
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 

 
1. วันใช้บังคับ 
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2509 ถัดจาก        
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันประกาศในราชกิจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๙) (มาตรา 2) 

2. ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
 เพ่ือควบคุมการประกอบกิจการสถานบริการ ให้ไม่ดำเนินกิจการไปในลักษณะที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีของชาติ  และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน            
โดยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการขออนุญาตตั้งสถานบริการ และกำหนดหน้าที ่
ความรับผิดชอบของผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้ต้องปฏิบัติ โทษทั้งทางอาญาและทางปกครอง 
กรณีท่ีสถานบริการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย 

3. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 
 3.1 กำหนดบทนิยาม ดังนี้ (มาตรา 3)  
 3.1.1. สถานบริการ หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทาง
การค้า ดังต่อไปนี้   
  (1) สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มี และประเภทที่ไม่มี            
คู่บริการ เช่น ไนต์คลับ บาร์ สถานที่มีเวทีหรือพ้ืนที่สำหรับเต้นรำ หรือลีลาศ 
  (2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจำหน่ายและบริการ โดยมี              
ผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า เช่น โรงน้ำชา 
  (3) สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เช่น อาบ อบ นวด 
  (4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูปแบบ    
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
         (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง และยินยอมหรือ
ปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง และพนักงานอ่ืนใด นั่งกับลูกค้า เช่น ผับ 
    (ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้อง
เพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใด นั่งกับลูกค้า เช่น คาราโอเกะที่มเีด็กนั่งดริ้ง 
    (ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น เธค 
  (5) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจำหน่าย โยจัดให้มีการแสดงดนตรี 
หรือการแสดงอ่ืนใด เพื่อการบันเทิง ทีป่ิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา เช่น สวนอาหารที่มีการแสดงดนตรี
และเปิดให้บริการเกิน 24.00 นาฬิกา 
  3.1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  (1) กรุงเทพมหานคร คือ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  
  (2) จังหวัดอ่ืน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 3.2 การประกอบกิจการสถานบริการ 
 กำหนดให้การประกอบกิจการสถานบริการต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การยื่น
คำขออนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้ยื่น ณ ท้องที่ที่ตั้งสถานบริการ โดยในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อผู้กำกับการ
หรือรองผู้กำกับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้น ส่วนในจังหวัดอ่ืน              
ให้ยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้น (มาตรา 4) 
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 3.3 การกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 
 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจในการกำหนดเขตอันมีปริมณฑลจำกัด         
ในท้องที่ใดเพ่ือการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (Zoning) (มาตรา 5) 
 3.4 หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตตั้งสถานบริการ 
 3.4.1 คุณสมบัติผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการ ดังนี้ (มาตรา 6) 
 (1) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
 (2) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม 
 (3) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 (4) ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรค
ยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 
 (5) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา               
ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง ตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการทำให้แพร่หลาย
และการค้าวัตถุอันลามก หรือตามกฎหมายว่าด้วยการปรามการค้าประเวณี 
 (6) ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการจนถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาสามปี และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดทางอาญาอันมีลักษณะ
ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกล่าวมาด้วย  
 3.4.2 อาคาร และสถานที่ที่ใช้ในการขออนุญาตตั้งสถานบริการ ดังนี้ (มาตรา 7) 
 (1) ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก         
ในขนาดท่ีเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าว 
 (2) ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียง 
 (3) มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก 
 (4) หากอาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งสถานบริการ เป็นของผู้อ่ืนต้องมีหนังสือ
แสดงว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่นั้น (มาตรา 8) 
 3.5 การต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 
 ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต หากผู้รับ
อนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอ
ดังกล่าวแล้ว จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
(มาตรา 10) 
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 3.6 การดำเนินการที่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 13) 
 3.6.1 การย้ายสถานบริการ 
 กรณีเป็นท้องที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 
(Zoning) พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ย้ายได้เฉพาะการย้ายเข้ามาอยู่ในเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการ (Zoning) เท่านั้น 
 กรณีเป็นท้องที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการสามารถ
ย้ายได้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัยเท่านั้น 
 3.6.2 การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานบริการ 
 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลความจำเป็นก็สามารถอนุญาต 
ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในหรือภายนอกสถานบริการ เปลี่ยนชื่อ               
สถานบริการ หรือเปลี่ยนแปลงบริเวณท่ีตั้งสถานบริการภายในสถานที่เดียวกัน 
 3.6.3 การขอต่อเติมสถานบริการ 
 การขอต่อเติมขยายสถานที่ให้กว้างขวางออกไป ไม่ว่าจะเป็นการขอเพ่ิมห้องบริการ           
ด้วยหรือไม่ ให้อยู่ในดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าสมควรจะอนุญาตหรือไม่ โดยให้คำนึงถึงผลกระทบ              
ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงกับสถานบริการนั้นเป็นสำคัญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ควรอนุญาต             
ให้สถานบริการขยายหรือเพ่ิมพ้ืนที่เกินกว่า 1 เท่าของพ้ืนที่สถานบริการเดิม โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ที่ได้อนุญาต
ให้ตั้งสถานบริการในครั้งแรกเป็นหลัก 
 3.7 กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการต้องปฏิบัติ (มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 
และมาตรา 16/1) 
 (1 ) ให้ จัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการ  และแจ้ง                    
การเปลี่ยนแปลงบัตรประวัตินั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และต้องจัดทำบัตรประวัติใหม่เมื่อสูญหาย ถูกทำลาย 
หรือชำรุดในสาระสำคัญ  
 (2) ไมร่ับผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการ 
 (3) ไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้
เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ 
 (4) ไมจ่ำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ 
 (5) ไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับ
นอน    ในสถานบริการ 
 (6) ไมย่ินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ 
 (7) ไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่เป็นกรณีที่
เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
 (8) ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี
บริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ 
 (9) ให้ตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการ 
 (10) ให้ควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิให้มีสัตว์ร้ายเข้าร่วม         
การแสดงในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชม (มาตรา 19) 
 (11) ให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ (มาตรา 25) 
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 3.8 กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต             
หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 21) 
 3.8.๑ สั่งพักได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวันในกรณ ีดังนี้ 
 (1) ไม่จัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการ และแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงบัตรประวัตินั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  
 (2) ไมจ่ัดทำบัตรประวัติใหม่เมื่อสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ 
 (3) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติ
ไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ 
 (4) จำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ 
 (5) ฝ่าฝืนกฎกระทรวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการ 
 3.8.2 สั่งพักได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวันในกรณ ีดังนี้ 
 (1) ย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสถานบริการ โดยได้รับอนุญาต 
 (2) รับผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการ 
 (3) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัย
หลับนอนในสถานบริการ 
 (4) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ 
 (5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่              
เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
 (6) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ซึ่งมิได้ทำงานใน           
สถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ 
 (7) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ 
 (8) จัดให้มีการการแสดงทางลามกหรืออนาจาร หรือมีสัตว์ร้ายเข้าร่วมการแสดง 
 (10) เปิดเกินเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 3.9 กำหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 
 3.9.1 การอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้ง           
สถานบริการ (มาตรา 11) 
 (1) กรุงเทพมหานคร  
             ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการไม่อนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
 (2) จังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร 
            ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการไม่อนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
           คำวินิจฉัยของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด 
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 3.9.2 การอุทธรณ์คำสั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 22) 
 (1) กรุงเทพมหานคร  
  ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ภายใน                 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการสั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาต 
 (2) จังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร 
 ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการมีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใน          
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการสั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาต 
 คำวินิจฉัยของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด 
 3.10 กำหนดบทลงโทษ (มาตรา 24 ถึง มาตรา 28/4) 
           3.10.1 ผู้ใดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือดำเนินกิจการสถานบริการเช่นว่านั้น             
ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือดำเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   
  3.10.2 ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้           
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
   (1) ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการสูญหาย ชำรุดในสาระสำคัญ ไม่ยื่นขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันสูญหายหรือชำรุด  
 (2) ไม่จัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มทำงานในสถานบริการ หรือไม่แจ้ง
เปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประวัติ 
 (3) ไม่แจ้งทำบัตรประวัติของพนักงานใหม่ ภายใน 7 วัน นับแต่บัตรประวัติสูญหาย  
ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ 
 (4) รับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าทำงาน ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการ        
มึนเมาจนประพฤติความวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ จำหน่าย
สุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติความวุ่นวายจนครองสติไม่ได้  ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่ไม่มี
หน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ  
         (5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งไม่ได้ทำงานในสถานบริการ
นั้น เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ   
 3.10.3  ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใด ย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสถานบริการ 
หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ ยินยอมหรือ
ปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท   
 3.10.4 ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดไม่ตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุ     
ของผู้ที่จะเข้าไปในสถานบริการ หรือไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ กรณี ผู้ที่จะเข้าไปในสถานบริการไม่ยินยอม           
ให้ตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุ หรือไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีผู้มีอาการมึนเมาจน
ประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ หรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับ  
ยาเสพติด ในสถานบริการ หรือมีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
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 3.10.5 ผู้ใดเข้าไปในสถานบริการโดยไม่มีหรือไม่ยอมให้ตรวจเอสารราชการที่มีภาพถ่าย
และระบุอายุ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท   
 3.10.6 ผู้ใดนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ          
ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
 3.10.7 ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดจัดให้มีการแสดงเพ่ือความบันเทิงในสถานบริการ             
ที่เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ   
 3.10.8 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ 
ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้กระทำความผิด 
 
 
 

********************** 
  
หมายเหตุ 1. คำอธิบายนี ้ม ีขึ ้น เพื ่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมายเท ่านั ้น  
    ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องนั้น ประชาชนจะต้องศึกษา    
  ทำความเข้าใจ ตรวจสอบและยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ 
 2. การขออนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและ    
  การดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๙ กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
     ใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
     เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการบัตร
     ประวัติและการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติของพนักงานสถานบริการ ลงวันที่ 3 
     พฤศจิกายน 2549 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณา         
     สั่งต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกำหนดระยะเวลาในการสั่ง
     พักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ 


