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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๔๘๓/๒๕๒๑
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
เนื่องจากพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราบัญญัติ
สถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๙๕ ตอนที่ ๗๓
วันศุกรที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๑ และไดมีกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ออกใช
บังคับแลว ในพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๒ ไดกําหนดใหใช
บังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน ตน ดังนั้นเพื่อปฏิบัติการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยจึงออกคําสั่งไวดังตอไปนี้
การขออนุญาต
ขอ ๑ สถานบริการซึ่งจะตองขออนุญาต คือ สถานบริการที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการโดยหวัง
ประโยชนในทางการคาตามความในมาตรา ๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ซึ่งไดแก
(๑) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มีและประเภทที่ไมมีหญิงพาตเนอรบริการ
(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย และบริการ โดยมีหญิง
บําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนนอนหลับ หรือบริการนวดใหแกลูกคา
(๓) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัวซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา
(ความในมาตรา ๓ (๔) ปจจุบันถูกยกเลิกและใชความใหมโดยมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. สถานบริการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕)
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรี
หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
สถานบริการตาม (๑) ไดแก ไนทคลับ บาร และภัตตาคาร เปนตน ซึ่งมีการเตนรํา รําวง
หรือรองเง็ง ทั้งที่มีหญิงพาตเนอรและไมมีหญิงพาตเนอร รวมตลอดถึงสถานรําวงชั่วคราว ซึ่งมีหญิงรํา
และเก็บเงินจากลูกคาดวย ทั้งนี้ จะจัดใหมีสุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มจําหนาย หรือจัดใหมีการแสดงดนตรี
หรือการแสดงอื่นใด เพื่อการบันเทิงดวยก็ได
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สถานบริการตาม (๒) ไดแก สถานที่ขายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่น ซึ่งมีหญิงบําเรอ
แตไมมีการเตน รํา เชน ภัตตาคารที่มีหญิงบําเรอนั่งรวมโตะปรนนิบัติลูกคา หรือโรงน้ําชาที่มีเตียง
พักผอนหลับนอน และมีบริการนวดใหแกลูกคา เปนตน
สถานบริการตาม (๓) ไดแก สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการนวดแกลูกคา
รวมตลอดถึงรานตัดผม หรือดัดผมซึ่งมีหองนวดแกลูกคาดวย
สถานบริการตาม (๔) ไดแก รานคอฟฟชอป รานขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยจัดใหมีการ
แสดงดนตรี หรือการแสดงอยางอื่น เพื่อการบันเทิงเปนตน
ขอ ๒ ในกรุงเทพมหานครใหสารวัตรทองที่ ในจังหวัดอื่นใหนายอําเภอทองที่ เปน ผูรับ
เรื่องราวคําขออนุญาตตั้งสถานบริการจากผูขออนุญาต โดยใชแบบ สบ. ๑ ทายกฎกระทรวง และเรียก
หลักฐานพรอมรูปถายจากผูขออนุญาตใหครบ แลวดําเนิน การสอบสวนคุณ สมบัติของผูขออนุญาต
เพื่อยืนยันตามมาตรา ๖ เฉพาะคุณสมบัติตามมาตรา ๖ (๓) และ (๔) ใหผูขออนุญาตแสดงใบรับรอง
แพทยแผนปจจุบันชั้น ๑ เปนหลักฐานและใหบันทึกการตรวจสอบอาคารสถานที่วาไมขัดตอมาตรา ๗
(๑) (๒) และ (๓) กับใหทําแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานบริการแหงนั้นแนบเสนอมาดวย สวนรายใด
ที่เห็น วาอาคารสถานที่ขัดตอมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ขอ ใดก็ใหบัน ทึกเหตุที่ขัดตอ กฎหมาย
มาโดยละเอียดเชน กัน และใหพิมพลายนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ของผูขออนุญาต โดยใชแ บบพิมพมือผูยื่น
เรื่องราวขออนุญาต (แบบ พลม. ๒๔ - ต. ๕๓๘) สงไปตรวจสอบยังแผนกพิมพลายนิ้วมือ กองทะเบียน
และประวัติอาชญากรกรมตํารวจ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา ๖ (๕) และนําผลการตรวจสอบ
เก็บเขาเรื่องราวที่ขออนุญาตไว
ขอ ๓ เมื่อไดปฏิบัติการตามขอ ๒ โดยครบถวนแลว ใหสารวัตรทองที่หรือนายอําเภอทองที่
เสนอเรื่องราวพรอมกับความเห็นตอผูบังคับบัญชาโดยลําดับชั้น ถึงผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือ
ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่พิจารณาสั่งแลวแตกรณี
สําหรับสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ที่ดําเนินกิจการอยูกอนกฎหมายใชบังคับ และผู
ดําเนินกิจการมายื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่ดําเนินการตามขอ ๒
การเสนอเรื่องราวพรอมกับความเห็นนี้ ในกรุงเทพมหานครใหเสนอถึงผูบัญชาการตํารวจนครบาล
ในจังหวัดอื่นใหยื่นเสนอถึงผูวาราชการจังหวัด ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันไดรับเรือ่ งราวขออนุญาต
พรอมทั้งใบอนุญาต (แบบ สบ. ๒) เพื่อผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
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ในโอกาสเดียวกัน รายใดที่ขัดของไมสามารถเสนอภายใน ๑๕ วัน ใหบันทึกเหตุขัดของมาในรายงาน
เสนอดวย
ขอ ๔ สถานบริการที่ผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัดสั่งอนุญาตแลวจะ
สงเรื่องคืนกลับไปยังสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่ ใหสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่
แจงใหผูขออนุญาตทราบ เพื่อชําระเงินคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต
การรับเงินคาธรรมเนียมสถานบริการ ในกรุงเทพมหานครใหใชใบรับเงินคาธรรมเนียมของตํารวจ
และใหนําสงเปน เงินรายไดคาธรรมเนียมยังกองการเงิน กรมตํารวจ ในจังหวัดอื่นใหใชใ บรับเงิน
คาธรรมเนียมของอําเภอ และใหนําสงเงินรายไดคาธรรมเนียมไปยังคลังจังหวัด
ขอ ๕ สถานบริการที่ผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัดสั่งไมอนุญาต
ใหสารวัตรทองที่หรือนายอําเภอทองที่ทําหนังสือแจงการไมอนุญาต รวมทั้งเหตุผลที่พนักงานเจาหนาที่
สั่งไมอนุญาตโดยละเอียด ใหผูขออนุญาตทราบภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง และเสนอสําเนา
หนังสือนั้นมายังผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบ
ขอ ๖ ใหสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่แยกเก็บเรื่องราวของสถานบริการแตละแหง
เปนแฟมอยางเรียบรอย เพื่อความสะดวกในการคนหาหลักฐานและประวัติความเปนมาของสถานบริการนั้น
ซึ่งบางกรณีตองเสนอเรื่องเดิมมาประกอบการพิจารณาในภายหลังดวย
การขอตออายุใบอนุญาต
ขอ ๗ ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ บัญญัติไววาใบอนุญาต
ใหตั้งสถานบริการใหใ ชไดจนถึงวัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม ของปที่ออกใบอนุญาต และผูรับอนุญาตที่
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในการพิ จ ารณาต อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให ส ารวั ต รท อ งที่ หรื อ นายอํ า เภอท อ งที่ ต รวจสอบ
คุณสมบัติของผูขอตออายุใบอนุญาตเสียใหถูกตองตามมาตรา ๖ แลวเสนอความเห็นวาควรอนุญาต
หรือไมตามลําดับชั้น เพื่อผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัดสั่งการ แลวแตกรณี
แตถาสถานบริการนั้น อาคารสถานที่อนุญาตมีลักษณะขัดตอมาตรา ๗ หรือมีเหตุผลอยางอื่น ที่ไม
สมควรใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ เชน ผูรับอนุญาตขาดคุณสมบัติดําเนินกิจการสถานบริการ
ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมก็ดี ดําเนิน กิจการโดยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่รายงานเสนอเหตุผลที่
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ไมสมควรใหตออายุใบอนุญาตโดยละเอียด ตามลําดับชั้น เพื่อผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการ แลวแตกรณี
การขอเปลี่ยนผูรับอนุญาตหรือผูดําเนินกิจการ
ขอ ๘ ในกรณีสถานบริการบางแหงรองขอเปลี่ยนผูรับอนุญาต หรือในกรณีที่นิติบุคคล
ซึ่ ง เป น ผู รั บ อนุ ญ าตขอเปลี่ ย นบุ ค คลซึ่ ง เป น ผู ดํ า เนิ น กิ จ การสถานบริ ก ารแทนนิ ติ บุ ค คล การขอ
เปลี่ ยนแปลงทั้ งสองกรณี นี้ ใหผูบั ญชาการตํ ารวจนครบาล หรือผู วา ราชการจั งหวัดแลว แต กรณี
ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณีที่มีการขอเปลี่ยนผูรับอนุญาต กรณีเชนนี้ถือไดวาเปนการโอนใบอนุญาต ซึ่งตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการมิไดกําหนดไวใหโอนแกกันไดอยางใด ฉะนั้นพนักงานเจาหนาที่จึงไมมี
อํานาจที่จะอนุญาตใหเปลี่ยนผูรับอนุญาต หรือโอนใบอนุญาตใหแกกันได
(๒) กรณีที่นิติบุคคลซึ่งเปนผูรับอนุญาตขอเปลี่ยนบุคคลซึ่งเปนผูดําเนินกิจการแทนนิติบุคคล
ใหอยูในดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่พิจารณาตามที่เห็นสมควร หากเห็นสมควร อนุญาตใหแกไข
ใบอนุญาตตามความประสงคของผูขอไดโดยไมตองเรียกเก็บคาธรรมเนียม และใหจดแจงไวใหเปน
หลักฐานในใบอนุญาตใหชัดเจนวา ไดมีการเปลี่ยนผูดําเนินกิจการสถานบริการแทนนิติบุคคล และให
ปดรูปถายของผูดําเนินกิจการแทนไวดวย
การยาย แกไขเปลี่ยนแปลง หรือตอเติมสถานบริการ
ขอ ๙ เกี่ยวกับการยาย แกไขเปลี่ยนแปลง หรือตอเติมสถานบริการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๓ บัญญัติไววา หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ยาย แกไข
เปลี่ยนแปลง หรือตอเติมสถานบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
(๑) กรณีผูรับอนุญาตยื่นคํารองขอยายสถานบริการจากสถานที่แหงหนึ่งไปอยูอีกแหงหนึ่งนั้น
ขอเท็จจริงปรากฏวา ระยะนี้มีสถานบริการขอยายสถานที่กันอยูเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากสถานบริการ
บางแหงอยูในทองที่การคาไมเจริญ ไมอยูในที่ชุมชน จึงไดขอยายไปอยูในที่ชุมชนที่มีการคาดี ซึ่งการ
ยายสถานที่ดังกลาว ถึงแมวากฎหมายจะไมบัญญัติไวชัดแจงหามยายไปอยูที่ชุมชนก็ตาม แตก็ควรนํา
มาตรา ๗ มาใชโดยอนุโลม โดยมาตรา ๗ บัญญัติวา สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเปนสถานบริการตองไม
อยู ใ นย า นประชาชนอยู อ าศั ย อั น จะก อ ความเดื อ ดร อ นรํ า คาญแก ป ระชาชนผู อ ยู อ าศั ย ใกล เ คี ย ง
นอกจากนั้น เจตนาของผูตั้งสถานบริการครั้งแรกก็มีเจตนาจะขอตั้งในสถานที่นั้นอยูแลว ดวยเหตุนี้
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ถาหากจะใหมีการยายสถานที่ไดโดยไมจํากัดแลว ตอไปสถานบริการก็จะเขามารวมกลุม อยูในยาน
ที่ชุมชนทําใหแออัดเดือดรอนแกผูอื่น ฉะนั้น เรื่องการยายสถานที่ หามไมใหมีการยายสถานที่บริการอีก
ตอไป เวนแตมีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย เชน ไฟไหม ซึ่งการสอบสวนฟงไมไดวาเปน ตน เพลิง
หรือกรณีถูกไลที่ และเปน การขอยายไปตั้งอยูภายในทองที่จังหวัดเดียวกัน กับที่ตั้งเดิมก็ใ หผอนผัน
อนุญาตได
(๒) การขอแกไขเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกสถานบริการ ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวา
มีเหตุผลจําเปนจะอนุญาตก็ได แตถาผูรับอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงไปกอนไดรับใบอนุญาต พนักงาน
เจาหนาที่ก็มีอํานาจสั่งไมตออายุใบอนุญาตหรือสั่งพักใชใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก็ได
สวนการเปลี่ยนแปลงสถานบริการประเภทอาบน้ํา นวด หรืออบตัวซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา
โดยเปนรานตัดผมหรือดัดผมดวย ใหเหลือแตบริการอาบน้ํา นวด หรืออบตัวซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา
แตอยางเดียวนั้นใหถือนโยบายในทางไมอนุญาต
(๓) การตอเติม สําหรับการตอเติมสถานบริการนี้ ถาหากขอตอเติม สถานที่ใหกวางขวาง
ออกไปโดยไมขอเพิ่มหองบริการแลว ใหอยูในดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่วาสมควรจะอนุญาต
หรือไม แตถาตอเติมโดยขอเพิ่มหองบริการดวย จะพิจารณาใหเพิ่มเทาที่เห็นวาจะเปนเพื่อปรับปรุง
กิจการสถานที่ใหดีขึ้นโดยจํานวนจํากัด หากขอเพิ่มมีจํานวนเกินสมควรจนดูเสมือนวาเปนการเพิ่ม
สถานบริการขึ้นแลว ก็จะไมอนุญาตใหเพิ่มอีก เพราะการเพิ่มบริการเทากับเปนการขยายกิจการให
กวางขวางขึ้นอีก เมื่อมีหองบริการเพิ่มขึ้นก็ดูเสมือนวาเปนการเพิ่มสถานบริการขึ้นมาอีกนั่นเอง
การโอนกิจการ
ขอ ๑๐ การโอนกิจการถือวาเปนการขออนุญาตใหม ซึ่งมีน โยบายไมอนุญาต เวนแตการ
โอนกิจการตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
การออกใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๑๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตใหต้งั สถานบริการสูญหาย หรือชํารุดในสาระสําคัญผูรับอนุญาต
ตั้งสถานบริการจะตองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดทราบวาใบอนุญาต
สูญหาย หรือชํารุดในกรณีนี้ใ หสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่ทําการสอบสวน และใหผูรับ
อนุญาตตั้งสถานบริการทําคํารองเรื่องราวขอรับใบแทนใบอนุญาตเสนอขอรับอนุมัติจากผูบัญชาการ
ตํารวจนครบาล หรือผูวาราชการจังหวัด
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เมื่อไดรับอนุ มัติแ ลว ให สารวัตรทองที่ หรือ นายอําเภอทองที่ออกใบแทนใบอนุญาตให
โดยใชใ บอนุญาต (แบบ สบ. ๒) และเขียนดวยหมึกสีแดงเหนือใบแทนใบอนุญาตนั้นวา ใชแทน
ใบอนุญาตที่สูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญตามคํารองลงในวันที่ใดมอบใหผูรองไป
การจัดทําบัตรประวัติผูทํางานสถานบริการ
ขอ ๑๒ การจัดทําบัตรประวัติของลูกจาง หญิงพาตเนอร หญิงบําเรอ ผูบริการ อาบน้ํา นวด
หรืออบตัว หรือคนรับ ใชที่ทํางานในสถานบริการตามมาตรา ๑๔ กําหนดใหเปน หนาที่ของผูรับ
อนุญาตตั้งสถานบริการเปนผูจัดทําขึ้น โดยใหติดตอขอรับจากสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่
ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู (แบบ สบ. ๓ และแบบ สบ. ๔)
การกรอกประวัติของผูทํางานในสถานบริการตามแบบ สบ. ๓ ใหเชิญผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
ประชุมชี้แจง เพื่อจะไดเขาใจพอที่จะกรอกรายการได
แบบ สบ. ๓ ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตองทํา ๒ ชุด ติดรูปถายพรอมเก็บไว ณ สถานบริการ
หนึ่งชุด และสงไปเก็บที่สถานีตํารวจทองที่หนึ่งชุด ฉบับที่เก็บที่สถานีตํารวจทองที่ใหสารวัตรทองที่
แยกเก็บเปนแตละสถานบริการไป ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
ทําสําเนาแบบ สบ. ๔ พรอมรูปถายอีกหนึ่งชุดเก็บไว ณ ที่วาการอําเภอทองที่ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู
บัตรประวัติของผูทํางานในสถานบริการตามวรรคหนึ่งที่ออกจากงานไปแลว เมื่อผูรับอนุญาต
ตั้งสถานบริการแจงการเปลี่ยนแปลงใหรวมเรื่องเก็บไวในแฟมนั้น โดยหมายเหตุการเปลี่ยนแปลงไวใน
บัตรประวัติของผูนั้น
ขอ ๑๓ การพิมพลายนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ของผูทํางานในสถานบริการตามแบบ สบ. ๔ เมื่อผูร บั
อนุญาตจะรับคนงานเขาทํางาน จะตองสงตัวคนงานไปพิมพมือที่สถานีตํารวจทองที่พรอมกับสงบัตร
ประวัติไปใหสารวัตรทองที่ดวย โดยใหสารวัตรทองที่จัดอํานวยความสะดวกใหตามสมควร
การพิมพลายนิ้วมือในแบบ สบ. ๔ นี้ ใหพิมพเปนสองชุด สงใหสารวัตรทองที่ทั้งสองชุด
โดยติดรูปถายดานหลังพรอม เมื่อสารวัตรทองที่ไดรับแลวใหสงไปตรวจสอบที่กองทะเบียน และ
ประวัติอาชญากร กรมตํารวจทั้งสองชุด ซึ่งกองทะเบียนและประวัติอาชญากร กรมตํารวจ จะสงคืนมา
พรอมผลการตรวจสอบหนึ่งชุด (อีกหนึ่งชุดกองทะเบียนและประวัติอาชญากร กรมตํารวจจะเก็บไว)
ใหสารวัตรทองที่บันทึกผลการตรวจสอบพิมพลงในชองผลของการตรวจสอบพิมพลายนิ้วมือของแบบ
สบ. ๓ ของผูถูกพิมพลายนิ้วมือนั้น (เฉพาะฉบับที่เก็บที่สถานีตํารวจ)
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แผนพิม พลายนิ้วมือ สบ. ๔ เมื่อบันทึกผลการตรวจสอบในแบบ สบ. ๓ แลวใหสถานี
ตํารวจทองที่เก็บรวบรวมไว
การเก็บแบบ สบ. ๔ ใหเก็บตามระบบดัชนีชื่อ และใหทําบัตรแยกเก็บตามชื่ออื่น และชื่อ
ฉายาไว เพื่อเปนประโยชนในการตรวจสอบในทางคดีและอื่น ๆ ดวย
ในกรณีที่พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่มีความจําเปนตองยืมแบบ สบ. ๔ ของ
ผูทํางานสถานบริการผูใดผูหนึ่งไปประกอบคดี ใหสําเนาแบบ สบ. ๔ ฉบับแทนเก็บไวเปนหลักฐาน
และหมายเหตุวาฉบับจริงถูกยืมไปประกอบคดีโดยผูใดดวย
การตรวจตราควบคุมสถานบริการ
ขอ ๑๔ ในกรุงเทพมหานครใหนายตํารวจทองที่ตั้งแตสารวัตรขึ้นไป ในจังหวัดอื่นตั้งแต
นายอําเภอทองที่ขึ้นไป มีหนาที่ตรวจตราสอดสองสถานบริการที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย
ใหปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัด
ขอ ๑๕ สถานบริการใด ผูรับอนุญาตไมสามารถควบคุมความสงบเรียบรอยภายในสถานบริการ
ไวไดจนเกิดเหตุขึ้นภายในสถานบริการ อาทิเชน วิวาท ทํารายรางกายซึ่งกันและกัน ฆากันตายเปนตน
ใหสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่รายงานเหตุการณใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล หรือผูวา
ราชการจังหวัดทราบทุกราย ถาเปน กรณีที่สารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่พิจารณาเห็นวาเรื่อง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เป น เรื่ อ งที่ ผู รั บ อนุ ญ าตละเลยการปฏิ บั ติ อั น ควรเพื่ อ ระงั บ เหตุ หรื อ หย อ น
ความสามารถในการระงับ เหตุ หรือ ละเลยไม แ จ ง ขอความชว ยเหลื อ จากเจ า หน า ที่ ใ นระยะเวลา
อันสมควรกอนหรือหลังเหตุการณนั้น ใหสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่ตักเตือนผูรับอนุญาตนั้น
เปนหนังสือ แลวเสนอรายงานพรอมสําเนาหนังสือตักเตือนนั้นใหผูบัญชาการตํารวจนครบาลหรือ
ผูวาราชการจังหวัดทราบ
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ลูกจาง คนรับใช หญิงพาตเนอร หญิงบําเรอ หญิงบริการนวดของสถานบริการ
ไดกอความไมสงบ กระทําผิดกฎหมายอันเปนผลสืบเนื่องมาจากการทํางานในสถานบริการไมวาเหตุ
นั้นจะเกิดขึ้นภายในสถานบริการนั้นเอง หรือไปเกิดเหตุขึ้น ภายนอกสถานบริการก็ตาม ใหสารวัตร
ทองที่ หรื อนายอําเภอทองที่ที่ส ถานบริการนั้น ตั้งอยู และพนัก งานสอบสวนทองที่เสนอรายงาน
พฤติการณใหผูบัญชาการตํารวจนครบาลหรือผูวาราชการจังหวัดทราบ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑

การกวดขันเวลาเปดปดสถานบริการ
ขอ ๑๗ ในกรุงเทพมหานครใหนายตํารวจทองที่ตั้งแตสารวัตรขึ้นไป ในจังหวัดอื่นตั้งแต
นายอําเภอทองที่ขึ้นไป กวดขัน เวลาเปดปดสถานบริการที่ไดรับอนุญาตใหเปนไปตามกฎหมายโดย
เครงครัด ถาปรากฏวาสถานบริการใดผูรับอนุญาตฝาฝนเวลาเปดปดตามกฎหมาย ใหจับกุมดําเนินคดี
ทุกรายแลวรายงานเสนอผูบัญชาการตํารวจนครบาลหรือผูวาราชการจังหวัดทราบ
ขอ ๑๘ เพื่อมิใ หเปน การยุงยากแกการควบคุมเวลาเปดปดสถานบริการ ใหสารวัตรทองที่
หรือนายอําเภอทองที่แนะนําใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการทําปายบอกเวลาเปด - ปด สถานบริการ
ขนาดใหญพอสมควรติดไวที่ประตูทางเขาออกสถานบริการที่เห็นไดชัดเจนเปนภาษาไทยวา ปดบริการ
และภาษาอังกฤษวา CLOSED อีกแผนหนึ่ง แขวนไวที่ประตูทางเขาออกเมื่อปดสถานบริการแลวดวย
การควบคุมสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔)
ขอ ๑๙ สถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) คือ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่ม
จําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง และใหเปดทําการไดระหวาง
เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ซึ่งวันรุงขึ้นเปนวันปฏิบัติราชการตามปกติ หรือระหวาง
เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงขึ้น ซึ่งเปนวันหยุดราชการแตเฉพาะการแสดง
ดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ใหเปดทําการไดระหวางเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๔.๐๐ นาฬิกา
และระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา
(ปจจุบันเวลาเปดทําการของสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแลว
ขอใหดูกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) เพิ่มเติม)
สถานบริการประเภทนี้สวนมาก เปนสถานที่ปดหนารานมิดชิดมีเครื่องปรับอากาศเหมาะแก
การมั่วสุมของหญิงชายที่ชอบประพฤติผิดตอศีลธรรมอันดี หรือเปนแหลงมั่วสุมของมิจฉาชีพ โดยมี
การคาประเวณี แหลงคายาเสพติด การพนัน แสดงลามกอนาจาร มีพฤติกรรมเปนปฏิปกษ ขัดตอ
ความสงบเรียบรอยของบานเมือง ฉะนั้น พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
จึงไดกําหนดใหสถานบริการประเภทนี้ตองอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติสถานบริการ และจะตอง
ดําเนินการขอจัดตั้งเปนสถานบริการภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๑ ใชบังคับ จึงขอใหสารวัตรทองที่และนายอําเภอทองที่สอดสองดูแล กวดขัน ใหสถานบริการ
ประเภทนี้ปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติสถานบริการโดยเครงครัด

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑

การควบคุมการแสดงในสถานบริการ
ขอ ๒๐ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๑๘ กําหนดใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการตาม
มาตรา ๓ (๑) จะจัดใหมีสุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่ม อยางอื่น จําหนาย หรือจัดใหมีการแสดงดนตรี
หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบัน เทิงดวยก็ได และมาตรา ๓ (๔) กําหนดใหสถานบริการประเภทนี้
สามารถจัดใหมีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบัน เทิงได สวนมาตรา ๓ (๒) และ
มาตรา ๓ (๓) มิไดกําหนดยกเวนใหแตอยางใด จึงใหถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด
โดยเหตุที่มาตรา ๑๙ กําหนดไววา ในการจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงผูรับอนุญาตตั้ง
สถานบริการที่มีหนาที่ตองควบคุมการแสดงมิใหเปนไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิใหมีสัตวราย
เข า ร ว มการแสดงในสถานที่ ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด อั น ตรายแก ผู ช ม ฉะนั้ น จึ ง ให ส ารวั ต รท อ งที่
หรือนายอําเภอทองที่สอดสองการแสดงดังกลาว ถาปรากฏวาการแสดงเปนไปในลักษณะเชนวานั้น
ก็ใ หสั่ งงดการแสดงรายการนั้น และดําเนิน คดี แล วรายงานเสนอผู บัญชาการตํ ารวจนครบาลหรื อ
ผูวาราชการจังหวัดทราบ
หลักเกณฑการเสนอขอคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๑ ในกรณีผูรับอนุญาตจัดตั้งสถานบริการดําเนินการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือ
ศีลธรรมอัน ดี ดําเนินกิจการสถานบริการโดยไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่รายงานเสนอผูบัญชาการตํารวจนครบาล
หรือผูวาราชการจังหวัด เพื่อดําเนินการตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ คือ การสั่งพัก
ใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๑) ในกรณีดําเนินการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ดําเนินกิจการไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหสั่งพักใชใบอนุญาต ดังนี้
ครั้งที่ ๑
มีกําหนด
๑๕ วัน
ครั้งที่ ๒
มีกําหนด
๓๐ วัน
ครั้งตอ ๆ ไป ใหเปนดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่
(๒) ในกรณีการกระทําตาม (๑) เปนการละเลยของสถานบริการใหสั่งพักใชใบอนุญาต ดังนี้
ครั้งที่ ๑
มีกําหนด
๗ วัน
ครั้งที่ ๒
มีกําหนด
๑๕ วัน
ครั้งที่ ๓
มีกําหนด
๓๐ วัน
ครั้งตอ ๆ ไป ใหเปนดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่
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(๓) ในกรณีอื่นนอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ใหถือหลักเกณฑ ดังนี้
กรณีเปดทําการนอกเวลา ใหสั่งพักใชใบอนุญาต ดังนี้
ครั้งที่ ๑
มีกําหนด
๑๐ วัน
ครั้งที่ ๒
มีกําหนด
๓๐ วัน
ครั้งตอ ๆ ไป ใหเปนดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่
กรณีกระทําผิดนอกเหนือจากกรณีเปดทําการนอกเวลาใหสั่งพักใชใบอนุญาต ดังนี้
ครั้งที่ ๑
มีกําหนด
๕ วัน
ครั้งที่ ๒
มีกําหนด
๑๕ วัน
ครั้งที่ ๓
มีกําหนด
๓๐ วัน
ครั้งตอ ๆ ไป ใหเปนดุลยพินิจของพนักงานเจาหนาที่
เฉพาะสถานบริการตามมาตรา ๓ (๔) แหงพระราชบัญญั ติสถานบริ การ พ.ศ. ๒๕๐๙
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ หากเคยสั่งปดมีกําหนด
๓๐ วันแลว และกระทําผิดในกรณีเดียวกันกับที่ถูกสั่งปดนั้นอีก ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งปดมีกําหนด
๓๐ วัน
กรณีสถานบริการกระทําความผิดตาม (๑) และ (๒) หรือเปดกระทําการนอกเวลาในรอบป
ปฏิทินเดียวกันกระทําผิดหลายครั้ง ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังนี้
กระทําผิด
๓ ครั้ง ใหพิจารณาไมตออายุใบอนุญาต
กระทําผิดเกินกวา
๓ ครั้ง ใหเพิกถอนใบอนุญาตทันที
การพิจ ารณาสั่งพักใช เพิกถอนใบอนุ ญาต ใหพ นักงานเจาหนาที่ไ ดพิจารณาถึง ลักษณะ
ความหนักเบา ตลอดจนพฤติการณในการกระทําผิด หากปรากฏวามิไดเปนการกระทําโดยจงใจฝาฝน
หลีกเลี่ยง หรือละเลยปราศจากความระมัดระวังตามควรแกสภาพและเหตุการณ จะใชดุลพินิจในการสั่ง
พักใช เพิกถอนใบอนุญาตหรือไมเพียงใดก็ได
การพิจารณาสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต จะตองมีบัน ทึกการสืบสวนพยานหลักฐาน
ใหแนชัดเสนอเปนหลักฐานดวยทุกเรื่อง ซึ่งประกอบดวย
- สําเนาบันทึกการจับกุม
- สําเนาคําใหการผูกลาวหาและพยานสําคัญ
- การรายงานใหปรากฏดวยวา พฤติการณ และการจับกุมผูตองหาอยูในลักษณะหรือสภาพ
อยางไร
- ผูตองหามีประวัติตองโทษหรือไม ขอหาอะไร

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑

- หากเป น คดี อ ยู ใ นอํ า นาจที่ พ นั ก งานสอบสวนเปรี ย บเที ย บปรั บ ได ผู ต อ งหาให ก าร
รับสารภาพ และยินยอมใหเปรียบเทียบปรับแลว ใหสําเนาบันทึกการเปรียบเทียบปรับไวแทน
- หากเปนคดีที่อยูในอํานาจศาลแขวง และผูตองหาใหการรับสารภาพใหรีบนําตัวฟองศาล
แลวรายงานผลคดีมาพรอมกัน
เมื่อมีก ารจับ กุม คดีที่ เปน ความผิ ดอัน จะตองพิ จารณาเกี่ยวกับการสั่งพั กใช หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต ใหสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่รายงานขอเท็จจริง และมีความเห็นเสนอทันทีวา
จะสั่งพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตดวยหรือไม
การปฏิบัติตอสถานบริการที่ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๒ ผูรับอนุญาตหรือเจาของสถานบริการรายใดถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้น ใหสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่แจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลที่ถูกสั่งพักใช หรือ
เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตนั้ น ให ผู รั บ อนุ ญ าตทราบเป น หนั ง สื อ โดยระบุ วั น เริ่ ม พั ก ใช ห รื อ เพิ ก ถอน
ใบอนุญาต พรอมดวยเหตุผลที่ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตอยางชัดเจนใหผูรับอนุญาต หรือ
เจาของสถานบริการทราบ และใหปดสําเนาหนังสือคําสั่งไวหนาสถานบริการ ณ ตําแหนงที่เห็นได
ชัดเจนอีกฉบับหนึ่ง แลวเสนอสําเนาหนังสือนั้นใหผบู ัญชาการตํารวจนครบาลหรือผูวาราชการจังหวัด
ทราบ
การรับอุทธรณคําสั่งของผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๒๓ ผูรับ อนุ ญาตจั ดตั้ งสถานบริการที่ ได รับ คํา สั่ง พัก ใช หรือ เพิ กถอนใบอนุ ญาตจะ
อุทธรณคําสั่งตอปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือตออธิบดีกรมตํารวจ แลวแตกรณี โดยตรงก็ได หรือจะ
อุทธรณตอ สารวัตรทองที่หรือนายอําเภอทองที่ก็ได การอุทธรณใหยื่นภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต
วัน ที่ ไดรั บหนั งสื อพนั กงานเจาหนาที่ แ จง การสั่ง พักใชห รือเพิกถอนการอนุญ าต สํ าหรั บ ในกรณี
อุทธรณตอสารวัตรทองที่หรือนายอําเภอทองที่ ใหสารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่บันทึกเสนอ
เรื่องราวโดยยอถึงพฤติการณอัน เปนเหตุใ หผูนั้น ถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตแนบหนังสือ
อุทธรณเสนอไปโดยลําดับ จนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย หรืออธิบดีกรมตํารวจ แลวแตกรณี
เมื่อปลัดกระทรวงมหาดไทย หรืออธิบดีกรมตํารวจ มีคําสั่งในอุทธรณเปนประการใด ให
สารวัตรทองที่ หรือนายอําเภอทองที่แจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ และใหสารวัตรทองที่ หรือ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑

นายอําเภอทองที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่งของปลัดกระทรวงมหาดไทย หรืออธิบดีกรมตํารวจ
โดยเครงครัด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๑ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
พลเอก เล็ก แนวมาลี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

