
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติด อุบัติเหตุ การมั่วสุมของเยาวชนและ

การตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร รวมทั้งปัญหาการ

ค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์ ที่ยังคงเป็นปัญหา

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานบริการ
ในอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย

นายสุธี ทองแย้ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง

ที่ เกิดขึ้นอย ่างต ่อเนื่องอยู ่ ในสังคมไทยนั้น  

อาจปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน 

มีที่มาจากการเข ้าใช ้บริการสถานบริการ*  

สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ** และ

 * “สถานบรกิาร” หมายถงึ สถานบรกิารท่ีมลัีกษณะตามพระราชบญัญตัสิถานบริการ พ.ศ. 2509 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิจนถึง 

(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2560 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

 ** “สถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการ” หมายถึง สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ 

สถานบรกิารตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิท่ี 22/2558 สถานประกอบการทีค่ล้ายกบัสถานบรกิารทีม่ลีกัษณะเหมอืน

สถานบรกิารทกุประการ จะแตกต่างเพยีงองค์ประกอบท่ีไม่เข้าข่ายตามพระราชบญัญตัสิถานบริการฉบบัปัจจบุนั ซึง่มคีวามหมายเป็น

ไปตามบันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตามข้อ 4 

แห่งค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ตามเรื่องเสร็จที่ 92/2560) ระบุว่าหมายถึง  

สถานประกอบการที่ไม่เข้าข่ายการเป็นสถานบริการที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แต่หากมีการให้บริการ

ในลักษณะที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและจ�าเป็นต้องควบคุมการให้บริการของ 

สถานประกอบการดังกล่าวในท�านองเดียวกับสถานบริการเพ่ือยับยั้งพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเยาวชน การให้บริการของ 

สถานประกอบการน้ันย่อมมีลักษณะคล้ายกับสถานบริการโดยมิต้องค�านึงถึงว่าจะมีสถานที่ตั้งที่แน่นอนเหมือนกับกรณีสถานบริการ

ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
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สถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง*** ซึ่งได้สร้าง

ผลกระทบในวงกว้างกว่าในสมัยอดีตเป็นอย่าง

มาก แม้ว่ากระทรวงมหาดไทย จะได้พยายาม

แก้ไขปัญหาด้วยการก�าหนดมาตรการและ

นโยบายที่ส� า คัญมาใช ้ ในการควบคุมดูแล  

คือ การจัดระเบียบสังคม และจัดโซนนิ่ ง 

สถานบันเทิงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถานบริการ 

และมีการก�าหนดนโยบายเพื่อจัดระเบียบสถาน

บริการและสถานประกอบการอยู่เป็นระยะ ๆ 

แต่ด้วยพัฒนาการของแหล่งบันเทิงท่ีพยายาม

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการให้บรกิารอย่างไม่หยดุน่ิง

เพื่อสร้างความแปลกใหม่เอาใจผู ้รับบริการ  

และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีลักษณะเข้าข่ายเป็น

สถานบรกิาร ท�าให้ไม่สามารถน�ากฎหมายสถาน

บรกิารเข้าไปควบคมุได้ จงึเป็นทีม่าของการออก

ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 

22/2558 ซึ่งเป ็นการพยายามอุดช่องว ่าง

กฎหมายต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นการยาก

ที่จะควบคุมให้สถานบริการและสถานประกอบ

การเหล่านี้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป ็นหน่วยงานหลัก 

ที่ รั บผิ ดชอบในการบ� าบั ดทุ กข ์ บ� า รุ ง สุ ข  

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

และความมั่นคงภายในประเทศ จึงต้องเร่งรัด

ด�าเนินการป ้องกันและควบคุมผลกระทบ 

ดังกล่าว โดยเฉพาะกับสถานประกอบการ 

ที่มุ่งหวังแต่ผลก�าไรทางธุรกิจโดยไม่มีจิตส�านึก

รับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม

  ผู้เขียน ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที ่

ในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถาน

บริการและการจัดระเบียบสังคมมาโดยตลอด

ตัง้แต่เมือ่ครัง้ด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอ ปลดัจงัหวดั 

และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความส�าคัญ

และสนใจในการศึกษาหารูปแบบ วิธีการ และ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานบริการและ

สถานประกอบการมีลักษณะคล้ายสถานบริการ 

รวมทั้งสถานประกอบการในลักษณะอื่น ๆ 

เพราะตระหนกัในประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

อาทิ การดัดแปลงที่อยู ่อาศัยมาเป็นสถาน

ประกอบการเพือ่ความบนัเทงิ สร้างความเดอืดร้อน

ร�าคาญให ้แก ่ประชาชนที่อาศัยใกล ้ เคียง  

*** “สถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง สถานประกอบการที่มีองค์ประกอบเหมือนสถานบริการ คือ มีสถานที่แน่นอน 

แต่มีวัตถุประสงค์ในเชิงส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปา หรือนวดแผนโบราณ การด�าเนินกิจการสถานประกอบการประเภทนี้ จะอยู่ภายใต้

การควบคุมของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แต่โดยมากมักมีการแอบแฝง 

การกระท�าผดิกฎหมาย คอื การค้าประเวณ ีหรอืการค้ามนษุย์ กระทรวงมหาดไทยในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองซึง่รับผดิชอบในระดบั

พื้นที่จึงมีบทบาทในการควบคุมสถานประกอบการอื่น ๆ นี้ด้วย
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มีการน�าพื้นที่สาธารณะไปใช้ประโยชน์ทาง 

การค้า เช่น การตั้งโต๊ะที่นั่งบนบาทวิถี บางแห่ง

ใช้ถนนถึง 2 ช่องการจราจรเป็นที่จอดรถ มีการ

เปิดเครื่องเสียงหรือเล่นดนตรีเสียงดัง และ 

เปิดเกินเวลา บางครั้งมีการทะเลาะวิวาทกัน 

ในสถานประกอบการและบริเวณใกล้เคียง  

ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานเองก็ประสบปัญหาในการ

บังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีเป็นจ�านวน 

ไม่ต�่ากว่า 20 ฉบับ และหลายฉบับจะต้องมี 

ความรู้ความเข้าใจและความช�านาญเฉพาะด้าน 

ท�าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่บางคน บางหน่วย หรือ 

บางพื้นที่ ยังปล่อยปละละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 

และมีการรับผลประโยชน์ จึงท�าให้การบังคับใช้

กฎหมายมคีวามยุง่ยากมากขึน้ อกีทัง้การปฏบิตัิ

ที่ไม่สม�่าเสมอหรือออกตรวจไม่ท่ัวถึงทุกสถาน

บริการและสถานประกอบการในพื้นที่ อาจจะ

ท�าให้ถูกมองว่า มีการเรียกรับผลประโยชน์  

ซึ่งการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวในเบื้องต้น ก็คือ การจัดชุดจัดระเบียบ

สังคมในระดับอ�าเภอ และระดับจังหวัด มีการ 

บูรณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ออกตรวจสถาน

บริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย

สถานบริการหรือพื้นท่ีจุดเสี่ยงอ่ืนท่ีมีการมั่วสุม 

โดยยึดกฎหมายเป็นหลักในการด�าเนินการ  

ไม่เลอืกปฏบิตั ิพร้อมกบัเพิม่ช่องทางการรบัข่าว

และการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ จากเครือข่าย 

ภาคประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ

รับการสนองตอบทันต่อสถานการณ์ การชี้แจง

สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับสถาน

บริการหรือสถานประกอบการในพ้ืนทีใ่นรูปของ

ข้อตกลงหรือมาตรการต่าง ๆ  เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ให้ผูป้ระกอบการให้ความร่วมมอื ซึง่ต้องด�าเนนิการ

ไปพร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัดทุกฉบับ ในขณะเดียวกันก็ต้องมี

การอบรมความรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เทคนิค

การตรวจ องค์ประกอบความผิดของกฎหมาย

แต่ละฉบับ และการด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิด  

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติ

งานมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานการบังคับใช้

กฎหมาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

จะต้องอยู่ในรูปชุดปฏิบัติการ มีข้อมูลการข่าว 

และการรักษาความลับที่ดี โดยอาจใช้กลไก 

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 

(กอ.รมน.จังหวัด) ซึ่งจะท�าให้ผู ้ประกอบการ 

ไม่สามารถหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย 

และลดปัญหาการร้องเรียนใส่ร้ายเจ้าหน้าที่  

สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้ คือ 

ผู ้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงาน ต้องมีความ

โปร่งใสชัดเจน เป็นแบบอย่างที่ดี ต้องก�ากับ 

ดูแลผู ้ใต ้บังคับบัญชา ไม ่ให ้มีการเรียกรับ 

ผลประโยชน์ มีมาตรการการลงโทษผู้เกี่ยวข้อง

กับการกระท�าผิดอย่างเด็ดขาด
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  การใช้มาตรการในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสถานบริการยังคงมีปัจจัยอื่นที่มี

ความสลับซับซ้อน โดยเฉพาะประเด็นในเรื่อง 

ข้อกฎหมาย ซึ่งจะพบว่า มีสถานประกอบการ

จ�านวนมากทีเ่ปิดใหม่พยายามอาศยัช่องว่างของ

กฎหมายและความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ 

พยายามไม ่ ให ้สถานประกอบการของตน 

มีลักษณะครบองค์ประกอบตามค�านิยามแห่ง

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ. ศ. 2509 และ

ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ โดยผูป้ระกอบการมกีารพยายาม

ปรบัองค์ประกอบของการประกอบกจิการให้เข้ากบั

ช่องว่างของกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก

ควบคุมโดยกฎหมายสถานบริการ รวมทั้งมี

สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถาน

บริการแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า

ด้วยสถานบริการ เนื่องจากขาดองค์ประกอบ 

ในการเป็นสถานบริการ เช่น แพเธค เรือเธค 

หรือบัสเธค ลานเบียร์ ลานคอนเสิร์ต หรือลาน

เต้น นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการที่เข้า

ลักษณะของกฎหมายอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

สถานบริการ เช่น สถานประกอบการที่มีการค้า

ประเวณีแอบแฝงแต่เป ิดเป ็นสถานบริการ 

เพื่อสุขภาพให้บริการนวดแผนโบราณบังหน้า  

จึงท�าให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู ่ภายใต้บังคับ

ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  

แต่จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะ เช่น 

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งมี

กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู ้รับผิดชอบ กรณี

ประเด็นป ัญหาข ้อกฎหมายที่สืบเนื่องจาก 
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พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเขตพื้นที่งดอนุญาต 

ให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) การก�าหนดพื้นที่

เพื่อการขออนุญาตและการงดอนุญาตให้ตั้ง

สถานบริการ (Zoning) ที่ผู้ประกอบการน�ามา

เป็นข้ออ้างในการเปิดสถานประกอบการนอก

เขต Zoning ท�าให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน

ร�าคาญ กรณีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่สืบ

เนื่องจากกฎกระทรวงก�าหนดเวลาเปิด-ปิดของ

สถานบริการ พ.ศ. 2547 พบว่า ก�าหนดเวลา 

ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ

และสังคมในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

บรรยากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดท่ีมีรายได้หลัก

มาจากแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน นอกจากนี้  

ในกรณีควบคุมสถานบริการและสถานประกอบ

การอ่ืนทีค่ล้ายสถานบรกิารตามค�าสัง่คณะรกัษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ก็พบว่า ยังขาด

ความชัดเจนในแนวปฏิบัติของการบังคับใช้

กฎหมาย ท�าให้การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และกรณีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่

สืบเนื่องจากกฎกระทรวงก�าหนดการสอบสวน

ความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น

นอกจากกรงุเทพมหานครโดยพนกังานสอบสวน

ฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 อันเป็นปัญหาการ 

ขาดระบบตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างพนักงาน

สอบสวนฝ่ายปกครองกับพนักงานสอบสวน 

ฝ่ายต�ารวจ ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดการหาประโยชน์ 

จากคดีและผู ้กระท�าผิดไม่ได้รับการลงโทษ 

แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ ในเบื้องต ้นของ

พนักงานฝ่ายปกครอง คือ การด�าเนินการ 

ด้วยความรัดกุม การรวบรวมพยานหลักฐาน 

ให้ครบถ้วนและแน่นหนา รวมทั้งอาศัยการน�า

เสนอข่าวให้คดีอยู ่ในความสนใจและการเฝ้า

ติดตามตรวจสอบจากสื่อมวลชนและประชาชน

  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 

แม้กระทรวงมหาดไทยจะมบีทบาทในการบงัคบั

ใช้กฎหมายกับสถานบริการและสถานประกอบ

การต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจริงจัง 

รวมทั้งได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ แต่ปัญหาที่เกิด

ขึ้นจากสถานบริการหรือสถานประกอบการ 

ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการก็ยังไม่หมดไป 

เนื่องจากรปูแบบการให้บริการของสถานบรกิาร

และสถานประกอบการเหล่าน้ี มกีารเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วเพ่ือหลีกเล่ียงการควบคุมจาก

กฎหมายหรื อน โยบายที่ ออกมา  ดั งนั้ น  

การก�าหนดมาตรการหรือการอุดช่องว่างของ

กฎหมายโดยการแก้ไขกฎหมายเพื่อน�าสถาน

ประกอบการท่ีคล้ายสถานบริการซ่ึงเกดิข้ึนอย่าง

แพร่หลายให้เข้ามาสู่ระบบการควบคุมหรือการ

ก�ากับดูแลของรัฐ ยังเป็นแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่ส�าคัญ ซึ่งจากการวิเคราะห์บทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ ประกอบกับ
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รายงานการศกึษาวจิยัต่าง ๆ  รวมถงึความรู ้และ

ประสบการณ์จากการรบัราชการ และรบัผดิชอบ

งานด้านน้ีของผู้เขียน จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการควบคุมสถานบริการ  

สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ และ

สถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  

 1 .  การทบทวนกฎหมาย  หรื อ 

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนองต่อ

สภาพการณ์ปัจจุบัน (Regulatory review 

for Respond current conditions) ในการ

ควบคุมสถานประกอบการ สถานประกอบการ

ที่คล้ายสถานบริการ หรือสถานประกอบการอ่ืน

ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้มีการด�าเนินนโยบาย 

ผลักดันแก ้ไขค�านิยามและอายุใบอนุญาต 

ของสถานบริการ และปรับอัตราโทษให้มี 

ความเหมาะสม ดังนี้

   1.1 การควบคุมสถานประกอบ

การท่ีคล้ายสถานบริการด้วยระบบการออก 

ใบอนุญาต (Licence System) เนื่องจากการ

ควบคุมสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

ในปัจจุบันเป็นไปตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาต ิที ่22/2558 และที ่46/2559 

นั้น เจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายได้ต่อเมื่อมี

การฝ่าฝ ืนกฎหมายและมีผลความเสียหาย 

เกิดขึ้นแล ้ว จึงควรให ้มีการควบคุมสถาน

ประกอบการที่คล้ายสถานบริการด้วยระบบ 

ใบอนุญาต (Licence System) ซึ่งจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อรัฐในภาพรวมหลายประการ อาทิ 

รัฐสามารถควบคุมได้ง่าย เนื่องจากข้อมูลสถาน

ประกอบการเหล่านี้ จะอยู่ในระบบฐานข้อมูล

ของรัฐ ผู ้ประกอบการท่ีได้รับอนุญาตให้ต้ัง 

สถานประกอบการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมายก�าหนดเช่นเดียวกับท่ีผู้รับใบอนุญาต

สถานบริการ รัฐยังมีรายได้จากค่าธรรมเนียม 

ที่สามารถน�าไปใช้เพื่อทดแทนความเสียหาย 

ทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นผลต่อเนือ่งจากการใช้บรกิาร

สถานประกอบการดังกล่าว ในขณะเดียวกัน  

การเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตจะส่งผลกระทบ

ต่อต้นทุนในการประกอบกิจการสถานประกอบ

การที่คล้ายสถานบริการ เพราะท�าให้ผู้ประกอบ

การต้องตั้งราคาโดยน�าต้นทุนด้านค่าธรรมเนียม

มาเพิ่มในราคาของสินค้าหรือบริการที่จ�าหน่าย

ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการลดแรงจูงใจ

ของผู้ท่ีจะมาใช้บริการในสถานประกอบการ 

ที่คล้ายสถานบริการ โดยเฉพาะกับเยาวชนหรือ

นักดื่มหน้าใหม่ 

   เน่ืองจากสถานประกอบการท่ีคล้าย

สถานบริการมิได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยสถานบริการ เพราะขาดองค์ประกอบ 

ในการเป็นสถานบริการตามนิยามที่ระบุใน

มาตรา 3 พระราชบญัญตัสิถานบรกิาร พ.ศ. 2509 

ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขกฎหมาย ค�าส่ัง หรือ 

กฎกระทรวงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้
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   1.1.1  แก้ไขค�านิยามค�าว่า สถาน

บริการ ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติสถาน

บริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ใน 2 

ประเด็น คือ

   ประเด็นที่ 1 แก้ไขความหมายของ

สถานบริการในมาตรา 3 วรรคหนึ่ง เป็น

	 	 	 “สถานบริการ”	หมายถึง	สถานที่

ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็นการถาวร	 หรือช่ัวคราว 

รวมตลอดถึงยานพาหนะเพื่อให้บริการโดยหวัง

ประโยชน์ในทางการค้า”	

   ประเดน็ที ่2 ให้เพิม่เตมิข้อความใน

มาตรา 3 วรรคหนึ่ง (6) คือ

	 	 	 (6)	 สถานทีท่ีม่รีปูแบบการประกอบ

กิจการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้	

	 	 	 	 (ก)		 สถานที่อันมีลักษณะของ

การใช้แสงสว่างในระดับต�่าหรือจัดไฟแสงสี 

อันเป็นกระตุ้นให้เกิดความเพลิดเพลินและ

	 	 	 	 (ข)	 สถานท่ีอันมีลักษณะของ

การบริการซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการบริการ 

เพ่ือจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เป็นหลกั	และ

	 	 	 	 (ค)	 มีการจัดให้มีเสียงดนตรี	

หรือให้มีเสียงจากการแสดงดนตรีสดภายใน

สถานประกอบการ	และ

	 	 	 	 (ง)	 มีสถานที่ซึ่งตกแต่งโดย 

ใช้วัสดุที่มีสีสันสะดุดตา	 หรือมีรูปแบบการ 

จดัร้านทีจ่งูใจให้มาใช้บรกิารเพือ่ความเพลดิเพลนิ	

และ

	 	 	 	 (จ)		 สถานทีซ่ึง่มลีกัษณะการให้

บริการที่เห็นได้ว่าเป็นที่รวมกลุ่มหรือเป็นแหล่ง

มัว่สมุอนัอาจจะก่อให้เกดิพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม

ของผู้มีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

   การแก้ไขค�านิยามในวรรคแรกจะ

ส่งผลท�าให้ควบคุมสถานประกอบการที่คล้าย

สถานบริการที่มีลักษณะชั่วคราวหรือไม ่ม ี

สถานทีแ่น่นอน และรวมถงึทีเ่ป็นยานพาหนะด้วย  

ร่างค�านิยามนี้ จึงครอบคลุมสถานประกอบการ 

อนัได้แก่ แพเธค เรอืเธค ลานเบยีร์ ลานคอนเสร์ิต 

หรือลานเต้น และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ 

ผู ้ประกอบการจนเกินสมควร จึงต้องมีการ

พิจารณาทบทวนการก�าหนดท้องที่เพื่อการ

อนุญาตหรืองดอนุญาต (Zoning) ให้เกิดความ

เหมาะสมด้วย

   ส ่วนการแก้ไขเพิ่มเติมตามร่าง

มาตรา 3 (6) (ก)-(จ) จะท�าให้เจ้าหน้าที่สามารถ

บังคับใช้กฎหมายในการควบคุมสถานประกอบ

การที่คล้ายสถานบริการที่ขาดองค์ประกอบของ

รูปแบบในการให้บริการ เช่น ไม่มีการเต้น ไม่มี

การให้พนักงานนั่งกับลูกค้า หรือปิดท�าการ 

ก่อน 24.00 น. อันได้แก่ ลานเบียร์ และสถาน

ประกอบการทีค่ล้ายสถานบรกิารอืน่ทีม่ลีกัษณะ

กึ่งผับ หรือกึ่งบาร์ แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ไข

ปรับปรุงดังกล่าวจะต้องค�านึงถึงผลกระทบ 

ต่อสถานประกอบการที่มีลักษณะใกล้เคียง  

เช่น ร้านจ�าหน่ายอาหารที่มีการขายเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล ์และมีการเป ิดดนตรีประกอบ 

เพื่อความผ่อนคลาย จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง

ก�าหนดข้อความที่มีความชัดเจนและแสดงให้

เห็นถึงเจตนารมย ์ของกฎหมายที่ต ้องการ

ควบคุมเฉพาะสถานประกอบการท่ีคล้ายสถาน

บริการซึ่งแตกต่างจากร้านอาหารโดยทั่วไป 

กล่าวคือ สถานประกอบการที่คล้ายสถาน

บริการดังกล่าวมักจะมีการใช้แสงสว่างในระดับ

ต�่า ซึ่งมีผลต่อการจูงใจเยาวชนให้เข้ามาใช้

บริการและง่ายที่จะปกปิดการกระท�าความผิด 

นอกจากน้ี มักมีการจดัไฟแสงสเีพือ่ความตืน่เต้น

เร้าใจเพื่อให้ผู ้ใช้บริการเกิดความสนุกสนาน

เพลดิเพลนิในการดืม่ โดยมรีปูแบบการประกอบ

กิจการที่เน้นการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เป็นหลัก และมีการแสดงดนตรีสดหรือเปิด

ดนตรีประกอบการให ้บริ การ เพื่ อความ

เพลิดเพลิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผล

ต่อการชักน�าเยาวชนให้มาใช้บริการ นอกจากนี้ 

รปูแบบของการจดัร้านมกัจะมกีารตกแต่งโดยใช้

สีสันฉูดฉาดสะดุดตา หรือมีการจัดให้พนักงาน

สาวสวยให้น่ังต้อนรบัอยูบ่รเิวณหน้าร้าน เป็นต้น 

   1.1.2 ก า ร ก� า ห น ด ใ ห ้ ส ถ า น

ประกอบการท่ีมีลักษณะตามร่างมาตรา 3 (6) 

แต่ยังไม่ครบองค์ประกอบตามข้อ (ก)-(จ)  

เป ็นสถานประกอบการที่ ต ้ องแจ ้ งแทน 

การขอรับใบอนุญาต เพื่อเป็นการป้องกัน กรณี 

ผูป้ระกอบการหลกีเลีย่งไม่ให้สถานประกอบการ

ของตนเป็นสถานบริการตามร่างมาตรา 3 (6)  

จึงเห็นควรให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการ

ที่มีลักษณะไม่ครบองค์ประกอบตามร่างมาตรา 

3 (6) ได้เข้าสู่ระบบการก�ากับดูแลของรัฐซ่ึงไม่

ต้องมีข้ันตอนยุ่งยากอย่างสถานบริการท่ีต้อง

ขอรับใบอนุญาต แต่ให้ผู ้ประกอบการต้อง

ด�าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบต่อชุมชน

ที่อยู่ข้างเคียง เช่น การควบคุมการใช้เสียง การ

ป้องกันไม่ให้มีปัญหากีดขวางการจราจร โดย

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4 จากเดิม เป็น

	 	 	 “มาตรา	 4	 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถาน

บริการ	 เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่

   กรณสีถานประกอบการทีม่ลีกัษณะ

ตามมาตรา	3	(6)	แต่ยังไม่ครบทุกองค์ประกอบ

ตาม	 (ก)	 ถึง	 (จ)	 ให้ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที ่

แจ้งต ่อพนักงานเจ ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงาน 

เจ้าหน้าที่	 ตรวจและให้ค�าแนะน�า	 และจัดท�า

ทะเบียนคุม

	 	 	 ในการพจิารณาอนญุาต	ให้พนกังาน

เจ้าหน้าที่ค�านึงถึงประวัติการกระท�าความผิด 

ต่อกฎหมายของผู ้ขออนุญาตต้ังสถานบริการ

ประกอบด้วย

	 	 	 หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต

และการอนญุาตตามวรรคหนึง่	หรอืการแจ้งตาม

วรรคสอง	 และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประวัติการ

กระท�าความผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาต 
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ตั้งสถานบริการตามวรรคสาม	รวมท้ังการขอต่อ

อายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบ

อนญุาต	ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง”

   1.1.3 จะต้องด�าเนินการแก้ไข

ก�าหนดอายุใบอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักการและเหตุผลในการควบคุมสถาน

ประกอบการที่คล้ายสถานบริการที่ไม่มีสถานที่

แน่นอนและมีลักษณะการให้บริการชั่วครั้ง

ชั่วคราวดังที่กล่าวมาแล้ว เนื่องจากปัจจุบัน

กฎหมายระบุให้อายุใบอนุญาตให้ตั้งสถาน

บริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  

พ.ศ. 2509 ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปี

ที่ออกใบอนุญาต* ดังนั้น จึงควรแก้ไขอาย ุ

ใบอนญุาตจากเดมิ เป็นให้มใีบอนุญาต 2 ประเภท 

ได้แก่ ใบอนุญาตที่มีผลต่อเนื่องจนถึงวันที่  

31 ธันวาคมของป ี ท่ีออกใบอนุญาต และ 

ใบอนุญาตชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีก�าหนด โดย

จะต้องก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้อง

ตามความเหมาะสมด้วย

  1.2  ก�าหนดค�านิยาม“บริเวณใกล้

เคยีงสถานศกึษา”และข้อยกเว้น “สถานทีห้่าม

ขายสุราใกล้สถานศึกษา” ตามค�าสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 

(Definition and Exception)

    ในปัจจบุนั นยิามค�าว่า “บรเิวณ

ใกล ้เคียงสถานศึกษา” ตามค�า ส่ังหัวหน ้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ไม่ได้

มีการก�าหนดค�านิยามไว้เป็นกฎหมาย หากแต่

เป็นค�านิยามจากมติในการประชุมหารือของ  

6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดค�านิยาม 

ดงักล่าวตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่14 กรกฎาคม 

2558 ที่ได้ร่วมกันก�าหนดค�านิยามไว้* ค�านิยาม

ดังกล่าวจึงไม่ได้มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายและ

ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง จึงควรก�าหนดนิยามดังกล่าวให้มี

สภาพบังคับเป็นกฎหมาย โดยก�าหนดนิยามให้

ชัดเจนว่า สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

  * “พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509,” มาตรา 10 วรรคหนึ่ง, ราชกิจจานุกเบกษา,เล่ม 83 ตอนที่ 88 (4 ตุลาคม 

2509): 630.

  * บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษาและบริเวณถัดออกไปซึ่งบริเวณถัดออกไป

ดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

   (1)  บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเมื่อพิจารณาจากระยะห่างสถานศึกษา

   (2) บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชนและนักศึกษา

   (3) บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะอาจเป็นแหล่งมั่วสุม หรือเป็นแหล่งมอมเมา เด็ก เยาวชน และนักศึกษา

   (4) บริเวณดังกล่าวพึงเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนร�าคาญต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษาในสถานศึกษา
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   นอกจากนี้ ควรก�าหนดข้อยกเว้น 

“สถานที่ห้ามขายสุราใกล้สถานศึกษา” เพื่อให้

เกิดความเหมาะสม เนื่องจากในสถานการณ์

ปัจจุบัน สถานที่ห้ามขายสุราตามค�าสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558  

หมายถงึสถานทีข่ายสรุาทกุประเภททีอ่ยูใ่นบรเิวณ

ใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งจะถูกห้ามขายสุรา 

โดยไม่มีข้อยกเว้น แม้ว่าสถานทีข่ายสรุาดงักล่าว

จะไม่มีเด็ก เยาวชน นักศึกษา ใช้บริการหรือ

เป็นกลุ ่มเป้าหมายหรือไม่ก็ตาม ควรมีการ

ก�าหนดข้อยกเว้นในเรื่องสถานท่ีห้ามขายสุรา

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างและมิให้

สถานที่ที่ ไม ่ มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่ ไม ่

เหมาะสมต้องได้รับผลกระทบ โดยยกเว้น 

สถานที่ใน 3 กรณี ได้แก่ 

    (1)  โรงแรมท่ีได ้รับอนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เนื่องจากไม่ใช่กลุ่ม

เป ้ าหมายของเยาวชนและมีการก� าหนด

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ 

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชนอยู ่แล้ว 

และยังมีการก�าหนดหน้าที่ผู ้ประกอบการ

โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตที่จะต้องไม่ด�าเนินการ

ฝ่าฝืนกฎหมาย ซ่ึงหากพบการกระท�าความผิด

สามารถด�าเนินมาตรการเพิกถอนหรือพักใช้ 

ใบอนุญาตได้ 

    (2)  สถานบริการในเขตพื้นที่

ตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดพื้นที่ เพื่อการ

อนุญาตต้ังสถานบริการตามกฎหมายสถาน

บริการเนื่องจากมีการควบคุมไม่ให้เยาวชนไปใช้

บริการอยู่แล้ว

    (3)  สถาน ท่ีขาย เค ร่ือง ด่ืม

แอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้น�าเข้า หรือตัวแทนของ

ผู้ผลิตหรือผู้น�าเข้า เฉพาะกรณีการขายให้กับ 

ผู ้ซึ่งได ้รับใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสุรา

  1.3 ทบทวนการก�าหนดท้องทีเ่พ่ือ

การอนุญาตและงดอนุญาตให้สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ในปัจจุบัน (Zoning Review) 

    ปัจจุบัน การประกอบกิจการ

สถานบริการในบางพ้ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวก 

และลบ กระทรวงมหาดไทยจงึควรก�าหนดนโยบาย

ในการส�ารวจเพื่อทบทวนปรับปรุงกฎหมาย 

ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัิ 

ที่ชัดเจนโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากรัฐบาล  

ซึ่งในการด�าเนินการก่อนเสนอร่างพระราช

กฤษฎีกาปรับปรุงการก�าหนดโซนนิ่งจะต้องม ี

ตั้งคณะกรรมการส�ารวจ การลงพื้นที่ตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง และการรับฟังความคิดเห็นจาก 

ทุกภาคส่วน เพ่ือประสิทธิภาพในการควบคุม

การประกอบการกิจการที่ตอบสนองต่อภาวะ

เศรษฐกจิและตรงต่อความต้องการของประชาชน
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  1.4 การก�าหนดเวลาเปิด - ปิด 

สถานบริการให้มีความเหมาะสม (Time 

Review)

    การประกอบกิจการสถาน

บริการ ในแต่ละท้องที่ย ่อมมีสภาพของการ

ประกอบกจิการท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสม 

ดังนั้น ควรต้องมีการก�าหนดเวลาเปิด-ปิด 

สถานบรกิารโดยค�านงึถงึภาวะเศรษฐกจิในพืน้ที่

ที่มีสถานบริการเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญ เช่น 

เมืองพัทยา หรือภูเก็ต ควรก�าหนดเวลาเปิดปิด

ในรูปแบบที่แตกต่างจากพื้นที่ที่รายได้หลักมิได้

มาจากการประกอบกิจการสถานบริการ โดยจะ

ต ้องมีการผลักดันแก ้ไขกฎหมายหรือออก

กฎหมายล�าดับรองก�าหนดเป็นกฎกระทรวงท่ี

ออกตามมาตรา 17 พระราชบัญญตัสิถานบรกิาร 

พ.ศ. 2509 ต่อไป

  1.5 การแก้ไขกฎกระทรวงก�าหนด 

การสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทใน

จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดย

พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555

    สืบ เนื่ องจากกฎกระทรวง

ก�าหนดการสอบสวนความผดิอาญาบางประเภท

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครโดย

พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ได้ก�าหนด 

ความผิดอาญาท่ีพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง

สอบสวนได้ไว้ 16 ประเภท และกฎหมายสถาน

บริการเป็นกฎหมายทีอ่ยูน่อกเหนอื 16 ประเภท

ดังกล่าว แม้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีความเห็นว ่า 

พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองไม่มีอ�านาจ 

ในการสอบสวนรวมทั้งการเข้าไปก�ากับดูแล

ส�านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 

ฝ่ายต�ารวจ แต่ส�านักงานอัยการสูงสุดมีความ

เห็นต่างไปว่า พนักงานฝ่ายปกครองมีอ�านาจ

สอบสวนความผิดอาญาทุกประเภทตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

จงึก่อให้เกดิความสบัสนในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละ

กระทบต่อการอ�านวยความเป็นธรรมให้แก่

ประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การใช้อ�านาจการ

สอบสวนระหว่างพนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง

และพนักงานสอบสวนฝ่ายต�ารวจมีแนวปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน เป็นการถ่วงดุลอ�านาจการสอบสวน 

ในกระบวนการยตุธิรรมและเป็นไปตามหลกัการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงเห็นควรแก้ไข 

กฎกระทรวงก�าหนดการสอบสวนความผิดอาญา

บางประเภทในจงัหวดัอืน่นอกจากกรงุเทพมหานคร

โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองมีอ�านาจ 

ในการสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมาย

สถานบริการ



วารสารดำารงราชานุภาพ 37

  1.6 ก า ร ป รั บ ป รุ ง อั ต ร า โ ท ษ 

(Penalty amendment)

    เนื่องจากอัตราโทษอาญาใน

การเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ

การฝ่าฝืนค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือปิด 

สถานที่ให้บริการตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 มีการก�าหนด

อตัราโทษในอตัราเดยีวโดยไม่ได้ค�านงึถงึทนุของ

ผู ้ประกอบการแต ่ละรายซึ่งอาจท�าให ้ เกิด 

ความเหลือ่มล�า้ได้ เพราะผูท้ีม่กีารลงทนุทีม่ากกว่า 

ก็ย ่อมได้รับผลตอบแทนที่มากกว่ามีการใช้

บริการที่มากกว่า และส่งผลกระทบที่มากกว่า 

ไม่ทางใดกท็างหนึง่ด้วย โดยโทษทีจ่ะส่งผลกระทบ

โดยตรง คือโทษปรับนั้น ไม่ได้มีการก�าหนด 

ค่าปรับเป็นรายวัน ท�าให้ผู ้ประกอบการที่ม ี

เงินลงทุนสูงเกิดแรงจูงใจในการกระท�าความผิด

และ ไม ่ เ ก ร งกลั วต ่ อกฎหมาย เ น่ื อ งจาก 

ผลตอบแทนของสถานประกอบการประเภทนี้มี

มูลค่าสูงกว่าค่าปรับมาก จึงเห็นควรก�าหนด 

ค่าปรับเพิ่มให้มีเพดานที่สูงซึ่งอาจก�าหนดให้มี

โทษปรับเป็นหลักแสนและก�าหนดให้มีการปรับ

เป็นรายวัน เพื่อให้เกิดผลในการปรามผู้ที่จะ

ท�าการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งอาจจะต้องด�าเนินการ

ผลักดันแก ้ไขพระราชบัญญัติสถานบริการ  

พ.ศ. 2509 ในส่วนของบทก�าหนดโทษ โดย

ก�าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ

พิจารณาก�าหนดค่าปรับเป็นขั้นบันได หรือ 

รปูแบบอืน่ใด ตามลกัษณะการประกอบการและ

ผลกระทบที่เกิดแก่สังคม 

  

 2.  ก า รบู รณากา รก า รบั ง คั บ ใช ้

กฎหมายและก�าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง 

ในรูปแบบของคณะกรรมการ (Committee 

to Integration of law enforcement and 

measures)

  เนื่ อ งจากป ัญหาการบั งคั บ ใช ้

กฎหมายที่มีเจ ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน

เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นไป 

ในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน รวมถึง 

การตีความหรือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี 

แตกต่างกัน จึงควรให้มีคณะกรรมการกลาง 

ทัง้ในระดบัชาต ิและในระดบัจงัหวดัเพือ่ก�าหนด

นโยบาย และมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการ 

ท่ีคล้ายสถานบริการ และสถานประกอบการอื่น

ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

สามารถวางกรอบการท�างานของเจ้าหน้าที ่

ทุกหน่วยให้เป็นแนวทางเดียวกันและสามารถ

ปรับปรุงมาตรการการท�างานของเจ้าหน้าที่ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาของแต่ละ

พื้นที่ที่มีไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ

ในการท�างานอย่างแท้จริง
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  นอกจ ากนี้  ค ว รก� า หนด ให ้ ม ี

คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ีโดยก�าหนดอตัรา

เปรียบเทียบปรับเป็นอ�านาจดุลยพินิจ กรณีท่ี 

ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพ และให้คณะกรรมการ

เปรียบเทียบคดีก�าหนดกรอบการใช้ดุลยพินิจ

เป็นแนวทางการพิจารณาโทษปรับ โดยอัตรา 

ค่าปรับที่ก�าหนดเป็นโทษแบบขั้นบันไดต้องมี

ความเหมาะสมกับผู้กระท�าความผิดแต่ละราย

และแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ เช่น หากเป็น

กิจการขนาดใหญ่หรือมีลักษณะการฝ่าฝ ืน 

ศีลธรรมอันดีอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง ก็อาจจะ

ก�าหนดโทษปรับขั้นสูงกว่ากระท�าที่มีผลกระทบ

ทีน้่อยกว่า หรอืพจิารณาจากตวัผูก้ระท�าผดิ หาก

เป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็และเป็นการกระท�า

ความผิดครั้งแรก ก็อาจจะก�าหนดโทษปรับที่

น้อยลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมาย

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เห็นผลอย่างเป็น 

รปูธรรม และสอดคล้องเหมาะสมกบัเหตแุห่งการ 

กระท�าผิดนั้น ๆ

  3. การสร้างภาคีเครือข่ายและการ

ประชาสมัพนัธ์ (Party network and Public 

Relation)

กระทรวงมหาดไทยในฐานะ

ผู ้รับผิดชอบหลักในการควบคุมสถานบริการ 

สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ หรือ

สถานประกอบการอืน่ท่ีเกีย่วข้อง จะต้องก�าหนด

นโยบายในการสร้างกลุ ่มภาคีเครือข่าย เช่น  

การจัดตั้งชุดปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการ 

โดยผสมผสานกนัระหว่างพลเรอืน ต�ารวจ ทหาร 

เพื่อร่วมตรวจสถานบริการ ซึ่งจะท�าให้เกิด 

ความโปร่งใสและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด 

ข้อครหาในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี ้กระทรวงมหาดไทย

ควรสร ้างเครือข ่ายภาคประชาชนในการ 

เฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และ

เพิม่บทบาทให้ภาคประชาสงัคม (Civil Society) 

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา 
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ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาต

ตั้งสถานบริการและการต่ออายุใบอนุญาต  

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

สร้างจิตส�านึกหรือการรับรู ้ในผลกระทบทาง 

ด ้านลบของสถานบริการบางลักษณะที่มี 

ความเชื่อมโยงถึงการค้าประเวณี หรือการค้า

มนุษย์ หรือยาเสพติด อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การเพิม่ประสทิธภิาพการควบคมุสถานประกอบ

การนัน้ กระทรวงมหาดไทยอาจประสานร่วมมอื

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมี

บุคลากรที่ เชี่ยวชาญและมีความพร้อมของ 

เครื่องมือที่จ�าเป็นในการด�าเนินการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์อยู่แล้วอย่างครบถ้วน

 

 4. การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 

(Officer Potential Development)

  เนือ่งจากการด�าเนนิการตามนโยบาย

ในการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการ

ที่คล้ายสถานบริการ สถานประกอบการอื่นที่

เกี่ยวข้องในส่วนอ�านาจหน้าที่ของกระทรวง

มหาดไทยดังกล่าวนั้น เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ท้ั ง ในส ่ วนของกระทรวงมหาดไทยและ 

ส่วนราชการอื่น ยังขาดความรู้ประสบการณ์

ประสบการณ ์ ในการปฏิบัติ งานส ่งผลต ่อ

ประสิทธิภาพในการด�าเนินการ และในส่วน 

ของอ� านาจหน ้าที่ ของหน ่วยงานอื่นก็ยั ง 

ประสบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญ 

การประสานงานและประสิทธิภาพในการบังคับ

ใช้กฎหมาย ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยในฐานะ

หน่วยงานหลกัในการควบคมุและมอี�านาจหน้าที่

ในการบูรณาการเพ่ือบังคับใช้กฎหมาย จะต้อง

ด�าเนินนโยบายที่จะก�าหนดโครงการอบรม 

โดยร ่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 

ทั้ งระบบ ไม ่ว ่ าจะเป ็นเจ ้ าหน ้าที่ต� ารวจ  

กรมสรรพสามติ กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง

พัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย ์ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมโยธาธิการ

และผังเมือง กระทรวงศึกษาธิการ หรือราชการ

ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยจะต้องเป็นหลักสูตร

เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในองค์รวมของการ

บังคับใช้กฎหมายสถานบริการ สถานประกอบ

การที่คล้ายสถานบริการ สถานประกอบการอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 


