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พระราชบัญญัติ 
สถานบริการ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

   
 

ในพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สังวาลย0 
ผู2สําเร็จราชการแทนพระองค0 

ให2ไว2 ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 
เป6นป7ท่ี ๒๑ ในรัชกาลป9จจุบัน 

 
โดยท่ีเป6นการสมควรมีกฎหมายเพ่ือควบคุมสถานบริการบางประเภท 
 
พระมหากษัตริย0โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาร=างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา 

จึงมีพระบรมราชโองการให2ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว2 ดังต=อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว=า “พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให2ใช2บังคับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ต้ังแต=

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป6นต2นไป และเม่ือจะให2ใช2บังคับในท2องท่ีอ่ืนใดอีก ให2ตรา
เป6นพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สถานบริการ”๓ หมายความว=า สถานท่ีท่ีต้ังข้ึนเพ่ือให2บริการโดยหวังประโยชน0

ในทางการค2า ดังต=อไปนี้ 
(๑) สถานเต2นรํา รําวง หรือรองเง็ง เป6นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม=มี

คู=บริการ 
(๒) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องด่ืมอย=างอ่ืนจําหน=ายและบริการ โดยมี

ผู2บําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกค2า 
(๓) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซ่ึงมีผู2บริการให2แก=ลูกค2า เว2นแต= 

(ก) สถานท่ีซ่ึงผู2บริการได2ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป6นผู2ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการแพทย0แผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายว=าด2วยการประกอบโรคศิลปะ หรือได2รับ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๘๓/ตอนท่ี ๘๘/หน2า ๖๒๖/๔ ตุลาคม ๒๕๐๙ 
๒ มาตรา ๓ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว=า “สถานบริการ” แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ยกเว2นไม=ต2องข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป6นผู2ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย0แผนไทยประเภท
การนวดไทยตามกฎหมายดังกล=าว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว=าด2วยสถานพยาบาล 

(ข) สถานท่ีเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะต2องมีลักษณะของสถานท่ี 
การบริการหรือผู2ให2บริการเป6นไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทยด2วย ประกาศดังกล=าวจะกําหนดหลักเกณฑ0และ
วิธีการตรวจสอบเพ่ือการรับรองให2เป6นไปตามมาตรฐานนั้นด2วยก็ได2 หรือ 

(ค) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา หรือเครื่องด่ืมอย=างอ่ืนจําหน=ายหรือให2บริการ โดยมีรูป

แบบอย=างหนึ่งอย=างใด ดังต=อไปนี้ 
(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิงและยินยอม

หรือปล=อยปละละเลยให2นักร2อง นักแสดง หรือพนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกค2า 
(ข) มีการจัดอุปกรณ0การร2องเพลงประกอบดนตรีให2แก=ลูกค2า โดยจัดให2มีผู2

บริการขับร2องเพลงกับลูกค2า หรือยินยอมหรือปล=อยปละละเลยให2พนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกค2า 
(ค) มีการเต2นหรือยินยอมให2มีการเต2น หรือจัดให2มีการแสดงเต2น เช=น การเต2น

บนเวทีหรือการเต2นบริเวณโตMะอาหารหรือเครื่องด่ืม 
(ง) มีลักษณะของสถานท่ี การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ0อ่ืนใดตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง 
(๕) สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา หรือเครื่องด่ืมอย=างอ่ืนจําหน=าย โดยจัดให2มีการแสดง

ดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง ซ่ึงปNดทําการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 
(๖) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด”๔ หมายความว=า ความผิดตามกฎหมายว=าด2วย

ยาเสพติดให2โทษ กฎหมายว=าด2วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต=อจิตและประสาท กฎหมายว=าด2วยการปQองกันการ
ใช2สารระเหย และกฎหมายว=าด2วยมาตรการในการปราบปรามผู2กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

“พนักงานเจ2าหน2าท่ี” สําหรับกรุงเทพมหานคร หมายความถึง ผู2บัญชาการตํารวจ
นครบาล ในจังหวัดอ่ืน หมายความถึง ผู2ว=าราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๔๕  ห2ามมิให2ผู2ใดต้ังสถานบริการ เว2นแต=จะได2รับใบอนุญาตจากพนักงาน

เจ2าหน2าท่ี 
ในการพิจารณาอนุญาต ให2พนักงานเจ2าหน2าท่ีคํานึงถึงประวัติการกระทําความผิดต=อ

กฎหมายของผู2ขออนุญาตต้ังสถานบริการประกอบด2วย 
หลักเกณฑ0และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและหลักเกณฑ0

เก่ียวกับประวัติการกระทําความผิดต=อกฎหมายของผู2ขออนุญาตต้ังสถานบริการตามวรรคสอง รวมท้ัง
การขอต=ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให2ต=ออายุใบอนุญาต ให2เป6นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
                                                 

๔ มาตรา ๓ นิยามคําว=า “ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕ มาตรา ๔ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔ ทวิ๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕  เพ่ือรักษาความสงบเรียบร2อยของประชาชน เม่ือรัฐมนตรีว=าการ

กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจะกําหนดเขตอันมีปริมณฑลจํากัดในท2องที่ใดเพื่อการอนุญาตหรือ
งดอนุญาตให2ตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ ก็ให2กระทําได2โดยตราเป6นพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๖  ผู2ขออนุญาตต้ังสถานบริการตามมาตรา ๔ ต2องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) อายุไม=ต่ํากว=ายี่สิบป7บริบูรณ0 
(๒) ไม=เป6นผู2มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร=องในศีลธรรม 
(๓) ไม=เป6นผู2วิกลจริต หรือจิตฟ9SนเฟTอนไม=สมประกอบ 
(๔) ไม=เป6นผู2เจ็บปUวยด2วยโรคติดต=ออันเป6นท่ีรังเกียจแก=สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ

โรคยาเสพติดให2โทษอย=างร2ายแรง 
(๕) ไม=เป6นผู2เคยต2องรับโทษในความผิดเก่ียวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในความผิดตามกฎหมายว=าด2วยการค2าหญิงและเด็กหญิง ตามกฎหมายว=าด2วยการปรามการทําให2
แพร=หลายและการค2าวัตถุอันลามก หรือตามกฎหมายว=าด2วยการปรามการค2าประเวณี 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป6นผู2ขออนุญาตต้ังสถานบริการ ผู2แทนของนิติบุคคลนั้นต2องมี
คุณสมบัติตามความในวรรคก=อน 

 
มาตรา ๗  อาคาร หรือสถานท่ีท่ีขออนุญาตต้ังเป6นสถานบริการตามมาตรา ๔ ต2อง 
(๑) ไม=อยู=ใกล2ชิดวัด สถานท่ีสําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียนหรือ

สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลท่ีรับผู2ปUวยไว2ค2างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมาย
ว=าด2วยหอพัก ในขนาดท่ีเห็นได2ว=าจะก=อความเดือดร2อนรําคาญแก=สถานท่ีดังกล=าวแล2ว 

(๒) ไม=อยู=ในย=านท่ีประชาชนอยู=อาศัย อันจะก=อความเดือดร2อนรําคาญแก=ประชาชน
ผู2อยู=อาศัยใกล2เคียง 

(๓) มีทางถ=ายเทอากาศสะดวก 
 
มาตรา ๘  ถ2าอาคารหรือสถานท่ีท่ีขออนุญาตต้ังสถานบริการตามมาตรา ๔ เป6นของ

ผู2อ่ืน ในชั้นขออนุญาตต้ังสถานบริการ ผู2ขออนุญาตต2องมีหนังสือแสดงว=าได2รับความยินยอมจาก
เจ2าของอาคารหรือสถานท่ีนั้น 

 
มาตรา ๙  เม่ือได2รับคําขออนุญาตต้ังสถานบริการ ให2พนักงานเจ2าหน2าท่ีพิจารณาสั่ง

ภายในเก2าสิบวัน 
 
มาตรา ๑๐  ใบอนุญาตให2ต้ังสถานบริการให2ใช2ได2จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของป7ท่ี

ออกใบอนุญาต 
ผู2รับอนุญาตผู2 ใดประสงค0จะขอต=ออายุใบอนุญาต จะต2องยื่นคําขอเสียก=อน

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได2ยื่นคําขอดังกล=าวแล2ว จะประกอบกิจการต=อไปก็ได2จนกว=าพนักงาน
เจ2าหน2าท่ีจะสั่งไม=อนุญาตให2ต=ออายุใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๑๑๗  ในกรณีพนักงานเจ2าหน2าท่ีไม=ออกใบอนุญาต หรือไม=ต=ออายุใบอนุญาต

ให2ตั้งสถานบริการในกรุงเทพมหานคร ผู2ขออนุญาตหรือผู2ขอต=ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ0ต=ออธิบดี
กรมตํารวจ ในจังหวัดอ่ืน ผู2ขออนุญาตหรือผู2ขอต=ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ0ต=อปลัดกระทรวง
มหาดไทย การอุทธรณ0ให2กระทําภายในกําหนดสามสิบวัน นับแต=วันได2รับหนังสือพนักงานเจ2าหน2าท่ี
แจ2งการไม=อนุญาต หรือไม=ต=ออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมตํารวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย แล2วแต=กรณี ให2เป6นท่ีสุด 
หนังสือของพนักงานเจ2าหน2าท่ีตามความในวรรคแรก ต2องแสดงเหตุผลในการไม=ออก

ใบอนุญาต หรือไม=ต=ออายุใบอนุญาตให2ผู2ขอทราบด2วย 
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีใบอนุญาตให2ต้ังสถานบริการสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ 

ให2ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกําหนดสิบห2าวัน นับแต=วันท่ีได2
ทราบว=าใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุด 

 
มาตรา ๑๓  ห2ามมิให2ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการย2าย แก2ไข เปลี่ยนแปลงหรือต=อ

เติมสถานบริการ เว2นแต=จะได2รับอนุญาตเป6นหนังสือจากพนักงานเจ2าหน2าท่ี 
 
มาตรา ๑๔๘  ให2ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการจัดทําบัตรประวัติของพนักงานก=อนเริ่ม

เข2าทํางานในสถานบริการ 
ในกรณีท่ีรายการในบัตรประวัติเปลี่ยนแปลงไป ให2ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการแจ2ง

การเปลี่ยนแปลงภายในเจ็ดวันนับแต=วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
การจัดทํา การเก็บรักษา และการแจ2งการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติ ให2เป6นไปตาม

หลักเกณฑ0และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
การจัดทําบัตรประวัตินั้น ต2องไม=ระบุหน2าท่ีของพนักงานในทางท่ีก=อให2เกิดความ

เสียหายแก=พนักงานนั้น 
 
มาตรา ๑๕  ในกรณีบัตรประวัติซ่ึงเก็บรักษาไว2 ณ สถานบริการสูญหาย ถูกทําลาย 

หรือชํารุดในสาระสําคัญ ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการต2องจัดทําบัตรประวัติใหม= ภายในกําหนดเจ็ดวัน
นับแต=วันท่ีบัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ และให2นําความในมาตรา ๑๔ วรรคแรก 
มาใช2บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖๙  ห2ามมิให2ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการ 
(๑) รับผู2มีอายุต่ํากว=าสิบแปดป7บริบูรณ0เข2าทํางานในสถานบริการ 

                                                 
๗ มาตรา ๑๑ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๘ มาตรา ๑๔ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙ มาตรา ๑๖ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ยินยอมหรือปล=อยปละละเลยให2ผู2มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ=นวาย หรือครอง
สติไม=ได2เข2าไปหรืออยู=ในสถานบริการระหว=างเวลาทําการ 

(๓) จําหน=ายสุราให2แก=ผู2มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ=นวายหรือครองสติไม=ได2 
(๔) ยินยอมหรือปล=อยปละละเลยให2ผู2ซ่ึงไม=มีหน2าท่ีเฝQาดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัย

หลับนอนในสถานบริการ 
(๕) ยินยอมหรือปล=อยปละละเลยให2มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใน

สถานบริการ 
(๖) ยินยอมหรือปล=อยปละละเลยให2มีการนําอาวุธเข2าไปในสถานบริการ เว2นแต=เป6น

กรณีท่ีเจ2าหน2าท่ีซ่ึงอยู=ในเครื่องแบบนําเข2าไปเพ่ือปฏิบัติหน2าท่ีตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๖/๑๑๐  ห2ามมิให2ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการยินยอมหรือปล=อยปละ

ละเลยให2ผู2มีอายุต่ํากว=ายี่สิบป7บริบูรณ0ซ่ึงมิได2ทํางานในสถานบริการนั้นเข2าไปในสถานบริการระหว=างเวลา
ทําการ เพ่ือปฏิบัติการให2เป6นไปตามวรรคหนึ่ง ให2ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการตรวจเอกสาร
ราชการท่ีมีภาพถ=ายและระบุอายุของผู2ซ่ึงจะเข2าไปในสถานบริการ 

ในกรณีท่ีผู2ซ่ึงจะเข2าไปในสถานบริการไม=ยินยอมให2ตรวจเอกสารราชการหรือไม=มี
เอกสารราชการและเข2าไปในสถานบริการ ให2ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการแจ2งให2เจ2าหน2าท่ีทราบโดยพลัน  
ท้ังนี้  เจ2าหน2าท่ีผู2รับแจ2งและหลักเกณฑ0และวิธีการในการแจ2งและการรับแจ2งให2เป6นไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการจะ
มอบหมายให2พนักงานของสถานบริการเป6นผู2ดําเนินการแทนก็ได2 

 
มาตรา ๑๖/๒๑๑  ห2ามมิให2ผู2ใดนําอาวุธเข2าไปในสถานบริการ เว2นแต=ผู2นั้นเป6น

เจ2าหน2าท่ีซ่ึงอยู=ในเครื่องแบบและนําเข2าไปเพ่ือปฏิบัติหน2าท่ีตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๖/๓๑๒  ในกรณีท่ีผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว=า 

มีผู2มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ=นวายหรือครองสติไม=ได2เข2าไปหรืออยู=ในสถานบริการระหว=างเวลาทําการ 
มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือมีการฝUาฝTนมาตรา ๑๖/๒ ให2ผู2รับอนุญาต
ต้ังสถานบริการแจ2งให2เจ2าหน2าท่ีทราบโดยพลัน  ท้ังนี้ เจ2าหน2าท่ีผู2รับแจ2งและหลักเกณฑ0และวิธีการใน
การแจ2งและการรับแจ2งให2เป6นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 

การแจ2งตามวรรคหนึ่ง ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการจะมอบหมายให2พนักงานของ
สถานบริการเป6นผู2แจ2งแทนก็ได2 

 
มาตรา ๑๗๑๓  การกําหนดวันเวลาเปNดปNดของสถานบริการ การจัดสถานท่ีภายนอก

และภายในเพ่ือความเป6นระเบียบเรียบร2อย เพ่ือความสะอาดหรือเพ่ือความสะดวกในการตรวจตรา
                                                 

๑๐ มาตรา ๑๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑ มาตรา ๑๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๒ มาตรา ๑๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๓ มาตรา ๑๗ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ของเจ2าหน2าท่ี การใช2โคมไฟหรือการให2พนักงานติดหมายเลขประจําตัวในสถานบริการ ให2เป6นไป 
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘๑๔  ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) จะจัดให2มีสุรา น้ําชา 

หรือเครื่องด่ืมอย=างอ่ืนจําหน=าย หรือจัดให2มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิงด2วยก็ได2 
 
มาตรา ๑๙  ในการจัดให2มีการแสดงเพ่ือความบันเทิง ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการมี

หน2าท่ีต2องควบคุมการแสดงมิให2เป6นไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิให2มีสัตว0ร2ายเข2าร=วมการแสดง
ในสภาพท่ีอาจก=อให2เกิดอันตรายแก=ผู2ชม 

 
มาตรา ๒๐๑๕  เมื่อปรากฏว=า ผู2ได2รับอนุญาตตั้งสถานบริการฝUาฝTนมาตรา ๑๙ 

ในกรุงเทพมหานคร นายตํารวจท2องท่ีตั้งแต=ชั้นสารวัตรข้ึนไป ในจังหวัดอ่ืน ต้ังแต=นายอําเภอท2องท่ีข้ึน
ไปมีอํานาจสั่งให2งดการแสดงนั้นได2 

 
มาตรา ๒๑๑๖  ในกรณีท่ีผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการขาดคุณสมบัติ หรือเม่ือสถาน

บริการใดดําเนินกิจการขัดต=อความสงบเรียบร2อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอมหรือปล=อย
ปละละเลยให2มีการม่ัวสุมเพ่ือกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือมีการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติดในสถานบริการ หรือดําเนินกิจการโดยไม=ปฏิ บั ติตามหรือฝUาฝTนบทบัญญัติแห=ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให2พนักงานเจ2าหน2าท่ีมีอํานาจไม=ต=อ
อายุใบอนุญาตหรือสั่งพักใช2ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได2 โดยให2คํานึงถึงความร2ายแรงของ
การกระทําความผิด 

การสั่งพักใช2ใบอนุญาต ให2สั่งพักได2 ดังต=อไปนี้ 
(๑) กรณีดําเนินกิจการสถานบริการโดยไม=ปฏิบัติตามหรือฝUาฝTนมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 

มาตรา ๑๖ (๒) หรือ (๓) หรือกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ เฉพาะในส=วนท่ีไม=ใช=กําหนดวันเวลาเปNด
ปNดสถานบริการ ให2สั่งพักได2ครั้งละไม=เกินสามสิบวัน 

(๒) กรณีดําเนินกิจการสถานบริการขัดต=อความสงบเรียบร2อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ยินยอมหรือปล=อยปละละเลยให2มีการม่ัวสุมเพ่ือกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือมี
การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือดําเนินกิจการสถานบริการโดยไม=ปฏิบัติ
ตามหรือฝUาฝTนมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ (๑) (๔) (๕) หรือ (๖) มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒ 
มาตรา ๑๙ หรือกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ เฉพาะในส=วนท่ีเก่ียวกับกําหนดวันเวลาเปNดปNดสถาน
บริการ ให2สั่งพักได2ครั้งละไม=เกินเก2าสิบวัน 

หลักเกณฑ0ในการพิจารณาว=ากรณีใดพนักงานเจ2าหน2าท่ีจะมีคําสั่งหรือไม=มีคําสั่งต=อ
อายุใบอนุญาตหรือพักใช2ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตพร2อมด2วยเหตุผล รวมท้ังหลักเกณฑ0การ
กําหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช2ใบอนุญาตให2เป6นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๘ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๕ มาตรา ๒๐ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๖ มาตรา ๒๑ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการอุทธรณ0คําสั่งพักใช2หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา ๒๒ หากอุทธรณ0โดยเหตุตามวรรคสอง (๑) ให2การอุทธรณ0เป6นการทุเลาการบังคับตาม
คําสั่งพักใช2หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น หากอุทธรณ0โดยเหตุตามวรรคสอง (๒) หรือเหตุอ่ืน ให2พนักงาน
เจ2าหน2าท่ีผู2ทําคําสั่งนั้นเป6นผู2มีอํานาจสั่งให2ทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช2หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
แต=ต2องมีคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแต=วันท่ีได2รับคําขอให2ทุเลาการบังคับ หากพ2นกําหนดดังกล=าวแล2ว
พนักงานเจ2าหน2าท่ียังไม=มีคําสั่งใดให2ถือว=าเป6นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช2หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้น 

ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ0คําสั่งพักใช2ใบอนุญาต ให2ผู2มีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ0พิจารณาให2แล2วเสร็จภายในสิบห2าวันนับแต=วันท่ีหน=วยงานท่ีผู2มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ0
ประจําอยู=ได2รับอุทธรณ0 ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ0คําสั่งอ่ืนท่ีไม=ใช=คําสั่งพักใช2ใบอนุญาตให2
เป6นไปตามกฎหมายว=าด2วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
มาตรา ๒๒๑๗  ในกรณีพนักงานเจ2าหน2าท่ีสั่งพักใช2หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ผู2รับ

อนุญาตต้ังสถานบริการในกรุงเทพมหานครมีสิทธิอุทธรณ0ต=ออธิบดีกรมตํารวจ ในจังหวัดอ่ืนผู2รับ
อนุญาตต้ังสถานบริการมีสิทธิอุทธรณ0ต=อปลัดกระทรวงมหาดไทย การอุทธรณ0ให2กระทําภายใน
กําหนดสิบห2าวันนับแต=วันท่ีได2รับหนังสือพนักงานเจ2าหน2าท่ีแจ2งการสั่งพักใช2หรือสั่งเพิกถอนการ
อนุญาต 

คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมตํารวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย แล2วแต=กรณี ให2เป6นท่ีสุด 
 
มาตรา ๒๓  ก=อนครบกําหนดเก2าสิบวันนับแต=วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู2หนึ่งผู2ใด

จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพ่ือต้ังสถานบริการ ณ สถานท่ีเดียวกันนั้นไม=ได2 
 
มาตรา ๒๔๑๘  เม่ือพนักงานฝUายปกครองหรือตํารวจชั้นผู2ใหญ=ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญามีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว=ามีการฝUาฝTน หรือไม=ปฏิบัติตามบทแห=ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานบริการแห=งใด ให2เจ2า
พนักงานนั้นมีอํานาจเข2าไปตรวจภายในสถานบริการนั้นได2ไม=ว=าในเวลาใด ๆ  

ในการปฏิบัติหน2าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให2เจ2าพนักงานผู2 มีอํานาจตรวจแสดงบัตร
ประจําตัวต=อบุคคลท่ีเก่ียวข2อง 

 
มาตรา ๒๕๑๙  ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการ ผู2ดําเนินกิจการ ลูกจ2างหรือคนรับใช2

ของสถานบริการ ผู2ใดสามารถให2ความสะดวกแก=เจ2าพนักงานซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ ได2 แต=ไม=
ยอมให2ความสะดวกนั้นเม่ือเจ2าพนักงานร2องขอ ต2องระวางโทษจําคุกไม=เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม=เกิน
หนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

                                                 
๑๗ มาตรา ๒๒ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๘ มาตรา ๒๔ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๙ มาตรา ๒๕ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๕ ทวิ๒๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๖๒๑  ผู2ใดต้ังสถานบริการโดยไม=ได2รับอนุญาต หรือดําเนินกิจการสถาน

บริการเช=นว=านั้นในระหว=างถูกพักใช2ใบอนุญาต หรือดําเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทท่ีระบุไว2ใน
ใบอนุญาต ต2องระวางโทษจําคุกไม=เกินหนึ่งป7 หรือปรับไม=เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๖ ทวิ๒๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๗๒๓  ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการผู2ใดฝUาฝTนหรือไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๑๗ ต2องระวางโทษปรับไม=เกินห2าหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๒๘๒๔  ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการผู2ใดฝUาฝTนมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ 

(๕) หรือ (๖) ต2องระวางโทษปรับไม=เกินหกหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๒๘/๑๒๕  ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการผู2ใดไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสอง

หรือวรรคสาม หรือมาตรา ๑๖/๓ ต2องระวางโทษปรับไม=เกินห2าหม่ืนบาท 
ผู2ใดเข2าไปในสถานบริการโดยไม=มีหรือไม=ยอมให2ตรวจเอกสารราชการตามมาตรา 

๑๖/๑ วรรคสาม ต2องระวางโทษปรับไม=เกินห2าพันบาท 
 
มาตรา ๒๘/๒๒๖  ผู 2ใดนําอาวุธเข2าไปในสถานบริการโดยฝUาฝTนมาตรา ๑๖/๒ 

ต2องระวางโทษจําคุกไม=เกินหกเดือน หรือปรับไม=เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ในกรณีท่ีอาวุธตามวรรคหนึ่งเป6นอาวุธปTน ผู2ฝUาฝTนต2องระวางโทษจําคุกต้ังแต=หนึ่งป7

ถึงห2าป7 หรือปรับต้ังแต=สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ในกรณีท่ีอาวุธตามวรรคหนึ่งเป6นวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงคราม ผู2ฝUาฝTนต2องระวาง

โทษจําคุกต้ังแต=สองป7ถึงยี่สิบป7 หรือปรับต้ังแต=สี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาลงโทษตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ให2ศาลมี

อํานาจสั่งให2ริบอาวุธนั้นด2วย 
 

                                                 
๒๐ มาตรา ๒๕ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑ มาตรา ๒๖ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๒ มาตรา ๒๖ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ มาตรา ๒๗ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๔ มาตรา ๒๘ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕ มาตรา ๒๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖ มาตรา ๒๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๘/๓๒๗  ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการผู2ใดไม=ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ หรือผู2ใด
จัดให2มีการแสดงเพ่ือความบันเทิงในสถานบริการท่ีเป6นไปในทางลามกหรืออนาจาร ต2องระวางโทษ
จําคุกไม=เกินสามป7 หรือปรับไม=เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๘/๔๒๘  ในกรณีท่ีผู2กระทําความผิดเป6นนิติบุคคล ถ2าการกระทําความผิด

ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู2จัดการ หรือบุคคลใด
ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล=าวมีหน2าท่ีต2องสั่งการหรือ
กระทําการและละเว2นไม=สั่งการหรือไม=กระทําการจนเป6นเหตุให2นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู2นั้นต2อง
รับโทษตามท่ีบัญญัติไว2สําหรับความผิดนั้น ๆ ด2วย 

 
มาตรา ๒๙  เม่ือพระราชบัญญัตินี้ได2ใช2บังคับในท2องท่ีใด ให2ผู2ต้ังสถานบริการตาม

มาตรา ๓ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู=แล2วก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับดําเนินกิจการต=อไปได2ในเม่ือได2
จัดทําบัตรประวัติตามท่ีบังคับไว2ในมาตรา ๑๔ และมาขอรับใบอนุญาตต้ังสถานบริการนั้น โดยเสีย
ค=าธรรมเนียมภายในกําหนดสามสิบวัน นับแต=วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับในท2องท่ีนั้น 

ให2ผู2ต้ังสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) อยู=แล2วก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแต=วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2
บังคับในท2องท่ีนั้น 

 
มาตรา ๓๐  ให2รัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให2มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดค=าธรรมเนียมไม=เกินอัตราในบัญชีท2ายพระราชบัญญัตินี้ 
ยกเว2นค=าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได2ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล2วให2ใช2บังคับได2 
 
 

ผู2รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๒๗ มาตรา ๒๘/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๘ มาตรา ๒๘/๔ แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก2ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห=งกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู2แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค=าธรรมเนียม๒๙ 
   

 
(๑) ใบอนุญาตต้ังสถานบริการ ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบแทนใบอนุญาตต้ังสถานบริการ ฉบับละ ๑,๐๐๐   บาท 
(๓) การต=ออายุใบอนุญาตต้ังสถานบริการ  ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดค=าธรรมเนียม จะกําหนดอัตราค=าธรรมเนียมให2

แตกต=างกัน โดยคํานึงถึงลักษณะ ขนาด หรือประเภทของสถานบริการก็ได2 

                                                 
๒๙ อัตราค=าธรรมเนียม แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยเหตุท่ีป9จจุบันได2มีบุคคลประกอบ
กิจการสถานบริการบางประเภทซ่ึงอาจดําเนินการไปในทางกระทบกระเทือนต=อความสงบเรียบร2อย
หรือศีลธรรมของประชาชน และจัดให2มีการแสดงเพ่ือความบันเทิงในสถานบริการนั้น ๆ ไม=เหมาะสม
เป6นเหตุให2เยาวชนเอาเยี่ยงอย=างจนประพฤติตัวเสื่อมทรามลง เป6นการสมควรท่ีจะออกกฎหมาย
ควบคุมสถานบริการนั้น ๆ รวมท้ังการแสดงด2วย  ท้ังนี้ เพ่ือรักษาไว2ซ่ึงความสงบเรียบร2อย ศีลธรรม 
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีของชาติต=อไป 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๗ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕๓๐ 

 
ข2อ ๒  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให2ใช2บังคับต้ังแต=วันท่ี ๑ กุมภาพันธ0 พ.ศ. 

๒๕๑๕ เป6นต2นไป 
 

โดยท่ีคณะปฏิวัติได2พิจารณาเห็นว=า สถานบริการตามกฎหมายว=าด2วยสถานบริการ อาทิเช=น สถาน
เต2นรํา รําวง ท่ีมีหญิงพาตเนอร0บริการ สถานจําหน=ายสุรา น้ําชาหรือเครื่องด่ืมอย=างอ่ืนโดยมีหญิง
สําหรับปรนนิบัติลูกค2า หรือสถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีหญิงบริการให2แก=ลูกค2าชาย 
เป6นสถานที่ท่ีไม=ควรให2เยาวชนเข2าไปใช2บริการหรือใช2เป6นท่ีม่ัวสุม สมควรแก2ไขกฎหมายท่ีใช2อยู=ใน
ป9จจุบันจํากัดมิให2ผู2ซ่ึงมีอายุต่ํากว=ายี่สิบป7บริบูรณ0เข2าไปในสถานบริการ  
 
พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑๓๑ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให2ใช2บังคับเม่ือพ2นกําหนดสามสิบวันนับแต=วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป6นต2นไป 
 
มาตรา ๑๔  ให2ผู2ต้ังสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) อยู=แล2วก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้

ใช2บังคับ มาขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นโดยเสียค=าธรรมเนียมภายในกําหนดสามสิบวัน 
นับแต=วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ และให2ดําเนินกิจการต=อไปได2จนกว=าจะได2รับคําสั่งไม=อนุญาต
จากพนักงานเจ2าหน2าท่ี 

 
มาตรา ๑๕  ให2รัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือประโยชน0แห=งความสงบ
เรียบร2อย ศีลธรรมอันดีและสวัสดิภาพของประชาชน สมควรกําหนดให2สถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) 
แห=งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป6นสถานบริการท่ีจะต้ังข้ึนได2ก็ต=อเม่ือได2รับใบอนุญาต
จากเจ2าพนักงานเช=นเดียวกับสถานบริการอ่ืนในมาตราเดียวกัน และเพ่ือแก2ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ดังกล=าวแล2วอีกบางมาตราให2สอดคล2องต2องกัน  จึงจําเป6นต2องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
                                                 

๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๘๙/ตอนท่ี ๙/ฉบับพิเศษ หน2า ๒๗/๑๗ มกราคม ๒๕๑๕ 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๙๕/ตอนท่ี ๗๓/ฉบับพิเศษ หน2า ๑/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๓๒ 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให2ใช2บังคับต้ังแต=วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป6นต2นไป 
 

มาตรา ๙  ผู2ใดต้ังสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) อยู=แล2วก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช2บังคับ ให2แจ2งเป6นหนังสือต=อพนักงานเจ2าหน2าท่ีภายในสามสิบวันนับแต=วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2
บังคับ 

 
มาตรา ๑๐  ให2รัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓ (๔) 
ได2สร2างความยุ=งยากให2แก=ผู2ประกอบอาชีพสุจริต ทั้งผู2ตั้งสถานบริการและผู2มีอาชีพเป6นนักร2อง 
นักดนตรี นักแสดงตลก ศิลปNนและมายากลฯ เป6นการจํากัดอาชีพและไม=ส=งเสริมความสามารถพิเศษ
ของบุคคลทางด2านศิลปการดนตรีและการแสดงซ่ึงเป6นการสวนทางกับความต2องการของรัฐบาลท่ีจะ
ส=งเสริมให2เยาวชนต่ืนตัวสนใจศิลปท่ีละเอียดอ=อน และสามารถใช2ความรู2นี้ประกอบอาชีพได2ในอนาคต 
สร2างความอ=อนโยนในจิตใจให2แก=เยาวชน ลดป9ญหาอาชญากรรมให2น2อยลงหรือหมดไป และเพ่ือให2
การแสดงดนตรีกระทําได2โดยสะดวก แต=ทางราชการยังสามารถควบคุมได2  จึงจําเป6นต2องตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖๓๓ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให2ใช2บังคับต้ังแต=วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป6นต2นไป 
 

มาตรา ๑๙  สถานท่ีเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทยตาม (ข) ใน (๓) ของบท
นิยามคําว=า “สถานบริการ” ในมาตรา ๓ แห=งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงแก2ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ท่ีต้ังข้ึนก=อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ ต2องมีลักษณะของ
สถานที่ การบริการหรือผู2ให2บริการเป6นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทย ภายในหนึ่งร2อยแปดสิบวันนับแต=วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ 

 
มาตรา ๒๐  ให2ผู2ต้ังสถานบริการซ่ึงเข2าลักษณะสถานบริการตาม (ง) ใน (๔) หรือ (๖) 

ของบทนิยามคําว=า “สถานบริการ” ในมาตรา ๓ แห=งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
                                                 

๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๙๙/ตอนท่ี ๑๑๓/ฉบับพิเศษ หน2า ๑/๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๒๑/ตอนท่ี ๖ ก/หน2า ๑/๑๒ มกราคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ท่ีประสงค0จะต้ังสถานบริการต=อไป ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้ัง
สถานบริการภายในหกสิบวันนับแต=วันท่ีกฎกระทรวงซ่ึงออกตาม (ง) ใน (๔) หรือ (๖) ของบทนิยาม
คําว=า “สถานบริการ” ในมาตรา ๓ แห=งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ และให2ผู2ต้ังสถานบริการนั้นประกอบกิจการต=อไปได2จนกว=าพนักงาน
เจ2าหน2าท่ีจะมีคําสั่งไม=อนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งให2ใช2บังคับแก=ผู2ต้ังสถานบริการ ซ่ึงเข2าลักษณะสถานบริการตาม 
(ก) (ข) หรือ (ค) ใน (๔) หรือ (๕) ของบทนิยามคําว=า “สถานบริการ” ในมาตรา ๓ แห=ง
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ท่ีประสงค0จะต้ังสถาน
บริการต=อไปด2วย โดยให2ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้ังสถานบริการภายในหกสิบวันนับแต=วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ 

เม่ือพนักงานเจ2าหน2าท่ีได2รับคําขอรับใบอนุญาตต้ังสถานบริการตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองแล2ว ให2พิจารณาคําขอให2แล2วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต=วันท่ีได2รับคําขอ 

 
มาตรา ๒๑  บรรดาใบอนุญาตให2ต้ังสถานบริการท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถาน

บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ให2ถือว=าเป6นใบอนุญาตต้ังสถานบริการตามพระราชบัญญัตินี้ และให2คงใช2ได2
ต=อไปจนกว=าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ในกรณีท่ีใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป6นใบอนุญาตให2ต้ังสถานบริการประเภทท่ีมี
บริการนวดให2แก=ลูกค2าตามมาตรา ๓ (๒) แห=งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ก=อนการ
แก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให2ถือว=าผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการดังกล=าวมิได2ดําเนินกิจการ
สถานบริการผิดประเภท และใบอนุญาตดังกล=าวให2คงใช2ได2ต=อไปจนกว=าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น หรือ
เม่ือได2รับยกเว2นไม=เป6นสถานบริการตามพระราชบัญญัตินี้ แล2วแต=กรณี 

 
มาตรา ๒๒  บรรดากฎกระทรวงหรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 

พ.ศ. ๒๕๐๙ ท่ีใช2บังคับอยู=ก=อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช2บังคับ ให2ยังคงใช2บังคับได2ต=อไปเท=าท่ีไม=ขัด
หรือแย2งกับบทบัญญัติแห=งพระราชบัญญัตินี้  จนกว=าจะมีกฎกระทรวงหรือคําสั่ง ท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซ่ึงแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้นๆ ใช2บังคับ 

 
มาตรา ๒๓  ให2รัฐมนตรีว=าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ ใช2บังคับมาเป6นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการท่ีไม=เหมาะสมกับสภาพการณ0ใน
ป9จจุบัน สมควรแก2ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล=าว โดยเฉพาะในเรื่องบทนิยามของสถานบริการเพ่ือให2มี
ความหมายท่ีชัดเจนเฉพาะการประกอบกิจการท่ีอาจดําเนินการไปในทางกระทบกระเทือนต=อความ
สงบเรียบร2อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเป6นสถานท่ีท่ีไม=ควรให2เยาวชนเข2าไปใช2บริการหรือ
ใช2เป6นท่ีม่ัวสุม โดยมิได2มีเจตนารมณ0จะให2มีความหมายครอบคลุมไปถึงสถานท่ีท่ีไม=ได2ดําเนินกิจการไป
ในลักษณะดังกล=าว เช=น สถานท่ีท่ีมีวัตถุประสงค0ด2านการศึกษาหรือกีฬา นอกจากนี้ได2แก2ไขวิธีการ
จัดต้ังสถานบริการบางประเภทเฉพาะท่ีปรากฏชัดเจนในขณะนี้ว=าอาจดําเนินการไปในทาง
กระทบกระเทือนต=อความสงบเรียบร2อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงในป9จจุบันเพียงแต=แจ2ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

แล2วก็ประกอบการได2เลยทําให2การควบคุมตรวจสอบกระทําได2ไม=ท่ัวถึง และบางครั้งก=อให2เกิดป9ญหา
กับสังคม โดยเปลี่ยนมาเป6นต2องได2รับใบอนุญาตก=อนจึงจะประกอบการได2 เพ่ือให2การควบคุม
ตรวจสอบทําได2อย=างเข2มงวดพร2อมท้ังกําหนดมาตรการต=าง ๆ เพ่ือใช2บังคับกับสถานบริการทุก
ประเภท เพ่ือให2สถานบริการไม=เป6นแหล=งม่ัวสุม เป6นสถานท่ีปลอดจากการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติด และเป6นสถานท่ีท่ีปลอดภัยของผู2ใช2บริการ โดยกําหนดหน2าท่ีให2ผู2รับอนุญาตต้ังสถานบริการ
และผู2ใช2สถานบริการปฏิบัติ รวมท้ังปรับปรุงอัตราค=าธรรมเนียมท2ายพระราชบัญญัติ  จึงจําเป6นต2องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว=าบทบัญญัติแห=งกฎหมายขัด
หรือแย2งต=อรัฐธรรมนูญ๓๔ 
 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
วินิจฉัยว=า พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ ขัดหรือแย2งต=อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๙ วรรคสอง จึงเป6นอันใช2บังคับมิได2ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ 
 
พระราชบัญญัติแก2ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห=งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู2แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๓๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให2ใช2บังคับต้ังแต=วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป6นต2นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได2มีคําวินิจฉัยว=า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส=วนท่ีสันนิษฐานให2
กรรมการผู2จัดการ ผู2จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต2องรับโทษ
ทางอาญาร=วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม=ปรากฏว=ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย2งต=อรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป6นอันใช2บังคับไม=ได2ตามรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต=อมาศาลรัฐธรรมนูญได2มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล=าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ̂ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย2งต=อรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป6นอันใช2บังคับไม=ได2ตามรัฐธรรมนูญแห=งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก2ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล=าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให2ขัดหรือแย2งต=อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป6นต2องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๗๐ ก/หน2า ๑๙/๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เล=ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน2า ๑/๑๑ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ชวัลพร/ปรับปรุง 
๑๕ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๖ กุมภาพันธ0 ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


