คําอธิบายกฎหมายสถานบริการ
ร.ต.ต.หญิงสายสุนี ไหมทอง
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1. นิยามสถานบริการ
สถานบริการ หมายความวา “สถานทีท่ ี่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการโดยหวังประโยชนในทางการคา”
2. เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้
เนื่องจากสถานบริการเปนสถานทีท่ ี่มีการประกอบกิจการที่อาจมีการดําเนินการไปในทาง
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและจัดใหมกี ารแสดงเพื่อ
ความบันเทิงไมเหมาะสม ซึง่ ไมควรใหเยาวชนเขาไปใชบริการ
3. ประเภทของสถานบริการ
พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 แบงสถานบริการ
เปน 6 ประเภท โดยใชองคประกอบ ดังนี้
* องคประกอบในเรื่องลักษณะของการประกอบกิจการ
* องคประกอบในเรื่องของเวลา
สถานบริการประเภทที่ใชองคประกอบในเรื่องลักษณะของการประกอบ
กิจการ ไดแก
- สถานบริการตามมาตรา 3(1) คือ สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง
เปนปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไมมคี ูบริการ2
- สถานบริการตามมาตรา 3(2) คือ สถานทีท่ ี่มีการจําหนายสุรา น้าํ ชา
หรือเครื่องดื่มอยางอืน่ จําหนายและบริการ โดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา3
- สถานบริการตามมาตรา 3(3) คือ สถานอาบน้าํ นวด หรืออบตัว
ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแต
(ก) สถานที่ซึ่งผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือ
ไดรับยกเวนไมตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย
ประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(ข) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยทีก่ ระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะตองมีลกั ษณะของสถานที่
การบริการหรือผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยความ
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เจาพนักงานปกครอง 5 สวนการสอบสวนคดีอาญา สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
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คูบริการ หมายถึง ผูใหบริการจะเปนหญิงหรือชายก็ได
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บําเรอ หมายถึง ปรนนิบัติใหเปนที่ชอบใจ
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เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย ประกาศดังกลาวจะกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานนัน้ ดวยก็ได หรือ
(ค) สถานทีอ่ ื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
- สถานบริการตามมาตรา 3 (4) คือ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่ม
อยางอืน่ จําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูปแบบอยางหนึง่ อยางใด ดังตอไปนี้
(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง และ
ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหนกั รอง นักแสดง หรือพนักงานอืน่ ใดนั่งกับลูกคา
(ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคา โดยจัดให
มีผูบริการขับรองเพลงกับลูกคา หรือ ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอื่นใดนั่งกับ
ลูกคา
(ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการแสดงเตน
เชน การเตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเครื่องดื่ม
(ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณอื่นใด
ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
สถานบริการประเภทที่ใชองคประกอบในเรื่องลักษณะของการประกอบ
กิจการ + องคประกอบในเรื่องเวลา ไดแก
- สถานบริการตามมาตรา 3(5) คือ สถานทีท่ ี่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่ม
อยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปดทําการ
หลังเวลา 24.00 นาฬิกา
- สถานบริการตามมาตรา 3(6) คือ สถานบริการอื่นตามทีก่ ําหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งปจจุบนั ยังไมมีการออกกฎกระทรวงดังกลาว โดยเจตนารมณของการบัญญัติประเภท
ของสถานบริการตามมาตรา 3(6) ก็เพื่อที่จะใชอุดชองวางของกฎหมายที่อาจมีขึ้นในอนาคต
4. การขออนุญาตตั้งสถานบริการ
มาตรา 4 บัญญัติวา หามมิใหผูใดตั้งสถานบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่
การขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา 4 ในกรุงเทพมหานครใหยื่นคําขอตอผูก ํากับการ
หรือรองผูกํากับการซึ่งเปนหัวหนาสถานีตํารวจนครบาลทองที่ ในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอตอนายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองทีท่ ี่สถานบริการนัน้ ตั้งอยู
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* หลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งสถานบริการ
(1) ดานคุณสมบัติของผูขออนุญาต (ม.6)
- มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
- ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรม
- ไมวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน
- ไมเปนโรคติดตอรายแรง
- ไมเคยตองโทษความผิดเกี่ยวกับเพศ ,การคาหญิงและเด็กหญิง,การทําให
แพรหลายและการคาวัตถุอนั ลามก,การปรามการคาประเวณี
- ไมมีประวัติกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินจี้ นถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาสามป และไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดทางอาญาอันมี
ลักษณะที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดให
โทษ กฎหมายวาดวยวัตถุทอี่ อกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย
หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
(กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 ขอ 3)

(2) ดานอาคาร
- อาคารตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือใบรับรองการ
ตรวจสภาพอาคารจากผูซ ึ่งประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม
(กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 ขอ 1(ฉ) )

(3) ดานสถานที่
- สถานที่ตงั้ ตองไมอยูใกลชิดวัด ศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล,
หอพัก,ยานประชาชนอยูอาศัย ในขนาดทีจ่ ะกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกสถานที่ดังกลาว
(ม.7)
- ตองตั้งอยูในพืน้ ที่เพื่อการอนุญาตตั้งสถานบริการ(Zoning) หรือในโรงแรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม (ม.5)
* หลักฐานและเอกสารทีใ่ ชในการยื่นขออนุญาตตั้งสถานบริการ
(1) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(ข) สําเนาทะเบียนบาน
(ค) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบนั ชัน้ 1 รับรองวาผูขออนุญาตไมวกิ ลจริตหรือ
จิตฟนเฟอนและไมเปนโรคติดตอรายแรง
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(ง) แบบแปลนแผนผังแสดงพืน้ ทีก่ ารใหบริการของสถานบริการและปริมณฑล
ของสถานบริการโดยใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 500
(จ) แผนทีส่ ังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถานบริการ
(ฉ) หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชตั้งสถานบริการไดรับอนุญาตใหใชอาคารตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร โดยผูซึ่งไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น
(ช) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4X6 เซนติเมตร ของผูขอ
อนุญาตตั้งสถานบริการ ซึง่ ถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน 3 รูป
(ซ) หลักฐานแสดงความเปนเจาของอาคารหรือสถานที่ที่ใชตงั้ สถานบริการหรือ
หนังสือแสดงความยินยอมใหใชอาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งสถานบริการ ในกรณีที่อาคารหรือ
สถานทีน่ ั้นเปนของผูอื่น
(2) นิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับ
ชื่อ วัตถุประสงค ที่ตงั้ สํานักงาน และผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน
(ข) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล ซึง่ ตองเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล
สวนหลักฐานอืน่ ๆ ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับกรณีบุคคลธรรมดายื่นขอ
อนุญาตตั้งสถานบริการ
* กรณีพนักงานเจาหนาที่ไดรับผลการตรวจสอบประวัติหลังจากที่ไดพิจารณาออกใบอนุญาต
หากพบวาผูรบั อนุญาตตั้งสถานบริการเปนผูขาดคุณสมบัติ ใหพนักงานเจาหนาที่เพิกถอนใบอนุญาต
ดังกลาว
* กรณีที่ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานบริการหลายประเภทอยูใ นสถานที่แหงเดียวกัน
ใหพนักงานเจาหนาที่พจิ ารณาออกใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการหนึ่งประเภท สําหรับพื้นที่การ
ใหบริการหนึง่ พื้นที่
(กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 ขอ 5)

5. การตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ
มาตรา 10 ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ออก
ใบอนุญาต
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ผูรับอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอเสียกอน
ใบอนุญาตสิน้ อายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงาน
เจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
* หลักฐานในการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตใหตงั้ สถานบริการ
(1) สําเนาใบอนุญาตใหตงั้ สถานบริการ
(2) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด 4X6 เซนติเมตร ของผูขอตออายุ
ใบอนุญาตหรือผูแทนนิติบุคคลที่ถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน 2 รูป
(3) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชัน้ 1 รับรองวาผูขอตออายุใบอนุญาตหรือผูแทนนิติ
บุคคล มีคุณสมบัติตามมาตรา 6(3) และ (4)
- ในกรณีหลักฐานและเอกสารที่ยนื่ ไวในการขออนุญาตตั้งสถานบริการ มีการแกไข
หรือเปลี่ยนแปลง ผูขอตออายุใบอนุญาตตองยื่นหลักฐานและเอกสาร ทีม่ ีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงดวย
*สวนหลักเกณฑเกี่ยวกับประวัติการกระทําความผิดและสถานที่ตงั้ ใหดําเนินการ
เชนเดียวกันกับกรณีการขออนุญาตตั้งสถานบริการ
(กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 ขอ 6 และ ขอ 7 )

6. การยาย แกไขเปลี่ยนแปลงหรือตอเติมสถานบริการ
มาตรา 13 หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ยาย แกไขเปลีย่ นแปลงหรือตอเติม
สถานบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
(1) การยายสถานบริการ
- กรณีจังหวัดที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถาน
บริการ (Zoning) สถานบริการตองยายเขา Zoning เทานั้น (ยายออกนอก Zoning ไมได)
- กรณีจังหวัดที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่งดอนุญาตตั้งสถานบริการ
จะอนุญาตใหยายไดเฉพาะกรณีมีเหตุจําเปนหรือสุดวิสัยเทานั้น 4
(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกสถานบริการ
- ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุจําเปนจะอนุญาตก็ได แตถาแกไขไปกอนไดรับ
อนุญาต พนักงานเจาหนาทีก่ ็มีอํานาจสัง่ ไมตออายุใบอนุญาตหรือสัง่ พักใชใบอนุญาต หรือสัง่ เพิกถอน
ใบอนุญาตได

4

จําเปน หมายความวา ตองเปนอยางนั้น ตองทํา ขาดไมได
สุดวิสัย หมายความวา พนกําลังความสามารถ พนความสามารถ พนความสามารถที่ใครจะปองกันได
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(3) การตอเติมสถานบริการ
- หากตอเติมใหกวางขวางออกไปก็ใหอยูในดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ แตถา ขอ
ตอเติมโดยขอเพิ่มหองบริการดวย จนดูเสมือนวาเปนการเพิ่มสถานบริการขึ้นแลว ก็จะไมอนุญาตให
เพิ่มอีก
7. การขอเปลี่ยนผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ
การขอเปลี่ยนผูรับอนุญาต ถือเปนการโอนใบอนุญาต ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ.2509 มิไดกําหนดไวใหโอนใบอนุญาตแกกันไดแตอยางใด (ใบอนุญาตเปนการเฉพาะตัว)
พนักงานเจาหนาที่จึงไมมีอํานาจที่จะอนุญาตใหเปลี่ยนผูร ับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตใหแกกนั ได
ยกเวน การขอเปลี่ยนบุคคลซึ่งเปนผูดาํ เนินกิจการแทนนิติบุคคล ใหอยูในดุลพินจิ ของ
พนักงานเจาหนาที่ตามที่เห็นสมควร (คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 483/2521 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2521 ขอ 8)
8. การโอนกิจการ
การโอนกิจการ ผูรับโอนกิจการตองขออนุญาตใหม เวนแตการตกทอดทางมรดก (การโอน
กิจการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลถือเปนการโอนทรัพยสนิ ระหวางกันเทานั้น ไมสามารถโอน
ใบอนุญาตใหแกกันได) (คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 483/2521 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2521 ขอ 10 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0204/ว795 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2526)

9. การจัดทํา การเก็บรักษา และการแจงเปลีย่ นแปลงบัตรประวัติพนักงาน
(1) การจัดทําบัตรประวัติ
ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองจัดทําบัตรประวัติของพนักงาน ลูกจาง คูบริการ
ผูบําเรอ ผูบริการอาบน้าํ นวด หรืออบตัว และคนรับใชของสถานบริการกอนเริ่มเขาทํางานในสถานบริการ
นั้น จํานวน 2 ชุด
(2) การเก็บรักษาบัตรประวัติ
ใหเก็บรักษาบัตรประวัติพนักงานไว ณ สถานบริการ จํานวน 1 ชุด เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา และสงไปเก็บรักษาไว ณ สถานทีท่ ี่ยนื่ ขออนุญาตตั้งสถานบริการ (อําเภอ/
กิ่งอําเภอ) จํานวน 1 ชุด
(3) การแจงเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติ
ในกรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติพนักงาน ผูรับอนุญาตตั้ง
สถานบริการตองแจงการเปลี่ยนแปลงรายการภายในเจ็ดวัน นับแตวนั เปลี่ยนแปลง ณ สถานที่และ
บุคคลที่ยื่นขออนุญาตตั้งสถานบริการ (อําเภอ/กิ่งอําเภอ)
(กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 ขอ 9 – ขอ 12)
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(4) บัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว ณ สถานบริการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองจัดทําบัตรประวัติใหม ภายในกําหนดเจ็ดวัน
นับแตวันที่บัตรนั้นสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ (ม.15)
10. การจัดสถานที่สถานบริการ (ม.17)
การจัดสถานที่ภายนอกและภายในของสถานบริการตองมีลักษณะ ดังนี้
(1) มีแนวเขตของสถานบริการที่ชัดเจน
(2) มีหองสุขาเพียงพอสําหรับบริการลูกคา โดยแยกหองสุขาชายและหญิงออกจากกัน
(3) มีการรักษาความสะอาดเรียบรอยเปนอยางดี
(4) ใชโคมไฟใหมีแสงสวางเพียงพอที่จะมองเห็นและจําหนากันไดในระยะไมนอยกวา
1.50 เมตร
(5) สถานบริการที่มหี องบริการเฉพาะ ตองมีหมายเลขเปนตัวเลขอารบิคสีขาว ขนาดสูง
อยางนอย 5 เซนติเมตร ติดที่หนาประตูหอ งบริการทุกหองเรียงตามลําดับ ถาประตูเขาออกมีบานปด
ทึบแสงใหมีชอ งสี่เหลีย่ มโปรงแสงสามารถมองเขาไปเห็นภายในหอง ขนาด 5X20 เซนติเมตรขึ้นไป
ที่บานประตูเหนือพืน้ หอง 1.70 เมตร และสามารถเปดเขาไปตรวจสอบไดตลอดเวลา
(6) ติดใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการไวในที่เปดเผยและเห็นไดชัดเจนบริเวณทางเขา
สถานบริการ
(7) ในสถานบริการที่จัดใหมดี นตรี หรือการแสดงอื่นใดตองมีวัสดุที่ปองกันเสียงและ
ความสัน่ สะเทือน โดยความดังของเสียง ตองไมเกิน 91 เดซิเบล
(กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 ขอ 13)

(8) สถานบริการตองใชปายชื่อ ใหตรงกับชื่อในใบอนุญาตทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
(ถามี) และตองติดปายชื่อสถานบริการไวดานหนาสถานบริการใหมองเห็นอยางชัดเจน
(กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 ขอ 14)

11. การติดหมายเลขประจําตัวพนักงาน
- ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองจัดใหพนักงาน ลูกจาง คูบริการ ผูบําเรอ ผูบริการอาบน้ํา
นวด หรืออบตัว และคนรับใชของสถานบริการติดหมายเลขประจําตัวซึง่ ตรงกับหมายเลขประจําตัวใน
บัตรประวัติของบุคคลนั้นไวที่อกเสื้อดานขวามือในขณะปฏิบัติงานสถานบริการ
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- ปายหมายเลขประจําตัวใหทําเปนรูปวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 5 เซนติเมตร
พื้นสีแดงสําหรับคูบริการ ผูบําเรอ และผูบ ริการอาบน้าํ นวด หรืออบตัว และพืน้ ที่สนี ้ําเงินสําหรับ
พนักงาน ลูกจางและคนรับใช โดยหมายเลขประจําตัวใหใชเลขอารบิคสีขาว และใตตัวเลขใหมีอกั ษร
ยอหรือชื่อเต็มของสถานบริการขนาดพอสมควร
(กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตและการดําเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ.2549 ขอ 15)

12. กําหนดเวลาเปด – ปดของสถานบริการ (กฎกระทรวงกําหนดเวลาเปด-ปด
สถานบริการ พ.ศ.2547)
สถานบริการ
สถานบริการ
ประเภทของ
สถานบริการ
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง
สถานบริการ
ที่ตั้งกอน
13 ม.ค.47
ใน Zoning
นอก Zoning
ทั้งในและนอก
Zoning
21.00-24.00 น.
21.00-02.00 น.
21.00-02.00 น.
ม.3 (1)
ม.3 (2)

11.00-14.00 น./
18.00-24.00 น.

11.00-14.00 น./
18.00-24.00 น.

11.00-14.00 น./
18.00-24.00 น.

ม.3 (3)

12.00-24.00 น.

12.00-24.00 น.

18.00-24.00 น..

ม.3 (4)

18.00-01.00 น.

18.00-01.00 น.

18.00-24.00 น.

ม.3 (5)

18.00-01.00 น.

18.00-01.00 น.

18.00-01.00 น.

13. หนาทีข่ องผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
(1) ไมรับผูมีอายุต่ํากวา 18 ป เขาทํางานในสถานบริการ (ม.16(1))
(2) ไมยินยอมใหผูมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ ซึ่งมิไดทํางานเขาไปในสถานบริการ
ระหวางเวลาทําการ (ม.16/1 ว.1)
(3) ไมยินยอมใหผูมีอาการเมาสุราจนประพฤติวนุ วาย หรือครองสติไมไดเขาไปในสถานบริการระหวางเวลาทําการ (ม.16(2))
(4) ไมจําหนายสุราใหแกลกู คาซึ่งมีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวายหรือครองสติไมได
(ม.16(3))
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(5) ไมยินยอมใหพนักงานของสถานบริการหรือผูมารวมแสดงดนตรีหรือแสดงอื่นใดเพื่อการ
บันเทิง พักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ (ม.16(4))
(6) ควบคุมการแสดงในสถานบริการมิใหเปนไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิใหมีสัตวราย
เขารวมการแสดงในสภาพทีอ่ าจกอใหเกิดอันตรายแกผชู ม (ม.19)
(7) ดําเนินกิจการสถานบริการใหเปนไปตามประเภทที่ขออนุญาต (ม.26)
(8) ควบคุมเวลาเปด – ปดทําการของสถานบริการใหเปนไปตามกฎหมาย (ม.17)
(9) ตรวจเอกสารราชการที่มภี าพถายและระบุอายุของผูท ี่จะเขาไปในสถานบริการทุกราย
(ม.16/1 ว.2)
(10) จัดสถานที่ภายในและภายนอกของสถานบริการเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย
เพื่อความสะอาด หรือเพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจาหนาที่ ติดหมายเลขประจําตัวและ
จัดทําประวัติของพนักงานสถานบริการตามที่กฎหมายกําหนด (ม.17)
(11) ควบคุมมิใหมีการกระทําผิดเกีย่ วกับยาเสพติดในสถานบริการ (ม.16(5))
(12) ควบคุมมิใหมีการนําอาวุธทุกชนิดเขาไปใน สถานบริการ (ม.16(6))
(13) แจงเหตุตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทันทีที่มีเหตุรายเกิดขึ้นในสถานบริการ
(ม.16/3)
(14) อํานวยความสะดวกใหแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ปฏิบัติงานตรวจตรา
สถานบริการ (ม.25)
(15) ดําเนินกิจการใหอยูในความสงบเรียบรอย และไมขัดตอศีลธรรมอันดี (ม.21)
14. หนาทีข่ องผูที่จะเขาไปใชบริการในสถานบริการ
หากทานตองการที่จะเขาไปเที่ยวเพื่อการพักผอนในสถานบันเทิงตางๆ โดยเฉพาะ
สถานบันเทิงทีถ่ ูกควบคุมตามกฎหมายสถานบริการ มีขอแนะนํา ดังนี้
(1) ตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่นๆ ทีม่ ีภาพถายและระบุอายุไว
ติดตัวไปดวยทุกครั้ง เพราะกฎหมายกําหนดโทษผูท ี่จะเขาไปในสถานบริการโดย ไมยินยอมใหตรวจ
หรือไมมีเอกสารราชการและเขาไปในสถานบริการ มีโทษปรับไมเกิน 5,000บาท (ม.28/1ว.2)
(2) หามนําอาวุธติดตัวเขาไปในสถานบริการ เพราะเปนนโยบายทีก่ ระทรวงมหาดไทย
กําหนดไวใหสถานบริการเปนเขตปลอดอาวุธโดยเด็ดขาด นอกจากนั้นบุคคลที่นําอาวุธเขาไปใน
สถานบริการตองเปนเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงานและตองแตงเครื่องแบบเทานัน้ (ม.16/2)
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(3) การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ไดกวดขันเรื่องของ
ยาเสพติดอยางจริงจัง โดยเฉพาะในสถานบริการจะเปนเขตปลอดจากยาเสพติด หากตรวจสอบพบวา
มีการเสพยาเสพติด จะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดอยางเฉียบขาด
15. การสั่งลงโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ พ.ศ. 2509
กรณีพนักงานเจาหนาที่ใชอาํ นาจตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
สั่งพักใชใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการหรือเพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ไมตออายุใบอนุญาต
ใหตั้งสถานบริการ ดวยเหตุผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติหรือเมื่อสถานบริการใดดําเนิน
กิจการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอมหรือปลอยปละละเลย 5
ใหมีการมั่วสุมเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานบริการ หรือดําเนินกิจการโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวงทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหลักเกณฑการพิจารณาวาจะมีคําสั่งหรือไมมีคําสั่ง
ตออายุใบอนุญาตหรือพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาสัง่ ตออายุใบอนุญาต พักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต
และกําหนดระยะเวลาในการสั่งพักใชใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ลงวันที่ 4 เมษายน 2548
16. กระบวนการสั่งลงโทษทางปกครองและการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง
(1) เมื่อจังหวัดไดรับรายงานขอเท็จจริงกรณีสถานบริการฝาฝนกฎหมายสถานบริการ จะตอง
รวบรวมพยานหลักฐานใหไดขอยุติวา สถานบริการดังกลาวไดฝา ฝนกฎหมายจริงหรือไม
(2) เมื่อจังหวัดเห็นวาขอเท็จจริงเพียงพอที่จะสรุปไดวาสถานบริการดังกลาวฝาฝนกฎหมาย
จริง ใหจงั หวัดแจงสิทธิใหผูอทุ ธรณไดโตแยงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตามมาตรา 30
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
(3) ผูวาราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจตาม 21 แหงพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ.2509 สั่งพักใชใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการตาม
ขอเท็จจริงที่มกี ารฝาฝนกฎหมายดังกลาว
(4) ใหจังหวัดแจงคําสั่งพักใช/เพิกถอนใบอนุญาตใหตงั้ สถานบริการ ใหกับผูอทุ ธรณทราบ
พรอมทัง้ แจงสิทธิใหอทุ ธรณคําสั่งทางปกครอง ภายใน 15 วัน ตามมาตรา 21 วรรคทาย แหง
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 หรือแจงสิทธิใหอุทธรณคําสั่งไมออกใบอนุญาตใหตั้ง
สถานบริการหรือคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ภายใน 30 วัน ตามมาตรา 11
แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
5

ปลอยปละละเลย หมายความวา ไมเอาใจใส ทอดทิ้ง
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(5) เมื่อมีผูยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองตอนายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัดหรือยืน่ อุทธรณ
ตอปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยผานนายอําเภอ หรือผูวา ราชการจังหวัด ใหจงั หวัดตรวจสอบวา
ผูอุทธรณเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ หรือเปนผูที่มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นหรือไม หรือหากเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว
จะตองมีหนังสือมอบอํานาจใหเปนผูมีอํานาจอุทธรณแทนบุคคลดังกลาวดวย
(6) เมื่อจังหวัดตรวจสอบแลวพบวาผูอทุ ธรณเปนผูทมี่ สี ิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาว ใหจังหวัด
รวบรวมหลักฐานรายงานกระทรวงมหาดไทย โดยจะตองมีหลักฐานประกอบการรายงาน ดังนี้
(6.1) รายละเอียดพฤติการณการกระทําความผิดของสถานบริการจนกระทั่งนําไปสูการ
ออกคําสั่งทางปกครอง
(6.2) สําเนาใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (แบบ สบ.2)
(6.3) สําเนาบันทึกการจับกุม สําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี สําเนาบันทึกการ
เปรียบเทียบปรับ หรือสําเนาคําพิพากษาของศาล (ถามี)
(6.4) แผนผังสถานที่เกิดเหตุ กรณีการกระทําผิดมีประเด็นที่เกี่ยวของกับสถานที่เกิดเหตุ
(6.5) สําเนาหนังสือแจงคูกรณีใหทราบขอเท็จจริงที่จะใชเปนเหตุผลในการออกคําสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ หนังสือ
ดังกลาวจะตองแจงแก “คูกรณี” ตามนัยมาตรา 5 หรือเปนการแจงตามนัยมาตรา 5 หรือเปนการแจง
ตามนัยมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
(6.6) สําเนาคําสั่งทางปกครองของผูวาราชการจังหวัด
(7) เมื่อผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาต/เพิกถอนใบอนุญาต
มีผลแตกตางกันตามกฎหมาย ดังนี้
(7.1) ในกรณีผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการอุทธรณคาํ สั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
หากอุทธรณโดยเหตุตามมาตรา 21 วรรคสอง(1) ใหการอุทธรณเปนการทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
(7.2) ในกรณีผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการอุทธรณโดยเหตุตามมาตรา 21 วรรคสอง(2)
หรือเหตุอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่ผูทําคําสัง่ นั้นเปนผูมีอํานาจสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสัง่
พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น แตตองมีคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอใหทุเลา
การบังคับ หากพนกําหนดดังกลาวแลว พนักงานเจาหนาที่ยังไมมีคําสั่งใดใหถือวาเปน
การทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น ดังนัน้ ในกรณีดังกลาวผูอุทธรณ
สามารถขอทุเลาการบังคับทางปกครองโดยระบุในหนังสืออุทธรณ หรือทําเปนคําขอตางหากก็ได
แตตองมีคําขอทุเลาการบังคับ พนักงานเจาหนาที่จงึ จะพิจารณาใหทเุ ลาการบังคับทางปกครอง
ดังกลาวได
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17. สรุปฐานความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ที่พบบอยมีดังนี้
ลําดับที่

1
2

ฐานความผิด

7

ไมจัดทําบัตรประวัติพนักงาน
จําหนายสุราใหแกผูมอี าการมึนเมาจนประพฤติวนุ วายหรือ
ครองสติไมได
ยายแกไขเปลีย่ นแปลงหรือตอเติมสถานบริการโดยไมไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
รับผูมีอายุต่ํากวา 18 ป เขาทํางาน
ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปใน
สถานบริการ
ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผมู ีอายุตา่ํ กวา 20 ป เขาไป
ในสถานบริการ
จัดใหมีการแสดงลามกอนาจารในสถานบริการ

8

เปดทําการสถานบริการไมเปนไปตามเวลาที่กฎหมายกําหนด

9

ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการกระทําความผิดเกีย่ วกับ
ยาเสพติดใน สถานบริการ
ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการกระทําความ ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานบริการของตนเอง
มีการบังคับคาประเวณีหรือยินยอมใหมกี ารบังคับคาประเวณี
มีการคาประเวณีเด็ก หรือยอมใหมกี ารคาประเวณีเด็ก
มีการบังคับใชแรงงานเด็ก หรือยอมใหมีการบังคับใชแรงงานเด็ก
ในสถานบริการ
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตเกินกวา 120 วัน

3
4
5
6

10
11

12

โทษทางปกครอง
(พักใชใบอนุญาต)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
10
20
10
20
30

60

30
60

60
เพิกถอน
ใบอนุญาต
60
เพิกถอน
ใบอนุญาต
60
เพิกถอน
ใบอนุญาต
60
เพิกถอน
ใบอนุญาต
90
เพิกถอน
ใบอนุญาต
เพิกถอนใบอนุญาต
เพิกถอนใบอนุญาต

เพิกถอนใบอนุญาต
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18. ประมวลความบกพรองในการตั้งขอกลาวหา และการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับ
สถานบริการ
(1) รานทีถ่ ูกจับกุมไมใชสถานบริการ (ไมเขาองคประกอบตามคํานิยาม “สถานบริการ”)
แตเจาพนักงานทําการจับกุมและตั้งขอกลาวหาตามกฎหมายสถานบริการ เชน ตั้งสถานบริการ
โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ หรือเปดสถานบริการไมเปนไปตามเวลาที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง เปนตน
(2) การจับกุมสถานบริการทีต่ ั้งโดยไมไดรับอนุญาต ตามกฎหมายสถานบริการ สามารถ
ตั้งขอกลาวหาไดเพียง "ตัง้ สถานบริการโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่" เทานั้น
แตเจาพนักงานผูจับกุมมีการตั้งขอกลาวหาอื่น ๆ เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายสถานบริการดวย
(3) การตั้งขอกลาวหาแกผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการทีย่ นิ ยอม หรือปลอยปละละเลยให
ผูมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ ซึ่งมิไดทาํ งานในสถานบริการนัน้ เขาไปในสถานบริการระหวางเวลา
ทําการเจาพนักงานผูจับกุมมักระบุองคประกอบของฐานความผิดไมถูกตองหรือไมครบถวน เชน
ระบุอายุของผูท ี่เขาไปในสถานบริการเปน 18 ปบริบูรณ (กฎหมายกําหนดอายุ 20 ปบริบูรณ)
หรือไมระบุวาผูตองหาเปน "ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ" หรือไมระบุวาผูมีอายุ 20 ปบริบูรณ
"มิไดทํางานในสถานบริการนั้น" หรือไมระบุวาเขาไปในสถานบริการ "ระหวางเวลาทําการ" เปนตน
ซึ่งองคประกอบดังกลาวลวนแตมีความสําคัญตอการดําเนินคดี
(4) เจาพนักงานตั้งขอกลาวหาดําเนินคดีกบั ผูอื่นซึ่งไมใชผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
ทั้งที่ฐานความผิดดังกลาวเปนฐานความผิดเฉพาะสําหรับผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
(ฐานความผิดตามมาตรา 27 , 28 และมาตรา 28/1)
(5) พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผูตอ งหาในฐานความผิดตามกฎหมายสถานบริการ
โดยไมมีอํานาจเปรียบเทียบ (ฐานความผิดที่เกินอํานาจเปรียบเทียบของพนักงานสอบสวน ไดแก
ฐานความผิดตามมาตรา 26, 27, 28, 28/1 วรรคหนึง่ , 28/2 และมาตรา 28/3 สวนฐานความผิด
ที่อยูในอํานาจเปรียบเทียบของพนักงานสอบสวนมีเพียงฐานความผิดตามมาตรา 25 และมาตรา
28/1 วรรคสองเทานัน้ )
************************

จัดทําโดย

กลุมกิจการโรงแรมและสถานบริการ
สวนการสอบสวนคดีอาญา
สํานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง
โทร. 0-2356-9554
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นโยบายการจัดระเบียบสังคม
รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ไดดําเนินนโยบายการจัดระเบียบสังคมในสวนที่
เกี่ยวของกับสถานบริการ โดยไดสั่งการใหทกุ จังหวัด อําเภอ/กิ่งอําเภอ และไดประสานสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ใหถือปฏิบตั ิในการกวดขันสถานบริการ ดังนี้
1. ใหตรวจตรากวดขันสถานบริการวาไดรับอนุญาตใหตั้งสถานบริการอยาง
ถูกตองหรือไม
2. กวดขันมิใหผูมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณซึ่งมิไดทํางานในสถานบริการนัน้
เขาไปในสถานบริการระหวางเวลาทําการ
3. มิใหมีการกระทําผิดเกีย่ วกับยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทในสถานบริการ
4. มิใหมีการแสดงลามกอนาจารหรือการแสดงที่ไมเหมาะสมในสถานบริการ
5. ใหสถานบริการดําเนินกิจการอยางถูกตองตามประเภทที่ขออนุญาต และ
ใหเปด-ปดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกําหนด
6. ควบคุมมิใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถานบริการ ไมวา ผูทนี่ ําอาวุธเขาไป
จะเปนเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หากมิไดอยูระหวางการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและ
คําสั่งของผูบงั คับบัญชา หามมิใหนําอาวุธเขาไปในสถานบริการโดยเด็ดขาด

áááááá

