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พระราชบัญญัติ 
สถานบริการ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

------ 
 

ในพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สังวาลย 
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

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

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายเพื่อควบคุมสถานบริการบางประเภท 
 
พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมี

พระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีตั้งแตวัน

ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และเมื่อจะใหใชบังคับในทองที่อื่นใดอีก ใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๒  ในพระราชบัญญตัินี ้
“สถานบริการ” หมายความถึง สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการโดยหวังประโยชนในการคา 

ดังตอไปนี้ 
(๑) สถานเตนรํา รําวง หรอืรองเง็ง ประเภทท่ีมีและประเภทท่ีไมมีหญิงพาตเนอรบรกิาร 
(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการ โดยมีหญิง

บําเรอสําหรับปรนนบิัติลูกคา หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอน หรือมีบริการนวดใหแกลูกคา 
(๓) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา 
(๔)๓ สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายโดยจัดใหมีการแสดง

ดนตร ีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง 

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



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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“พนักงานเจาหนาท่ี” สําหรับกรุงเทพมหานคร หมายความถึงผูบัญชาการตํารวจนคร
บาล ในจังหวัดอื่น หมายความถึง ผูวาราชการจังหวัด 

 
มาตรา ๔๔  หามมิใหผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) (๒) (๓) เวนแตจะไดรบั

ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
ผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอนจัดตั้งไม

นอยกวาสิบหาวัน 
การขออนุญาต เงื่อนไขการอนุญาตและการขอตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและการ

แจงตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔ ทวิ๕  สถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ตองมีผูจัดการที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 

๖ และตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้นอกจากมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ 
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ 

 
มาตรา ๕  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน เม่ือรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจะกําหนดเขตอันมีปริมณฑลจํากัดในทองที่ใดเพื่อการอนุญาตหรืองด
อนุญาตใหตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ ก็ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

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

โรคยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
(๕) ไมเปนผูเคยตองรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ใน

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการคาหญิงและเด็กหญิง ตามกฎหมายวาดวยการปรามการทําใหแพรหลาย
และการคาวัตถุอันลามก หรอืตามกฎหมายวาดวยการปรามการคาประเวณี 

ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผูแทนของนิติบุคคลน้ันตองมี
คุณสมบัติตามความในวรรคกอน 

 
มาตรา ๗  อาคาร หรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเปนสถานบริการตามมาตรา ๔ ตอง 

                                                                                                                                                                                     
๓ มาตรา ๓ (๔) แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๔ มาตรา ๔ แกไขโดยพระราชบัญญติัสถานบริการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๕ มาตรา ๔ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) ไมอยูใกลชิดวัด สถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรอื
สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาล ท่ีรับผูปวยไวคางคืน สโมสรเยาวชน หรอืหอพักตามกฎหมายวา
ดวยหอพัก ในขนาดที่เห็นไดวาจะกอความเดือดรอนรําคาญแกสถานที่ดังกลาวแลว 

(๒) ไมอยูในยานที่ประชาชนอยูอาศัย อันจะกอความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยู
อาศัยใกลเคียง 

(๓) มีทางถายเทอากาศสะดวก 
 
มาตรา ๘  ถาอาคารหรือสถานท่ีท่ีขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ เปนของผูอื่น 

ในชั้นขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผูขออนุญาตตองมีหนังสือแสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของอาคาร
หรือสถานที่นั้น 

 
มาตรา ๙  เมื่อไดรับคําขออนุญาตตั้งสถานบริการ ใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาส่ัง

ภายในเกาสิบวัน 
 
มาตรา ๑๐  ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการใหใชไดจนถึง วันที ่๓๑ ธันวาคม ของปท่ีออก

ใบอนุญาต 
ผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้น

อายุ เม่ือไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาต หรือไมตออายุใบอนุญาตให

ตั้งสถานบริการในกรุงเทพมหานคร ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตออธิบดีกรม
ตํารวจ ในจังหวัดอ่ืน ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอปลัดกระทรวงมหาดไทย 
การอุทธรณใหกระทําภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันไดรับหนังสือพนักงานเจาหนาท่ีแจงการไม
อนุญาต หรือไมตออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมตํารวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณ ีใหเปนท่ีสุด 
หนังสือของพนักงานเจาหนาท่ีตามความในวรรคแรก ตองแสดงเหตุผลในการไมออก

ใบอนุญาต หรือไมตออายุใบอนุญาตใหผูขอทราบดวย 
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ให

ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดทราบวา
ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุด 

 

                                                           
๖ มาตรา ๑๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๑๓  หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ยาย แกไข เปลี่ยนแปลงหรือตอเติม
สถานบริการ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาหนาท่ี 

 
มาตรา ๑๔  กอนที่ลูกจาง หญิงพาตเนอร หญงิบําเรอ ผูบริการอาบน้ํา นวด หรืออบตัว 

หรือคนรับใชเริ่มเขาทํางานในสถานบริการ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองจัดทําบัตรประวัติของแตละ
บุคคลดังกลาว จํานวนสองชุด เก็บรักษาไว ณ สถานบริการนั้นหนึ่งชุด และสงไปเก็บรักษาไว ณ สถานี
ตํารวจทองท่ีหน่ึงชุด บัตรประวัตินั้นอยางนอยตองมีรายการ ชื่อ ท่ีอยู วัน เดือน ปเกิด หมายเลข
ประจําตัว ภาพถายครึ่งตัวหนาตรง ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ลายพิมพน้ิวมือท้ังสิบน้ิว ช่ือและท่ีอยูของผู
รับรอง  ท้ังน้ี ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่รายการบัตรประวัตเิปลี่ยนแปลงไป ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการแจงการ
เปลี่ยนแปลงตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
ใหนําความในวรรคกอนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว ณ สถานบริการ สูญหายถูกทําลาย หรอื

ชํารุดในสาระสําคัญ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองจัดทําบัตรประวัติใหม ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต
วันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ และใหนําความในมาตรา ๑๔ วรรคแรก มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖๗  หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ 
(๑) รับผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณเขาทํางานในสถานบริการ 
(๒) ยอมใหผูมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณซึ่งมิไดทํางานในสถานบริการนัน้เขาไปในสถาน

บริการระหวางเวลาทําการ 
(๓) ยอมใหหญิงซึ่งมิไดทํางานในสถานบริการนั้นเขาไปในสถานบริการโดยไมมีชายมา

ดวย 
(๔) ยอมใหผูมีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดเขาไปหรืออยูใน

สถานบริการระหวางเวลาทําการ 
(๕) จําหนายสุราใหแกลูกคาซึ่งมีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดแลว 
(๖)๘ ยอมใหบุคคลดังระบุไวในมาตรา ๓ หรือบุคคลที่มารวมแสดงดนตรีหรือแสดงอื่น

ใดเพื่อการบันเทิง พักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ 
 
มาตรา ๑๗๙  การกําหนดวันเวลาเปดปดของสถานบริการ การจัดสถานท่ีภายนอกและ

ภายในเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อความสะอาดหรือเพื่อความสะดวกในการตรวจตราของ

                                                           
๗ มาตรา ๑๖ แกไขโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๔๗ ลงวนัที ่๑๗ มกราคม ๒๕๑๕ 
๘ มาตรา ๑๖ (๖) แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เจาหนาที ่การใชโคมไฟ หรอืการใหหญงิพาตเนอร หญงิบําเรอ ผูบริการอาบน้าํ นวด หรืออบตัว และคน
รับใชติดหมายเลขประจําตัวในสถานบริการดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘๑๐  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) จะจัดใหมีสุรา น้ําชา หรือ

เครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย หรือจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงดวยก็ได 
 
มาตรา ๑๙  ในการจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิง ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการมี

หนาที่ตองควบคุมการแสดงมิใหเปนไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิใหมีสัตวรายเขารวมการแสดงใน
สภาพที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกผูชม 

 
มาตรา ๒๐๑๑  เมื่อปรากฏวา ผูไดรับอนุญาตตั้งสถานบริการฝาฝนมาตรา ๑๙ ใน

กรุงเทพมหานคร นายตํารวจทองที่ตั้งแตชั้นสารวัตรขึ้นไป ในจังหวัดอ่ืน ตั้งแตนายอําเภอทองที่ขึ้นไปมี
อํานาจส่ังใหงดการแสดงนั้นได 

 
มาตรา ๒๑  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติก็ดี ดําเนินกิจการสถานบริการขัด

ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมก็ดี ดําเนินกิจการสถานบริการโดยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
หรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ก็ด ีพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจไมตออายุใบอนุญาตหรือส่ังพัก
ใชใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

การสั่งพักใชใบอนุญาต ใหส่ังพักไดคร้ังละไมเกินสามสิบวัน 
 
มาตรา ๒๒๑๒  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่สั่งพักใชหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูรับ

อนุญาตตั้งสถานบริการในกรุงเทพมหานครมีสิทธิอุทธรณตออธิบดีกรมตํารวจ ในจังหวัดอื่นผูรับอนุญาต
ตั้งสถานบริการมีสิทธิอุทธรณตอปลัดกระทรวงมหาดไทย การอุทธรณใหกระทําภายในกําหนดสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือพนักงานเจาหนาที่แจงการสั่งพักใชหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาต 

คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมตํารวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๓  กอนครบกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผูหน่ึงผูใดจะ

ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเพื่อตั้งสถานบริการ ณ สถานที่เดียวกันนั้นไมได 
 

                                                                                                                                                                                     
๙ มาตรา ๑๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๐ มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๑ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๒ มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๒๔๑๓  เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี ้
หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานบรกิารแหงใด ใหเจาพนักงานนั้นมีอํานาจเขาไป
ตรวจภายในสถานบริการนั้นไดไมวาในเวลาใด ๆ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานผูมีอํานาจตรวจแสดงบัตรประจําตวัตอ
บุคคลท่ีเก่ียวของ 

 
มาตรา ๒๕๑๔  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ผูดําเนินกิจการ ลูกจางหรือคนรับใชของ

สถานบริการ ผูใดสามารถใหความสะดวกแกเจาพนักงานซ่ึงปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ ได แตไมยอมให
ความสะดวกนั้นเม่ือเจาพนักงานรองขอ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาทหรือทั้งจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๒๕ ทวิ๑๕  ผูตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ถาดําเนินกิจการขัดตอความสงบ

เรียบรอย หรือศีลธรรม หรือมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๔ ทวิ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังหยุด
กิจการไดครั้งละไมเกินสามสิบวัน 

 
มาตรา ๒๖๑๖  ผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) (๒) (๓) โดยไมไดรับอนุญาต 

หรือดําเนินกิจการสถานบริการเชนวานั้นโดยไมไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือใบอนุญาตถูกพัก
ใชหรือถูกเพิกถอน หรือดําเนินกิจการสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ในระหวางถูกสั่งหยุดกิจการตาม
มาตรา ๒๕ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีนิติบุคคลกระทําความผิดตามมาตรานี้ ใหผูดําเนินกิจการสถานบริการนั้นรวมรับ
ผิดกับนิติบุคคลดวย 

 
มาตรา ๒๖ ทวิ๑๗  ผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) โดยไมแจงตามมาตรา ๔ 

วรรคสอง หรือตั้งสถานบริการฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๗  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ 

มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือฝาฝนกฎกระทรวง ตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองพันบาท 
                                                           

๑๓ มาตรา ๒๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๔ มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๑๕ มาตรา ๒๕ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๖ มาตรา ๒๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๗ มาตรา ๒๖ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๒๘  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษปรับไม

เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๙  เมื่อพระราชบญัญัตินี้ไดใชบังคับในทองที่ใดใหผูตั้งสถานบริการตามมาตรา 

๓ (๑) (๒) หรอื (๓) อยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับดําเนินกิจการตอไปไดในเมื่อไดจัดทํา
บัตรประวัติตามที่บังคับไวในมาตรา ๑๔ และมาขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้น โดยเสียคาธรรมเนียม
ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในทองที่นั้น 

ใหผูตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) อยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับในทองที่
นั้น 

 
มาตรา ๓๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และ

ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี ้ยกเวน
คาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 
นายกรัฐมนตร ี

 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัตราคาธรรมเนียม 
------ 

(๑) ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ  ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ  ฉบบัละ   ๑๐๐ บาท 
(๓) การตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ คร้ังละ    ๕๐๐ บาท 

 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยเหตุที่ปจจุบันไดมีบุคคลประกอบ
กิจการสถานบริการบางประเภทซึ่งอาจดําเนินการไปในทางกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมของประชาชน และจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการนั้น ๆ ไมเหมาะสมเปนเหตุ
ใหเยาวชนเอาเยี่ยงอยางจนประพฤติตัวเสื่อมทรามลง เปนการสมควรที่จะออกกฎหมายควบคุมสถาน
บริการนัน้ ๆ รวมท้ังการแสดงดวย ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย ศีลธรรม วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีของชาติตอไป 
 

สุรินทร / แกไข 
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๗ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๑๘ 

 
สุรินทร / แกไข 
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑๑๙ 
 

มาตรา ๑๔  ใหผูตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) อยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใช
บังคับ มาขอรับใบอนุญาตตัง้สถานบริการนั้นโดยเสียคาธรรมเนียมภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับคําส่ังไมอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที ่
 

มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

                                                           
๑๘ รก. ๒๕๑๕/๙/๒๗พ/๑๗ มกราคม ๒๕๑๕ 
๑๙ รก.๒๕๒๑/๗๓/๑พ/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการใชประกาศพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เพื่อประโยชนแหงความสงบเรียบรอย 
ศีลธรรมอันดีและสวัสดิภาพของประชาชนสมควรกําหนดใหสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) แหง
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เปนสถานบริการที่จะตั้งขึ้นไดก็ตอเม่ือไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานเชนเดียวกับสถานบริการอื่นในมาตราเดียวกัน และเพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาว
แลวอีกบางมาตราใหสอดคลองตองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 

อัมพิกา/แกไข 
๖/๓/๔๕ 

B+A(C) 
 
พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๒๐ 
 

มาตรา ๙  ผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) อยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๓ (๔) 
ไดสรางความยุงยากใหแกผูประกอบอาชีพสุจริต ทั้งผูตั้งสถานบริการและผูมีอาชีพเปนนักรองนักดนตรี 
นักแสดงตลก ศิลปนและมายากล ฯ เปนการจํากัดอาชีพและไมสงเสริมความสามารถพิเศษของบุคคล
ทางดานศิลปการดนตรีและการแสดงซึ่งเปนการสวนทางกับความตองการของรัฐบาลที่จะสงเสริมให
เยาวชนตื่นตัวสนใจศิลปที่ละเอียดออน และสามารถใชความรูนี้ประกอบอาชีพไดในอนาคตสรางความ
ออนโยนในจิตใจใหแกเยาวชน ลดปญหาอาชญากรรมใหนอยลงหรือหมดไปและเพื่อใหการแสดงดนตรี
กระทําไดโดยสะดวก แตทางราชการยังสามารถควบคุมได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 

สุรินทร / แกไข 
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B (C) 
พัชรินทร/เนติมา/ฐาปน ี จัดทํา 
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 

                                                           
๒๐ รก.๒๕๒๕/๑๑๓/๑พ/๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 


