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สรุปข้อมูลกฎหมายบางฉบับที่ส าคัญในสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  

กฎหมาย 
เหตุผลในการออก

กฎหมาย 
สาระส าคัญ ผู้ได้รับผลกระทบ 

ผู้รับผิดชอบตาม
กฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

เพื่อให้มีกฎหมายที่ควบคุม
มาตรฐานและคุณภาพการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร  ส า ห รั บ ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับสากล  

1. นิยามที่ส าคัญ 
“ธุรกิจน าเที่ยว” หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการน านักท่องเที่ยวเดินทางไป

ท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอ านวย
ความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร 
มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“นักท่องเที่ยว” หมายความว่า ผู้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อ
ประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ การบันเทิง หรือการอื่นใด 

“มัคคุเทศก์” หมายความว่า ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการน านักท่องเที่ยว
ไปยังสถานที่ต่างๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับค าแนะน าและความรู้ด้านต่างๆ แก่
นักท่องเที่ยว 

“ผู้น าเที่ยว” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการดูแลและอ านวยความสะดวก 
แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

“ค่าบริการ” หมายความว่า ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่าย
ให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ส าหรับการจัดการให้บริการหรือการอ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานท่ีพัก อาหาร หรือการอื่นใด 

2. คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นประธานกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ เช่น ก าหนดแผนงาน
และมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและ
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุ เทศก์ และผู้น าเที่ยวที่จะพึงปฏิบัติต่อ
นักท่องเที่ยว และความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวจะพึงได้รับจาก
ผู้ประกอบการน าเที่ยว 

- ธุรกิจน าเที่ยว 
 - มัคคุเทศก์  
- ผู้น าเที่ยว  
- หน่วยงานผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานภายใต้
พระราชบัญญัตินี ้

  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
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3. ธุรกิจน าเที่ยว ก าหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวจากนายทะเบียน คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การวางหลักประกัน การช าระค่าธรรมเนียม อ านาจ
การพิจารณาของนายทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 
การแจ้งเลิกการด าเนินงาน การแจ้งการสืบทอดธุรกิจของทายาท การแสดง
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวไว้ในที่เปิดเผย รายละเอียดการจัดท าเอกสารการ
โฆษณาหรือช้ีชวนเกี่ยวกับรายการน าเที่ยว และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการ 
ที่เกิดขึ้นต่างจากการโฆษณาดังกล่าว หลักเกณฑ์การเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวและ
การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยว การจัดหามัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวที่ต้องขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติ การจัดให้มีการประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวและความรับผิดชอบ  
การสิ้นสุดของใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและการด าเนินการตามข้อผูกพันที่มี
อยู่กับนักท่องเที่ยว การจัดการและความรับผิดชอบต่อความเสียหายกรณีมีการ
ร้องเรียนของนักท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการอุทธรณ์ค าสั่งใดๆ ที่เกิดขึ้นของนายทะเบียน 
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

 4. มัคคุเทศก์ ก าหนดคุณสมบัติและวิธีการในการขอรับอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์จากนายทะเบียน ตามแต่ละประเภทของใบอนุญาต การต่ออายุและการ
ขอออกใบแทน การประกาศเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อส่งเสริมมัคคุเทศก์
และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนด้วยการก าหนดคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์
ทางด้านค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นมัคคุเทศก์ นอกจากนั้น ยังมีการก าหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่การแต่งกาย การรักษามารยาทความประพฤติ และ
การตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก์ การสิ้นสุดสถานะ รวมทั้งการพักใช้และการเพิก
ถอนใบอนุญาต 
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5. ผู้น าเที่ยว หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเที่ยว คุณสมบัติของ
ผู้น าเที่ยวในการขอขึ้นทะเบียน หน้าที่ และมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่ง
กายการรักษามารยาท และความประพฤติของผู้น าเที่ยว การสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่
และเพิกถอนการจดทะเบียน 

6. การควบคุม ให้มีการแต่งตั้งนายทะเบียน ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน 
ในการควบคุมธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วราชอาณาจักร หรือแต่งตั้งนาย
ทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ท่ีรับผิดชอบในเขตจังหวัดหรือหลาย
จังหวัด โดยมีอ านาจหน้าที่ (1) เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว
ในระหว่างเวลาท าการหรือเข้าไปในยานพาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทาง เพื่อ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (2) สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการที่ก าหนดเป็นครั้งคราวหรือประจ า ตามแบบรายละเอียด 
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และ (3)  เรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
ตัวแทนหรือลูกจ้าง มัคคุเทศก์ หรือผู้น าเที่ยวมาให้ถ้อยค าหรือช้ีแจงเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว หรือการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยว แล้วแต่กรณี 
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบ 

1.1 กฎกระทรวงการอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 

 
 

กฎหมายก าหนดให้แบ่งใบอนุญาตมัคคุเทศก์ออกเป็น 3 ประเภทคือ (1) ประเภท
มัคคุเทศก์ทั่วไป ที่มีความรู้ครอบคลุมทุกสาขาและทั่วประเทศ (2) ประเภท
มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ท่ีมีความรู้เฉพาะภายในภูมิภาคที่ก าหนดในใบอนุญาต 
แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
ภาคเหนือ และ (3) ประเภทมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่มีความรู้เฉพาะภายในเขตพื้นที่
ท้องถิ่นหรือชุมชนที่คณะกรรมการก าหนด โดยต้องยื่นขอรับใบอนุญาตต่อนาย
ทะเบียนด้วยตนเอง  ณ ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา พร้อม
เอกสารต่างๆ และหนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็น
มัคคุเทศก์ที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยว  
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1.2 กฎกระทรวงการขึ้นทะเบยีนเป็น
ผู้น าเที่ยว พ.ศ. 2561 

 กฎหมายก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้น าเที่ยวต้องยื่นค าขอขึ้นทะเบียนพร้อม
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อนายทะเบียน โดยเฉพาะหลักฐานการศึกษาท่ีอย่างต่ า
ต้องส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและส าเนาวุฒิบัตร
ว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์หรือผู้น าเที่ยวตามหลักสูตรและสถานฝึกอบรม
ตามที่คณะกรรมการก าหนด หรือหนังสือรับรองจากกรมการท่องเที่ยว และเมื่อ
ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จะมีการออกบัตรประจ าตัวผู้น าเที่ยวด้วย ซึ่งสามารถขอ
ออกบัตรใหม่ในกรณีที่สูญหาย ถูกท าลาย ช ารุดในสาระส าคัญ 

  

1.3 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2561 

 1. ก าหนดให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวมี 4 ประเภท ได้แก่  
   (1) ประเภทเฉพาะพื้นที่ ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดหนึ่งจังหวัด
ใดและจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดนั้น  
   (2) ประเภทในประเทศ ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวภายในราชอาณาจักร  
   (3) ประเภทน าเที่ยวจากต่างประเทศ ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยการ
น านักท่องเที่ยวท่ีเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักร และ  
   (4) ประเภททั่วไป ส าหรับการประกอบธุรกิจน าเที่ยวภายในราชอาณาจักรและ
ภายนอกราชอาณาจักร 
2. การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน ซึ่งสามารถยื่นค าขอได้ทั้งบุคคลธรรมดา, ห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด, บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลอื่นที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
3. ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่จะให้บริการด าน้ าแบบด าน้ าลึก
โดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการด าน้ า ซึ่งเป็นธุรกิจน า
เที่ยวท่ีมีความเสี่ยง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ต้องยื่นเอกสารอื่นประกอบด้วย 
เช่น ส าเนาใบทะเบียนเรือไทย, ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม, ใบอนุญาตให้
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เข้าไปด าเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ, ใบรับรองมาตรฐาน
อุปกรณ์ด าน้ า 
4. กรณีเลิกประกอบธุรกิจน าเที่ยว ให้แจ้งให้นายทะเบียนทราบ พร้อมทั้งส่งคืน
ใบอนุญาตให้แก่นายทะเบียนภายใน 15 นับแต่วันที่แจ้งเลิก กรณีขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 30 ก่อนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ให้ยื่นค าขอรับใบ
แทน และผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ก็ให้ด าเนินการยื่นค าขอต่อนายทะเบียน 

2. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 
2547 

เ พื่ อ ใ ห้ มี บ ท บั ญ ญั ติ ท า ง
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน ที่ภาค
เศรษฐกิจและการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมได้พัฒนาและ
ขยายตัวมากขึ้น เพื่อส่งเสริม
และยกมาตรฐานการประกอบ
ธุ รกิ จ โ รงแรมและก าหนด
หลักเกณฑ์ในการประกอบ
ธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพ
ของการประกอบธุรกิจโรงแรม
แต่ละประเภท   

1. นิยามที่ส าคัญ 

“โรงแรม” หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทาง
ธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักช่ัวคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง (1) สถานที่พักที่จัดตั้งเพื่อให้บริการที่พักช่ัวคราว  
ซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ท้ังนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้
มาแบ่งปันกัน (2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย
โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนข้ึนไปเท่านั้น และ (3) สถานที่พักอื่นใดตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

“ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 

2. คณะกรรมการส่งเสรมิและก ากับธุรกิจโรงแรม มีปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าท่ีส าคัญ เช่น พจิารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่ง
ของนายทะเบียน เสนอแผนและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและการก ากับ
ดูแลธุรกิจโรงแรม 

 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
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3. การประกอบธุรกิจโรงแรม 

การก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ  
สิ่งอ านวยความสะดวก และมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมแต่ละประเภท
ให้แตกต่างกัน โดยค านึงถึงลักษณะของท้องที่ท่ีโรงแรมตั้งอยู่หรือความจ าเป็นในการ
ควบคุมดูแลโรงแรมในแต่ละประเภท หรือความเหมาะสมกับลักษณะของโรงแรม  

แต่ละประเภท และการก าหนดเขตพื้นที่หนึ่งท้องที่ใดเป็นเขตงดออกใบอนุญาต 
รวมถึงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 

4. การบริหารจัดการโรงแรม การจัดให้มีผู้จัดการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้และต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ แต่ถ้ากรณี
ผู้จัดการโรงแรมไม่สามารถด าเนินการได้เกิน 7 วัน ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจัดหา
ตัวแทนท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาด าเนินการได้แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน 
และแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีด าเนินการแทน 

5. หน้าท่ีของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดการ 
(1) จัดให้มีป้ายชื่อโรงแรมตามที่กฎหมายก าหนดติดไว้หน้าโรงแรม 

(2) จัดให้มีการแสดงใบอนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม 

(3) จัดให้มีเลขท่ีประจ าห้องพักติดไว้ท่ีหน้าห้องพักทุกห้อง 

(4) จัดให้มีเอกสารแสดงอัตราค่าที่พักไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงแรม 

(5) จัดให้มีแผนผังแสดงทางหนีไฟไว้ในแต่ละช้ันของโรงแรมและห้องพัก
ทุกห้องและป้ายทางออกฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรม 

(6) จัดให้มีเอกสารแสดงข้อจ ากัดความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์บัญญัติตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนดไว้ในโรงแรมและห้องพัก
ทุกห้อง 
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(7) ดูแลรักษาความสะอาดด้านสุขลักษณะและอนามัยของโรงแรมให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(8) ดูแลรักษาสภาพของโรงแรรมให้มีความมั่นคงแข็งแรง และระบบการ
ป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  

(9) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

(10) ดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย 
หรือเกิดอันตรายใดๆ ข้ึนในโรงแรม 

2.1 กฎกระทรวงก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกจิโรงแรม 
พ.ศ. 2551 

 ก าหนดสถานท่ีพักที่ไม่เป็นโรงแรมและประเภทของโรงแรม หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส าหรับโรงแรมทุกประเภท หลักเกณฑ์และเง่ือนไขส าหรับโรงแรมแต่ละ
ประเภท โดยก าหนดประเภทของโรงแรม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

ประเภท 1 หมายความถึง โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก  
ประเภท 2 หมายความถึง โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือ

สถานท่ีส าหรับบริการอาหารหรือสถานท่ีส าหรับประกอบอาหาร 

ประเภท 3 หมายความถึง โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร หรือ
สถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร หรือสถานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา 

ประเภท 4 หมายความถึง โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือ
สถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขส าหรับโรงแรมแต่ละประเภท ก าหนดไว้ดังน้ี 
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- โรงแรมประเภท 1 ต้องมีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง แต่ละห้องต้องมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ
และระเบียงห้องพัก 

- โรงแรมประเภท 2 พื้นที่ใช้สอยของห้องพักแต่ละห้องต้องมีไม่น้อยกว่า 8 
ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและระเบียง
ห้องพัก 

- โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ห้องต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 14 
ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและระเบียง
ห้องพัก และกรณีมีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ห้ามมีสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการ ยกเว้นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 
และโรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่การอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ หรือโรงแรมที่ตั้งใน
ท้องที่ งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2546 

2.2 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม 
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  แ ล ะ วิ ธี ก า ร ช า ร ะ
คา่ธรรมเนียมส าหรับการประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2551 

 กฎหมายก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรม และค่าธรรมเนียมประกอบ
ธุรกิจโรงแรม รวมทั้งเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนห้องพัก
ระหว่างปี ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแจ้งต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ 
เพื่อคิดค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนห้องพักดังกล่าว 
การยื่นช าระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมช าระค่าธรรมเนียมประกอบ
ธุรกิจโรงแรมพร้อมกับการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทั้งกรณีเริ่มต้นธุรกิจในปี
แรก และกรณีการต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนที่โรงแรมตั้งอยู่ 

  

3. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 
2509 

เนื่องจากมีบุคคลประกอบ
กิ จ ก า ร ส ถ า น บ ริ ก า ร บ า ง
ประเภทซึ่งอาจด าเนินการไป
ในทางกระทบกระเทือนต่อ

1. นิยามที่ส าคัญ 
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวัง

ประโยชน์ในทางการค้า ได้แก่ 

- ผู้ประกอบการ
สถานบริการ และ 

- ผู้เข้าใช้บริการ
สถานบริการ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
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ความสงบ เ รี ยบร้ อย  หรื อ
ศีลธรรมของประชาชน และจัด
ให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิง
ใ น ส ถ า น บ ริ ก า ร นั้ น ๆ  ไ ม่
เหมาะสม เป็นเหตุให้เยาวชน
เอาเป็นแบบอย่างจนประพฤติ
ตัวเสื่อมเสีย เป็นการสมควรที่
จะออกกฎหมายควบคุมสถาน
บริการนั้นๆ รวมทั้งการแสดง
ด้วย ท้ังนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความ
ส ง บ เ รี ย บ ร้ อ ย  ศี ล ธ ร ร ม 
วัฒนธรรม และประเพณีอันดี
ของชาติต่อไป 

(1) สถานเต้นร า ร าวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภท 
ที่ไม่มีคู่บริการ  

(2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ าหน่ายและ
บริการ โดยมีผู้บ าเรอส าหรับปรนนิบัติลูกค้า  

(3) สถานอาบน้ า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า แต่ไม่รวมถึง
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานที่อ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ าหน่ายหรือให้บริการ 
โดยมีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใด
เพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงาน
อื่นใดนั่งกับลูกค้า มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัด
ให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่น
ใดนั่งกับลูกค้า มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น 
การเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม และมีลักษณะของ
สถานท่ี การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(5) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ าหน่าย โดยจัดให้มีการ
แสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดท าการหลังเวลา 24.00 น.  

“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

2. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการและการขอต่ออายุใบอนุญาต 

             (1) คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการ ประกอบด้วย อายุไม่ต่ า
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กว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม  
ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออัน
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่างรุนแรง  
ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศ การค้าหญิงและเด็กหญิง และ
การค้าวัตถุอันลามก 

(2) อาคารสถานที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานบริการ ต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัด 
สถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงพยาบาล 
สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่า
จะก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่สถานที่ดังกล่าว และไม่อยู่ย่านท่ีประชาชนอยู่อาศัย 
รวมทั้งต้องมีทางถ่ายเทอากาศสะดวก และในกรณีที่อาคารเป็นของผู้อื่น ต้องมี
หนังสือแสดงว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคารหรือสถานท่ีนั้น   

(3) ใบอนุญาตให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีออกใบอนุญาต การ
ขอต่ออายุใบอนุญาตสามารถกระท าได้โดยต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่
สามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีไม่ได้รับการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการหรือต่ออายุ
ใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมต ารวจ หรือปลัดกระทรวง
มหาดไทย กรณีจังหวัดอื่นๆ ค าตัดสินถือว่าเป็นที่สุด กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือ
ช ารุดในสาระส าคัญให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบว่า
สูญหายหรือช ารุด 

3. ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ   

(1) ห้ามไม่ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือต่อ
เติมสถานบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่  

(2) ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องจัดท าประวัติของพนักงานก่อนเริ่ม
เข้าท างาน และต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติ หรือกรณีสูญหาย 
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ช ารุดเสียหายในสาระส าคัญภายใน 7 วัน ภายใต้หลักเกณฑ์  และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  

(3) ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการรับพนักงานท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์ ห้ามมิให้มีการจ าหน่ายสุราหรือปล่อยปละละเลยให้มีผู้มีอาการมึนเมาจน
ประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาท าการ 
ห้ามไม่ให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ 
ห้ามไม่ให้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ ห้ามไม่ให้มีการน า
อาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ และ
ห้ามไม่ให้ปล่อยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ที่ไม่ได้ท างานในสถานบริการเข้าไป
ในสถานบริการนั้นๆ  

(4) ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องก าหนดวันเวลาเปิดปิดของสถาน
บริการ การจัดสถานที่ภายนอกและภายในให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้โคมไฟ
หรือการให้พนักงานติดหมายเลขประจ าตวัในสถานบริการตาม  หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  

 (5) ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการสามารถจ าหน่ายสุรา น้ าชา หรือ
เครื่องดื่ม อื่นๆ รวมทั้งจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง  
โดยต้องควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร และมิให้  มีสัตว์ร้าย
เข้าร่วมการแสดงในสภาพท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชม มิฉะนั้น นายต ารวจท้องที่
ตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร และตั้งแต่นายอ าเภอท้องที่ขึ้นไปใน
จังหวัดอื่น มีอ านาจสั่งให้งดการแสดงนั้นได้ 

3.1 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขออนุญาตและการด าเนิน
กิจกรรมสถานบริการ พ.ศ. 2549 

 กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาต การจัดท า การเก็บรักษา และการแจ้งเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติของ
พนักงาน การจัดสถานท่ี และการติดหมายเลขประจ าตัวพนักงาน และหลักฐานที่ใช้
ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาต/การขอต่ออายุใบอนุญาต 
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นอกจากนั้น ผู้ขออนุญาตต้องไม่มีประวัติการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้จนถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตภายในระยะเวลา 3 ปี และไม่เคยต้อง
ค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดทางอาญาอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ก าหนดสถานท่ียื่นค าขออนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรุงเทพมหานคร 
ยื่นต่อผู้ก ากับการหรือรองผู้ก ากับการซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีต ารวจนครบาลแห่งท้องที่
ที่ตั้งสถานบริการนั้น ส าหรับในจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้น กรณีขออนุญาตตั้งสถาน
บริการหลายประเภทในสถานที่เดียวกัน ผู้ขออนุญาตมีสิทธิได้รับใบอนุญาตเพียงใบ
เดียวส าหรับพ้ืนท่ีการให้บริการแต่ละประเภท 

การจัดเก็บ การเก็บรักษา และการแจ้งเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติของ
พนักงาน ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการจัดท าบัตรประวัติของพนักงานทุกคนใน
สถานบริการจ านวน 2 ชุด และต้องเก็บรักษาบัตรประวัติดังกล่าวไว้ที่สถานบริการ
จ านวน 1 ชุดเพื่อการตรวจสอบ และจัดส่งให้กับสถานที่ท่ียื่นค าขออนุญาตเก็บรักษา
ไว้ 1 ชุด และต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติให้กับสถานที่ที่ยื่นค า
ขออนุญาตภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องเป็นไปตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 

3.2 กฎกระทรวงก าหนดวันเวลาเปิดปิด
ของสถานบริการ พ.ศ. 2547 

 กฎหมายได้แบ่งออกตามประเภทของสถานบริการตามนิยามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ ได้แก่ 
1. สถานเต้นร า ร าวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มี 
คู่บริการ ให้เปิดท าการได้ระหว่างเวลา 21.00 - 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้นส าหรับสถาน
บริการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อนุญาต และระหว่างเวลา 21.00-24.00 น. ส าหรับ
สถานบริการที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาต 
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2. สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ าหน่ายและบริการ โดย  

มีผู้บ าเรอส าหรับปรนนิบัติลูกค้า ให้เปิดท าการได้ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. 
และระหว่างเวลา 18.00 - 24.00 น.  
3. สถานอาบน้ า  นวด หรืออบตัว ซึ่ งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า แต่ ไม่รวมถึง 
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานที่อ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ให้เปิดท าการได้ระหว่างเวลา 12.00 - 24.00 น. ส าหรับสถานบริการที่
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อนุญาต และระหว่างเวลา 18.00  - 24.00 น. ส าหรับสถาน
บริการที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาต 

4. สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ าหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการ
บันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่ง
กับลูกค้า มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้
บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่ง
กับลูกค้า มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้น
บนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม และมีลักษณะของสถานที่ การ
จัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใด เป็นต้น ให้เปิดท าการได้ระหว่างเวลา 18.00 – 
01.00 น. ของวันรุ่งขึ้นส าหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่อนุญาต และ
ระหว่างเวลา 18.00-24.00 น. ส าหรับสถานบริการที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่เพื่อการ
อนุญาต 

5. สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจ าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดง
ดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดท าการหลังเวลา 24.00 น. ให้เปิด
ท าการได้ระหว่างเวลา 18.00-01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และถ้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่  
1 มกราคม สถานบริการทุกประเภทสามารถเปิดท าการต่อไปจนถึงเวลา 06.00 น. 
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4. พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

เ นื่ อ ง จ า ก กิ จ ก า ร ส ถ า น
ประกอบการเพื่อสุขภาพเป็น
กิจการด้านบริการที่สร้างงาน
และรายได้แก่ประเทศเป็น
จ านวนมาก และเป็นกิจการที่
ไ ด้ รั บความ เ ช่ือมั่ นจากรับ
บริการทั้ งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศมายาวนาน จึงมี 
ผู้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ส ถ า น
ประกอบการเพื่อสุขภาพเพิ่ม
มากขึ้นในแต่ละปี แต่ยังไม่มี
กฎหมายก ากับดูแลการด าเนิน
กิจการนี้ เป็นการเฉพาะ ผู้
ประกอบกิจการ ผู้ด าเนินการ 
และผู้ให้บริการจ านวนมาก
ขาดความรู้และทักษะในการ
ประกอบกิจการ  และการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการเพื่อสุขภาพส่วน
ใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน และส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสุขภาพ 
ร่ า ง ก า ย  ห รื อ จิ ต ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการ ประกอบกับมีผู้ใช้
ค าว่าสถานประกอบการเพื่อ

1. นิยามที่ส าคัญ 
“สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า สถานท่ีที่ตั้งขึ้นเพื่อด าเนิน

กิจการ ดังต่อไปนี ้
(1) กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ

โดยวิธีการบ าบัดด้วยน้ าและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอื่นตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่เป็นการด าเนินการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือการอาบน้ า นวด หรืออบตัว
ที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ า นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการ 

(2) การนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม เว้นแต่การนวดเพื่อสุขภาพ
หรือเพื่อเสริมความงามในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือใน
หน่วยบริการสาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐ หรือการนวดที่เป็นการให้บริการใน
สถานอาบน้ า นวด หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการบริหาร
จัดการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ท าหน้าที่บริการ
เพื่อสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

2.  คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ส าคัญ เช่น เสนอนโยบาย แผน 
และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อ
รัฐมนตรี ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้
มาตรฐาน ตลอดจนการส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มให้เข้าถึงและได้รับ

- ผู้ขอรับอนุญาต 

- ผู้รับอนุญาตที่  
- ผู้ด าเนินการทีเ่ป็นผู้
ได้รับใบอนญุาต 

-ผู้ให้บริการที่เป็นผู้
ได้รับการขึ้นทะเบยีน 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
สาธารณสุข 
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สุขภาพเพื่อประกอบกิจการ
แฝงอย่างอื่นอันส่งผลกระทบ
ต่ อ ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
ผู้รับบริการชาวไทยและชาว
ต่ างประเทศที่มี ต่ อกิ จการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
สมควรมีกฎหมายที่ก ากับดูแล
การประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพข้ึน 

เป็นการเฉพาะ เพื่อให้การ
ด าเนินกิจการดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีมาตรฐานอันเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
และคุ้มครองผู้บริโภค  

ประโยชน์ ก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ด าเนินการ
หรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เป็นต้น 

 3. ใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนส าหรับผู้ประกอบการ 

(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ได้แก่ มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
ไม่เป็นคนวิกลจริต ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยต้องค า
พิพากษาว่าท าผิดเกี่ยวกับเพศ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี ไม่เป็น 

ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพ
ติดให้โทษ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตและยังไม่ครบก าหนด 2 ปีนับ
ถึงวันยื่นค าขอ ซึ่งกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ
บุคคล ต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวเช่นเดียวกัน   

(2) ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุช่ือไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
และให้มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอ
ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่ต่อ
อายุ        

(3) ผู้รับอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพรายปีตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่
ก าหนด จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
จนกว่าจะช าระค่าธรรมเนียม และถ้ายังคงไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายใน 6 เดือนนับ
แต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
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(4) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสิ้นสุดลง 
เมื่อผู้รับอนุญาตตาย การสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคล เลิกประกอบกิจการ หรือถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต 

(5) การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ให้แก่บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถกระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก 
ผู้อนุญาต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(6) ในกรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตายและทายาทมีความประสงค์ 
จะประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อไป ให้ผู้จัดการมรดกหรือ
ทายาทหรือกรณีที่มีทายาทหลายคนให้ทายาทด้วยกันนั้นตกลงตั้งทายาทคนหนึ่ง  

ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามก าหนด ยื่นค าขอต่อผู้อนุญาตเพื่อขอรับโอนใบอนุญาตภายใน 
90 วันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย ถ้ามิได้ยื่นค าขอภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือ
ว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นสิ้นสุดลง แต่ใน
ระหว่างระยะเวลาการยื่นเรื่องขอโอนใบอนุญาตดังกล่าว ให้ผู้จัดการมรดกหรือ
ทายาทซึ่งเป็นผู้ยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตเข้าประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเสมือนผู้รับอนุญาต จนกว่าผู้อนุญาต
จะมีค าสั่งไม่อนุญาต โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(7) ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ ให้แจ้งให้ผู้อนุญาต
ทราบ พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตประกอบกิจการแก่ผู้อนุญาตภายใน 15 นับแต่วันที่
เลิกประกอบกิจการ ทั้งนี้ การเลิกประกอบกิจการไม่เป็นเหตุให้ผู้รับอนุญาตพ้นจาก
ความรับผิดที่มีตามพระราชบัญญัตินี้ 

4. ผู้ให้บริการ กรณีผู้ให้บริการมีความประสงค์ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็น 

ผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาต ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วย มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับ
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วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษ
สุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ 

4.1 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบ
กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2560 

 การขอรับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการออก
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการให้ต่ออายุใบอนุญาต การขอโอน
ใบอนุญาต การขอรับโอนใบอนุญาต และการอนุญาต การขอและการออกใบแทน
ใบอนุญาต และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต ที่ก าหนดจะต้องยื่นค า
ขอพร้อมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ส าหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณี
พื้นที่จังหวัดอื่น หรือพ้ืนท่ีอื่นตามที่อธิบดีก าหนด โดยจะต้องเป็นไปตามแบบค าขอที่
อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเช่นกัน 

  

4.2 กฎกระทรวงการอนุญาตเป็น
ผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2560 

  การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การออกใบ
แทนใบอนุญาต และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต ที่ก าหนดจะต้อง
ยื่นค าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ส าหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และที่ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด กรณีพื้นที่จังหวัดอื่น หรือพ้ืนท่ีอื่นตามที่อธิบดีก าหนด โดยจะต้องเป็นไปตาม
แบบค าขอท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเช่นกัน 

  

4.3 กฎกระทรวงการขึ้นทะเบยีนเป็น 
ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2560 

 การขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ การออกใบแทนใบอนุญาต และการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายการในใบอนุญาต ที่ก าหนดจะต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสารและหลักฐานให้
ครบถ้วน ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ส าหรับพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีพื้นที่จังหวัดอื่น หรือพ้ืนท่ี
อื่นตามที่อธิบดีก าหนด โดยจะต้องเป็นไปตามแบบค าขอท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  
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1. การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ เอกสารและหลักฐานจะต้องถูกต้องและ
ครบถ้วน รวมทั้ง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 23 ในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 หากมีการ
แก้ไขต้องรีบด าเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และถ้ามีค าสั่ง
ไม่อนุญาต ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาต 
และเมื่อได้รับการอนุญาต ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบรับรองภายใน 60 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับหนังสือแจ้ง 

2. การขอใบแทนใบอนุญาต ในกรณีที่ใบรับรองสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด  

ในสาระส าคัญ ให้ผู้ให้บริการยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญดังกล่าว 
รวมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญาตฉบับเดิมที่ช ารุดหรือยื่นหลักฐานการแจ้งความกรณีสูญ
หายหรือถูกท าลาย หากมีการแก้ไขต้องรีบด าเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง  
3. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ ให้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการดังกล่าว
ต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายการในใบรับรอง ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หากมีการ
แก้ไขต้องรีบด าเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

4.4 กฎกระทรวงก าหนดบริการอืน่ใน
กิจการสปา พ.ศ. 2560 

 บริการอื่นในกิจการสปาจ านวน 29 รายการ ได้แก่ การขัดผิวกาย การขัดผิวหน้า 
การใช้ผ้าห่มร้อน การท าความสะอาดผิวกาย  การท าสะอาดผิวหน้า การท าสมาธิ 
การนวดหน้า การบริการอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การบ ารุงผิวกาย การ
บ ารุงผิวหน้า การประคบด้วยความเย็น การประคบด้วยหินร้อน การปรับสภาพ
ผิวหน้า การแปรงผิว การพอกผิวกาย การพอกผิวหน้า การพันตัว การพันร้อน การ
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อบซาวน่า การอบไอน้ า การอาบด้วยทรายร้อน ชิบอล ไทเก็ก ไทชิ พิลาทิส ฟิตบอล 
โยคะ ฤาษีดัดตน และแอโรบิก 

4.5 กฎกระทรวงก าหนดให้กิจการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มภีาวะพึ่งพิงเป็นกิจการ
อื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2563 

 ค าว่า “กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง” หมายความถึง กิจการที่
ให้บริการเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ หรือการประคับประคองผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยวิธีการจัดกิจกรรมในระหว่างวัน หรือ
การช่วยเหลือในการด ารงชีพ หรือการจัดสถานที่เพื่อพ านักอาศัย หรือสถานที่
บริบาลดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เว้นแต่เป็นการด าเนินการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยก าหนดให้ เป็นกิจการอื่นในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะได้แก่ (1) การให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงระหว่างวัน ที่มีการจัดกิจกรรมการดูแล ส่งเสริม 
และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยไม่มีการพักค้างคืน (2) การ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีการจัดกิจกรรมการดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีที่พ านักอาศัย และ (3) การให้บริการดูแลและประคับประคอง
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีการจัดกิจกรรมการดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพ
แก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยมีการพักค้างคืน ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ค าขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ด าเนินการ หรือค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อผู้อนุญาตภายใน 180 วันนับ
แต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเมื่อยื่นค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอข้ึนทะเบียน
แล้ว สามารถประกอบกิจการ ด าเนินการ หรือให้บริการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้ง
ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจากผู้อนุญาต 

  

4.6 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้าน
สถานท่ี ความปลอดภัย และการ
ให้บริการในสถานประกอบการเพือ่

 มาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้านการ
ให้บริการ ที่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อ
สุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ 
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สุขภาพประเภทกิจการสปา และกจิการ
นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม 
พ.ศ. 2560 

1. มาตรฐานด้านสถานท่ี ประกอบด้วย 

    (1) ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบกิจการอยู่ในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการ
อื่น ต้องแบ่งเขตพื้นที่บริเวณให้ชัดเจน และกิจการอื่นนั้นต้องไม่ใช่กิจการสถาน
บริการที่เป็นสถานอาบน้ า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการ รวมทั้งต้องไม่รบกวนต่อการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพด้วย รวมทั้งพื้นที่ภายในสถานประกอบการจะต้องไม่มีช่องทางที่ให้ 
ผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการไปมาหาสู่กันกับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการ 

(2) กรณีสถานประกอบการมีการให้บริการหลายประเภทรวมอยู่ในอาคาร
เดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนการให้บริการให้ชัดเจน และ
แต่ละสัดส่วนจะต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการแต่ละ
ประเภท 

(3) บริเวณพื้นท่ีที่มีการใช้น้ าในการให้บริการ พื้นควรท าด้วยวัสดุที่กันลื่น 
(4) จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในการให้บริการแต่ละพื้นที่ และมีการระบาย

อากาศเพียงพอ และไม่มีกลิ่นอับทึบ 
(5) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ าเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล และมีการ

ควบคุมพาหะน าโรคอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(6) มีการจัดบริเวณสถานที่ที่ให้บริการที่เหมาะสม โดยกรณีให้บริการเฉพาะ

บุคคลต้องไม่มีลักษณะมิดชิดหรือลับตาจนเกินไป 

(7) จัดให้มีการตกแต่งสถานที่ที่เหมาะสม โดยจะต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้เสื่อม
เสียศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี 

(8) เฉพาะสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาที่ต้องจัดให้มีห้อง
อาบน้ า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาด  
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอและต้องแยกส่วนส าหรับชายและหญิง 
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(9) เฉพาะสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือ
เพื่อเสริมความงามที่ต้องจัดให้มีห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า และ 
ตู้เก็บเสื้อผ้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอและต้องแยกส่วนส าหรับ
ชายและหญิง รวมทั้งอาจจัดให้มีห้องอาบน้ าด้วย 

2. มาตรฐานด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย 

(1)  มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการและพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาที่มีการให้บริการ 

(2) มีป้ายหรือข้อความเพื่อแสดง หรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตราย
หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตราย 

(3) มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ
หลังจากการใช้งานและให้บริการก่อนมีการน ากลับมาใช้ให้บริการครั้งต่อไป และ
ต้องน าอุปกรณ์และเครื่องมือไปผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าและควบคุมเช้ือ
ได้ทุกครั้งหลังจากการใช้งานและให้บริการในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เช้ือโรค 

(4) จัดให้ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อจากระบบทางเดินหายใจในกรณีที่มีการให้บริการที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ 

(5) มี ระบบการ เก็บและป้องกันการติ ด เ ช้ื อจากมู ลฝอยที่ เ หมาะสม  
ถูกสุขลักษณะและมีวิธีการควบคุมการติดเช้ือหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

(6) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่
เห็นชัดเจนอย่างน้อย 1 เครื่อง ณ บริเวณทางเข้าออกหลักของสถานประกอบการ 

(7) เฉพาะสถานประกอบการที่ให้บริการเกี่ยวกับการอบไอน้ า การอบซาวน่า 
หรือมีการใช้อ่างน้ าวน บ่อน้ าร้อนหรือน้ าเย็น ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอื่นใดที่มี
การใช้ความร้อนหรือความเย็นอันอาจก่อให้เกิดอันตรายไว้บริการ ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญในการให้บริการและ
การใช้อุปกรณ์เป็นอย่างดีเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลการให้บริการและใช้อุปกรณ์
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ดังกล่าวทั้งในขณะใช้งานและหลังการใช้งาน มีนาฬิกาที่สามารถมองเห็น อ่านเวลา
ได้โดยง่ายและชัดเจนจากจุดที่ผู้รับบริการก าลังใช้บริการอยู่ มีระบบฉุกเฉินซึ่ง
สามารถหยุดการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดจากภาวะซึ่ง
อาจเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ และการเข้าถึงเพื่อใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสามารถ
กระท าได้โดยง่ายและสะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้งเวลาเพื่อให้พนักงานผู้รับผิดชอบอุปกรณ์
สามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยส าหรับผู้รับบริการ
ตลอดเวลา 

(8) เฉพาะสถานประกอบการประเภทกิจการสปาต้องมีระบบคัดกรอง
ผู้รับบริการ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเข้าใช้บริการในบางแผนก โดยเฉพาะต้องไม่
อนุญาตให้สตรีตั้งครรภ์ ผู้ใช้ยาบางประเภท ที่อาจเกิดปัญหาได้เมื่อเข้าใช้อุปกรณ์
บางชนิด ผู้ที่เพิ่งจะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเมาสุรา ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าใช้อุปกรณ์ หรือบริการที่เสี่ยงต่อ
ภาวะนั้น รวมทั้งต้องดูแลและควบคุมคุณภาพน้ าท่ีใช้ส าหรับให้บริการให้มีคุณสมบัติ
ทางเคมีที่ปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค 

(9) เฉพาะสถานประกอบการประเภทกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือกิจการนวด
เพื่อเสริมความงามต้องระมัดระวังมิให้ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงจากอายุหรือภาวะ
โรคประจ าตัวมาใช้บริการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

3. มาตรฐานด้านการให้บริการ ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ต้องไม่ 
ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการสถานบริการหรือกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล ต้องแสดงรายการการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ใน 
ที่เปิดเผยและมองเห็นไดง่้ายหรือสามารถตรวจสอบได้ ณ สถานประกอบการ ต้องไม่
จัดให้มีบริการอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการในสถานประกอบการ 
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ต้องก าหนดให้มีเครื่องแบบส าหรับผู้ให้บริการที่รัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบร้อย และ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน โดยมีป้ายช่ือผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอก และมีการ
ก าหนดเวลาปิดเปิดที่ชัดเจนและแน่นอน โดยอยู่ระหว่าง 06.00 – 24.00 น. ทั้งนี้ 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปาต้องมีการจัดท าทะเบียนประวัติ
ผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐานด้วยตามแบบท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

4.7 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้าน
สถานท่ี ความปลอดภัย และการ
ให้บริการในสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพประเภทกิจการดูแลผูสู้งอายุ
หรือผู้มภีาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563 

 มาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้านการ
ให้บริการ ท่ีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผูสู้งอายุหรือผูม้ีภาวะ
พึ่งพิงต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ 
1. มาตรฐานด้านสถานท่ี ประกอบด้วย 

(1) ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และมีทางที่ใช้ในการ
เข้าออกสะดวก มีความกว้างของทางเดินไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการแบ่งเขตพื้นที่ให้บริการแยกจากพื้นที่ประกอบ
กิจการอื่นท่ีอยู่ในอาคารเดียวกันไว้ชัดเจน และการประกอบกิจการอื่นต้องไม่รบกวน
การให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และมีพื้นที่ส่วนกลางส าหรับ
ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ส าหรับการประกอบกิจกรรมหรือสันทนาการ รวมทั้งมีการ
แบ่งสัดส่วนพื้นที่ส าหรับการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานการ
ให้บริการแต่ละลักษณะ 

(2) มีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ และเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และจัด
ให้มีแสงสว่างท่ีเพียงพอในการให้บริการแต่ละพื้นท่ี และมีการระบายอากาศเพียงพอ 
และไม่มีกลิ่นอับทึบ มีการเดินสายไฟอย่างเป็นระเบียบ ถูกประเภท และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย มีเครื่องเรือนที่ปลอดภัยในการใช้สอย และมี
ห้องน้ าตามลักษณะที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวงท้ังลักษณะของประตเูข้าออก ระดับ
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พื้นผิวภายใน โถส้วม อ่างล้างมือ บริเวณที่อาบน้ า มีสัญญาณเรียกฉุกเฉิน มีระบบท า
น้ าอุ่นท่ีปลอดภัย และมีราวจับ  

(3) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ าเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล และมีการ
ควบคุมพาหะน าโรคอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

(4) มีหน่วยบริการในการประสานงาน แจ้งเหตุเตือนภัย อ านวยความสะดวกและ
อื่น ๆ ซึ่งในกรณีของสถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
โดยจัดให้มีที่พ านักอาศัย จะต้องจัดให้มีบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง  

(5)  ส าหรับสถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลและ
ประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืน จะต้องจัดให้มีความ
กว้างขวางระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตรเพิ่มเติมจากข้อก าหนดอื่นๆ  
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

2. มาตรฐานด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย 

(1) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและคู่มือการปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการ
และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

(2) มีป้ายหรือข้อความเพื่อแสดง หรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตราย
หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตราย รวมทั้งติดตั้งเครื่องป้องกันไม่ให้
ผู้รับบริการเกิดอันตราย 

(3) มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม 

(4) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่เห็น
ชัดเจนอย่างน้อย 1 เครื่อง กรณีสถานประกอบการที่มีพื้นที่การให้บริการมากกว่า 1 
ช้ัน ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต าแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจน อย่างน้อยชั้นละ 1 เครื่อง 

 (5) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างส ารองตามช่องทางเดิน  
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 (6) แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งมีพนักงานท่ีได้รับ
การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนฝึกอบรม
ผู้ด าเนินการและพนักงานในการป้องกันและระงับอัคคีภัยปีละ 1 ครั้งเช่นกัน    

  (7) มีมาตรการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการให้บริการปีละ 1 ครั้ง 

  (8) ส าหรับสถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สงูอายุโดยจดั
ให้มีท่ีพ านักอาศัยการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
โดยมีการพักค้างคืน จะต้องจัดให้มีบริการเพิ่มเติม ได้แก่ การมีอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืน
ชีพ และมีเครื่องกระตุกหัวใจอย่างน้อย 1 เครื่อง ติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน 

3. มาตรฐานด้านการให้บริการ ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่  
(1) ต้องมีการจัดท าทะเบียนประวัติของผู้รับบริการตามแบบที่อธิบดีประกาศ

ก าหนด การท าสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการระหว่างผู้ประกอบการและ
ผู้รับบริการ หรือญาติสายตรง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ซึ่งผู้รับบริการมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการบันทึกและติดตาม 

การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง 

 (2) มีการประเมินความต้องการการดูแลและความสามารถในการสื่อสารของ
ผู้รับบริการเมื่อแรกรับ และด าเนินการซ้ าทุก 3 เดือน เพื่อให้บริการดูแลผู้รับบริการ
ตามความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันพื้นฐานและที่ซับซ้อน ควบคู่กับการ
มีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพของผู้รับบริการบน
พื้นฐานของแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ 

 (3) มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมที่รวมกับกิจกรรมส่งเสริม
สัมพันธภาพในสังคมตามความเหมาะสมและความพอใจของผู้รับบริการ  

 (4) ให้บริการอาหารที่สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งผู้รับบริการต้องได้รับการดูแล
เรื่องของการใช้ยาหรืออุปกรณ์สุขภาพประจ าตัวตามมาตรฐานที่ผ่านการพิจารณา
ของแพทย์ผู้ดูแล  
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 (5) มีการแสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผย มองเห็น 
ได้ง่าย และสามารถตรวจสอบได้ และต้องมีการแจ้งค่าใช้จ่ายในการรับบริการและ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการสมัครใจเข้าร่วมให้ผู้รับบริการ
หรือผู้แทนรับทราบ 

(6) การให้บริการต้องค านึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยึด
หลักความต้องการหรือความเต็มใจของผู้รับบริการเป็นหลัก มีแนวทางในการ
ควบคุม ดูแล และป้องกันผู้รับบริการจากการถูกกระท าต่อร่างกาย จิตใจ การเงิน 
และอื่นๆ รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอก
มาตรฐานเดียวกับการรักษาสิทธิของผู้ป่วย แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
และการดูแลให้แก่ผู้รับบริการ หรือญาติสายตรง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ซึ่ง
ผู้รับบริการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และต้องจัดให้มีบุคลากรเฝ้าระวังหรืออยู่เวร
ยามในตอนกลางคืนอย่างเหมาะสมส าหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีเป็น การพ านัก
ระยะยาวหรือมีกิจกรรมพักค้างคืน และมีระบบการส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน 
    (7) ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการ 
ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลขณะเกิด
เหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย การประสานงานกับสถานพยาบาลที่รับส่ง 
และการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล การดูแลในระยะยาวท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึง
ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสุขภาพของผู้รับบริการ สิทธิและการดูแลตนเองเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพของตน 

 (8) ส าหรับสถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัด
ให้มีที่พ านักอาศัย ต้องมีการประสานงานกับสหวิชาชีพในการให้การดูแลด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูแก่ผู้รับบริการเพิ่มเติม เช่นเดียวกับสถานประกอบการ
ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
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โดยมีการพักค้างคืน ที่ต้องมีการประสานงานกับสหวิชาชีพในการให้การดูแลด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู และการประคับประคองตามแผนการรักษาของผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งต้องมีสัดส่วนของผู้ให้บริการ 1 คนดูแลผู้รับบริการไม่เกิน 
5 คนแก่ผู้รับบริการเพิ่มเติมเช่นกัน   

5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 
2559 

ปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมได้รับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ทั้ ง ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ บางครั้งมีการน า
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ไปใช้ในทางที่บิดเบือนหรือไม่
เหมาะสม และอาจเป็นเหตุให้
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เหล่านั้นต้องเสื่อมสูญไปอย่าง
น่าเสียดาย สมควรจัดให้มี 
การส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มี
ความสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป 

    1. นิยามที่ส าคัญ 

   “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายความว่า ความรู้ การแสดงออก การ
ประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ 
ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบ
ทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน 

       “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม ที่มีความรู้ มีการ
ประพฤติปฏิบัติสืบทอด หรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น 

    2. ประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมและรักษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทวรรณกรรมพื้นบ้าน
และภาษา ประเภทศิลปะการแสดง ประเภทแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 
ประเพณี และเทศกาล ประเภทความรู้และการปฏบิัติเกี่ยวกับธรรมชาตแิละจกัรวาล 
ประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิม ประเภทการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการ
ต่อสู้ป้องกันตัว และประเภทท่ีมีลักษณะอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

     3. การขึ้นทะเบียนและยกเลิกการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
ที่กล่าวถึง กระบวนการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเริ่มต้นขึ้นเมื่อ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
หรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจ าจังหวัด
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดได้รับการขึ้น
บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการ

- ชุมชนผู้เป็นเจ้าของ
มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม  
 - ผู้ ปร ะ ก อ บ ก า ร
ท่องเที่ยวทั้งในชุมชน
และทั่วไป 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม 
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นั้นต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา ซี่งกรมส่งเสริม
วัฒนธรรมจะน าเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาให้ความเห็นทาง
วิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดก 

        4. ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นของคณะกรรมการด้วย และเมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดเป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด และสมควรได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ให้อธิบดีประกาศการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น 
ในราชกิจจานุเบกษา แต่เมื่อปรากฏในภายหลังว่าการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดเป็นไปโดยคลาดเคลื่อนหรือส าคัญผิดในข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญ หรือมีข้อเท็จจริงปรากฏที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการ 
มีอ านาจแก้ไขหรือยกเลิกการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้น       

6. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522  

ปัจจุบัน คนต่างด้าวซึ่งเข้ามา
ในราชอาณาจักรมีจ านวนมาก
ขึ้นตามล าดับและ ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานแล้ว และมี
บทบัญญัติต่างๆ ที่ไม่ทันสมัย
และไม่เหมาะสมกับถานการณ์
ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
เสียใหม่ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคง
ของประเทศและเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน  

1. นิยามส าคัญ 

“คนต่างด้าว” หมายความถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

“คนเข้าเมือง” หมายความถึง คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

2. คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ส าคัญ เช่น เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว พิจารณาอุทธรณ์ อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่น 
ที่อยู่ในราชอาณาจักร ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนต่างด้าวซึ่งขอเข้า
มามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เป็นต้น 

3. การเข้าและออกนอกราชอาณาจักร ก าหนดในเรื่องส าคัญ เช่น  
  (1) บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดิน

ทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่
และตามก าหนดเวลา โดยยกเว้นการเดินทางเข้า-ออกของคนต่างด้าวที่มีลักษณะ
ต้องห้าม   

- ผู้ประกอบการ 
น าเที่ยว  
- มัคคุเทศก์ 

- ผู้ประกอบการธุรกจิ
ที่พักและโรงแรม  
- ผู้ประกอบการ
ยานพาหนะขนส่ง 

นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
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 (2) คนต่างด้าวที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง ได้แก่ ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะทางน้ าหรอืทางอากาศ
ซึ่งเพียงแต่แวะเข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ ในราชอาณาจักรแล้วกลับออกไป 
คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยเดินทางข้ามพรมแดน 
ไปมาช่ัวคราว โดยปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั้น 
และคนโดยสารรถไฟผ่านแดนซึ่งถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแต่ผ่าน 
อาณาเขตประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลแห่งประเทศนั้นๆ และรวมตลอดถึงผู้ควบคุมพาหนะและคนประจ าพาหนะ
แห่งรถไฟดังกล่าว 

  (3) คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในประเทศไทยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ เช่น บุคคลในคณะผู้แทนทางทูตที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศ
ไทย หรือซึ่งเดินทางผ่านเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอื่น พนักงานฝ่ายกงสุลและ
ลูกจ้างฝ่ายกงสุลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย หรือ 
ซึ่งเดินทางผ่านเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอ่ืน เป็นต้น 

4. การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  
  (1) คนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราวได้จะต้องเข้ามา

เพื่อวัตถุประสงค์ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล และการปฏิบัติหน้าที่ทาง
ราชการ ที่สามารถอยู่ได้ตามก าหนดระยะเวลาตามความจ าเป็น การท่องเที่ยว 
สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน  หรือ การท าธุรกิจ การศึกษาหรือดูงาน การปฏิบัติ
หน้าท่ีสื่อมวลชน การเผยแพร่ศาสนาท่ีได้รบัความเหน็ชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่
เกี่ยวข้อง การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือ
สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือ
การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
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การลงทุน สามารถอยู่ได้ตามก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาเห็นสมควร 

  (2) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว ต้อง
ปฏิบัติหลายประการ เช่น ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างท างาน เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือกฎหมายว่าด้วย
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 

  (3) เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคน 

ต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราวเข้าพักอาศัย จะต้อง
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน 
เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายใน 24 ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพัก
อาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ท าการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจ 
ณ สถานีต ารวจท้องที่นั้น และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง 
ในกรณีที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  

7. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
พ.ศ. 2558 

สมควรมีกฎหมายเพื่อก าหนด
หลั ก เ กณฑ์ ใ นกา รบริ ห าร
จัดการ การบ ารุงรักษา การ
อนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งและการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง 
รวมทั้งให้ประชาชนและชุมชน
ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ
ปลูก การบ ารุ งรั กษา การ
อ นุ รั ก ษ์  แ ล ะ ก า ร ฟื้ น ฟู

1. นิยามที่ส าคัญ  
“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” หมายความว่า สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ าชายฝั่ง คลอง คู
แพรก ทะเลสาบ และบริเวณพื้นท่ีปากแม่น้ าท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของ
น้ าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล 
ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่ง 

“ชุมชนชายฝั่ง” หมายความว่า ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

ในเขตพื้นท่ีชายฝั่งทะเลหรือเกาะ 

- ผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว  
- โรงแรมและที่พัก  
- เจ้าของสถานท่ี
ท่องเที่ยว  
- ชุมชนท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายฝั่ง  

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างสมดุลและยั่งยืน  

“เขตอนุรักษ”์ หมายความว่า เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า  

2. ชุมชนชายฝั่ง จะกล่าวถึง ความช่วยเหลือที่ชุมชนชายฝั่งและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การปลูก การ
บ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเรื่องต่างๆ เช่น  

  (1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท านโยบายและแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและจังหวัด 

  (2) ให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการ การปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่าว เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่รักษาพืชพันธุ์ตามกฎหมายว่าด้วย
การประมงและเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่
มีกฎหมายก าหนด   

3. การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กฎหมายก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการกระท าความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เช่น  

  (1) การกระท าความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ของบุคคลใดก็ตาม ที่เป็นอ านาจหน้าท่ีของอธิบดีมอบหมายสั่งให้บุคคลนั้นระงับการ
กระท าหรือกิจกรรมที่เกิดให้เกิดความเสยีหาย  การก าหนดในรูปของกฎกระทรวงให้
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พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณใดเป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ซึ่งต้องไม่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใน
ครอบครองตามกฎหมายของบุคคลใดท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  

 (2) การก าหนดลักษณะของพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  
อันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชตามสภาพทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
มีความส าคัญทางระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่ควรได้รับการอนุรักษ์ และต้อง
ไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์ หรือเขตที่ได้รับอนุญาตให้ท าการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า รวมทั้งต้องมี
แผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบท้าย
กฎกระทรวง  

 (3) การออกกฎกระทรวงเพื่อแสดงแนวเขตที่จะใช้มาตรการป้องกันการ 
กัดเซาะชายฝั่ง ที่ห้ามด าเนินกิจกรรมหรือกระท าการใดๆ ที่อาจส่งผลหรือก่อให้เกิด
ปัญหาในการกัดเซาะชายฝั่งเพิ่มขึ้น ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือ
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการภายในเขตพื้นท่ีที่ก าหนด  

8. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 

เพื่อให้กฎหมายมีมาตรการ
ควบคุ ม  และแก้ ไ ขปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างพอเพียง
ส่งเสริมประชาชน และองค์กร
เอกชนให้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม  จั ดระบบการ
บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามหลักการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

    1. นิยามส าคัญ  
    “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ า อากาศ 
เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดเป็นเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ 

   “มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก 
ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือท่ีมี
อยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ และ
ให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุ
ร าคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษด้วย 

- ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว 

- เจ้าของกิจการ
โรงแรมและที่พัก 

- ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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   “แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 
สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มา
ของมลพิษ 

    “ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือ
วัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก 
ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ 

    “น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่
ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น 

    “อากาศเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ 
เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตวั
อยู่ในบรรยากาศได้ 
   “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุ
เปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่าง
อื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

   “เหตุร าคาญ” หมายความว่า เหตุร าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

     2. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
         ส่วนที่  1 มาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทางด้าน น้ าในแม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และ
แหล่งน้ าสาธารณะอื่นๆ จ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ าใน
แต่ละพื้นที่ มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งรวมทั้งบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ า น้ า
บาดาล อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป 
และสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่น ๆ  
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        ส่วนที่ 2 การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส าหรับเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท้ังในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะ
ยาว และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด  
        ส่วนที่ 3 เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่กล่าวถึง การออก
กฎกระทรวงเพื่อก าหนดมาตรการคุ้มครองเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่
ประกอบด้วย การก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ หรือมิ
ให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม การออกกฎห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย หรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพื้นที่นั้นจากลักษณะตาม
ธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม การก าหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ที่จะท าการก่อสร้างหรือด าเนินการในพื้นที่นั้น ให้มีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก าหนดวิธีจัดการโดยเฉพาะส าหรับพ้ืนท่ีนั้น  

3. การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ที่กล่าวถึง   

  (1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการศึกษาและ
ประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใด
ของรั ฐห รื อที่ รั ฐ จ ะอนุญาต ให้ มี ก า รด า เนิ นก า รที่ อ า จมี ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว 
ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 (2) ผู้ที่ต้องจัดท ารายงานหรือที่เรียกว่าผู้ด าเนินการคือ เจ้าของโครงการ
หรือกิจการหรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดส าหรับทรัพย์
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ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และผู้จัดสรรที่ดินหรือคณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรส าหรับสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดสรรที่ดินด้วย  
 (3) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐเป็นผู้อนุญาตยินยอมให้บุคคลใดกระท า
การใดที่มีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระท าการนั้น และให้
หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน 
การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตรด้วยการพิจารณาอนุญาต
จะต้องด าเนินการภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับรายงานการประเมินผล และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้ว สามารถน าไปใช้อ้างอิงได้ภายในระยะเวลา 5 ปี ตราบใดที่ผู้รับ
อนุญาตไม่มีการดัดแปลง ขยาย ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบ
หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และชุมชนเพิ่มขึ้นจากที่ระบุใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
       4. ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด ส าหรับควบคุมการระบาย
น้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจาก
แหล่งก าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน และ
กฎหมายอื่นที่ก าหนดมาตรฐานสูงกว่า รวมทั้งมีการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก าเนิด  
       5. ก าหนดประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสยี 
หรือของเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งก าเนิด
มลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลง่ก าเนิดที่ก าหนด หรือมาตรฐานที่สว่น
ราชการใดก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น และมาตรฐานนั้นยังมีผลใช้
บังคับ หรือมาตรฐานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเขตควบคุม
มลพิษ  
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      6. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก าหนด มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง 
ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษก าหนด  
     7. การตรวจสอบและควบคุม  ที่กล่าวถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษซึ่งมีระบบบ าบัดอากาศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าหรับควบคุมการปล่อย
ทิ้งอากาศเสีย หรือมลพิษอื่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือระบบก าจัดของเสียเป็นของ
ตนเอง มีหน้าท่ีต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบ หรืออุปกรณ์
และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ 
สถานที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น และจะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตาม เจ้า
พนักงานควบคุมมลพิษมีสิทธิในการสั่งปรับ สั่งเพิกถอนหรือพักการใช้ใบอนุญาต 
หรือสั่งปิดหรือใช้ประโยชน์เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าว  
    8. ค่าบริการและค่าปรับ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ ใด
หลีกเลี่ยงไม่จัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไปท าการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ และลักลอบปล่อยทิ้งน้ าเสียหรือของ
เสียนั้นออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีตนเป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครอง หรือจัดส่งน้ าเสียหรือของเสียไปท าการบ าบัดโดยระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
หรือระบบก าจัดของเสียรวมของทางราชการ แต่ไม่ยอมช าระค่าบริการที่ก าหนดโดย
ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้น จะต้องเสียค่าปรับ 4 เท่าของอัตราค่าบริการที่ก าหนด จนกว่า
จะปฏิบัติตาม 

9. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2562 

เพื่อก าหนดรูปแบบการวาง
และจัดท าผังเมืองทุกระดับ 
พร้อมท้ังบริหารจัดการผังเมือง

  1. นิยามส าคัญ 

   “การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดท า และการด าเนินการให้เป็นไปตามผัง
เมืองในระดับต่าง ๆ ส าหรับเป็นกรอบช้ีน าการพัฒนาทางด้านกายภาพใน

- ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว  

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
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ให้มีรูปแบบการด าเนินการ
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ที่ เหมาะสม สอดคล้องกับ
ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  สั ง ค ม
ทรั พ ย า ก ร ธ ร รมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม โดยการวางกรอบ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่ และ
ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น
ระดับประเทศ ระดับภาค 
ระดับจังหวัด ระดับเมือง และ
ระดับชนบท ตลอดจนกระจาย
อ านาจในการวางและจัดท าผัง
เมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนผ่าน
กระบวนกา ร รั บฟั ง ค ว า ม
คิดเห็นจากทุกภาคส่วน  
 

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท และพื้นที่เฉพาะ
ควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเมือง บริเวณที่
เกี่ยวข้อง หรือชนบท ให้มีหรือท าให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความ
เป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนสง่ 
ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ และการ
ป้องกันความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อม เพื่อด ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่า
ในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี หรือบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในทาง
ธรรมชาติ 
    “ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการ
ควบคุมโดยทั่วไปในพ้ืนท่ีหนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและการ
ด ารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ 
และสภาพแวดล้อม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 

    “ผังเมืองเฉพาะ” หมายความว่า แผนผังและโครงการด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือ
ด ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือ
ชนบท เพื่อประโยชน์ในการสร้างเมืองใหม่ การพัฒนาเมือง การอนุรักษ์เมือง หรือ
การฟื้นฟูเมือง 

    “อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รวมทั้ง
สิ่งก่อสร้างทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดที่วางบน ใต้ หรือผ่านเหนือพื้นดินหรือพื้นน้ า เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 

     2. การวางและจัดท าผังเมือง ประกอบด้วย ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่  
และผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

- เจ้าของกิจการ
โรงแรมและที่พัก  
- ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- เจ้าของและ 
ผู้ครอบครองที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ในเขตผังเมือง
ก่อนการประกาศใช้ 
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      3. ในการวางผังเมืองทั้งการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จะต้อง
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยให้ค านึงถึงผู้ที่จะได้รับผลกระทบในผังแต่ละประเภท โดยจะมีการทบทวนผัง
นโยบายการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีทุก 5 ปี  
     4. ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่  กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดท าและ
องค์ประกอบของผังนโยบายในแต่ละระดับ ดังนี้ 

(1) ผังนโยบายระดับประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของ 

การพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นที่  
   (2) ผังนโยบายระดับภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารง

รักษาพ้ืนท่ีที่มีขอบเขตเกินหน่ึงจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การพัฒนาเมือง
และชนบท การคมนาคมและการขนส่งการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
บริการสาธารณะ รวมทั้งการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 (3) ผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารง
รักษาพ้ืนท่ีระดับจังหวัด  
    5. ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน กล่าวถึง การก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการ
ส ารวจเพื่อการวางแผนและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ที่จะมีการก าหนด
เขตท้องที่และแผนที่แสดงเขตส ารวจแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา และก าหนด
ระยะเวลาในการบังคับใช้ไม่เกิน 5 ปี หรือหลังจากที่ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
มีผลใช้บังคับ ซึ่งในระยะเวลาที่มีการใช้บังคับดังกล่าว รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดท าผังเมือง
รวมหรือผังเมืองเฉพาะ  

แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท แผนผังแสดงที่โล่ง 
แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง รวมทั้งโครงข่ายเช่ือมโยง แผนผัง
แสดงโครงการการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ตาม
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โครงสร้างพื้นฐาน แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แผนผังแสดง
ผังน้ า และแผนผังอื่นๆ ตามความจ าเป็น รายการประกอบแผนผัง  

ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏบิัติเพื่อให้เป็นไปตาม
แผนผัง ได้แก่ ประเภทและขนาดกิจการ ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะ
ของอาคาร อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
หรืออัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมดินของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อ
พื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน 
อาคาร แหล่งทรัพยากร น้ าสาธารณะ และสถานที่อื่นๆ ที่จ าเป็น รวมทั้งพื้นที่แนว
กันชนด้วย ขนาดของแปลงที่ดินที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร และอื่นๆ นโยบาย 
มาตรการ และวิธีด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม 

 6. ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
ข้อก าหนดดังกล่าวที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นไปตามที่ผู้มีส่วนได้เสียที่
ยื่นค าร้องแสดงความเห็นไว้เมื่อได้มีการรับฟังความคิดเห็น ให้ยื่นค าร้องต่อกรม
โยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วางและจัดท าผังเมืองรวม  

7. ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือ
ปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม ยกเว้น
กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้
บังคับในพ้ืนท่ีนั้น และจะใช้ประโยชน์ท่ีดินเช่นนั้นต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมือง
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการ
ขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระส าคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัย
ของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม หรือประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการผังเมือง
หรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป โดยค านึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์
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ที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพย์สินอื่นท่ีเกี่ยวกับท่ีดิน การลงทุนประโยชน์ หรือความ
เดือดร้อนร าคาญที่ประชาชนได้รับจากกิจการนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสิทธิที่ได้รับ
อยู่เดิมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน ให้ก าหนดค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดิน
และทรัพย์สิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการผังเมือง พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วย
กฎหมายซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้  

8. ผังเมืองเฉพาะ ได้แก่ แนวเขตของทางและขนาดของที่ดินของเอกชนเพื่อ
ใช้เป็นที่อุปกรณ์ ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด ความสูง และจ านวนของอาคารที่จะ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง ประเภทและขนาดของกิจการที่จะอนุญาตหรือ 
ไม่อนุญาตให้ด าเนินการ ประเภท ชนิด ขนาด จ านวนและลักษณะของอาคารที่ช ารดุ
ทรุดโทรม หรืออยู่ ในสภาพอันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ 
ผู้อาศัยหรือสัญจรไปมา ซึ่งจะถูกสั่งให้รื้อหรือเคลื่อนย้ายตามค าสั่งของคณะ
กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ของอาคารที่อนุญาตให้
ก่อสร้างขึ้นใหม่ หรืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอันผิดไปจากการใช้ประโยชน์ตามที่ได้
ขอไว้เมื่อขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ขนาด
และแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้เป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่
ได้ระบุไว้ในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่ก าหนดให้เป็นที่โล่งเพื่อ
ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ การส่งเสริมด ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มี
ประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 
การด ารงรักษาที่โล่ง การส่งเสริมหรือบ ารุงรักษาต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ การ
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และการอื่นที่จ าเป็น รายละเอียดที่ดินของ
เอกชนเพื่อใช้เป็นที่อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามผังเมืองเฉพาะ 
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รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลรักษา ซึ่งจะน ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่การผังเมือง แผนที่ แผนผัง หรือรายละเอียดอื่นๆ ตามความจ าเป็น  
       9. กรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น มีค าสั่งให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่ก าหนด และหากผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่เห็นด้วย  
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ แต่ถ้าไม่ใช้สิทธิดังกล่าว หรือคณะกรรมการฯ ไม่เห็นด้วยกับการ
อุทธรณ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องปฏิบัติตามค าสั่งภายในก าหนดเวลา 30 
วันนับแต่วันรับทราบค าสั่งหรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ และถ้าไม่ปฏิบัติตามภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีด าเนินการมีอ านาจเข้าไปในที่ดินและรื้อถอน
หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหักจาก
ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ 

10. มีการออกกฎกระทรวงเพื่อใช้บังคับผังเมืองรวมในแต่ละพื้นท่ี เช่น ที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่
เกินร้อยละ 25 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจการตามที่ก าหนด เช่น  

- โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท 
ชนิด และจ าพวกท่ีก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 

- โรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม 

- จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 

- การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
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- การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  
เว้นแต่เป็นการด าเนินการในโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย และมพีื้นที่ไม่เกนิ
ร้อยละห้าของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

- การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
10. พระราชบัญญัติการสาธารณสุช 
พ.ศ. 2535 

ก าหนดมาตรการก ากับดูแล
แ ล ะ ป้ อ ง กั น เ กี่ ย ว กั บก า ร
อนามัยสิ่ งแวดล้อมไว้อย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

    1. ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ส าคัญ เช่น เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการ
ก าหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุข และพิจารณาให้
ความเห็นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย รวมทั้ง  
ให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

    2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับพื้นที่ 2 คณะ ได้แก่  (1) คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
(2) คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร 
เป็นประธานกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าท่ีในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร 
เช่น ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้
ค าปรึกษาหรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
     3. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กล่าวถึง การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เช่น 

        (1) ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

        (2)  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เช่น  ห้ามการถ่าย 
เท ท้ิง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากในท่ี

- ผู้ประกอบการ
กิจการร้านคา้ที่
จ าหน่ายสินค้าและ
บริการทั้งที่เป็น
เจ้าของอาคาร
สถานท่ี และการ
จ าหน่ายในตลาดและ
สถานท่ีจ าหน่าย
สาธารณะ  
- เจ้าของตลาด  
- เจ้าของโรงแรมและ
ที่พัก และ
ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว  

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้  ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือ
ทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน  ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมลู
ฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานท่ีนั้นๆ 

     4. สุขลักษณะของอาคาร กล่าวถึง สิ่งที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองต้อง
ปฏิบัติ และความรับผิดชอบกรณีฝ่าฝืน เช่น  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจะต้อง
จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคาร
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจัดการอย่างอื่นตามความจ าเป็น ส าหรับอาคารหรือ
ส่วนของอาคารใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอาคาร มีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
หรือมีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยหรือมีลักษณะไม่
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของการใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย  
     5. เหตุร าคาญ กล่าวถึง การบริหารจัดการกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ที่ถือว่าเป็น
เหตุร าคาญ เช่น 

        (1) แหล่งน้ า ทางระบายน้ า ท่ีอาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่
อื่นใดซึ่งอยู่ในท าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้ง
สิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่
เพาะพันธ์ุพาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

        (2) อาคารอันเป็นท่ีอยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่
มีการระบายอากาศ การระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ
หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่าง
พอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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        (3) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ 
ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

   บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
ต้องระงับหรือป้องกันเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควรตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ซึ่งถ้าไม่ด าเนินการดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเป็นผู้ด าเนินการแทน 
โดยคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลซี่งเป็นต้นเหตุหรือท่ีเกี่ยวข้อง  
       6. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ก าหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บางกิจการหรือทุกกิจการให้
เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น และก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพ และเมื่อพ้นก าหนด 90 วันนับแต่วันท่ีข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวใช้บังคับ 
ห้ามไม่ไห้ผู้ใดด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่ก าหนดในลักษณะที่เป็น
การค้า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
      7.  ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ก าหนดเรื่องส าคัญ
เช่น 

       (1) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่
ใช้เป็นตลาดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

       (2) ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อก าหนดที่ตั้ง เนื้อที่ 
แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ
ตลาด ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายใน
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ตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มทีี่รวบรวมหรือก าจัดสิง่ปฏกิลู
หรือมูลฝอย การระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุ
ร าคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 

10.1 กฎกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 

 กล่าวถึง สุขลักษณะทั้งของสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธี
การท า ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจ าหน่ายอาหาร สุขลักษณะของ
ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่นๆ และสุขลักษณะส่วนบุคคลของ 

ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยอาหารที่อยู่ในกฎกระทรวงหมายความ
ครอบคลุมถึง อาหารสด อาหารแห้ง อาหารประเภทปรุงส าเร็จ เครื่องปรุงรส และ
วัตถุเจือปนอาหาร 

  

10.2 กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาด พ.ศ. 2551  

 กรณีใช้บังคับกับตลาดในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ส าหรับ
สุขลักษณะของตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อม โดยอาจใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการออกข้อก าหนดก็ได้ 

  

10.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  
 

 ก าหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบด้วย กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือ
แร่ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือ
กระดาษ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ี
คล้ายคลึง กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมี
ต่างๆ กิจการอื่นๆ และกิจการที่เกี่ยวกับการบริการที่ส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องทางด้าน
การท่องเที่ยว ได้แก่  
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1. การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
2. การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
3. การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
4. การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
5. การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก
ช่ัวคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นใน
ท านองเดียวกัน 
6. การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ
อื่นในท านองเดียวกัน 
7. การประกอบกิจการโรงมหรสพ การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง  
รองเง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
8. การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน  
9. การประกอบกิจการการเลน่สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืนๆ ในท านอง
เดียวกัน 
10. การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
11. การประกอบกิจการสถานท่ีออกก าลังกาย 
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12. การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 
13. การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
14. การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
15. การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
16. การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม 
17. การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 
18. การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
19. การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับบริการ 
20. การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
ช่ัวคราว 

 

หมายเหตุ  เนื่องจากกฎหมายแตล่ะฉบับมรีายละเอียดมาก และยังมีกฎหมายล าดับรอง ได้แก่ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคบั ข้อบัญญัติ เทศบญัญัติ อีกจ านวนมาก 

นอกจากน้ี กฎหมายหลักและกฎหมายล าดับรองยังมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การศึกษารวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและยรกิารฉบับน้ี จึงเป็นการรวบรวมจากกฎหมายหลักและกฎหมายล าดบัรองที่ประกาศบังคับใช้ขณะที่ท าการศึกษาและรวบรวมเฉพาะในบางฉบับ

เท่านั้น  โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ SME ได้ท าความเข้าใจถึงสาระส าคัญของกฎหมายหลักและกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผูป้ระกอบการจึงควรศึกษาเพิ่มเติมจาก

เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีการรวบรวมกฎหมายหลักและกฎหมายล าดับรองทีบ่ังคับใช้ล่าสุด 


