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พระราชบัญญัติ 
สถานบริการ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

   
 

ในพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สังวาลย 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ใหไว ณ วันที ่๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
เปนปที่ ๒๑ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายเพื่อควบคุมสถานบริการบางประเภท 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะ

รัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี

ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และเมื่อจะใหใชบังคับในทองที่อื่นใด
อีก ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๒  ในพระราชบัญญตัินี ้
“สถานบริการ”๓ หมายความวา สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการโดยหวังประโยชน

ในทางการคาดังตอไปนี้ 
(๑) สถานเตนรํา รําวง หรอืรองเง็ง เปนปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไมมีคู

บริการ 
(๒) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น้าํชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการ โดย

มีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา 
(๓) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแต 
(ก) สถานที่ซึ่งผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรอื
                                                 

๑ รก.๒๕๐๙/๘๘/๖๒๖/๔ ตุลาคม ๒๕๐๙ 
๒ มาตรา ๓ แกไขโดยพระราชบัญญติัสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑  
๓ นิยามคําวา “สถานบริการ” แกไขโดยพระราชบัญญติัสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๖  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับยกเวนไมตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผน
ไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

(ข) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะตองมีลักษณะของสถานท่ี การ
บริการหรือผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย ประกาศดังกลาวจะกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานนั้นดวยก็ได หรอื 

(ค) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายหรือใหบริการ โดยมี

รูปแบบอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
(ก) มีดนตร ีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอม

หรือปลอยปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา 
(ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคา โดยจัดใหมีผู

บริการขับรองเพลงกับลูกคา หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอ่ืนใดน่ังกับลูกคา 
(ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรอืจัดใหมีการแสดงเตน เชน การเตน

บนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเครื่องดื่ม 
(ง) มีลักษณะของสถานท่ี การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณอื่นใดตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
(๕) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดง

ดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซ่ึงปดทําการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 
(๖) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด”๔ หมายความวา ความผิดตามกฎหมายวาดวยยา

เสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการปองกันการ
ใชสารระเหย และกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

“พนักงานเจาหนาท่ี” สําหรับกรุงเทพมหานคร หมายความถึงผูบัญชาการตํารวจ
นครบาล ในจังหวัดอ่ืน หมายความถึง ผูวาราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๔๕  หามมิใหผูใดตั้งสถานบริการ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาที ่
ในการพิจารณาอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาท่ีคํานึงถึงประวัติการกระทําความผิด

ตอกฎหมายของผูขออนุญาตตั้งสถานบริการประกอบดวย 

                                                 
๔ นิยามคําวา “ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖  
๕ มาตรา ๔ แกไขโดยพระราชบัญญติัสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



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 
 

หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและหลักเกณฑ
เกี่ยวกับประวัติการกระทําความผิดตอกฎหมายของผูขออนุญาตตั้งสถานบริการตามวรรคสอง 
รวมทั้งการขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔ ทวิ๖  
 
มาตรา ๕  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน เมื่อรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจะกําหนดเขตอันมีปริมณฑลจํากัดในทองที่ใดเพื่อการอนุญาตหรือ
งดอนุญาตใหตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ ก็ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๖  ผูขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ ตองมีคุณสมบติั ดังน้ี 
(๑) อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรม 
(๓) ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๔) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคติดตออันเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง 

หรือโรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
(๕) ไมเปนผูเคยตองรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในความผิดตามกฎหมายวาดวยการคาหญิงและเด็กหญิง ตามกฎหมายวาดวยการปรามการทําให
แพรหลายและการคาวัตถุอันลามก หรอืตามกฎหมายวาดวยการปรามการคาประเวณี 

ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตอง
มีคุณสมบัติตามความในวรรคกอน 

 
มาตรา ๗  อาคาร หรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเปนสถานบริการตามมาตรา ๔ 

ตอง 
(๑) ไมอยูใกลชิดวัด สถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรอื

สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาล ท่ีรับผูปวยไวคางคืน สโมสรเยาวชน หรอืหอพักตาม
กฎหมายวาดวยหอพัก ในขนาดที่เห็นไดวาจะกอความเดือดรอนรําคาญแกสถานที่ดังกลาวแลว 

(๒) ไมอยูในยานที่ประชาชนอยูอาศัย อันจะกอความเดือดรอนรําคาญแก
ประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง 

(๓) มีทางถายเทอากาศสะดวก 
 
มาตรา ๘  ถาอาคารหรือสถานท่ีท่ีขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ เปน

ของผูอ่ืน ในชั้นขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผูขออนุญาตตองมีหนังสือแสดงวาไดรับความยินยอม
จากเจาของอาคารหรือสถานที่นั้น 

                                                 
๖ มาตรา ๔ ทว ิยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



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 
 

 
มาตรา ๙  เมื่อไดรับคําขออนุญาตตั้งสถานบริการ ใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา

ส่ังภายในเกาสิบวัน 
 
มาตรา ๑๐  ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการใหใชไดจนถึง วันที ่๓๑ ธันวาคม ของป

ที่ออกใบอนุญาต 
ผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอเสียกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงาน
เจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๑๑๗  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาต หรือไมตออายุ

ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการในกรุงเทพมหานคร ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณตออธิบดีกรมตํารวจ ในจังหวัดอ่ืน ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ
ตอปลัดกระทรวงมหาดไทย การอุทธรณใหกระทําภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันไดรับ
หนังสือพนักงานเจาหนาท่ีแจงการไมอนุญาต หรือไมตออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมตํารวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณ ีใหเปน
ท่ีสุด 

หนังสือของพนักงานเจาหนาท่ีตามความในวรรคแรก ตองแสดงเหตุผลในการไม
ออกใบอนุญาต หรือไมตออายุใบอนุญาตใหผูขอทราบดวย 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการสูญหายหรือชํารุดใน

สาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกําหนดสิบหาวัน 
นับแตวันท่ีไดทราบวาใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุด 

 
มาตรา ๑๓  หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ยาย แกไข เปลี่ยนแปลงหรือ

ตอเติมสถานบริการ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาหนาท่ี 
 
มาตรา ๑๔๘  ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจัดทําบัตรประวัติของพนักงานกอน

เริ่มเขาทํางานในสถานบริการ 
ในกรณีที่รายการในบัตรประวัติเปลี่ยนแปลงไป ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ

แจงการเปลี่ยนแปลงภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
การจัดทํา การเก็บรักษา และการแจงการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัต ิใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๗ มาตรา ๑๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๘ มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



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 
 

การจัดทําบัตรประวัตินั้น ตองไมระบุหนาที่ของพนักงานในทางที่กอใหเกิดความ
เสียหายแกพนักงานนั้น 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว ณ สถานบริการ สูญหายถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองจัดทําบัตรประวัติใหม ภายในกําหนด
เจ็ดวันนับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ และใหนําความในมาตรา 
๑๔ วรรคแรก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖๙  หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ 
(๑) รับผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณเขาทํางานในสถานบริการ 
(๒) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวาย หรอื

ครองสติไมไดเขาไปหรืออยูในสถานบริการระหวางเวลาทําการ 
(๓) จําหนายสุราใหแกผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมได 
(๔) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูซ่ึงไมมีหนาที่เฝาดูแลสถานบริการนั้นพัก

อาศัยหลับนอนในสถานบริการ 
(๕) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใน

สถานบริการ 
(๖) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถานบริการ เวนแต

เปนกรณีที่เจาหนาที่ซึ่งอยูในเครื่องแบบนําเขาไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๖/๑๑๐  หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปลอยปละ

ละเลยใหผูมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณซึ่งมิไดทํางานในสถานบริการนั้นเขาไปในสถานบริการ
ระหวางเวลาทําการ 

เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตรวจ
เอกสารราชการที่มีภาพถายและระบุอายุของผูซึ่งจะเขาไปในสถานบริการ 

ในกรณีที่ผูซึ่งจะเขาไปในสถานบริการไมยินยอมใหตรวจเอกสารราชการหรือไมมี
เอกสารราชการและเขาไปในสถานบริการ ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการแจงใหเจาหนาที่ทราบ
โดยพลัน ท้ังนี ้เจาหนาที่ผูรับแจงและหลักเกณฑและวิธีการในการแจงและการรบัแจงใหเปนไป
ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจะ
มอบหมายใหพนักงานของสถานบริการเปนผูดําเนินการแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๖/๒๑๑  หามมิใหผูใดนําอาวุธเขาไปในสถานบริการ เวนแตผูนั้นเปน

เจาหนาที่ซึ่งอยูในเครื่องแบบและนําเขาไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
                                                 

๙ มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐ มาตรา ๑๖/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



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 
 

 
มาตรา ๑๖/๓๑๒  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการพบหรือมีเหตุอันควร

สงสัยวา มีผูมีอาการมึนเมาจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดเขาไปหรืออยูในสถานบริการ
ระหวางเวลาทําการ มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือมีการฝาฝน
มาตรา ๑๖/๒ ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการแจงใหเจาหนาที่ทราบโดยพลัน ท้ังน้ี เจาหนาที่ผูรับ
แจงและหลักเกณฑและวิธีการในการแจงและการรับแจงใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนด 

การแจงตามวรรคหนึ่ง ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการจะมอบหมายใหพนักงานของ
สถานบริการเปนผูแจงแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๗๑๓  การกําหนดวันเวลาเปดปดของสถานบริการ การจัดสถานที่

ภายนอกและภายในเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อความสะอาดหรือเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจตราของเจาหนาที่ การใชโคมไฟหรือการใหพนักงานติดหมายเลขประจําตัวในสถานบริการ 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘๑๔  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) จะจัดใหมีสุรา น้ํา

ชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย หรือจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการ
บันเทิงดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๙  ในการจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิง ผูรับอนุญาตตั้งสถาน

บริการมีหนาที่ตองควบคุมการแสดงมิใหเปนไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิใหมีสัตวรายเขา
รวมการแสดงในสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกผูชม 

 
มาตรา ๒๐๑๕  เมื่อปรากฏวา ผูไดรับอนุญาตตั้งสถานบริการฝาฝนมาตรา ๑๙ ใน

กรุงเทพมหานคร นายตํารวจทองที่ตั้งแตชั้นสารวัตรขึ้นไป ในจังหวัดอ่ืน ตั้งแตนายอําเภอทองท่ี
ขึ้นไปมีอํานาจส่ังใหงดการแสดงนั้นได 

 
มาตรา ๒๑๑๖  ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติ หรือเม่ือ

สถานบริการใดดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอม
หรือปลอยปละละเลยใหมีการม่ัวสุมเพ่ือกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือมีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือดําเนินกิจการโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝน

                                                                                                                                            
๑๑ มาตรา ๑๖/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๒ มาตรา ๑๖/๓ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓ มาตรา ๑๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๔ มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๕ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๖ มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจไมตออายุใบอนุญาตหรือส่ังพักใชใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได โดย
ใหคํานึงถึงความรายแรงของการกระทําความผิด 

การสั่งพักใชใบอนุญาต ใหส่ังพักไดดังตอไปน้ี 
(๑) กรณีดําเนินกิจการสถานบริการโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ (๒) หรอื (๓) หรือกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ เฉพาะในสวนท่ีไมใช
กําหนดวันเวลาเปดปดสถานบริการ ใหส่ังพักไดคร้ังละไมเกินสามสิบวัน 

(๒) กรณีดําเนินกิจการสถานบริการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการม่ัวสุมเพ่ือกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
หรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือดําเนินกิจการสถานบริการโดยไม
ปฏิบัติตามหรือฝาฝนมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ (๑) (๔) (๕) หรอื (๖) มาตรา ๑๖/๑ วรรคหน่ึง 
มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๑๙ หรือกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกําหนดวัน
เวลาเปดปดสถานบริการใหสั่งพักไดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน 

หลักเกณฑในการพิจารณาวากรณีใดพนักงานเจาหนาที่จะมีคําสั่งหรือไมมีคําสั่ง
ตออายุใบอนุญาตหรือพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตพรอมดวยเหตุผล รวมท้ัง
หลักเกณฑการกําหนดระยะเวลาในการสั่งพักใชใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการอุทธรณคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา ๒๒ หากอุทธรณโดยเหตุตามวรรคสอง (๑) ใหการอุทธรณเปนการทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น หากอุทธรณโดยเหตุตามวรรคสอง (๒) หรือเหตุอ่ืน
ใหพนักงานเจาหนาท่ีผูทําคําส่ังนั้นเปนผูมีอํานาจส่ังใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือเพิก
ถอนใบอนุญาตนั้น แตตองมีคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอใหทุเลาการบังคับ หากพน
กําหนดดังกลาวแลวพนักงานเจาหนาที่ยังไมมีคําสั่งใดใหถือวาเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาต ใหผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีหนวยงานท่ีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ประจําอยูไดรับอุทธรณ ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งอื่นที่ไมใชคําสั่งพักใชใบอนุญาตให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
มาตรา ๒๒๑๗  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่สั่งพักใชหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการในกรุงเทพมหานครมีสิทธิอุทธรณตออธิบดีกรมตํารวจ ในจังหวัดอ่ืน
ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการมีสิทธิอุทธรณตอปลัดกระทรวงมหาดไทย การอุทธรณใหกระทํา
ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือพนักงานเจาหนาที่แจงการสั่งพักใชหรือสั่งเพิก
ถอนการอนุญาต 
                                                 

๑๗ มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมตํารวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณีใหเปน
ท่ีสุด 

 
มาตรา ๒๓  กอนครบกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผูหน่ึง

ผูใดจะยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพื่อตั้งสถานบริการ ณ สถานที่เดียวกันนั้นไมได 
 
มาตรา ๒๔๑๘  เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามบท
แหงพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานบริการแหงใด ใหเจา
พนักงานนั้นมีอํานาจเขาไปตรวจภายในสถานบริการนั้นไดไมวาในเวลาใด ๆ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานผูมีอํานาจตรวจแสดงบัตร
ประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

 
มาตรา ๒๕๑๙  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ผูดําเนินกิจการ ลูกจางหรือคนรับใช

ของสถานบริการ ผูใดสามารถใหความสะดวกแกเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ ได แต
ไมยอมใหความสะดวกนั้นเมื่อเจาพนักงานรองขอ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับ
ไมเกินหน่ึงพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๕ ทวิ๒๐   
 
มาตรา ๒๖๒๑  ผูใดตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต หรือดําเนินกิจการสถาน

บริการเชนวานั้นในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตหรือดําเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่ระบุไว
ในใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๖ ทวิ๒๒   
 
มาตรา ๒๗๒๓  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

๑๒ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง หรอื
กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๒๘๒๔  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ 

(๕) หรอื (๖) ตองระวางโทษปรับไมเกินหกหมื่นบาท 
                                                 

๑๘ มาตรา ๒๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๙ มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๐ มาตรา ๒๕ ทว ิยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑ มาตรา ๒๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๒ มาตรา ๒๖ ทว ิยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

 
มาตรา ๒๘/๑๒๕  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๖/๑ 

วรรคสองหรือวรรคสาม หรือมาตรา ๑๖/๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
ผูใดเขาไปในสถานบริการโดยไมมีหรือไมยอมใหตรวจเอกสารราชการตาม

มาตรา ๑๖/๑ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๒๘/๒๒๖  ผูใดนําอาวุธเขาไปในสถานบริการโดยฝาฝนมาตรา ๑๖/๒ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ในกรณีที่อาวุธตามวรรคหนึ่งเปนอาวุธปน ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกต้ังแต

หนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ในกรณีที่อาวุธตามวรรคหนึ่งเปนวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงคราม ผูฝาฝนตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงยี่สิบป หรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาลงโทษตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ให

ศาลมีอํานาจส่ังใหริบอาวุธนั้นดวย 
 
มาตรา ๒๘/๓๒๗  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ หรอื

ผูใดจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการที่เปนไปในทางลามกหรืออนาจาร ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๘/๔๒๘  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล 

กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลน้ัน 

 
มาตรา ๒๙  เมื่อพระราชบัญญัตินี้ไดใชบังคับในทองที่ใดใหผูตั้งสถานบริการ

ตามมาตรา ๓ (๑) (๒) หรอื (๓) อยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดําเนินกิจการตอไปได
ในเมื่อไดจัดทําบัตรประวัติตามที่บังคับไวในมาตรา ๑๔ และมาขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการ
นั้น โดยเสียคาธรรมเนียมภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในทองที่
นั้น 

ใหผูตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) อยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติ
น้ีใชบังคับในทองท่ีน้ัน 
                                                                                                                                            

๒๔ มาตรา ๒๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕ มาตรา ๒๘/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๒๘/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๗ มาตรา ๒๘/๓ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มาตรา ๒๘/๔ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

 
มาตรา ๓๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติ
นี ้ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 
นายกรัฐมนตร ี

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

อัตราคาธรรมเนียม๒๙ 
   

 
(๑) ใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ฉบบัละ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ใบแทนใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ฉบบัละ    ๑,๐๐๐  บาท 
(๓) การตออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ คร้ังละ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม จะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมให

แตกตางกัน โดยคํานึงถึงลักษณะ ขนาด หรือประเภทของสถานบริการก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๒๙ อัตราคาธรรมเนยีม แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยเหตุที่ปจจุบันไดมีบุคคล
ประกอบกิจการสถานบริการบางประเภทซึ่งอาจดําเนินการไปในทางกระทบกระเทือนตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของประชาชน และจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการ
นั้น ๆ ไมเหมาะสมเปนเหตุใหเยาวชนเอาเยี่ยงอยางจนประพฤติตัวเสื่อมทรามลง เปนการสมควร
ที่จะออกกฎหมายควบคุมสถานบริการนั้น ๆ รวมทั้งการแสดงดวย ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบ
เรียบรอย ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีของชาติตอไป 
 

สุรินทร / แกไข 
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๗ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๓๐ 

 
สุรินทร / แกไข 
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑๓๑ 
 

มาตรา ๑๔  ใหผูตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) อยูแลวกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นโดยเสียคาธรรมเนียมภายใน
กําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาจะ
ไดรับคําส่ังไมอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
 

มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี ้
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการใชประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เพื่อประโยชนแหงความสงบ
เรียบรอย ศีลธรรมอันดีและสวัสดิภาพของประชาชนสมควรกําหนดใหสถานบริการตามมาตรา ๓ 
(๔) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เปนสถานบริการที่จะตั้งขึ้นไดก็ตอเมื่อไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานเชนเดียวกับสถานบริการอื่นในมาตราเดียวกัน และเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติดังกลาวแลวอีกบางมาตราใหสอดคลองตองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ขึ้น 
 

อัมพิกา/แกไข 
๖/๓/๔๕ 

                                                 
๓๐ รก. ๒๕๑๕/๙/๒๗พ/๑๗ มกราคม ๒๕๑๕ 
๓๑ รก.๒๕๒๑/๗๓/๑พ/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 
 

B+A(C) 
 
พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๓๒ 
 

มาตรา ๙  ผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) อยูแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
มาตรา ๓ (๔) ไดสรางความยุงยากใหแกผูประกอบอาชีพสุจริต ทั้งผูตั้งสถานบริการและผูมีอาชีพ
เปนนักรองนักดนตร ีนักแสดงตลก ศิลปนและมายากล ฯ เปนการจํากัดอาชีพและไมสงเสริม
ความสามารถพิเศษของบุคคลทางดานศิลปการดนตรีและการแสดงซ่ึงเปนการสวนทางกับความ
ตองการของรัฐบาลที่จะสงเสริมใหเยาวชนตื่นตัวสนใจศิลปที่ละเอียดออน และสามารถใชความรูนี้
ประกอบอาชีพไดในอนาคตสรางความออนโยนในจิตใจใหแกเยาวชน ลดปญหาอาชญากรรมให
นอยลงหรือหมดไปและเพื่อใหการแสดงดนตรีกระทําไดโดยสะดวก แตทางราชการยังสามารถ
ควบคุมได  จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้ขึ้น 
 

สุรินทร / แกไข 
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

 
พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๓๓ 
 

มาตรา ๑๙  สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตาม (ข) ใน (๓) ของ
บทนิยามคําวา “สถานบริการ” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ตั้งขึ้นกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตองมี
ลักษณะของสถานที่ การบริการหรือผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย ภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับ 

 

                                                 
๓๒ รก.๒๕๒๕/๑๑๓/๑พ/๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 
๓๓ รก.๒๕๔๗/๖ก/๑/๑๒ มกราคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 
 

มาตรา ๒๐  ใหผูตั้งสถานบริการซึ่งเขาลักษณะสถานบริการตาม (ง) ใน (๔) หรอื 
(๖) ของบทนิยามคําวา “สถานบริการ” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 
๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ประสงคจะตั้งสถานบริการตอไป ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตั้งสถานบริการภายในหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงซึ่งออกตาม (ง) ใน (๔) หรอื 
(๖) ของบทนิยามคําวา “สถานบริการ” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 
๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหผูตั้งสถานบริการนั้นประกอบ
กิจการตอไปไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะมีคําสั่งไมอนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูตั้งสถานบริการ ซึ่งเขาลักษณะสถานบริการ
ตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใน (๔) หรอื (๕) ของบทนิยามคําวา “สถานบริการ” ในมาตรา ๓ แหง
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ประสงคจะตั้ง
สถานบริการตอไปดวย โดยใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสองแลวใหพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

 
มาตรา ๒๑  บรรดาใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาน

บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ใหถือวาเปนใบอนุญาตตั้งสถานบรกิารตามพระราชบัญญัตินี ้และใหคงใชได
ตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ในกรณีที่ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการประเภทที่มี
บริการนวดใหแกลูกคาตามมาตรา ๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ กอนการ
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการดังกลาวมิไดดําเนิน
กิจการสถานบริการผิดประเภท และใบอนุญาตดังกลาวใหคงใชไดตอไปจนกวาจะส้ินอายุ
ใบอนุญาตนั้น หรือเมื่อไดรับยกเวนไมเปนสถานบริการตามพระราชบัญญัตินี ้แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๒  บรรดากฎกระทรวงหรือคําส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถาน

บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือคําสั่งที่ออก
ตามพระราชบัญญัติสถานบรกิาร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้นๆ 
ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 
 

พัชรินทร/เนติมา/ฐาปน ี จัดทํา 
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ 
พงษพิลัย / แกไข 

๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ 
 


