
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาสั่งตออายุใบอนุญาต พักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต 

และกําหนดระยะเวลาในการส่ังพักใชใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ๑ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑในการพิจารณาส่ังตออายุใบอนุญาตให

ต้ังสถานบริการการส่ังพักใชใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการ เพิกถอนใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการ 
และการกําหนดระยะเวลาในการสั่งพักใชใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 

๒๕๐๙ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา 
๓๐ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงไดออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาส่ังตออายุใบอนุญาต พักใช
ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกําหนดระยะเวลาในการส่ังพักใชใบอนุญาตใหต้ังสถาน
บริการไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑในการพิจารณาส่ัง

ตออายุใบอนุญาต พักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกําหนดระยะเวลาในการส่ังพักใช
ใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗ 

 
ขอ ๒  ในกรณีดังตอไปนี้ หามมิใหพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ังตออายุใบอนุญาต

ใหตั้งสถานบริการ 
(๑)  กรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖ 
(๒)  กรณีท่ีสถานบริการถูกส่ังพักใชใบอนุญาตในรอบปท่ีไดรับอนุญาต รวมกัน

เปนระยะเวลาเกิน ๙๐ วัน 
ในกรณีท่ีไมมีเหตุตามวรรคหนึ่ง และไมมีเหตุอื่นท่ีฝาฝนตามท่ีบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ังตอ
อายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 

 
ขอ ๓  การส่ังพักใชใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการ ใหพิจารณาจากความผิดท่ีได

กระทําภายในกําหนดอายุใบอนุญาตประจําป และจะสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดระยะเวลา
ในกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑)  กรณีดําเนินกิจการสถานบริการโดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนมาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ (๒) หรือ (๓) หรือกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ เฉพาะในสวนท่ีไมใช
กําหนดวันเวลาเปดปดสถานบริการ ใหสั่งพักใชใบอนุญาต ดังน้ี 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๓๗ง/๘/๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คร้ังท่ี ๑ มีกําหนด ๑๐ วัน 
คร้ังท่ี ๒ มีกําหนด ๒๐ วัน 
คร้ังท่ี ๓ มีกําหนด ๓๐ วัน 
คร้ังตอ ๆ ไป มีกําหนด ๓๐ วัน 
(๒)  กรณีดําเนินกิจการสถานบริการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน หรือดําเนินกิจการสถานบริการ โดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ 
(๑) (๔) ใหสั่งพักใชใบอนุญาต ดังน้ี 

คร้ังท่ี ๑ มีกําหนด ๓๐ วัน 
คร้ังท่ี ๒ มีกําหนด ๖๐ วัน 
คร้ังตอไป มีกําหนด ๙๐ วัน 
(๓)  กรณีดําเนินกิจการสถานบริการ โดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนมาตรา ๑๖ 

(๖) มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖/๒ มาตรา ๑๙ หรือกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๗ 
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกําหนดเวลาเปดปดสถานบริการ ใหสั่งพักใชใบอนุญาต ดังน้ี 

คร้ังท่ี ๑ มีกําหนด ๖๐ วัน 
คร้ังตอไป มีกําหนด ๙๐ วัน 
(๔)  กรณียินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ

ติดในสถานบริการตามมาตรา ๑๖ (๕) ใหส่ังพักใชใบอนุญาตคร้ังละ ๙๐ วัน 
 
ขอ ๔  การส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหต้ังสถานบริการ ใหพิจารณาจากความผิดท่ี

ไดกระทําภายในกําหนดอายุใบอนุญาตประจําปในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  กรณีที่สถานบริการถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตามขอ ๓ (๒) เกิน ๒ ครั้งขึ้นไป 

หรือถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตาม ขอ ๓ (๓) หรอื (๔) เกิน ๑ คร้ังข้ึนไป 
(๒)  กรณีท่ีสถานบริการถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ ๓ (๑) (๒) (๓) หรือ 

(๔) รวมกัน หรือขอหน่ึงขอใดดังกลาวขางตน รวมกันเกินกวา ๑๒๐ วัน 
(๓)  กรณีท่ีปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนวาผูรับอนุญาตต้ังสถานบริการเปน

ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการของตนเอง 
(๔)  กรณีท่ีมีการบังคับคาประเวณี หรือยอมใหมีการบังคับคาประเวณี มีการ

คาประเวณีเด็กหรือยอมใหมีการคาประเวณีเด็ก มีการบังคับใชแรงงานเด็กหรือยอมใหมีการ
บังคับใชแรงงานเด็กในสถานบริการ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


