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พระราชบัญญัติ 
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

-------------------- 
 

ในพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สังวาลย 
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

เปนปที่ ๒๑ ในราชกาลปจจุบัน 
 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายเพื่อควบคุมสถานบริการบางประเภท 
 พระมหากษัตริย โดยคําแนะนาํและยนิยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมพีระบรมราช
โองการใหตราพระราชบัญญติัข้ึนไว ดังตอไปนี ้
 มาตรา ๑ พระราชบัญญติันี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถานบรกิาร พ.ศ. ๒๕๐๙” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญติันี้ใหใชบังคับในจังหวัดพระนคร  และจังหวัดธนบุรี  ต้ังแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และเมื่อจะใหใชบังคับในทองที่อ่ืนใดอีก ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
          * มาตรา ๓ ในพระราชบญัญัตินี้ 
 “สถานบริการ” หมายความถึง สถานทีท่ี่ต้ังขึ้นเพื่อใหบริการ โดยหวงัประโยชนในการคา ดังตอไปนี ้
  (๑) สถานเตนรํา   รําวง    หรือรองเงง็ ประเภทที่มีและประเภทที่ไมมหีญิงพาตเนอรบริการ 
  (๒) สถานที่ที่มีอาหาร  สุรา  น้ําชา  หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการโดยมี
หญิงบาํเรอสําหรับปรนนบัิติลูกคา หรือโดยมีที่สําหรับพกัผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา 
  (๓) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึง่มีผูบริการใหแกลูกคา 
            *(๔) สถานทีท่ี่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจาํหนาย โดยจดัใหมีการแสดง
ดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบนัเทงิ 
 
∗ มาตรา ๓ แกโดย พรบ.สถานบริการ (ฉ. ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
∗ มาตรา ๓ (๔) แกอีกโดย พรบ.สถานบริการ (ฉ. ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ นัย ม.๓ 
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 “พนักงานเจาหนาที”่ สําหรบักรุงเทพมหานคร หมายความถงึ ผูบัญชาการตํารวจนครบาล ในจงัหวัดอื่น 
หมายความถงึ ผูวาราชการจังหวัด” 
 *มาตรา ๔  หามมิใหผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) (๒) (๓) เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที ่
 ผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ตองแจงใหพนกังานเจาหนาทีท่ราบกอนจัดตัง้ไมนอยกวาสิบหาวนั 
 การขออนุญาต เงื่อนไขการอนุญาตและการขอตออายุใบอนุญาต ตามวรรคหนึง่และการแจงตามวรรคสอง 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 *มาตรา ๔ ทว ิ  สถานบรกิารตามมาตรา ๓ (๔) ตองมีผูจัดการทีม่คุีณสมบัติตามมาตรา ๖ และตอง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ นอกจากมาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ และ
มาตรา ๒๒ 
 มาตรา ๕  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เห็นสมควรจะกําหนดเขตอันมีปริมณฑลจํากัดในทองทีใ่ดเพื่อการอนญุาตหรืองดอนุญาตใหต้ังสถานบรกิาร
ตามมาตรา ๔ ก็ใหกระทาํไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๖  ผูขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
  (๑) อายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
  (๒) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรม 
  (๓) ไมเปนผูวกิลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (๔) ไมเปนผูเจ็บปวยดวยโรคติดตออันเปนที่รังเกียจแกสังคม   โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรค
ยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
  (๕) ไมเปนผูเคยตองรับโทษในความผิดเกี่ยวกบัเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา   ใน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการคาหญงิและเด็กหญงิตามกฎหมายวาดวยการปรามการทําใหแพรหลายและ
การคาวัสดุอันลามก หรือตามกฎหมายวาดวยการปรามการคาประเวณี 
 ในกรณีทีน่ิติบุคคลเปนผูขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมคุีณสมบัติตามความ
ในวรรคกอน 
 มาตรา ๗  อาคาร หรือสถานทีท่ี่ขออนญุาตตั้งเปนสถานบรกิารตามมาตรา ๔ ตอง 
  (๑) ไมอยูใกลชิดวดั สถานที่สําหรับปฏิบัติพิธกีรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือสถานศึกษา 
โรงพยาบาล    สถานพยาบาลที่รับผูปวยไวคางคนื  สโมสรเยาวชน   หรือหอพกัตามกฎหมายวาดวยหอพัก ใน
ขนาดที่เหน็ไดวาจะกอความเดือดรอนรําคาญแกสถานทีดั่งกลาวแลว 
 
∗ แก ม.๔ และเพิ่ม ม.๔ ทวิ โดย พรบ.สถานบริการ (ฉ. ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ นัย ม.๔-๕ 
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  (๒) ไมอยูในยานทีป่ระชาชนอยูอาศัย อันจะกอความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยู
อาศัยใกลเคียง 
  (๓) มีทางถายเทอากาศสะดวก 
 มาตรา ๘  ถาอาคารหรอืสถานทีท่ี่ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๔ เปนของผูอ่ืน ในชั้น
ขออนุญาตตัง้สถานบรกิาร ผูขออนุญาตตองมหีนงัสอืแสดงวาไดรับความยนิยอมจากเจาของอาคารหรือสถานที่
นัน้ 
 มาตรา ๙ เมื่อไดรับคําขออนุญาตตั้งสถานบรกิาร ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาสั่งภายในเกาสิบ
วัน 
 มาตรา ๑๐ ใบอนุญาต ใหต้ังสถานบริการใหใชไดจนถงึวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ของปทีอ่อกใบอนุญาต 
 ผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคาํขอเสยีกอนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อไดยื่น
คําขอดงักลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนกังานเจาหนาที่จะสัง่ไมอนญุาตใหตออายุใบอนุญาตนัน้ 
          * มาตรา ๑๑ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาต หรือไมตออายุใบอนุญาตใหต้ังสถาน
บริการในกรุงเทพมหานคร ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตออธิบดีกรมตํารวจ ใน
จังหวัดอื่น ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอปลัดกระทรวงมหาดไทย     การอุทธรณให
กระทําภายในกําหนดสามสบิวัน     นบัแตวันไดรับหนังสือพนกังานเจาหนาที่แจงการไมอนุญาตหรือการไมตอ
อายุใบอนุญาต 
 คําวินจิฉัยของอธิบดีกรมตํารวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแลวแตกรณี ใหเปนที่สุด 
 หนงัสือของพนักงานเจาหนาที่ตามความในวรรคแรก ตองแสดงเหตุผลในการไมออกใบอนุญาตหรือไม
ตออายุใบอนญุาตใหผูขอทราบดวย 
 มาตรา ๑๒ ในกรณีใบอนญุาตใหต้ังสถานบริการสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคญั ใหผูรับอนญุาต
ต้ังสถานบริการยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกําหนดสิบหาวนั นับแตวันที่ไดทราบวาใบอนญุาตสูญหาย
หรือชํารุด 
 มาตรา ๑๓ หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ยาย แกไข เปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสถานบริการ 
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนงัสือจากพนักงานเจาหนาที ่
 มาตรา ๑๔ กอนที่ลูกจาง หญิงพาตเนอร หญิงบําเรอ ผูบริการอาบน้ํา นวด หรืออบตัว หรือคนรับใช
เร่ิมเขาทาํงานในสถานบริการ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองจดัทําบัตรประวติัของแตละบุคคลดังกลาว
จํานวนสองชดุ เก็บรักษาไว ณ สถานบริการนัน้หนึ่งชดุ และสงไปเก็บรักษาไว ณ สถานีตํารวจทองทีห่นึ่งชุด 
บัตรประวัตินัน้อยางนอยตองมีรายการชือ่ ที่อยู วันเดือนปเกิด หมายเลขประจาํตัว ภาพถายครึ่งตัวหนาตรง 
ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร ลายพิมพนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว ชื่อและที่อยูของผูรับรอง ทั้งนี้ ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
* 
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∗ มาตรา ๑๑  แกโดย พรบ. สถานบริการ (ฉ. ๒)  พ.ศ. ๒๕๒๑  นัย ม. ๕ 
∗ ดู กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 
 
 ในกรณีที่รายการในบัตรประวัติเปลี่ยนแปลงไป ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบรกิารแจงการเปลีย่นแปลง
ตามแบบที่กาํหนดในกฎกระทรวงภายในกําหนดเจ็ดวนั นับแตวนัทีม่ีการเปลี่ยนแปลงและใหนําความในวรรค
กอนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๕ ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเกบ็รักษาไว ณ สถานบรกิารสญูหาย ถูกทําลาย หรือชาํรุดใน
สาระสําคัญ  ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองจัดทําบตัรประวัติใหม  ภายในกําหนดเจ็ดวนันับแตวันที่บัตรนัน้
สูญหาย ถูกทาํลาย หรือชาํรุดในสาระสําคญัและใหนําความในมาตรา ๑๔ วรรคแรกมาใชบังคับโดยอนุโลม 
         * มาตรา ๑๖ หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ 
  (๑) รับผูที่มีอายุตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณเขาทํางานในสถานบริการ 
  (๒) ยอมใหผูมีอายุตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณซึ่งมไิดทํางานในสถานบรกิารเขาไปในสถาน
บริการระหวางเวลาทาํการ 
  (๓) ยอมใหหญงิซึง่มิไดทํางานในสถานบรกิารนัน้เขาไปในสถานบริการโดยไมมชีายมาดวย 
  (๔) ยอมใหผูที่มีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดเขาไปหรืออยูในสถาน
บริการระหวางเวลาทาํการ 
  (๕) จําหนายสุราใหแกลูกคาที่มอีาการเมาสุราจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดแลว 
           * (๖) ยอมใหบุคคลดังระบุไวในมาตรา ๓ หรือบุคคลที่มารวมแสดงดนตรีหรือแสดงอื่นใด
เพื่อการบนัเทงิ พักอาศัยหลบันอนในสถานบริการ 
         * มาตรา ๑๗ การกําหนดวนัเวลาเปดปดของสถานบริการ การจัดสถานที่ภายนอกและภายในเพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อความสะอาดหรือเพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจาหนาที ่ การใชโคมไฟ
หรือการใหหญิงพาตเนอร หญิงบาํเรอ ผูบริการอาบน้าํ นวด หรืออบตัวและคนรับใช ติดหมายเลขประจําตัวใน
สถานบรกิารดงักลาว ใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
          * มาตรา ๑๘ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) จะจัดใหมีสุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่ม
อยางอืน่จําหนาย  หรือจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพือ่การบันเทิงดวยก็ได 
 มาตรา ๑๙ ในการจัดใหมกีารแสดงเพื่อความบนัเทงิ ผูรับอนญุาตตั้งสถานบริการมีหนาที่ตอง
ควบคุมการแสดงมิให เปนไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิใหมีสัตวรายเขารวมการแสดงในสภาพที่อาจ
กอใหเกิดอนัตรายแกผูชม 
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         * มาตรา ๒๐ เมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตตั้งสถานบริการฝาฝนมาตรา ๑๙ ในกรุงเทพมหานคร 
นายตาํรวจทองที่ต้ังแตชัน้สารวัตรขึ้นไป ในจงัหวดัอื่น ต้ังแตนายอาํเภอทองที่ข้ึนไปมีอํานาจสัง่ใหงดการแสดงนัน้
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 ดําเนนิกิจการสถานบริการขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมกดี็ ดําเนนิกิจการสถานบริการโดยไมปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี ้หรือฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบญัญัตินี้ก็ดี พนกังานเจาหนาที่มีอํานาจไมตออายุใบอนุญาตหรือส่ังพักใชใบอนุญาต หรือส่ังเพิก
ถอนใบอนุญาตได 
 การสั่งพักใชใบอนุญาต ใหส่ังพักไดคร้ังละไมเกินสามสบิวัน 
         * มาตรา ๒๒ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ส่ังพักใชหรือส่ังเพิกถอนใบอนญุาตผูรับอนญุาตตั้งสถาน
บริการในกรุงเทพมหานครมสิีทธิอุทธรณตออธิบดีกรมตํารวจ ในจังหวัดอื่น ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการมีสิทธิ
อุทธรณตอปลัดกระทรวงมหาดไทย การอุทธรณใหกระทําภายในกําหนดสิบหาวนันับแตวนัที่ไดรับหนงัสือ
พนักงานเจาหนาที่แจงการสัง่พักใชหรือส่ังเพิกถอนการอนุญาต 
 คําวินจิฉัยของอธิบดีกรมตํารวจ หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย แลวแตกรณีใหเปนที่สุด 
 มาตรา ๒๓ กอนครบกําหนดเกาสิบวนั นับแตวันที่ถกูเพิกถอนใบอนญุาต ผูหนึ่งผูใดจะยื่นคําขอรบั
ใบอนุญาตเพือ่ต้ังสถานบรกิาร ณ สถานที่เดียวกันนัน้ไมได 
       * มาตรา ๒๔ เมื่อพนกังานฝายปกครองหรอืตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณา
ความอาญา  มีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยวามีการฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้  หรือ
กฎกระทรวงซึง่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ในสถานบริการแหงใด ใหเจาพนักงานนัน้มีอํานาจเขาไปตรวจภายใน
สถานบรกิารนัน้ไดไมวาในเวลาใดๆ 
 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึง่ ใหเจาพนักงานผูมีอํานาจตรวจแสดงบัตรประจาํตวัตอบุคคลทีเ่กีย่วของ 
         * มาตรา ๒๕ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ผูดําเนนิกิจการ ลูกจาง หรือคนรับใชของสถานบรกิาร    
ผูใดสามารถใหความสะดวกแกเจาพนกังานซึง่ปฏิบัติการตามมาตรา ๒๔ ได แตไมยอมใหความสะดวกนั้นเมื่อ
เจาพนักงานรองขอ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่พนับาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 
         * มาตรา ๒๕ ทว ิ ผูต้ังสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔)  ถาดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือ
ศีลธรรม  หรือมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๔ ทว ิพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสัง่หยุดกิจการไดคร้ังละไมเกิน
สามสิบวนั 



 ๓๕๖

       * มาตรา ๒๖ ผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๑) (๒) (๓) โดยไมไดรับอนุญาต หรือดําเนนิกิจการ
สถานบรกิารเชนวานัน้ โดยไมไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต หรือใบอนุญาตถูกพักใชหรือถูกเพกิถอนหรือ
ดําเนนิกิจการสถานบรกิารตามมาตรา ๓ (๔) ในระหวางถูกสัง่หยุดกจิการตามมาตรา ๒๕ ทว ิ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกนิหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมืน่บาท     หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 
  
 
∗ 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 
 ในกรณีนิติบุคคลกระทาํความผิดตามมาตรานี้ ใหผูดําเนินกิจการสถานบริการนั้นรวมรับผิดชอบกับ
นิติบุคคลดวย 
          * มาตรา ๒๖ ทว ิ ผูใดตั้งสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) โดยไมแจงตามมาตรา ๔ วรรคสอง หรือต้ัง
สถานบริการฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
 มาตรา ๒๗ ผูรับอนุญาตตัง้สถานบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา 
๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือฝาฝนกฎกระทรวง ตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองพันบาท 
 มาตรา ๒๘ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษปรบัไมเกินหนึง่หมื่น
บาท 
 มาตรา ๒๙ เมื่อพระราชบญัญัตินี้ไดใชบังคับในทองที่ใด ใหผูต้ังสถานบรกิารตามมาตรา ๓ (๑) 
(๒) หรือ (๓) อยูแลวกอนวนัทีพ่ระราชบญัญัตินี้ใชบังคับดําเนนิกิจการตอไปได ในเมื่อไดจัดทําบัตรประวัติตามที่
บังคับไวในมาตรา ๑๔ และมาขอรับใบอนญุาตตัง้สถานบริการนัน้ โดยเสยีคาธรรมเนียมภายในกาํหนดสามสิบวนั
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในทองที่นัน้ 
 ใหผูต้ังสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) อยูแลวกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ 
และ ๑๗ ภายในกําหนดสามสิบวัน  นับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในทองทีน่ั้น 
 มาตรา ๓๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกาํหนดคาธรรมเนียมไมเกนิอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และ
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
 กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม  กิตติขจร 



 ๓๕๗

          นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
---------------------- 

 
(๑) ใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการ   ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบแทนใบอนญุาตใหต้ังสถานบริการ  ฉบับละ    ๑๐๐ บาท 
(๓) การตออายุใบอนุญาตใหต้ังสถานบรกิาร  ฉบับละ    ๕๐๐ บาท 
 
 
หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญติัฉบับนี้คือ โดยเหตุที่ปจจบัุนไดมีบุคคลประกอบกิจการ
สถานบรกิารบางประเภท ซึ่งอาจดาํเนนิการไปในทางกระทบกระเทอืนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมของ
ประชาชน และจัดใหมกีารแสดงเพือ่ความบนัเทิงในสถานบริการนัน้ ๆ ไมเหมาะสมเปนเหตุใหเยาวชนเอา
เยี่ยงอยางจนประพฤติตัวเสือ่มทรามลง เปนการสมควรที่จะออกกฎหมายควบคมุสถานบรกิารนัน้ ๆ รวมทั้งการ
แสดงดวย ทั้งนี้เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีของชาติตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




