่ยนแปลง หรือตอเติมสถานบริการ 

ขอ ๑๒  การขอยาย แกไขเปลี่ยนแปลง หรือตอเติมสถานบริการ ใหพนักงาน
เจาหนาที่ถือปฏิบัติ ดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กรณีผูรับอนุญาตยื่นคํารองขอยายสถานบริการจากสถานที่แหงหนึ่งไปอยูอีก
แหงหนึ่งนั้นหากสถานบริการตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่มีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตพื้นที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการ จะอนุญาตใหยายไดเฉพาะการยายเขามาอยู
ในเขตพื้นที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการเทานั้น หากสถานบริการตั้งอยูในจังหวัดที่มีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพ่ืองดอนุญาตใหตั้งสถานบริการทั้งจังหวัด จะอนุญาตใหยายได
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเปนหรือสุดวิสัยเทานั้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/
๑๓๗๙๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เร่ือง หารือขอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพ่ือการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๔๕ และการยายสถานที่ตั้งทุกกรณีตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรา ๗ และมาตรา ๘ 
กําหนดไวดวย 

(๒) การขอแกไขเปลี่ยนแปลงสถานบริการ เชน ขอแกไขเปลี่ยนแปลงภายใน
หรือภายนอกสถานบริการ ขอเปลี่ยนชื่อสถานบริการ หรือขอเปล่ียนแปลงบริเวณที่ตั้งสถาน
บริการภายในสถานที่เดียวกัน ใหอยูในดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ ถาเห็นวามีเหตุผลความ
จําเปนก็ใหพิจารณาอนุญาต 

(๓) การขอตอเติมสถานบริการ หากขอตอเติมขยายสถานที่ใหกวางขวางออกไป 
ไมวาจะเปนการขอเพิ่มหองบริการดวยหรือไม ใหอยูในดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่วาสมควร
จะอนุญาตหรือไม โดยใหคํานึงถึงผลกระทบตอประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียงกับสถานบริการนั้น
เปนสําคัญ 

(๔) การอนุญาตใหแกไขเปล่ียนแปลงหรือตอเติมสถานบริการที่มีการขยายหรือ
เพ่ิมพื้นที่สถานบริการ พนักงานเจาหนาที่ไมควรอนุญาตใหสถานบริการขยายหรือเพ่ิมพื้นที่เกิน
กวา ๑ เทาของพื้นที่สถานบริการเดิม โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่ไดอนุญาตใหตั้งสถานบริการในครั้ง
แรกเปนหลักมิใชพิจารณาจากพื้นที่ที่ไดอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมในครั้งที่ผานมา 
เพ่ือปองกันมิใหสถานบริการขยายหรือเพ่ิมพื้นที่เร่ือยไปจนไมจํากัดการออกใบแทนใบอนุญาต 

 
ขอ ๑๓  กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ และผูรับอนุญาตตั้ง

สถานบริการยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดทราบวาใบอนุญาตสูญ
หายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูกํากับการหรือสารวัตรใหญสถานีตํารวจนครบาล นายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่แลวแตกรณี ทําการสอบสวนและเสนอขอรับ
อนุมัติจากผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี 

ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัดออกใบแทนใบอนุญาต 
โดยใชแบบใบอนุญาต และใหระบุคําวา “ใบแทน” ดวยตัวอักษรสีแดงไวดานบนของใบอนุญาต 
และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือช่ือผูบัญชาการตํารวจนครบาลหรือผูวา
ราชการจังหวัดแลวแตกรณี กํากับไวในใบแทนใบอนุญาตดวย แลวสงคืนใหผูกํากับการหรือ
สารวัตรใหญสถานีตํารวจนครบาล หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทองที่แลวแตกรณี เพ่ือแจงใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการทราบ เพ่ือชําระเงินคาธรรมเนียมและ
รับใบแทนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 

การรับเงินคาธรรมเนียมและการใชใบเสร็จรับเงินใหดําเนินการตามขอ ๓ โดย
อนุโลม 

 
การตรวจตราควบคุมสถานบริการ 

ขอ ๑๔  ในกรุงเทพมหานคร ใหผูกํากับการหรือสารวัตรใหญสถานีตํารวจนคร
บาลในจังหวัดอื่น ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่ มีหนาที่ตรวจ
ตราสอดสองสถานบริการใหปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัด และใหถือปฏิบัติในการกวดขัน
สถานบริการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม ดังนี้ 

(๑) ใหตรวจตรากวดขันสถานบริการวา ไดรับอนุญาตใหตั้งสถานบริการอยาง
ถูกตองตามกฎหมายหรือไม 

(๒) กวดขันมิใหผูมีอายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ ซึ่งมิไดทํางานในสถานบริการนั้น
เขาไปในสถานบริการระหวางเวลาทําการ 

(๓) มิใหมีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทในสถานบริการ 

(๔) มิใหมีการแสดงลามกอนาจาร หรือการแสดงที่ไมเหมาะสมในสถานบริการ 
(๕) ใหสถานบริการดําเนินกิจการอยางถูกตองตามประเภทที่ขออนุญาต และให

เปด – ปด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกําหนด 
(๖) ควบคุมมิใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถานบริการ เวนแตเจาหนาที่ซึ่งอยูใน

เครื่องแบบและนําเขาไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
ถาปรากฏวาสถานบริการใดฝาฝนกฎหมายและนโยบายการจัดระเบียบสังคม ให

จับกุมดําเนินคดีทุกราย แลวรายงานผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัด เพ่ือ
พิจารณาสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตอไป 

 
ขอ ๑๕  ใหผูกํากับการหรือสารวัตรใหญสถานีตํารวจนครบาล นายอําเภอหรือ

ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่แลวแตกรณี ขอความรวมมือสถานบริการทุกแหง 
ใหติดปายประชาสัมพันธ มีลักษณะพื้นสีขาว ตัวอักษรสีแดง ขนาดตัวอักษรสูงไมนอยกวา ๕ 
เซนติเมตรกวางไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร ไวบริเวณทางเขาสถานบริการ เชน 

(๑) สถานที่แหงนี้เปนสถานบริการตามมาตรา ๓ (...) เปดทําการตั้งแต
เวลา ..... ถึง ..... นาฬิกา 

(๒) หามผูมีอายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณเขาไปในสถานบริการระหวางเวลาทําการ 
(๓) ผูที่จะเขาไปในสถานบริการจะตองแสดงเอกสารราชการซึ่งมีภาพถายและ

ระบุอายุของตนเองกอนเขาไปในสถานบริการ 
(๔) การนําบัตรประจําตัวประชาชนของผูอ่ืนมาแสดงเพื่อเขาไปในสถานบริการมี

ความผิดตามกฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) หามนํายาเสพติดเขาไปในสถานบริการโดยเด็ดขาด 
(๖) หามนําอาวุธเขาไปในสถานบริการโดยเด็ดขาด ยกเวน เจาหนาที่ซึ่งอยูใน

เครื่องแบบและนําเขาไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
 

การสั่งพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
ขอ ๑๖  กรณีผู รับอนุญาตตั้งสถานบริการดําเนินกิจการขัดตอความสงบ

เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการมั่วสุมเพื่อกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือ
ดําเนินกิจการสถานบริการโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว ใหผูกํากับการ
หรือสารวัตรใหญสถานีตํารวจนครบาล นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ
ทองที่ รายงานผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลักเกณฑในการพิจารณาสั่งตออายุใบอนุญาต พักใช
ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกําหนดระยะเวลาในการสั่งพักใชใบอนุญาต ใหตั้งสถาน
บริการ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ 

เมื่อกองบัญชาการตํารวจนครบาล หรือจังหวัด ไดรับรายงานขอเท็จจริงแลว 
จะตองรวบรวมพยานหลักฐานใหไดขอยุติวา สถานบริการดังกลาวไดกระทําการฝาฝนกฎหมาย
จริงหรือไม โดยใหแจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหผูรับอนุญาตตั้ง
สถานบริการทราบตามความจําเปนแกกรณี ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ถาเห็นวาสถานบริการดังกลาวกระทําการฝาฝนกฎหมาย ใหแจง
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการทราบ และใหมีโอกาสโตแยงขอเท็จจริง
และแสดงพยานหลักฐานของตน ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
ขอ ๑๗  ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัด ในฐานะ

พนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ส่ังพัก
ใชใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามขอเท็จจริงที่มีการฝาฝนกฎหมาย 
กรณีที่มีการกระทําความผิดหลายฐานความผิดในครั้งเดียวกัน การสั่งพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิก
ถอนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ใหพิจารณาโทษทุกฐานความผิด โดยลงโทษในฐานความผิดที่
หนักที่สุด 

 
ขอ ๑๘  ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัดแจงคําส่ังพักใช

ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการไปยังผูกํากับการหรือสารวัตรใหญสถานี
ตํารวจนครบาล นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอแลวแตกรณี เพ่ือแจงให
ผูรับอนุญาตใหตั้งสถานบริการทราบ พรอมทั้งแจงสิทธิใหอุทธรณคําส่ัง ภายใน ๑๕ วัน ตาม
มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และตรวจตราสอดสองไมใหมีการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนินกิจการสถานบริการในระหวางถูกส่ังพักใชหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งหากพบวามีการ
ฝาฝนใหจับกุมดําเนินคดีทันที 

 
การอุทธรณคาํส่ังพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๑๙  การอุทธรณคําส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ให
ดําเนินการตามขอ ๗ และขอ ๘ โดยอนุโลม 

 
การเลิกกิจการ 

ขอ ๒๐  กรณีผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการประสงคจะเลิกกิจการของตน ใหแจง
ความประสงคขอเลิกกิจการพรอมสงคืนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตอผูกํากับการหรือสารวัตร
ใหญ สถานีตํารวจนครบาล นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่แลวแต
กรณี 

ใหผูกํากับการหรือสารวัตรใหญสถานีตํารวจนครบาล นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
ผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่แลวแตกรณี รายงานใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวา
ราชการจังหวัดทราบเพื่อจําหนายใบอนุญาตออกจากสารบบตอไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป๑ 
 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๔๘ ง/หนา ๓๐/๕ มีนาคม ๒๕๕๑ 


