
การปองกันและแกไขปญหาสถานบริการในอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย 

นายสุธ ีทองแยม 
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 

รักษาการในตําแหน งที่ปรึกษาดานการปกครอง 

 
  ปจจุบัน สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติด อุบัติเหตุ และการตั้งครรภกอนวัยอันควร 
รวมทั้งปญหาการคาประเวณีหรือการคามนุษย ยังคงเปนปญหาที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องอยูในสังคมไทยและไมอาจ
ปฏิเสธไดวาสวนใหญมีที่มาจากการใชบริการสถานบริการ* สถานประกอบการที่คลายสถานบริการ** และสถาน
ประกอบการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ***  
  กระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน และความมั่นคงภายในประเทศ จึงตองเรงรัดดําเนินการปองกันและควบคุม
ผลกระทบดังกลาว โดยเฉพาะกับสถานประกอบการในลักษณะที่ใหความบันเทิงซึ่งเกิดขึ้นและเติบโตอยางรวดเร็ว
เนื่องจากมีปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของกิจการสถานบันเทิง คือ สามารถทํากําไรใหกับผูประกอบการ
ไดเปนจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น สถานประกอบการที่ตั้งอยูในชุมชนเมืองใหญๆ และเมืองทองเที่ยว เชน 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม ชลบุรี ภูเก็ต ยังมีการปรับตัว แสวงหากิจกรรมความบันเทิงรูปแบบ
ใหมๆ เพื่อเอาใจผูรับบริการ ตอบสนองความตองการของคนเที่ยว และมักจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย ทํา
ใหยากตอการควบคุมและทําใหเกิดปญหาตามมามากมาย สถานบริการหลายแหงต้ังใกลสถานศึกษา ศาสนสถาน 
ท่ีอยูอาศัยของชุมชน มีการดัดแปลงที่อยูอาศัยมาเปนสถานประกอบการเพื่อความบันเทิง สรางความเดือดรอน
รําคาญใหแกประชาชนท่ีอาศัยใกลเคียง มีการนําพื้นที่สาธารณะไปใชประโยชนทางการคา เชน การตั้งโตะที่นั่งบน
บาทวิถ ีการจอดรถบนบาทวิถีและบางแหงใชถนนถึง 2 ชองการจราจรเปนที่จอดรถ มีการเปดเครื่องเสียงหรือเลน
ดนตรีเสียงดัง และเปดเกินเวลา บางครั้งมีการทะเลาะวิวาทกันในสถานประกอบการและบริเวณใกลเคียง 
นอกจากนี้ สถานประกอบการท่ีใหความบันเทิงที่เลี่ยงกฎหมายเหลานี้ ยังเปนแหลงมั่วสุมที่สรางปญหาใหกับ
สังคมในภาพรวม ทั้งในเรื่องของปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานบันเทิงและสถานประกอบการ เปน
แหลงมั่วสุมของเยาวชน หรือเปนแหลงท่ีกอใหเกิดการละเมิดหลักศีลธรรมอันดีของสังคม เชน ลักลอบคาประเวณี 

                                                             
* “สถานบริการ” หมายถึง สถานบริการที่อยูในบังคับตามคํานิยามในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสถานบริการ 

พ.ศ.2509 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
** “สถานประกอบการที่คลายกับสถานบริการ” หมายถึง สถานประกอบการที่เปดใหบริการในลักษณะที่คลายกับ

สถานบริการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 22/2558 ซึ่งมีความหมายเปนไปตามบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง สถานประกอบการที่เปดใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถานบริการตามขอ 4 แหงคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 (ตามเรื่องเสร็จที่ 92/2560) ระบุวาหมายถึง 
สถานประกอบการที่ไมเขาขายการเปนสถานบริการที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.๒๕๐๙ แตหากมีการ
ใหบริการในลักษณะที่กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและจําเปนตองควบคุมการ
ใหบริการของสถานประกอบการดังกลาวในทํานองเดียวกับสถานบริการเพื่อยับย้ังพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเยาวชน การ
ใหบริการของสถานประกอบการนั้นยอมมีลักษณะคลายกับสถานบริการโดยมิตองคํานึงถึงวาจะมีสถานที่ตั้งที่แนนอน
เหมือนกับกรณีสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 

*** “สถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ” หมายถึง สถานประกอบการที่มีการบริการในลักษณะของสถานบริการ
แตไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อความเรงิรมย  ซึ่งอยูภายใตบังคบัตามคํานิยาม ของสถานพยาบาลในมาตรา 4 ตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541และคาํนิยามของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในมาตรา 3 ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เชน สปา หรือนวดแผนโบราณ เปนตน 
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หรือจัดใหมีการแสดงท่ีไมสมควรในลักษณะย่ัวยุทางกามารมณ บางแหงเขาขายการคามนุษย คือ มีการนําเด็กมา
หาประโยชนทางการคา บางแหงมีการลักลอบเลนการพนัน โดยเฉพาะการทายผลฟุตบอล เปนตน ลักษณะของ
สถานบริการและสถานประกอบการดังกลาวจึงกลายเปนแหลงอบายมุขสรางปญหาใหกับสังคม เกิดความไมมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ขัดตอหลักสิทธิเสรีภาพและศีลธรรมอันดี ทําใหเกิดผลกระทบในวง
กวางมากกวาในสมัยอดีตเปนอยางมาก 
  ผูเขียน ในฐานะที่มีบทบาทหนาที่ในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวของกับสถานบริการและ
การจัดระเบียบสังคมมาโดยตลอดตั้งแตเมื่อครั้งดํารงตําแหนงนายอําเภอ ปลัดจังหวัด และรองผูวาราชการ
จังหวัด ไดใหความสําคัญและสนใจในการศึกษาหารูปแบบ วิธีการ และแนวทางในการแกไขปญหาสถานบริการ
และสถานประกอบการมีลักษณะคลายสถานบริการ รวมทั้งสถานประกอบการในลักษณะอ่ืนๆ เพราะตระหนัก
ดีวา แมรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย จะไดพยายามแกไขปญหาดวยการกําหนดมาตรการและ
นโยบายท่ีสําคัญมาใชในการควบคุมดูแล คือ การจัดระเบียบสังคม และจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงเพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอย การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการ และมีการกําหนดนโยบายเพื่อจัดระเบียบ
สถานบริการและสถานประกอบการอยูเปนระยะๆ แตก็ยังไมสามารถที่จะทําใหสถานบริการและสถาน
ประกอบการเหลานี้ ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดได  เนื่องจากสถานประกอบการจํานวนมากที่เปดใหม
อาศยัชองวางของกฎหมายและความไมชัดเจนในทางปฏิบัติ พยายามไมใหสถานประกอบการของตนมีลักษณะ
ครบองคประกอบตามคํานิยามแหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ. ศ. 2509 และท่ีแกไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ 
ยังมีสถานประกอบการที่เขาลักษณะของกฎหมายอ่ืนเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมายสถานบริการ เชน สถาน
ประกอบการที่มีการคาประเวณีแอบแฝงแตเปดเปนสถานบริการเพื่อสุขภาพใหบริการนวดแผนโบราณบังหนา 
จึงทําใหไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แตจะอยูภายใต
บังคับของกฎหมายเฉพาะ เชน กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อ
สขุภาพ ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบ  
  ดังนั้น การใชมาตรการในการปองกันและแกไขปญหายังคงมีปจจัยอ่ืนที่มีความสลับซับซอน
เชน การตีความเพื่อหาขอบเขตในการบังคับใชกฎหมาย ขณะเดียวกันกฎหมายในการปองกันและแกไขปญหา
ท่ีเก่ียวของมีหลายฉบับและมีเจาหนาที่หลายฝายเก่ียวของซ่ึงมีความเชี่ยวชาญแตกตางกันไป การบังคับใช
กฎหมายจึงจําเปนตองอาศัยการบูรณาการอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และอีกประการที่สําคัญ คือ ควร
กําหนดใหกฎหมายสถานบริการมีผลใชบังคับแกสถานประกอบการท่ีคลายสถานบริการดวย ซึ่งจากการ
วิเคราะหบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ ขอสั่งการ ประกอบกับรายงานการศึกษาวิจัยตางๆ รวมถึงความรู 
และประสบการณจากการรับราชการ โดยเฉพาะในขณะดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี (๑ 
ตุลาคม 2558- ๒๙ พฤศจิกายน 2560) ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทรสม
วงศ) ใหเปนผูรับผิดชอบดานการปกครอง ความมั่นคง และพัฒนาสังคม จึงเกิดเปนขอเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่คลายสถานบริการ และสถานประกอบการอื่นที่
เก่ียวของ ดังน้ี 

  1. การทบทวนกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อตอบสนองตอสภาพการณ
ปจจุบัน (Regulatory review for Respond current conditions) ในการควบคุมสถานประกอบการ 
สถานประกอบการที่คลายสถานบริการ หรือสถานประกอบการอื่นที่เก่ียวของ เห็นควรใหมีการดําเนินนโยบาย
ผลักดันแกไขคํานิยามและอายุใบอนุญาตของสถานบริการ และปรับอัตราโทษใหมีความเหมาะสม ดังนี้ 
   1.1 การควบคุมสถานประกอบการที่คลายสถานบริการดวยระบบการออก
ใบอนุญาต (Licence System) เนื่องจากการควบคุมสถานประกอบการที่คลายสถานบริการในปจจุบันเปนไป
ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 22/2558 และท่ี 46/2559 นั้น เจาหนาที่จะบังคับใช
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กฎหมายไดตอเมื่อมีการฝาฝนกฎหมายและมีผลความเสียหายเกิดข้ึนแลว จึงควรใหมีการควบคุมสถาน
ประกอบการที่คลายสถานบริการดวยระบบใบอนุญาต (Licence System) ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอรัฐใน
ภาพรวมหลายประการ อาทิ รัฐสามารถควบคุมไดงาย เนื่องจากขอมูลสถานประกอบการเหลานี้ จะอยูใน
ระบบฐานขอมูลของรัฐ ผูประกอบการที่ไดรับอนญุาตใหตั้งสถานประกอบการจะตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
กําหนดเชนเดียวกับที่ผูรับใบอนุญาตสถานบริการตองมีหนาที่กวดขันหามมิใหบุคคลอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
เขาไปใชบริการ และหามแสดงลามกอนาจาร เปนตน รัฐยังมีรายไดจากคาธรรมเนียมที่สามารถนําไปใชเพื่อ
ทดแทนความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เปนผลตอเนื่องจากการใชบริการสถานประกอบการดังกลาว ใน
ขณะเดียวกัน การเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตจะสงผลกระทบตอตนทุนในการประกอบกิจการสถาน
ประกอบการที่คลายสถานบริการ เพราะทําใหผูประกอบการตองตั้งราคาโดยนําตนทุนดานคาธรรมเนียมมา
เพิ่มในราคาของสินคาหรือบริการที่จําหนายในสถานประกอบการ ซึ่งเปนการลดแรงจูงใจของผูท่ีจะมาใช
บริการในสถานประกอบการที่คลายสถานบริการ โดยเฉพาะกับเยาวชนหรือนักดื่มหนาใหม  

เนื่องจากสถานประกอบการที่คลายสถานบริการมิไดอยูภายใตบังคับของกฎหมายวา
ดวยสถานบริการ เพราะขาดองคประกอบในการเปนสถานบริการตามนิยามท่ีระบุในมาตรา 3 พระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ.2509 คือ ไมมีสถานที่ตั้งที่แนนอน โดยมีลักษณะเปนยานพาหนะอันสามารถเคลื่อนท่ีได 
หรือเปนสถานที่ที่ตั้งข้ึนเพื่อบริการเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ไดแก แพเธค ลานเบียร หรือลานคอนเสิรต และขาด
องคประกอบของรูปแบบในการใหบริการ เชน ไมมีการเตน ไมมีการใหพนักงานนั่งกับลูกคา หรือปดทําการกอน 
24.00 น. ไดแก ลานเบียร หรือสถานประกอบการท่ีคลายสถานบริการอื่น ดังนั้น การควบคุมสถานประกอบการที่
คลายสถานบริการดวยระบบใบอนุญาต ตองผลกัดันใหมีการดําเนินการ ดังน้ี 

๑.๑.๑ แกไขคํานิยามคําวา สถานบริการ ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แกไขเพิ่มเติม เปน  

 “สถานบริการ” หมายถึง สถานที่ไมวาจะจัดตั้งขึ้นเปนการถาวร 
หรือชั่วคราวรวมตลอดถึงยานพาหนะเพื่อใหบริการโดยหวังประโยชนในทางการคา ดังตอไปน้ี 

 (๑) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง เปนปกติธุระประเภทที่มีและ
ประเภทที่ไมมีคูบริการ 

 (๒) สถานที่ท่ีมีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอ่ืนจําหนาย
และบริการ โดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา 

 (๓) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตวั ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา แตไมรวมถึง 
  (ก) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
  (ข) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวาดวย

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือ 
  (ค) สถานท่ีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๔) สถานที่ท่ีมีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอ่ืนจําหนายหรือ

ใหบริการ โดยมีรูปแบบอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการ

บันเทิงและยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา 
  (ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแก

ลูกคา โดยจัดใหมีผูบริการขับรองเพลงกับลูกคา หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงาน
อื่นใดนั่งกับลูกคา 



4 
 

  (ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการ
แสดงเตน เชน การเตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเครื่องดื่ม 

  (ง) มีลักษณะของสถานท่ี การจัดแสงหรือเสียง หรือ
อุปกรณอ่ืนใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 (๕) สถานท่ีที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัด
ใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปดทําการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 

 (6) สถานที่ที่มีรปูแบบการประกอบกิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้  
  (ก) สถานที่อันมีลักษณะของการใชแสงสวางในระดับต่ํา

หรือจัดไฟแสงสีอันเปนกระตุนใหเกิดความเพลิดเพลินและ 
  (ข) สถานท่ีอันมีลักษณะของการบริการซึ่งแสดงใหเห็นวา

เปนการบริการเพ่ือจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนหลัก และ 
  (ค) มีการจัดใหมีเสียงดนตรี หรือใหมีเสียงจากการแสดง

ดนตรีสดภายในสถานประกอบการ และ 
  (ง) มีสถานที่ซึ่งตกแตงโดยใชวัสดุที่มีสีสันสะดุดตา หรือมี

รูปแบบการจัดรานท่ีจูงใจใหมาใชบริการเพื่อความเพลิดเพลิน และ 
  (จ) สถานที่ซึ่งมีลักษณะการใหบริการที่เห็นไดวาเปนที่

รวมกลุมหรือเปนแหลงมั่วสุมอันอาจจะกอใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของผูมีอายุต่ํากวา
ยี่สิบปบริบูรณ 

 (7) สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

    การแกไขคํานิยามในวรรคแรกจะสงผลทําใหควบคุมสถานประกอบการที่
คลายสถานบริการท่ีมีลักษณะชั่วคราวหรือไมมีสถานที่แนนอน และรวมถึงที่เปนยานพาหนะดวย คํานิยามนี้ จึง
ครอบคลุมสถานประกอบการ อันไดแก แพเธค เรือเธค ลานเบียร ลานคอนเสิรต หรือลานเตน และเพื่อไมให
เกิดผลกระทบตอผูประกอบการจนเกินสมควร จึงตองมีการพิจารณาทบทวนการกําหนดทองที่เพื่อการอนุญาต
หรืองดอนุญาต (Zoning) ใหเกิดความเหมาะสมดวย 

สวนการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา3 (6) (ก)-(จ) จะทําใหเจาหนาท่ีสามารถ
บังคับใชกฎหมายในการควบคุมสถานประกอบการท่ีคลายสถานบริการที่ขาดองคประกอบของรูปแบบในการ
ใหบริการ เชน ไมมีการเตน ไมมีการใหพนักงานนั่งกับลูกคา หรือปดทําการกอน 24.00 น. อันไดแก ลานเบียร 
และสถานประกอบการที่คลายสถานบริการอ่ืนที่มีลักษณะก่ึงผับ หรอืก่ึงบาร แตอยางไรก็ตาม การแกไขปรับปรุง
ดังกลาวจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสถานประกอบการที่มีลักษณะใกลเคียง เชน รานจําหนายอาหารท่ีมีการ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและมีการเปดดนตรีประกอบเพื่อความผอนคลาย จึงมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนด
ขอความท่ีมีความชัดเจนและแสดงให เห็นถึงเจตนารมยของกฎหมายที่ตองการควบคุมเฉพาะสถาน
ประกอบการที่คลายสถานบริการซึ่งแตกตางจากรานอาหารโดยทั่วไป กลาวคือ สถานประกอบการท่ีคลายสถาน
บริการดังกลาวมักจะมีการใชแสงสวางในระดับต่ํา ซ่ึงมีผลตอการจูงใจเยาวชนใหเขามาใชบริการและงายที่จะ
ปกปดการกระทําความผิด นอกจากนี้ มักมีการจัดไฟแสงสีเพื่อความตื่นเตนเราใจเพ่ือใหผูใชบริการเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในการดื่ม โดยมีรูปแบบการประกอบกิจการที่เนนการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน
หลัก และมีการแสดงดนตรีสดหรือเปดดนตรีประกอบการใหบริการเพื่อความเพลิดเพลิน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน
ปจจัยหลักที่สงผลตอการชักนําเยาวชนใหมาใชบริการ นอกจากนี้รูปแบบของการจัดรานมักจะมีการตกแตงโดย
ใชสีสันฉูดฉาดสะดุดตา หรือมีการจัดใหพนักงานสาวสวยใหนั่งตอนรับอยูบริเวณหนาราน เปนตน  
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    ๑.๑.2 จะตองดําเนินการแกไขกําหนดอายุใบอนุญาตเพื่อใหสอดคลองกับ
หลักการและเหตุผลในการควบคุมสถานประกอบการที่คลายสถานบริการที่ไมมีสถานที่แนนอนและมีลักษณะ
การใหบริการชั่วครั้งชั่วคราวดังที่กลาวมาแลว เน่ืองจากปจจุบันกฎหมายระบุใหอายุใบอนุญาตใหตั้งสถาน
บริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่ออกใบอนุญาต1 
ดังนั้น  จึงควรแกไขอายุใบอนุญาตจากเดิม เปนใหมีใบอนุญาต 2 ประเภท ไดแก ใบอนุญาตที่มีผลตอเนื่อง
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต และใบอนุญาตชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยจะตอง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหสอดคลองตามความเหมาะสมดวย 

   1.2 กําหนดคํานิยาม“บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา”และขอยกเวน “สถานที่หามขาย
สุราใกลสถานศึกษา” ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 22/2558 (Definition and Exception) 

   ในปจจุบัน นิยามคาํวา “บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา” ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติท่ี 22/2558 ไมไดมีการกําหนดคํานิยามไวเปนกฎหมาย หากแตเปนคํานิยามจากมติในการ
ประชุมหารือของ ๖ หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนดคํานิยามดังกลาวตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 
กรกฎาคม 2558 ท่ีไดรวมกันกําหนดคํานิยามไว2* คํานิยามดังกลาวจึงไมไดมีสภาพบังคับเปนกฎหมายและ
สงผลตอการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จึงควรกําหนดนิยามดังกลาวใหมีสภาพบังคับเปน
กฎหมาย โดยกําหนดนิยามใหชัดเจนวา สถานศกึษา หมายถึง สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา  

   นอกจากนี้ ควรกําหนดขอยกเวน “สถานที่หามขายสุราใกลสถานศึกษา” เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม เนื่องจากในสถานการณปจจุบัน สถานท่ีหามขายสุราตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติท่ี 22/2558 หมายถึงสถานที่ขายสุราทุกประเภทที่อยูในบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา ซึ่งจะถูกหาม
ขายสุราโดยไมมีขอยกเวน แมวาสถานท่ีขายสุราดังกลาวจะไมมีเด็ก เยาวชน นักศึกษา ใชบริการหรือเปน
กลุมเปาหมายหรือไมก็ตาม ควรมีการกําหนดขอยกเวนในเรื่องสถานที่หามขายสุราเพื่อไมใหเกิดผลกระทบใน
วงกวางและมิใหสถานที่ที่ไมมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตองไดรับผลกระทบ โดยยกเวนสถานที่ใน 3 
กรณี ไดแก  

  (๑) โรงแรมที่ไดรบัอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงแรม เนื่องจากไมใชกลุมเปาหมาย
ของเยาวชนและมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหเยาวชนอยู
แลว และยังมีการกําหนดหนาที่ผูประกอบการโรงแรมที่ไดรับใบอนุญาตที่จะตองไมดําเนินการฝาฝนกฎหมาย
ซึ่งหากพบการกระทําความผิดสามารถดําเนินมาตรการเพิกถอนหรือพักใชใบอนุญาตได  

  (๒) สถานบริการในเขตพื้นท่ีตามพระราชกฤษฎีกากําหนดพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตตั้ง
สถานบริการตามกฎหมายสถานบริการเนื่องจากมีการควบคุมไมใหเยาวชนไปใชบริการอยูแลว 

  (๓) สถานที่ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของผูผลิต ผูนําเขา หรือตัวแทนของผูผลิตหรือ
ผูนําเขา เฉพาะกรณีการขายใหกับผูซึ่งไดรับใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 

                                                             
1“พระราชบัญญัตสิถานบริการ พ.ศ.2509,” มาตรา 10 วรรคหนึ่ง, ราชกิจจานุกเบกษา,เลม ๘๓ตอนที่ ๘๘ (๔

ตุลาคม ๒๕๐๙): ๖๓๐. 
*บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา หมายความวา บริเวณตอเนื่องติดกับสถานศึกษาและบริเวณถัดออกไปซึ่งบริเวณถัด

ออกไปดังกลาวตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 
(1) บริเวณดังกลาวเปนบริเวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเขาถึงไดโดยงายเมื่อพิจารณาจากระยะหางสถานศึกษา 
(2) บริเวณดังกลาวเปนสถานท่ีที่มีลักษณะไมเหมาะสมตอเด็ก เยาวชนและนักศึกษา 
(3) บริเวณดังกลาวเปนสถานท่ีที่มีลักษณะอาจเปนแหลงมั่วสุม หรือเปนแหลงมอมเมา เด็ก เยาวชน และนักศึกษา 
(4) บริเวณดังกลาวพึงเห็นไดวาจะกอความเดือดรอนรําคาญตอเด็ก เยาวชน นักศึกษาในสถานศึกษา 
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1.3 ทบทวนการกําหนดทองที่เพื่อการอนุญาตและงดอนุญาตใหสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบัน (Zoning Review)  

ปจจุบัน การประกอบกิจการสถานบริการในบางพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และสงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ กระทรวงมหาดไทยจึงควรกําหนดนโยบายในการสํารวจเพื่อทบทวน
ปรับปรุงกฎหมายตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนโดยไมตองรอการส่ังการจากรัฐบาล 
ซึ่งในการดําเนินการกอนเสนอรางพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงการกําหนดโซนนิ่งจะตองมีตั้งคณะกรรมการสํารวจ 
การลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง และการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุม
การประกอบการกิจการที่ตอบสนองตอภาวะเศรษฐกิจและตรงตอความตองการของประชาชน 

1.4 การกําหนดเวลาเปด - ปด สถานบริการใหมีความเหมาะสม (Time Review) 
การประกอบกิจการสถานบริการ ในแตละทองท่ียอมมีสภาพของการประกอบกิจการ

ท่ีแตกตางกันตามความเหมาะสม ดังนั้น ควรตองมีการกําหนดเวลาเปด-ปดสถานบริการโดยคํานึงถึงภาวะ
เศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีสถานบริการเปนแหลงรายไดสําคัญ เชน เมืองพัทยา หรือภูเก็ต ควรกําหนดเวลาเปดปดใน
รูปแบบที่แตกตางจากพื้นท่ีที่รายไดหลักมิไดมาจากการประกอบกิจการสถานบริการ โดยจะตองมีการผลักดัน
แกไขกฎหมายหรือออกกฎหมายลําดับรองกําหนดเปนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ.2509 ตอไป 

1.5 การปรับปรุงอัตราโทษ (Penalty amendment) 
เนื่องจากอัตราโทษอาญาในการเปดสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาตหรือการฝาฝน

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือปดสถานที่ใหบริการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 22/2558 
มีการกําหนดอัตราโทษในอัตราเดียวโดยไมไดคํานึงถึงทุนของผูประกอบการแตละรายซึ่งอาจทําใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําได เพราะผูที่มีการลงทุนที่มากกวา ก็ยอมไดรับผลตอบแทนที่มากกวามีการใชบริการที่มากกวา และ
สงผลกระทบที่มากกวาไมทางใดก็ทางหนึ่งดวย โดยโทษที่จะสงผลกระทบโดยตรง คือโทษปรับน้ัน ไมไดมีการ
กําหนดคาปรับเปนรายวัน ทําใหผูประกอบการที่มีเงินลงทุนสูงเกิดแรงจูงใจในการกระทําความผิดและไมเกรง
กลัวตอกฎหมายเนื่องจากผลตอบแทนของสถานประกอบการประเภทนี้มีมูลคาสูงกวาคาปรับมาก จึงเห็นควร
กําหนดคาปรับเพ่ิมใหมีเพดานที่สูงซึ่งอาจกําหนดใหมีโทษปรับเปนหลักแสนและกําหนดใหมีการปรับเปนรายวัน 
เพื่อใหเกิดผลในการปรามผูที่จะทําการฝาฝนกฎหมาย ซึ่งอาจจะตองดําเนินการผลักดันแกไขพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ.2509 ในสวนของบทกําหนดโทษ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับพิจารณา
กําหนดคาปรับเปนขั้นบันได หรือรูปแบบอ่ืนใด ตามลักษณะการประกอบการและผลกระทบที่เกิดแกสังคม  

  2. การบูรณาการการบังคับใชกฎหมายและกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของในรูปแบบของ
คณะกรรมการ (Committee to Integration of law enforcement and measures) 
  เนื่องจากปญหาการบังคับใชกฎหมายที่มีเจาหนาที่จากหลายหนวยงานเก่ียวของในการบังคับ
ใชกฎหมายที่ไมเปนไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการตีความหรือการใชดุลพินิจของเจาหนาที่
แตกตางกัน จึงควรใหมีคณะกรรมการกลางทั้งในระดับชาติ และในระดับจังหวัดเพื่อกําหนดนโยบาย และ
มาตรการการบังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่คลายสถานบริการ และสถาน
ประกอบการอ่ืนที่เกี่ยวของทั้งระบบ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถวางกรอบการทํางานของเจาหนาที่ทุก
หนวยใหเปนแนวทางเดียวกันและสามารถปรับปรุงมาตรการการทํางานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับ
สถานการณและปญหาของแตละพื้นที่ท่ีมีไมเหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อใหการแกไขปญหาดังกลาวมีเอกภาพและเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานอยางแทจริง 
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  นอกจากนี้ ควรกําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี โดยกําหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ
เปนอํานาจดุลยพินิจ กรณีท่ีผูถูกกลาวหารับสารภาพ และใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกําหนดกรอบการใช
ดุลยพินิจเปนแนวทางการพิจารณาโทษปรับ โดยอัตราคาปรับท่ีกําหนดเปนโทษแบบขั้นบันไดตองมีความ
เหมาะสมกับผูกระทําความผิดแตละรายและแตกตางกันไปในแตละทองที่ เชน หากเปนกิจการขนาดใหญหรือมี
ลักษณะการฝาฝนศีลธรรมอันดีอยางชัดแจงและรายแรง ก็อาจจะกําหนดโทษปรับข้ันสูงกวากระทําท่ีมี
ผลกระทบที่นอยกวา หรือพิจารณาจากตัวผูกระทําผิด หากเปนผูประกอบการขนาดเล็กและเปนการกระทํา
ความผิดครั้งแรก ก็อาจจะกําหนดโทษปรับที่นอยลงได ซึ่งจะสงผลใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความ
รวดเรว็ เห็นผลอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองเหมาะสมกับเหตุแหงการกระทําผิดนั้นๆ 

  3. การสรางภาคีเครือขายและการประชาสัมพันธ (Party network and Public Relation) 
  กระทรวงมหาดไทยตองกําหนดนโยบายในการสรางกลุมภาคีเครือขายภาคประชาชนในการเฝา
ระวัง และเพิ่มบทบาทใหภาคประชาสังคม ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการพิจารณารวมกับคณะกรรมการ
กลั่นกรองการขออนุญาตตั้งสถานบริการและการตออายุใบอนุญาต เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และในดานการรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกหรือการรับรูในผลกระทบทางดานลบของ
สถานบริการบางลักษณะที่ มีความเชื่ อมโยงถึงการคาประเวณี หรือการคามนุษย  หรือยาเสพติด 
กระทรวงมหาดไทยอาจประสานรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สขุภาพ (สสส.) ซึ่งมีศกัยภาพดานงบประมาณ และสมาชิกเครือขายจํานวนมาก มารวมรณรงคประชาสัมพันธใน
เชิงรุก 

  4. การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ (Officer Potential Development) 
  เน่ืองจากการดําเนินการตามนโยบายในการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่คลาย

สถานบริการ สถานประกอบการอ่ืนที่เก่ียวของในสวนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยดังกลาวนั้น 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยทั้งในสวนของกระทรวงมหาดไทยและสวน
ราชการอ่ืน ยังขาดความรูประสบการณประสบการณในการปฏิบัติงานสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินการ 
และในสวนของอํานาจหนาที่ของหนวยงานอ่ืนก็ยังประสบปญหาเกี่ยวกับความรูความเชี่ยวชาญ การ
ประสานงานและประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย ดังน้ัน กระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานหลักใน
การควบคุมและมีอํานาจหนาที่ในการบูรณาการเพื่อบังคับใชกฎหมาย จะตองดําเนินนโยบายท่ีจะกําหนด
โครงการอบรมโดยรวมมือและประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีทั้งระบบ 
ไมวาจะเปนเจาหนาที่ตํารวจ กรมสรรพสามิต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงศึกษาธิการ หรือราชการสวน
ทองถ่ิน เปนตน โดยจะตองเปนหลักสูตรเกี่ยวกับความรูความเขาใจในองครวมของการบังคับใชกฎหมายสถาน
บริการ สถานประกอบการที่คลายสถานบริการ สถานประกอบการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

ขอเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่คลายสถานบริการ 
สถานประกอบการอ่ืนที่เก่ียวของทั้งระบบ ในอํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกอบดวย การทบทวน
กฎหมาย หรือกฎ ระเบียบที่เก่ียวของเพ่ือตอบสนองตอสภาพการณปจจุบัน (Regulatory review for 
Respond current conditions) การบูรณาการการบังคับใชกฎหมายและกําหนดมาตรการที่เก่ียวของใน
รูปแบบของคณะกรรมการ (Committee to Integration of law enforcement and measures) การสราง
ภาคีเครือขายและการประชาสัมพันธ (Party network and Public Relation) และการพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาที่ (Officer Potential Development) หรือ โมเดล RCPO (อารซีพีโอ) น้ี ประมวลขึ้นจากความรูและ
ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจและความเขาใจในปญหาอุปสรรคของการดําเนินการในการ
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ควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่คลายสถานบริการ สถานประกอบการอ่ืนที่เกี่ยวของที่อาจเปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายปรับปรุงมาตรการและบทบาทหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน
สงูสุดของประชาชนและประเทศชาติในการควบคุมปญหาที่เกิดจากสถานประกอบการดังกลาวตอไป. 
  
 


