๓๕๑

พระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
-------------------ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สังวาลย
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
เปนปที่ ๒๑ ในราชกาลปจจุบัน
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายเพื่อควบคุมสถานบริการบางประเภท
พระมหากษัตริย โดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมีพระบรมราช
โองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑
พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙”
มาตรา ๒
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงั คับในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และเมื่อจะใหใชบังคับในทองที่อื่นใดอีก ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
* มาตรา ๓
ในพระราชบัญญัตินี้
“สถานบริการ” หมายความถึง สถานทีท่ ี่ตงั้ ขึ้นเพื่อใหบริการ โดยหวังประโยชนในการคา ดังตอไปนี้
(๑) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มีและประเภทที่ไมมหี ญิงพาตเนอรบริการ
(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการโดยมี
หญิงบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีที่สาํ หรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลกู คา
(๓) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึง่ มีผูบริการใหแกลูกคา
*(๔) สถานทีท่ ี่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดง
ดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
∗
∗

มาตรา ๓ แกโดย พรบ.สถานบริการ (ฉ. ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๓ (๔) แกอีกโดย พรบ.สถานบริการ (ฉ. ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ นัย ม.๓

๓๕๒
“พนักงานเจาหนาที”่ สําหรับกรุงเทพมหานคร หมายความถึง ผูบัญชาการตํารวจนครบาล ในจังหวัดอื่น
หมายความถึง ผูวา ราชการจังหวัด”
*มาตรา ๔
หามมิใหผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) (๒) (๓) เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่
ผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ตองแจงใหพนักงานเจาหนาทีท่ ราบกอนจัดตัง้ ไมนอยกวาสิบหาวัน
การขออนุญาต เงื่อนไขการอนุญาตและการขอตออายุใบอนุญาต ตามวรรคหนึง่ และการแจงตามวรรคสอง
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
*มาตรา ๔ ทวิ สถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ตองมีผูจัดการทีม่ คี ุณสมบัติตามมาตรา ๖ และตอง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ นอกจากมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ และ
มาตรา ๒๒
มาตรา ๕
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควรจะกําหนดเขตอันมีปริมณฑลจํากัดในทองทีใ่ ดเพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตใหตงั้ สถานบริการ
ตามมาตรา ๔ ก็ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖
ผูขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรม
(๓) ไมเปนผูวกิ ลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคติดตออันเปนที่รังเกียจแกสงั คม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรค
ยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง
(๕) ไมเปนผูเคยตองรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา ใน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการคาหญิงและเด็กหญิงตามกฎหมายวาดวยการปรามการทําใหแพรหลายและ
การคาวัสดุอนั ลามก หรือตามกฎหมายวาดวยการปรามการคาประเวณี
ในกรณีทนี่ ิติบคุ คลเปนผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผูแ ทนของนิติบคุ คลนั้นตองมีคุณสมบัติตามความ
ในวรรคกอน
มาตรา ๗
อาคาร หรือสถานทีท่ ี่ขออนุญาตตั้งเปนสถานบริการตามมาตรา ๔ ตอง
(๑) ไมอยูใกลชิดวัด สถานที่สาํ หรับปฏิบัติพิธกี รรมทางศาสนา โรงเรียน หรือสถานศึกษา
โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผูปวยไวคางคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก ใน
ขนาดที่เห็นไดวาจะกอความเดือดรอนรําคาญแกสถานทีด่ ังกลาวแลว
∗

แก ม.๔ และเพิ่ม ม.๔ ทวิ โดย พรบ.สถานบริการ (ฉ. ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ นัย ม.๔-๕

๓๕๓
(๒)

ไมอยูในยานทีป่ ระชาชนอยูอาศัย อันจะกอความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอ ยู

อาศัยใกลเคียง
(๓) มีทางถายเทอากาศสะดวก
มาตรา ๘
ถาอาคารหรือสถานทีท่ ี่ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ เปนของผูอื่น ในชั้น
ขออนุญาตตัง้ สถานบริการ ผูขออนุญาตตองมีหนังสือแสดงวาไดรบั ความยินยอมจากเจาของอาคารหรือสถานที่
นัน้
มาตรา ๙
เมื่อไดรับคําขออนุญาตตั้งสถานบริการ ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาสั่งภายในเกาสิบ
วัน
มาตรา ๑๐ ใบอนุญาต ใหตั้งสถานบริการใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปทอี่ อกใบอนุญาต
ผูรับอนุญาตผูใ ดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อไดยื่น
คําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสัง่ ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนัน้
* มาตรา ๑๑ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาต หรือไมตออายุใบอนุญาตใหตงั้ สถาน
บริการในกรุงเทพมหานคร ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอทุ ธรณตออธิบดีกรมตํารวจ ใน
จังหวัดอื่น ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสทิ ธิอุทธรณตอปลัดกระทรวงมหาดไทย การอุทธรณให
กระทําภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันไดรับหนังสือพนักงานเจาหนาที่แจงการไมอนุญาตหรือการไมตอ
อายุใบอนุญาต
คําวินจิ ฉัยของอธิบดีกรมตํารวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณี ใหเปนที่สุด
หนังสือของพนักงานเจาหนาที่ตามความในวรรคแรก ตองแสดงเหตุผลในการไมออกใบอนุญาตหรือไม
ตออายุใบอนุญาตใหผูขอทราบดวย
มาตรา ๑๒ ในกรณีใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับอนุญาต
ตั้งสถานบริการยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบวาใบอนุญาตสูญหาย
หรือชํารุด
มาตรา ๑๓ หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ยาย แกไข เปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสถานบริการ
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๑๔ กอนที่ลูกจาง หญิงพาตเนอร หญิงบําเรอ ผูบริการอาบน้ํา นวด หรืออบตัว หรือคนรับใช
เริ่มเขาทํางานในสถานบริการ
ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองจัดทําบัตรประวัติของแตละบุคคลดังกลาว
จํานวนสองชุด เก็บรักษาไว ณ สถานบริการนัน้ หนึ่งชุด และสงไปเก็บรักษาไว ณ สถานีตํารวจทองทีห่ นึ่งชุด
บัตรประวัตินนั้ อยางนอยตองมีรายการชือ่ ที่อยู วันเดือนปเกิด หมายเลขประจําตัว ภาพถายครึ่งตัวหนาตรง
ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร ลายพิมพนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว ชื่อและที่อยูของผูรับรอง ทั้งนี้ ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
*

๓๕๔

∗

มาตรา ๑๑ แกโดย พรบ. สถานบริการ (ฉ. ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ นัย ม. ๕
∗
ดู กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ในกรณีที่รายการในบัตรประวัติเปลี่ยนแปลงไป ใหผรู ับอนุญาตตั้งสถานบริการแจงการเปลีย่ นแปลง
ตามแบบที่กาํ หนดในกฎกระทรวงภายในกําหนดเจ็ดวัน นับแตวนั ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงและใหนําความในวรรค
กอนมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว ณ สถานบริการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองจัดทําบัตรประวัติใหม ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่บัตรนัน้
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญและใหนําความในมาตรา ๑๔ วรรคแรกมาใชบังคับโดยอนุโลม
* มาตรา ๑๖
หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
(๑) รับผูที่มีอายุตา่ํ กวาสิบแปดปบริบูรณเขาทํางานในสถานบริการ
(๒) ยอมใหผูมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณซึ่งมิไดทํางานในสถานบริการเขาไปในสถาน
บริการระหวางเวลาทําการ
(๓) ยอมใหหญิงซึง่ มิไดทํางานในสถานบริการนัน้ เขาไปในสถานบริการโดยไมมชี ายมาดวย
(๔) ยอมใหผทู ี่มีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดเขาไปหรืออยูในสถาน
บริการระหวางเวลาทําการ
(๕) จําหนายสุราใหแกลูกคาที่มอี าการเมาสุราจนประพฤติวนุ วายหรือครองสติไมไดแลว
* (๖) ยอมใหบุคคลดังระบุไวในมาตรา ๓ หรือบุคคลที่มารวมแสดงดนตรีหรือแสดงอื่นใด
เพื่อการบันเทิง พักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ
* มาตรา ๑๗ การกําหนดวันเวลาเปดปดของสถานบริการ การจัดสถานที่ภายนอกและภายในเพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อความสะอาดหรือเพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจาหนาที่ การใชโคมไฟ
หรือการใหหญิงพาตเนอร หญิงบําเรอ ผูบ ริการอาบน้าํ นวด หรืออบตัวและคนรับใช ติดหมายเลขประจําตัวใน
สถานบริการดังกลาว ใหเปนไปตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
* มาตรา ๑๘ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) จะจัดใหมีสุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่ม
อยางอืน่ จําหนาย หรือจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพือ่ การบันเทิงดวยก็ได
มาตรา ๑๙ ในการจัดใหมกี ารแสดงเพื่อความบันเทิง ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการมีหนาที่ตอง
ควบคุมการแสดงมิให เปนไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิใหมีสัตวรายเขารวมการแสดงในสภาพที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายแกผูชม

๓๕๕
* มาตรา ๒๐
เมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตตั้งสถานบริการฝาฝนมาตรา ๑๙ ในกรุงเทพมหานคร
นายตํารวจทองที่ตงั้ แตชนั้ สารวัตรขึ้นไป ในจังหวัดอื่น ตั้งแตนายอําเภอทองที่ขึ้นไปมีอํานาจสัง่ ใหงดการแสดงนัน้
ได
∗

มาตรา ๑๖ แกโดย ปว. ๔๗ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๑
มาตรา ๑๖ (๖) แกโดย พรบ.สถานบริการ (ฉ. ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ นัย ม. ๖
∗
มาตรา ๑๗ แกไขโดย พรบ.สถานบริการ (ฉ. ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ นัย ม. ๗
∗
มาตรา ๑๘ , ๒๐ , ๒๒ แกไขโดย พรบ.สถานบริการ (ฉ. ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ นัย ม. ๘-๙-๑๐
∗

มาตรา ๒๑ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติก็ดี ดําเนินกิจการสถานบริการขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมก็ดี ดําเนินกิจการสถานบริการโดยไมปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินี้ หรือฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ก็ดี พนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจไมตออายุใบอนุญาตหรือสัง่ พักใชใบอนุญาต หรือสัง่ เพิก
ถอนใบอนุญาตได
การสั่งพักใชใบอนุญาต ใหสั่งพักไดครั้งละไมเกินสามสิบวัน
* มาตรา ๒๒ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่สงั่ พักใชหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผูรับอนุญาตตั้งสถาน
บริการในกรุงเทพมหานครมีสิทธิอุทธรณตออธิบดีกรมตํารวจ ในจังหวัดอื่น ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการมีสทิ ธิ
อุทธรณตอปลัดกระทรวงมหาดไทย
การอุทธรณใหกระทําภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวนั ที่ไดรับหนังสือ
พนักงานเจาหนาที่แจงการสัง่ พักใชหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาต
คําวินจิ ฉัยของอธิบดีกรมตํารวจ หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย แลวแตกรณีใหเปนที่สดุ
มาตรา ๒๓ กอนครบกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ถกู เพิกถอนใบอนุญาต ผูหนึ่งผูใดจะยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตเพือ่ ตั้งสถานบริการ ณ สถานที่เดียวกันนัน้ ไมได
* มาตรา ๒๔
เมื่อพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยวามีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวงซึง่ ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ในสถานบริการแหงใด ใหเจาพนักงานนัน้ มีอํานาจเขาไปตรวจภายใน
สถานบริการนัน้ ไดไมวาในเวลาใดๆ
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามวรรคหนึง่ ใหเจาพนักงานผูมีอาํ นาจตรวจแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
* มาตรา ๒๕
ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ผูดําเนินกิจการ ลูกจาง หรือคนรับใชของสถานบริการ
ผูใดสามารถใหความสะดวกแกเจาพนักงานซึง่ ปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ ได แตไมยอมใหความสะดวกนั้นเมื่อ
เจาพนักงานรองขอ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ พันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
* มาตรา ๒๕ ทวิ ผูตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ถาดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือ
ศีลธรรม หรือมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๔ ทวิ พนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจสัง่ หยุดกิจการไดครั้งละไมเกิน
สามสิบวัน

๓๕๖
* มาตรา ๒๖
ผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) (๒) (๓) โดยไมไดรับอนุญาต หรือดําเนินกิจการ
สถานบริการเชนวานัน้ โดยไมไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือใบอนุญาตถูกพักใชหรือถูกเพิกถอนหรือ
ดําเนินกิจการสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ในระหวางถูกสัง่ หยุดกิจการตามมาตรา ๒๕ ทวิ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ

∗

มาตรา ๒๔ และ ๒๕ แกโดย พรบ.สถานบริการ (ฉ. ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ นัย ม.๑๑–๑๒
มาตรา ๒๕ ทวิ เพิ่มโดย พรบ.สถานบริการ (ฉ. ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ นัย ม. ๖
∗
แกมาตรา ๒๖ และเพิ่ม มาตรา ๒๖ ทวิ โดย พรบ.สถานบริการ (ฉ. ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ นัย ม.๗-๘
∗

ในกรณีนิติบุคคลกระทําความผิดตามมาตรานี้ ใหผูดําเนินกิจการสถานบริการนั้นรวมรับผิดชอบกับ
นิติบุคคลดวย
* มาตรา ๒๖ ทวิ ผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) โดยไมแจงตามมาตรา ๔ วรรคสอง หรือตั้ง
สถานบริการฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา ๒๗ ผูรับอนุญาตตัง้ สถานบริการผูใ ดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา
๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือฝาฝนกฎกระทรวง ตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๒๘ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่ หมื่น
บาท
มาตรา ๒๙ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ไดใชบังคับในทองที่ใด ใหผูตงั้ สถานบริการตามมาตรา ๓ (๑)
(๒) หรือ (๓) อยูแลวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดําเนินกิจการตอไปได ในเมื่อไดจัดทําบัตรประวัติตามที่
บังคับไวในมาตรา ๑๔ และมาขอรับใบอนุญาตตัง้ สถานบริการนัน้ โดยเสียคาธรรมเนียมภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในทองที่นนั้
ใหผูตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) อยูแลวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติตามมาตรา ๑๖
และ ๑๗ ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในทองทีน่ ั้น
มาตรา ๓๐ ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอาํ นาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และ
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ถนอม กิตติขจร

๓๕๗
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม
---------------------(๑)
(๒)
(๓)

ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ
ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ
การตออายุใบอนุญาตใหตงั้ สถานบริการ

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๕๐๐ บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยเหตุที่ปจ จุบันไดมีบุคคลประกอบกิจการ
สถานบริการบางประเภท ซึ่งอาจดําเนินการไปในทางกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของ
ประชาชน และจัดใหมกี ารแสดงเพือ่ ความบันเทิงในสถานบริการนัน้ ๆ ไมเหมาะสมเปนเหตุใหเยาวชนเอา
เยี่ยงอยางจนประพฤติตัวเสือ่ มทรามลง เปนการสมควรที่จะออกกฎหมายควบคุมสถานบริการนัน้ ๆ รวมทั้งการ
แสดงดวย ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีของชาติตอไป

๓๕๘

