บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่ ” “ผู้บริหารท้องถิ่น ” และ “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
(๒) เพิ่ ม ให้ มี ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การประกอบกิ จ การสถานบริ ก ารในกรุ ง เทพมหานคร
(เพิ่มมาตรา ๔/๑)
(๓) เพิ่มให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัด (เพิ่มมาตรา ๔/๒)
(๔) กาหนดอานาจหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในกรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัด (เพิ่มมาตรา ๔/๓)
(๕) กาหนดให้ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มมาตรา ๔/๔)
(๖) กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับเรื่องราวการขออนุญาตตั้งสถานบริการและตรวจสอบ
กลั่นกรองเบื้องต้นเพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙)
(๗) กาหนดให้กรณีพนั กงานเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่อใบอนุญาตให้ ตั้งสถานบริ การ
ให้ผู้ขออนุญาตอุทธรณ์ สาหรับในเขตกรุงเทพมหานครอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาหรับใน
เขตจังหวัดอื่นให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑)
(๘) ก าหนดให้ ก รณี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ สั่ ง พั ก ใช้ ห รื อ สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ผู้ รั บ อนุ ญาตตั้ ง
สถานบริการอุทธรณ์ สาหรับในเขตกรุงเทพมหานครอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาหรับใน
เขตจังหวัดอื่นให้อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒)
(๙) ก าหนดให้ รั ฐ มนตรี ม หาดไทยมี อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มไม่ เ กิ น
ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย ม และก าหนดกิ จ การอื่ น หรื อ ออกประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก าร
ตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๐)

๒
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกาหนดให้ถ่ายโอนอานาจการอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการให้ แก่
องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เ กิด ขึ้นให้ ตกเป็นรายได้ ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการสถานบริการที่อยู่ใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้เงินค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
สถานบริการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
--------------------..............................................
...............................................
...............................................
.........................................................................................................................................................
................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้ โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นการในจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจหน้า ที่ ในการพิจ ารณาอนุญ าตประกอบกิ จ การสถานบริ การที่ อ ยู่ ใ น
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
.........................................................................................................................................................
...............................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ใ ห้ใ ช้บัง คับ ตั้ง แต่ว ัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” ในมาตรา ๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

๔
(๔) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบอื่น สาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ผู้บริหารท้องถิ่น” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ต่อท้าย
คาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ ไม่หมายความ
รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔/๑ มาตรา ๔/๒ มาตรา ๔/๓ และมาตรา ๔/๔ แห่ง
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
“มาตรา ๔/๑ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้ว ยรองผู้ ว่าราชการกรุ งเทพมหานครซึ่งผู้ ว่าราชการกรุ งเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธาน
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาชนจานวนสองคนในกรุงเทพมหานคร
ให้ ป ลั ดกรุ งเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ ปลั ดกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
ข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การคัดเลือก คุณสมบัติ การดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ของผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง เป็น
ผู้แทนภาคประชาชนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๔/๒ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัด ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน อัยการจังหวัด ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละประเภทในจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองประเภทละ
หนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาชนจานวนสองคนในจังหวัดนั้น
การจัดตั้งสถานบริการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจากิ่งอาเภอท้องที่ที่เป็นที่ตั้ง สถานบริการ และผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้ง สถานบริการร่วมเป็น
กรรมการในการพิจารณาอนุญาตขอจัดตั้งสถานบริการในเขตพื้นที่นั้น
ให้ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ปลัดจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การคัดเลือก คุณสมบัติ การดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ละประเภท
และผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนภาคประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกาหนด

๕
มาตรา ๔/๓ คณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในกรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการสถานบริการในจังหวัด มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง การพิจารณา
อนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ
(๒) เสนอความเห็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาการเปลี่ยนชื่อ หรือยี่ห้อ การย้ายสถานที่
การเพิ่มจานวนห้องสาหรับพักแห่งสถานบริการ และในการสั่งปิดสถานบริการ
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และการจัดระเบียบการประกอบ
กิจการสถานบริการ
(๔) ดาเนินการอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๔/๔ ให้เงินค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ที่เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ กความในมาตรา ๙ แห่ งพระราชบัญญัติส ถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙ เมื่อได้รับคาขออนุญาตตั้งสถานบริการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับเรื่องการขอ
อนุญาตตั้งสถานบริการและตรวจสอบกลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบกิจการ
สถานบริการตามมาตรา ๔/๑ หรือมาตรา ๔/๒ แล้วแต่กรณี พิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรับเรื่องการขอ
อนุญาตจัดตั้งสถานบริการ”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ในกรณี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ อ อกใบอนุ ญ าต หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ ตั้ ง
สถานบริการ ให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ภายในกาหนดสามสิบวัน นับแต่ได้รับ
หนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการไม่อนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(๒) ในจังหวัดอื่น ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานบริ ก าร พ.ศ. ๒๕๐๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ ในกรณีพนั กงานเจ้าหน้าที่สั่ งพักใช้ห รือสั่ งเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ รับอนุญาตตั้ง
สถานบริการ มีสิทธิอุทธรณ์ภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการสั่งพักใช้
หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาต ดังต่อไปนี้

๖
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(๒) ในจังหวัดอื่น ให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๙ ใบอนุญ าตหรือ การอนุญ าตใด ๆ ที่ไ ด้อ อกให้ไ ว้ต ามพระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
หรือถูกเพิกถอน
มาตรา ๑๐ บรรดาคาขออนุญ าตที่ไ ด้ยื่น ไว้ ต ามพระราชบัญญัติส ถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
ก่อนหรือในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคาขออนุญาตที่ได้ยื่นตามพระราชบัญญัติน้ี
และให้ดาเนินการเกี่ยวกับคาขออนุญาตดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้
บัง คับ ได้ต่อ ไปเพีย งเท่า ที่ไ ม่ขัด หรือ แย้ง กับ พระราชบัญ ญัตินี้ จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศ หรือคาสั่ง ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.................................................
นายกรัฐมนตรี

