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รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  

ค าน า 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  12 พ .ศ. 2560 - 2564 ไ ด้มุ่ ง เ น้นกำรสร้ำง 
ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่มีควำมครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยำยฐำนกลุ่มประชำกรชั้นกลำงให้กว้ำงขึ้น 
โดยมีประเด็นกำรพัฒนำที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนำดย่อม ประกอบกับแผนกำรส่งเสริม SME ในระยะ  
5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ SME สำมำรถอยู่รอดและเติบโตได้อย่ำงแข็งแกร่ง 
ภำยใต้บริบทกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทั้งน้ี SME ไทยจะต้องมีควำมรู้ มีทักษะ 
ในกำรประกอบธุรกิจ สำมำรถสรรค์สร้ำงสินค้ำ/บริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน มีมูลค่ำสูง แข่งขันได้ทั้ง  
ตลำดในประเทศและตลำดโลก เพื่อให้ SME ไทยก้ำวขึ้นเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศได้
อย่ำงแท้จริง  

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว .) จึงได้กำรรวบรวมข้อมูลด้ำนกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำร MSME เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบ
ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ สร้ำงองค์ควำมรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูล ตลอดจนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์กฎหมำยที่ส ำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจ SME จ ำนวน 4 สำขำ ประกอบด้วย (1) อุตสำหกรรม
อำหำร (2) อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร (3) อุตสำหกรรมสำธำรณสุข (4) อุตสำหกรรมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกฎหมำยแต่ละฉบับมีรำยละเอียดจ ำนวนมำก และยังมีกฎหมำยล ำดับรอง 
ได้แก่ กฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ อีกจ ำนวนมำกและมีรำยละเอียด
จ ำนวนมำกเช่นกัน นอกจำกน้ี กฎหมำยหลักและกฎหมำยล ำดับรองยังมีกำรปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมอย่ำง
ต่อเน่ือง ดังน้ัน รำยงำนกำรศึกษำรวบรวมกฎหมำยและกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจใน
อุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ฉบับน้ี จึงเป็นกำรรวบรวมจำกกฎหมำยหลักและกฎหมำยล ำดับรองที่ประกำศ
บังคับใช้ขณะที่ท ำกำรศึกษำเท่ำน้ัน โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบกำร SME ได้ท ำควำมเข้ำใจถึงสำระส ำคัญของ
กฎหมำยหลักและกฎหมำยล ำดับรองที่เกี่ยวข้อง ดังน้ัน ผู้ใช้กฎหมำยหลักและกฎหมำยล ำดับรองจึงควรศึกษำ
เพิ่มเติมจำกเว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (https://www.krisdika.go.th) ซึ่งมีกำรรวบรวม
กฎหมำยหลักและกฎหมำยล ำดับรองที่บังคับใช้ล่ำสุด 

คณะผู้จัดท ำ 
มิถุนำยน 2564 





รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี (ก) 

สารบัญ 
หน้า 

บทท่ี 1 บทน า 1-1 – 1-4 

1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสำหกรรมอำหำร 1-2 
2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร 1-2 
3. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสำหกรรมสำธำรณสุข 1-3 
4. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 1-3 

บทท่ี 2 ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอุตสาหกรรมอาหาร 2-1 – 2-75 
บทสรุปข้อมูลด้ำนกฎหมำย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ SME  2-1 
ของประเทศไทย ด้ำนอุตสำหกรรมอำหำรที่ส ำคัญ 

1. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  2-4 – 2-16 
1.1 พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 (ฉบับ Update ล่ำสุด) 2-4 
1.2 กฎกระทรวง 2-6 
1.3 ประกำศ 2-9 
1.4 ค ำสั่ง 2-15 
1.5 ระเบียบ 2-15 

2. พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 2-17 – 2-19 
2.1 พระรำชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 2-17 
2.2 ประกำศ 2-18 

3-  

3. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 2-20 – 2-22 
3.1 พระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 2-20 

(ฉบับ Update ล่ำสุด) 
3.2 กฎกระทรวง 2-22 
3.3 ประกำศ 2-22 

 

4. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  2-23 – 2-29 
4.1 พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (ฉบับ Update ล่ำสุด) 2-23 
4.2 กฎกระทรวง 2-27 
4.3 ประกำศ 2-28 
4.4 ค ำสั่ง 2-29 

 

5. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 2-30 – 2-33 
5.1 พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับ Update ล่ำสุด) 2-30 
5.2 กฎกระทรวง 2-32 
5.3 ประกำศ 2-33 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี (ข) 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทท่ี 2 ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอุตสาหกรรมอาหาร (ต่อ) 2-1 – 2-75 

6. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 2-34 – 2-52 
6.1 พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับ Update ล่ำสุด) 2-34 
6.2 กฎกระทรวง 2-46 
6.3 ประกำศ 2-52 

7. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 2-53 – 2-55 
จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
7.1 พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น 2-53 

จำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
7.2 กฎกระทรวง 2-55 

8. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 2-56 – 2-61 
8.1 พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 (ฉบับ Update ล่ำสุด) 2-56 
8.2 กฎกระทรวง 2-59 
8.3 ประกำศ 2-59 
8.4 ระเบียบ 2-61 

9. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2-62 – 2-66 
9.1 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 (ฉบับ Update ล่ำสุด) 2-62 
9.2 กฎกระทรวง 2-66 
9.3 ระเบียบ 2-66 

10. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 2-67 – 2-70 
10.1 พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำขำออก พ.ศ. 2503 (ฉบับ Update ล่ำสุด) 2-67 
10.2 กฎกระทรวง 2-69 
10.3 ประกำศ 2-70 

11. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร 2-71 – 2-75 
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
11.1 พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำร 2-71 

ส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
11.2 ประกำศ 2-74 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี (ค) 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทท่ี 3 ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 3-1 – 3-194 
บทสรุปข้อมูลด้ำนกฎหมำย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ SME  3-1 
ของประเทศไทย ด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำรที่ส ำคัญ 

1. พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551  3-5 – 3-23 
1.1 พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 (ฉบับ Update ล่ำสุด) 3-5 
1.2 กฎกระทรวง 3-10 
1.3 ประกำศ 3-13 
1.4 ระเบียบ 3-20 
1.5 ข้อบังคับ 3-23 

2. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 3-24 – 3-37 

2.1 พระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 3-24 
2.2 กฎกระทรวง  3-30 
2.3 ประกำศ  3-32 

3. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 3-38 – 3-60 
3.1 พระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ. 2509 (ฉบับ Update ล่ำสุด) 3-38 
3.2 พระรำชกฤษฎีกำ  3-42 
3.3 กฎกระทรวง  3-42 
3.4 ประกำศ 3-45 
3.5 ค ำสั่ง 3-60 

4. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 3-61 – 3-79 
4.1 พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. 2559  3-61 
4.2 กฎกระทรวง 3-67 
4.3 ประกำศ 3-76 

5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 3-80 – 3-85 
5.1 พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 3-80 
5.2 ประกำศ  3-84 

6.พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 3-86 – 3-106 
6.1 พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 3-86 
6.2 กฎกระทรวง   3-95 
6.3 ประกำศ  3-99 
6.4 ค ำสั่ง  3-101 
6.5 ระเบียบ 3-103 
 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี (ง) 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทท่ี 3 ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ (ต่อ) 3-1 – 3-194 

7. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 3-107 – 3-115 
และชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 
7.1 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล 3-107 

และชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 
7.2 ประกำศ 3-112 
7.3 ค ำสั่ง  3-112 
7.4 ระเบียบ  3-114 

8.พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 3-116 – 3-148 
8.1 พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535  3-116 
8.2 พระรำชกฤษฎีกำ 3-127 
8.3 กฎกระทรวง  3-127 
8.4 ประกำศ 3-130 
8.5 ค ำสั่ง  3-148 
8.6 ระเบียบ  3-148 

9. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 3-149 – 3-172 
9.1 พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 3-149 
9.2 พระรำชกฤษฎีกำ 3-160 
9.3 กฎกระทรวง 3-161 
9.4 ประกำศ 3-165 
9.5 ระเบียบ 3-169 

10. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 3-173 – 3-194 
10.1 พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 3-173 
10.2 กฎกระทรวง  3-185 
10.3 ประกำศ 3-191 
10.4 ระเบียบ 3-192 
10.5 ข้อบังคับ 3-193 
10.6 ข้อบัญญัติ 3-193 
10.7 เทศบัญญัติ 3-194 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี (จ) 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทท่ี 4 ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอุตสาหกรรมสาธารณสุข 4-1 – 4-132 
บทสรุปข้อมูลด้ำนกฎหมำย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ SME  4-1 
ของประเทศไทย ด้ำนอุตสำหกรรมสำธำรณสุขที่ส ำคัญ 

1. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 4-7 – 4-16 
1.1 พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545 4-7 
1.2 พระรำชกฤษฎีกำ 4-12 
1.3 ประกำศ 4-13 

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 4-17 – 4-27 
2.1 พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  4-17 

กฎกระทรวง 
2.2 กฎกระทรวง 4-23 

3. พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ.2558 4-28 – 4-37 
3.1 พระรำชบัญญัติเคร่ืองส ำอำง พ.ศ.2558 4-28 
3.2 กฎกระทรวง  4-31 
3.3 ประกำศ 4-33 

4. พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 4-38 – 4-54 
4.1 พระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 4-38 
4.2 กฎกระทรวง  4-51 
4.3 ประกำศ 4-52 

5. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 4-55 – 4-70 
5.1 พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. 2559 4-55 
5.2 กฎกระทรวง  4-61 
5.3 ประกำศ 4-69 

6. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 4-71 – 4-78 
6.1 พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 4-71 
6.2 กฎกระทรวง 4-75 

7. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 4-78 – 4-85 
7.1 พระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 4-78 
7.2 กฎกระทรวง  4-82 
7.3 ระเบียบ 4-83 
7.4 ข้อบังคับ 4-83 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี (ฉ) 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทท่ี 4 ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอุตสาหกรรมสาธารณสุข (ต่อ) 4-1 – 4-132 

8. พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 4-86 – 4-96 
8.1 พระรำชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 ฉบับ Update ล่ำสุด 4-86 
8.2 กฎกระทรวง 4-93 
8.3 ประกำศ 4-95 

9. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 4-97 – 4-102 
9.1 พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 4-97 
9.2 กฎกระทรวง  4-99 
9.3 ประกำศ 4-101 
9.4 ระเบียบ 4-101 

10. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4-103 – 4-117 
10.1 พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 4-103 
10.2 กฎกระทรวง  4-110 

11. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 4-118 - 132 
ในการท างาน พ.ศ. 2554 
11.1 พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม 4-118 

ในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 
11.2 กฎกระทรวง 4-123 
11.3 ประกำศ 4-130 

บทท่ี 5 ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล   5-1 – 5-206 
บทสรุปข้อมูลด้ำนกฎหมำย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ SME  5-1 
ของประเทศไทย ด้ำนอุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ส ำคัญ 

1. พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 5-6 – 5-37 
1.1 พระรำชก ำหนดกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 5-6 
1.2 ประกำศ 5-18 

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 5-38 – 5-63 
2.1 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 5-38 
2.2 พระรำชกฤษฎีกำ 5-48 
2.3 ประกำศ 5-49 
2.4 ระเบียบ 5-60 

 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี (ช) 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทท่ี 5 ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล  (ต่อ) 5-1 – 5-206 

3. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 5-64 – 5-73 
3.1 พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 5-64 

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 5-74 – 5-89 
4.1 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 5-74 
4.2 พระรำชกฤษฎีกำ 5-88 
4.3 ประกำศ 5-88 

5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 5-90 – 5-103 

5.1 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ 5-90 
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับ Update ล่ำสุด) 

5.2 ประกำศ 5-96 

6. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิและสังคม พ.ศ. 2560 5-104 – 5-110 
6.1 พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 5-104 

7. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 5-111 – 5-122 
7.1 พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. 2545 5-111 
7.2 กฎกระทรวง 5-120 
7.3 ประกำศ 5-121 
7.4 ระเบียบ 5-122 

8. พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 5-123 – 5-129 
8.1 พระรำชบัญญัติสภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 5-123 

9. พระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 5-130 – 5-133 
9.1 พระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 5-130 

10. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ 5-134 – 5-179 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
10.1 พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับ 5-134 

กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ 
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 (ฉบับ Update ล่ำสุด) 

10.2 พระรำชกฤษฎีกำ 5-150 
10.3 ค ำสั่ง 5-173 
10.4 ระเบียบ 5-175 
 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี (ซ) 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทท่ี 5 ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล  (ต่อ) 5-1 – 5-206 

11. พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 5-180 - 5-195 
11.1 พระรำชบัญญัติระบบกำรช ำระเงิน พ.ศ. 2560 5-180 
11.2 ประกำศ 5-187 

12. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 5-196 – 5-206 
12.1 พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 5-196 
12.3 ประกำศ 5-205 

เอกสารแนบท้าย : รวบรวมข้อมูลด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสำขำ อุตสำหกรรมหลักและอุตสำหกรรมใหม่ 
จ ำนวน 4 สำขำ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  

บทที่ 1  
บทน า 

 
 





รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 1-1 

บทที่ 1 
บทน า 

 
จำกรำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ปี 2564 ของส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) พบว่ำ ในปี 2563 จ ำนวน MSME (Micro, Small and Medium-Sized 
Enterprises: MSME) ทั่วประเทศ 3,134,442 รำย ส่วนบุคคลและอ่ืน ๆ ร้อยละ 72.94 นิติบุคคล ร้อยละ 
24.13 และวิสำหกิจชุมชน ร้อยละ 2.93 ของจ ำนวน MSME ทั้งนี้ อยู่ในภำคกำรค้ำมำกที่สุด ร้อยละ 41.10 
รองลงมำภำคบริกำร ร้อยละ 40.09 ภำคกำรผลิต ร้อยละ 16.98 และภำคธุรกิจเกษตร ร้อยละ 1.83  
มีกำรจ้ำงงำนรวม 17,734,161 คน เป็นกำรจ้ำงงำนนิติบุคคล ร้อยละ 60.34 ที่เหลือเป็นกำรจ้ำงงำนส่วน
บุคคลและอ่ืน ๆ ร้อยละ 39.66  

เมื่อพิจำรณำตำมกลุมธุรกิจที่กระจำยตัวตำมขนำดวิสำหกิจ ป 2563 พบวำ วิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดยอม (MSME) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 3,134,442 รำย มีอัตรำกำรขยำยตัวรอยละ 0.95 เมื่อเทียบกับวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดยอมในปที่ผำนมำ คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.54 ของจ ำนวนวิสำหกิจทั้งประเทศ โดยเป็น
วิสำหกิจขนำดยอย (Micro) จ ำนวนทั้งสิ้น 2,673,992 รำย คิดเปนสัดสวนรอยละ 84.92 ของจ ำนวนวิสำหกิจ
ทั้งประเทศ วิสำหกิจขนำดยอม (SE) จ ำนวนทั้งสิ้น 415,673 รำย คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.20 ของจ ำนวน
วิสำหกิจทั้งประเทศ เปนวิสำหกิจขนำดกลำง จ ำนวน 44,847 รำย คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.42  

เมื่อพิจำรณำถึงจ ำนวน MSME ที่จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดตั้งป 2563 นั้น สำมำรถจ ำแนกได  
3 ประเภท ไดแก นิติบุคคล มีจ ำนวน 756,344 รำย คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.13 ของจ ำนวน MSME รวมทั้ง
ประเทศ สวนบุคคลและอ่ืน ๆ มีจ ำนวน 2,286,326 รำย คิดเปนสัดสวนรอยละ 72.94 ของจ ำนวน MSME 
รวมทั้งประเทศ และวิสำหกิจชุมชน มีจ ำนวน 91,772 รำย คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.93 ของจ ำนวน MSME 
รวมทั้งประเทศ  

เมื่อพิจำรณำภำพรวมของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอม ในป 2563 จ ำแนกตำมกลุมธุรกิจพบวำ 
อยูในกลุ่มภำคกำรคำมำกที่สุด มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1,288,256 รำย คิดเปนสัดสวนรอยละ 41.10 ของจ ำนวน 
MSME ทั้งประเทศรองลงมำอยูในภำคกำรบริกำร มีจ ำนวน 1,256,755 รำย คิดเปนสัดสวนรอยละ 40.09  
ในภำคกำรผลิต มีจ ำนวน 532,104 รำยคิดเปนสัดสวนรอยละ 16.98 และภำคธุรกิจเกษตร 57,327 รำย  
คิดเป็นสัดสวนร้อยละ 1.83 โดยที่วิสำหกิจขนำดยอย (Micro) อยู ในกลุมภำคกำรคำมำกที่สุด จ ำนวน 
1,127,341 รำย คิดเป็นสัดสวนรอยละ 42.16 ของจ ำนวนวิสำหกิจขนำดยอยทั้งประเทศ สวนวิสำหกิจ 
ขนำดเล็ก (SE) อยูในกลุ่มภำคกำรบริกำรมำกที่สุด จ ำนวน 195,050 รำย คิดเปนสัดสวนรอยละ 46.92  
ของจ ำนวนวิสำหกิจขนำดเล็กทั้งประเทศ ในสวนวิสำหกิจขนำดกลำง (ME) พบวำ อยูในภำคกำรคำมำกที่สุด 
จ ำนวน 21,200 รำย คิดเป็นสัดส่วน รอยละ 47.27 ของจ ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงทั้งประเทศ 

มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ (GDP) ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอม (GDP MSME)  
ป 2563 มีมูลคำกวำ 5.38 ลำนลำนบำท คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.2 ของ GDP ทั้งประเทศ โดยสัดสวน
ดังกล่ำวลดลงจำกรอยละ 35.0 ในปกอน ซึ่งเปนกำรลดลงครั้งแรกในรอบ 5 ป อันมีสำเหตุหลักมำจำก 
สถำนกำรณกำรแพรระบำดของโรคโควิด-19 ตั้งแตชวงไตรมำสแรกของปในป 2563 โดยเป็นมูลค่ำผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชำชำติ จำกภำคกำรบริกำรรอยละ 40.5 และภำคกำรค้ำร้อยละ 21.6 รวมเปน 2 ใน 3 ของ 
มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติทั้งหมด โดยภำคกำรผลิตมีสัดสวนเทำกับรอยละ 32.0 และภำคกำรเกษตร



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 1-2 

และภำคอ่ืน ๆ รอยละ 5.9 เมื่อแยกตำมขนำดวิสำหกิจพบว ำ วิสำหกิจขนำดยอม (SE) และวิสำหกิจ 
ขนำดกลำง (ME) มีบทบำทตอเศรษฐกิจลดลงจำกปกอน อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณโรคโควิด-19 ระบำด  
โดยมีสัดสวน รอยละ 14.6 และ 17.0 ตำมล ำดับ สวนวิสำหกิจขนำดยอยหรือ Micro แมจะมีสัดสวนเพียง 
รอยละ 2.6 และไมคอยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก แตกลับมีควำมส ำคัญในดำนจ ำนวนกิจกำรและจ ำนวน 
กำรจำงงำน ตลอดจนมีควำมส ำคัญตอเศรษฐกิจในระดับชุมชนและทองถิ่นเปนอยำงมำก 

นอกจำกนี้ สสว. เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร MSME เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
เรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในอุตสำหกรรมต่ำง  ๆ สร้ำงองค์ควำมรู้
และกำรเข้ำถึงข้อมูล  ตลอดจนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กฎหมำยที่ส ำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจ SME  
โดยกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลด้ำนกฎหมำย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ SME  
ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ยังมีผลบังคับใช้ ดังนั้น กำรรวบรวมข้อมูลด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสำขำ
อุตสำหกรรมหลักและอุตสำหกรรมใหม่ จ ำนวน 4 สำขำ ประกอบด้วย (1) อุตสำหกรรมอำหำร  
(2) อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร (3) อุตสำหกรรมสำธำรณสุข (4) อุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล  
โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ซึ่งประกอบด้วย 
พระรำชบัญญัติ พระรำชก ำหนด พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบ ค ำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมำยแต่ละฉบับ ดังนี้ 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

ข้อมูลด้ำนกฎหมำย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ด้ำนอุตสำหกรรมอำหำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 

 พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522  
 พระรำชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 
 พระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
 พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558  
 พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. 2551 
 พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
 พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 
 พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 
 พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
 พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำขำออก พ.ศ. 2503 
 พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

ข้อมูลด้ำนกฎหมำย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ 

 พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 1-3 

 พระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
 พระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ. 2509 
 พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 
 พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 
 พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
 พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 
 พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 

 
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมสาธารณสุข 

ข้อมูลด้ำนกฎหมำย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ SME ในอุตสำหกรรม
สำธำรณสุขที่ส ำคัญ 

 พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545 
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมปิัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
 พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ.2558 
 พระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 
 พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 
 พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 
 พระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 
 พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 
 พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 
 พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
 พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 

 
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ข้อมูลด้ำนกฎหมำย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ SME ในอุตสำหกรรม
เศรษฐกิจดิจิทัลที่ส ำคัญ ได้แก่ 

 พระรำชก ำหนดกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
 พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
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 พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
 พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. 2545 
 พระรำชบัญญัติสภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 
 พระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 
 พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 
 พระรำชบัญญัติระบบกำรช ำระเงิน พ.ศ. 2560 
 พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 
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บทที่ 2 
ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอุตสาหกรรมอาหาร 

 
บทสรุปข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีบังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ส าคัญ 

จำกกำรศึกษำทบทวนวรรณกรรม และก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำอุตสำหกรรมอำหำรในเบื้องต้น 
อุตสำหกรรมอำหำร หมำยถึง อุตสำหกรรมที่น ำผลผลิตจำกภำคเกษตร ซึ่งได้แก่ ผลผลิตจำกพืช ปศุสัตว์ และ
ประมง มำใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต โดยอำศัยเทคโนโลยีต่ำง ๆ ในกระบวนกำรผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ 
ที่สะดวกต่อกำรบริโภค หรือกำรน ำไปใช้ในขั้นต่อไป และเป็นกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำผลผลิตจำกพืช ปศุสัตว์ 
และประมงโดยผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปขั้นต้น หรือขั้นกลำงเป็นสินค้ำกึ่งส ำเร็จรุป หรือขั้นปลำยที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ซึ่งมีกฎหมำยหลักและกฎหมำยรองที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสำหกรรมอำหำรเป็นจ ำนวน
มำก ที่ส ำคัญในด้ำนกำรผลิตและวัตถุดิบ ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ที่เน้นกำรควบคุมคุณภำพ
อำหำรที่มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยวิธีกำรในกำรควบคุมจะเน้นไปที่เรื่องของกำรขออนุญำต 
กำรตรวจสอบ กำรขึ้นทะเบียน รวมทั้งในเรื่องของกำรโฆษณำเกี่ยวกับอำหำรด้วย และให้มีบทบัญญัติคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยของผู้บริโภคที่รัดกุมเพียงพอ พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 ที่มุ่งเน้น
กำรรักษำผลประโยชน์และให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมนมทั้งระบบ ได้แก่ เกษตรกร
โคนม ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมและผู้บริโภค รวมทั้งกำรพัฒนำอุตสำหกรรมนมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ผลิตน้ ำนมโคในประเทศให้มีเสถียรภำพ มีน้ ำนมที่มีคุณภำพ และสำมำรถแข่งขันกับต่ำงประเทศได้  
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ที่มุ่งให้มีกำรประกอบกิจกำร 
ฆ่ำสัตว์ที่มีเอกภำพ มีระบบกำรควบคุมและตรวจสอบสุขอนำมัยในกระบวนกำรฆ่ำสัตว์ ที่ได้มำตรฐำนและ
ครอบคลุมถึงกระบวนกำรขนส่งเนื้อสัตว์ และสร้ำงระบบกำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพในกระบวนกำรฆ่ำสัตว์
และกำรขนส่งเนื้อสัตว์ รวมถึงกำรช ำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยให้ได้มำตรฐำนยิ่งขึ้น และเพ่ือ
สร้ำงควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรอันเป็นกำรคุ้มครองผู้บริ โภคให้ ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ ถูกสุขอนำมัย  
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้มีกำรท ำกำรประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำย เพ่ือประโยชน์ในกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำให้อยู่ในภำวะที่เหมำะสมและ
สำมำรถท ำกำรประมงได้อย่ำงยั่งยืน และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงอยู่ในสภำวะที่เหมำะสม และ 
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 มุ่งกำรก ำหนดให้สินค้ำเกษตรต้องอยู่ภำยใต้มำตรฐำน
บังคับ รวมถึงกำรก ำหนดค่ำบริกำรตรวจสอบและรับรองกำรได้รับยกเว้นกำรตรวจสอบและได้ใบรับรองตำม
มำตรฐำนบังคับ และกำรก ำหนดให้มีกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกต่ำงประเทศที่มีมำตรฐำนทัดเทียมกับ
มำตรฐำนบังคับได้ 

ทำงด้ำนควำมปลอดภัย ก็มีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำรก ำหนดมำตรฐำน และ
วิธีด ำเนินกำรเพ่ือตรวจสอบควบคุมหรือก ำกับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภำวะควำมเป็นอยู่  
ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน เช่น กำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นอ ำนำจของรำชกำรส่วนท้องถิ่น สิ่งที่เจ้ำของอำคำรหรือผู้ครอบครองต้องปฏิบัติ และควำม
รับผิดชอบ กำรบริหำรจัดกำรกรณีท่ีมีเหตุอันอำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อำศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือ
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ผู้ที่ต้องประสบกับเหตุ และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ ลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกติหรือเร่ขำย 

กฎหมำยเกี่ยวกับควำมรับผิดต่อสินค้ำที่ผลิตหำกก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้บริโภค พระราชบัญญัติ
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่มุ่งให้ควำมคุ้มครองผู้บริโภค 
ที่ได้รับควำมเสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำโดยมีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในควำมเสียหำยของผู้ผลิตหรือ
ผู้เกี่ยวข้องไว้โดยตรง โดยน ำหลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัดมำใช้ อันจะมีผลให้ผู้เสียหำยไม่ต้องพิสูจน์ถึง  
ควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ ตลอดจนได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เป็นธรรม กฎหมำยฉบับนี้ได้ก ำหนดให้
ผู้ประกอบกำรทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหำยในควำมเสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย และสินค้ำ
นั้นได้มีกำรขำยให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่ำควำมเสียหำยนั้นจะเกิดจำกกำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ
ของผู้ประกอบกำรหรือไม่ก็ตำม ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรที่ต้องรับผิด ต้องพิสูจน์ว่ำผู้เสียหำยได้รับควำมเสียหำย 
จำกสินค้ำของผู้ประกอบกำรและกำรใช้หรือกำรเก็บรักษำสินค้ำนั้นเป็นไปตำมปกติธรรมดำ แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่ำ
ควำมเสียหำยเกิดจำกกำรกระท ำของผู้ประกอบกำรผู้ใดด้วย 

ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงงำนและเครื่องจักร ได้มีกำรออก พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มุ่ง 
กำรส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรโรงงำน และก ำหนดหลักเกณฑ์กำรขออนุญำตจัดตั้งโรงงำน ลดควำมซ้ ำซ้อน  
ในกำรพิจำรณำอนุญำตเพ่ือควำมสะดวกของผู้ประกอบกำร โดยแบ่งโรงงำนบำงประเภท เป็นโรงงำนประเภท 
ชนิด และขนำดที่สำมำรถประกอบกิจกำรโรงงำนได้ทันทีตำมควำมประสงค์ของผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน 
โดยไม่ต้องขออนุญำต โรงงำนจ ำพวกที่เมื่อจะประกอบกิจกำรโรงงำนเพียงแต่แจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
ทรำบก่อนเท่ำนั้น คงมีแต่โรงงำนบำงประเภทที่จะต้องได้รับใบอนุญำตก่อนจึงจะด ำเนินกำรได้  ซึ่งจะมีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนและวิธีกำรควบคุมกำรปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน รวมทั้ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มุ่งกำรควบคุม
เกี่ยวกับควำมมั่นคงแข็งแรงของอำคำรที่มี ควำมปลอดภัย มีระบบกำรป้องกันอัคคีภัย รวมถึงกำรสำธำรณสุข 
กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรจรำจร 

ส่วนในด้ำนกำรตลำด พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ได้มีกำรก ำหนดมำตรฐำน
สินค้ำส่งออกให้เป็นที่แน่นอนและเหมำะสม ป้องกันกำรปลอมปนเปลี่ยนแปลง หรือปรุงแต่งสินค้ำที่ส่งออกไป 
เช่น ส่งสินค้ำที่ผิดคุณภำพ ชนิด น้ ำหนัก หรือปริมำณ หรือเจือปนวัตถุอ่ืนลงไป เป็นต้น รวมถึงกำรบรรจุ  
หุ้มห่อ หรือผูกมัด ไม่ถูกต้องตำมสภำพของสินค้ำ ซึ่งท ำให้สินค้ำไทยขำดควำมนิยมเชื่อถือในต่ำงประเทศ เป็น
ผลเสียหำยแก่เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนีร้ฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์มีอ ำนำจก ำหนดหรือยกเลิกสินค้ำให้
เป็นสินค้ำมำตรฐำน และก ำหนดเครื่องหมำยเพ่ือแสดงว่ำสินค้ำมำตรฐำนนั้นเป็นสินค้ำท่ีท ำหรือมีไว้เพ่ือส่งออก 
และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ได้มี 
กำรก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับ
ทำรกและเด็กเล็ก” มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรในกำรควบคุมกำรส่งเสริม
กำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และอำหำรเสริมส ำหรับทำรก ส่งเสริมและสนับสนุน  
กำรพัฒนำระบบในกำรเฝ้ำระวังกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และ  
อำหำรเสริมส ำหรับทำรก โดยให้กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบเป็นศูนย์ข้อมูล
กลำงในกำรประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำร
ส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และอำหำรเสริมส ำหรับทำรก ตลอดจนข้อมูลและข่ำวสำรด้ำน  
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กำรส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และปฏิบัติกำร  
อ่ืนใดตำมท่ีรัฐมนตรี คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรมอบหมำย 
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 2-4 

1. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

1.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 25221 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย เหตุผลในกำรออกกฎหมำยฉบับน้ี เพื่อให้มีกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมคุณภำพอำหำรที่มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยวิธีกำรในกำรควบคุมจะเน้นไปที่  
เรื่องของกำรขออนุญำต กำรตรวจสอบ กำรขึ้นทะเบียน รวมทั้งในเรื่องของกำรโฆษณำเกี่ยวกับอำหำรด้วย 
และให้มีบทบัญญัติคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้บริโภคที่รัดกุมเพียงพอ  

2) สาระส าคัญของกฎหมาย พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 (2 ฉบับ) และมีกฎหมำยล ำดับ
รองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฯ ได้แก่ กฎกระทรวง (18 ฉบับ) ประกำศ (327 ฉบับ) ค ำสั่ง (9 ฉบับ) ระเบียบ  
(20 ฉบับ) ข้อบังคับ (1 ฉบับ) 

สำระส ำคัญในพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 (2 ฉบับ) สรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

ค ำว่ำ “อาหาร” ในพระรำชบัญญัติน้ี หมำยควำมถึง (1) ของกินหรือเคร่ืองค้ ำจุนชีวิต ได้แก่ 
วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ด่ืม อม หรือน ำเข้ำสู่ร่ำงกำยไม่ว่ำด้วยวิธีใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยำ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสำทหรือยำเสพติดให้โทษ และ (2) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตอำหำร รวมถึง
วัตถุเจือปนอำหำร สีและเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่น รส 

พระรำชบัญญัติน้ีก ำหนดให้มี “คณะกรรมการอาหาร” ขึ้นมำคณะหน่ึง มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ให้ค ำแนะน ำหรือควำมเห็นแก่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญำตแล้วแต่กรณี ทั้งในเร่ืองกำรออกประกำศ กำรวินิจฉัย
อุทธรณ์ กำรเพิกถอนทะเบียนต ำรับอำหำร กำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับอำหำรที่ไม่บริสุทธิ์ รวมถึงกำรพักใช้
ใบอนุญำตหรือเพิกถอนใบอนุญำตด้วย และในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี คณะกรรมกำรมีอ ำนำจ
ออกค ำสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลมำให้ถ้อยค ำ และให้ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่ เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำได้ 

การขอใบอนุญาต (สถานท่ีผลิตหรือน าเข้าหรือเก็บอาหาร) 

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจในกำรออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ที่ต้ังโรงงำน 
ผลิตอำหำรเพื่อจ ำหน่ำยหรือผู้ที่น ำเข้ำซึ่งอำหำรเพื่อจ ำหน่ำย ยกเว้นกำรผลิตอำหำรหรือน ำเข้ำซึ่งอำหำร
เฉพำะครำวซึ่งได้รับใบอนุญำตเฉพำะครำวหรือเพื่อเป็นตัวอย่ำงส ำหรับกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำรหรือ  
เพื่อพิจำรณำสั่งซื้อ ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำตผลิต น ำเข้ำหรือเก็บอำหำรนอกสถำนที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญำตและ  
ห้ำมย้ำยสถำนที่ผลิต สถำนที่น ำเข้ำหรือสถำนที่เก็บอำหำรเว้นแต่จะได้รับอนุญำตก่อน ผู้รับอนุญำตต้องแสดง
ใบอนุญำตหรือใบแทนใบอนุญำตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำซึ่งอำหำรที่ระบุไว้
ในใบอนุญำต  

นอกจำกน้ีเพื่อประโยชน์ในกำรส่งออกและมีควำมจ ำเป็นเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำร
และยำมีอ ำนำจจะอนุญำตเป็นกำรเฉพำะครำวให้ผู้รับอนุญำตผลิตอำหำรควบคุมเฉพำะได้ตำมมำตรฐำนของ
ต่ำงประเทศหรือมำตรฐำนระหว่ำงประเทศแล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำรอำหำรและยำทรำบ 

                                                           
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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ลักษณะของประเภทอาหารท่ีถูกควบคุม 

ในส่วนกำรควบคุมอำหำร ได้ก ำหนดห้ำมมิให้บุคคลใดผลิต น ำเข้ำเพื่อจ ำหน่ำยหรือจ ำหน่ำย
ซึ่งอำหำรไม่บริสุทธิ์ อำหำรปลอม อำหำรที่ผิดมำตรฐำนหรืออำหำรอื่นที่ รัฐมนตรีก ำหนด โดยได้ก ำหนด
ลักษณะของอำหำรประเภทต่ำง ๆ ดังน้ี 

- อำหำรไม่บริสุทธิ์ ได้แก่ อำหำรที่มีสิ่งที่น่ำจะเป็นอันตรำยแก่สุขภำพเจือปน หรือมีวัตถุเคมี
เจือปนอันอำจเป็นเหตุให้คุณภำพของอำหำรลดลง หรืออำหำรที่ผลิต บรรจุหรือเก็บรักษำไว้ไม่ถูกสุขลักษณะ 
อำหำรที่ผลิตจำกสัตว์ที่เป็นโรคอันอำจติดต่อถึงคนได้ อำหำรที่มีภำชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่น่ำจะเป็น
อันตรำยแก่สุขภำพเป็นต้น 

- อำหำรปลอม ได้แก่ อำหำรที่ได้สับเปลี่ยนใช้วัตถุอื่นแทนบำงส่วนหรือคัดแยกวัตถุที่มี
คุณค่ำออกเสียทั้งหมดหรือบำงส่วน และจ ำหน่ำยเป็นอำหำรแท้ หรือใช้ชื่ออำหำรแท้ หรืออำหำรที่ได้ผสมหรือ
ปรุงแต่งด้วยวิธีใด ๆ โดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นควำมช ำรุดบกพร่องหรือควำมด้อยคุณภำพของอำหำรน้ัน 
หรือผลิตขึ้นเทียมอำหำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดและจ ำหน่ำยเป็นอำหำรแท้อย่ำงน้ัน หรืออำหำรที่มีฉลำกเพื่อลวงให้
ผู้ซื้อเข้ำใจผิดในเรื่องคุณภำพหรือลักษณะของอำหำร รวมทั้งอำหำรที่ผลิตไม่ถูกต้องตำมคุณภำพหรือมำตรฐำน
ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด จนท ำให้เกิดโทษหรืออันตรำย 

- อำหำรผิดมำตรฐำน ได้แก่ อำหำรที่ไม่ถูกต้องตำมคุณภำพ หรือมำตรฐำนที่ รัฐมนตรี
ประกำศก ำหนดแต่ไม่ถึงขนำดเป็นอำหำรปลอม 

- อำหำรอื่นที่ รัฐมนตรีก ำหนด ได้แก่ อำหำรที่ไม่ปลอดภัยในกำรบริโภค หรือมีสรรพคุ ณ 
ไม่เป็นที่เชื่อถือหรือมีคุณค่ำต่อร่ำงกำยในระดับที่ไม่เหมำะสม 

ในกำรควบคุมอำหำรให้ถูกสุขลักษณะ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีอ ำนำจ  
ออกค ำสั่งให้ผู้รับอนุญำตผลิตหรือน ำเข้ำซึ่งอำหำร ดัดแปลงหรือแก้ไขสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่เก็บอำหำร  
สั่งงดผลิตหรืองดน ำเข้ำซึ่งอำหำรที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญำตหรืออำหำรที่ไม่ควรแก่กำรบริโภค และประกำศผล
กำรตรวจพิสูจน์อำหำรให้ประชำชนทรำบกรณีที่เป็นอำหำรไม่บริสุทธิ์หรืออำหำรปลอมหรือผิดมำตรฐำนหรือ
น่ำจะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน 

การขอข้ึนทะเบียนกับส านักงานฯ 

ผู้รับอนุญำตที่จะผลิตหรือน ำเข้ำซึ่งอำหำรควบคุมเฉพำะจะต้องมำขอขึ้นทะเบียนต ำรับ
อำหำรต่อผู้อนุญำตก่อน เมื่อได้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนแล้ว จึงจะผลิตหรือน ำเข้ำได้ และผู้รับอนุญำตต้อง
ผลิตหรือน ำเข้ำซึ่งอำหำรควบคุมเฉพำะให้ตรงตำมที่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำรไว้ กำรแก้ไขรำยกำรทะเบียน
ต ำรับอำหำรจะต้องได้รับอนุญำตเช่นกัน และใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำรให้ใช้ได้ตลอดไปเว้นแต่
กรณีที่ถูกสั่งเพิกถอน และในกรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่กำรควบคุมอำหำรหรือเพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัย
ของผู้บริโภค ผู้อนุญำตมีอ ำนำจสั่งแก้ไขต ำรับอำหำรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตำมที่เห็นสมควรหรือตำมควำม
จ ำเป็น 

ในกรณีที่พบว่ำอำหำรที่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำรไว้แล้วแต่อำหำรน้ันมีรำยละเอียดไม่ตรง
ตำมต ำรับอำหำรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือเป็นอำหำรปลอมหรือไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่อำจแก้ไขต ำรับ
อำหำรได้ รัฐมนตรีมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนทะเบียนต ำรับอำหำรน้ันได้  
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การควบคุม (ต ารับอาหาร โฆษณา และ กรณีอ่ืน) 

พระรำชบัญญัติน้ีก ำหนดห้ำมมิให้ผู้ใดโฆษณำคุณภำพหรือสรรพคุณของอำหำรอันเป็นเท็จ
หรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร หำกประสงค์จะโฆษณำอำหำรทำงวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
หรือทำงหนังสือพิมพ์หรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทำงกำรค้ำจะต้องให้ผู้อนุญำตตรวจพิจำรณำก่อนจึงจะ
โฆษณำได้และผู้อนุญำตมีอ ำนำจสั่งเป็นหนังสือให้แจ้งกำรโฆษณำอำหำรที่เห็นว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนกรณีดังกล่ำว
หรือให้ระงับกำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรจ ำหน่ำยหรือกำรโฆษณำอำหำรที่ไม่มีคุณประโยชน์หรือคุณภำพตำมที่
โฆษณำ 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจในกำรควบคุมให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี โดยมีอ ำนำจเข้ำไป
ในสถำนที่ผลิตอำหำร สถำนที่ เก็บรักษำอำหำร หรือสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรในระหว่ำงเวลำท ำกำรเพื่อ
ตรวจสอบ น ำอำหำรปริมำณพอสมควรไปเป็นตัวอย่ำงเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเครำะห์ ยึดหรืออำยัดอำหำร 
ที่ไม่บริสุทธิ์ อำหำรปลอมหรืออำหำรผิดมำตรฐำน หรือภำชนะบรรจุที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพหรือ  
ผิดอนำมัยของประชำชนหรือมีลักษณะไม่ถูกต้องตำมคุณภำพหรือมำตรฐำนที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด  

เมื่อปรำกฏว่ำผู้รับอนุญำตไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ีหรือปรำกฏว่ำอำหำรที่ผลิตโดย 
ผู้รับอนุญำตเป็นอำหำรไม่บริสุทธิ์ อำหำรปลอม อำหำรที่ผิดมำตรฐำนหรือเป็นอำหำรที่น่ำจะเป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพหรือต่ออนำมัยของประชำชน ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งพักใช้
ใบอนุญำตได้หรือในกรณีที่มีกำรฟ้องร้องต่อศำลจะสั่งพักใช้รอค ำพิพำ กษำอันถึงที่สุดก็ได้ และยังได้มี 
กำรก ำหนดโทษทำงอำญำแก่บุคคลผู้กระท ำกำรฝ่ำฝืนกรณีต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ด้วย 

3) การบั งคับ ใช้กฎหมาย และการก า กับดู แล  ผู้ รับผิดชอบตำมกฎหมำยฉบับ น้ี คือ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งเป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติฉบับน้ีมีอ ำนำจออกกฎกระทรวง 
และออกประกำศเกี่ยวกับกำรก ำหนดอำหำรควบคุมเฉพำะ ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนของอำหำร ทั้งที่เป็น
อำหำรควบคุมเฉพำะหรือที่มิใช่อำหำรควบคุมเฉพำะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำย 
น ำเข้ำเพื่อจ ำหน่ำยหรือจ ำหน่ำย นอกจำกน้ียังรวมถึงกำรเข้ำไปก ำหนดเกี่ยวกับอัตรำส่วนของวัตถุที่ใช้เป็น
ส่วนผสมอำหำร กำรใช้วัตถุเจือปนในอำหำร มำตรฐำนของภำชนะบรรจุอำหำร กำรผลิตและกำรเก็บรักษำ
อำหำร ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีกำรโฆษณำในฉลำกด้วย 

4) ผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกฎหมำยฉบับน้ี คือ ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ  
ผู้ส่งออก ผู้จ ำหน่ำย และผู้บริโภคเกี่ยวกับอำหำร  

1.2 กฎกระทรวง 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2522) ก ำหนดให้ประสงค์จะขอรับใบอนุญำตต้ังโรงงำนผลิตอำหำร
ต้องยื่นค ำขอพร้อมหลักฐำน ดังน้ี 

(1) รำยกำรเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในกำรผลิตอำหำรชนิดขนำด  
(แรงม้ำ) และค ำรับรองที่จะแสดงให้เชื่อถือได้ว่ำอำหำรที่ผลิตน้ันจะมีคุณภำพหรือมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดและ
ปลอดภัยในกำรบริโภค 

(2) แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงำน และสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
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(3) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้ำงภำยในบริเวณโรงงำนที่ถูกต้องตำมมำตรำส่วนที่แสดงรำยกำร
รูปด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำงแปลนพื้น และรูปตัดของอำคำรที่ใช้ในกำรผลิต กำรแบ่งกั้นห้องหรือเน้ือที่หรือบริเวณโดย
แยกเป็นส่วนสัดส ำหรับกำรผลิตอำหำรแต่ละประเภท เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ใช้เป็นบริเวณผลิตอำหำร บริเวณ
ติดต้ังเคร่ืองจักร บริเวณบรรจุ บริเวณเก็บอำหำรที่ผลิตแล้ว ท่อหรือทำงระบำยน้ ำ ระบบและกรรมวิธีก ำจัด 
น้ ำเสีย  

ผู้รับอนุญำตผลิตอำหำรจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

(1) ต้องรักษำบริเวณที่ผลิต บรรจุหรือเก็บอำหำรที่ผลิตแล้ว สถำนที่เก็บวัตถุดิบ และบริเวณอื่น ๆ 
ให้ถูกสุขลักษณะ และสำมำรถป้องกันแหลงหรือสิ่งอื่นเข้ำมำปะปนหรือเปรอะเปื้อนกับวัตถุดิบหรืออำหำร 
ที่ผลิตแล้ว และจัดให้มีแสงสว่ำงและกำรถ่ำยเทอำกำศอย่ำงเพียงพอ  

(2) จัดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ชนิดที่เหมำะสมกับงำนที่จะใช้และให้มีกำรป้องกันเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ไม่ให้ปะปนหรือเปรอะเปื้อนกับวัตถุหรือสิ่งสกปรก เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ที่จะใช้ท ำอำหำรต้องท ำด้วยโลหะ
หรือวัสดุที่ปลอดภัยตำมหลักวิชำกำรส ำหรับกำรผลิตอำหำรประเภทน้ัน ๆ 

(3) จัดห้องน้ ำ ห้องส้วม และเคร่ืองสุขภัณฑ์พร้อมด้วยสบู่ส ำหรับล้ำงมือ ให้เพียงพอแก่จ ำนวน
คนงำน และให้มีกำรรักษำควำมสะอำด พร้อมทั้งใช้ยำฆ่ำเชื้อโรคเป็นประจ ำวันด้วย 

(4) รักษำเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตำมตลอจนอำคำรโรงงำนให้อยู่ในสภำพที่เรียบร้อยและสะอำดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 

(5) จัดให้มีที่เก็บขยะมูลฝอยให้เพียงพอและสะอำดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนใช้วิธีที่เหมำะสม 
ในกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและเขม่ำควัน 

(6) น้ ำที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรต้องเป็นน้ ำสะอำด บริโภคได้ตำมคุณภำพหรือมำตรฐำนของ
กระทรวงสำธำรณสุขและน้ ำที่ใช้ภำยในอำคำรโรงงำนต้องเป็นน้ ำสะอำด 

(7) จัดให้คนงำนที่ปรุงหรือผลิตอำหำรใช้เคร่ืองแต่งกำยที่สะอำดเหมำะสมกับประเภทของงำน 
ที่ท ำอยู่ เช่น ใช้ผ้ำกันเปื้อน รองเท้ำกันน้ ำ ถุงมือ ผ้ำคลุมผม ห้ำมคนงำนที่มีบำดแผลหรือมีอำกำรของโรค 
ที่อำจแพร่เชื้อไปกับอำหำรได้ท ำหน้ำที่ที่จะต้องสัมผัสกับอำหำรที่ผลิต และไม่ใช้จ้ำงวำนคนไร้ควำมสำมำรถ
หรือมีจิตฟั่นเฟือน หรือคนซึ่งเป็นพำหะของโรคร้ำยแรงปฏิบัติงำนในสถำนที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญำต ต้องห้ำม 
หรือป้องกันมิให้บุคคลใดกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงอันพึงรังเกียจต่อกำรรักษำควำมสะอำดในกำรผลิต
อำหำร เช่น สูบบุหร่ี บ้วนน้ ำลำย บ้วนน้ ำหมำก ในบริเวณที่ผลิต บรรจุหรือเก็บอำหำรที่ผลิตแล้วและสถำนที่
เก็บวัตถุดิบทั้งต้องป้องกันดูแลมิให้มีสัตว์ทุกชนิดภำยในบริเวณที่ ใช้ท ำกำรผลิต บรรจุหรือเก็บอำหำรที่ผลิต
แล้วและสถำนที่เก็บวัตถุดิบ 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2522) ก ำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญำตน ำเข้ำซึ่งอำหำรเพื่อ
จ ำหน่ำยให้ยื่นค ำขอพร้อมแนบหลักฐำนประกอบกำรขอรับใบอนุญำตดังต่อไปน้ี 

(1) รำยกำรอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรเก็บและรักษำคุณภำพของอำหำรให้คงสภำพตำมควำมจ ำเป็น 
(ถ้ำมี) 

(2) แผนที่แสดงที่ ต้ังของสถำนที่น ำเข้ำ สถำนที่เก็บอำหำร และสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ ในบริเวณ 
ใกล้เคียง 
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(3) แผนผังภำยในของสถำนที่เก็บอำหำรที่ถูก ต้องตำมมำตรำส่วนโดยแสดงรำยกำรบริเวณ 
ข้ำงเคียงของสถำนที่เก็บอำหำร และกำรจัดแบ่งบริเวณของสถำนที่เก็บอำหำรกำรถ่ำยเทอำกำศ พร้อมทั้ง 
กำรจัดต้ังอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรรักษำคุณภำพของอำหำรให้คงสภำพตำมควำมจ ำเป็น 

ผู้รับอนุญำตน ำเข้ำซึ่งอำหำรเพื่อจ ำหน่ำย ต้องรักษำควำมสะอำด จัดให้มีแสงสว่ำงและกำรถ่ำยเท
อำกำศเพียงพอ ตำมควำมจ ำเป็นภำยในสถำนที่เก็บอำหำร มีอุปกรณ์ในกำรเก็บและรักษำคุณภำพของอำหำร
แต่ละชนิดให้คงสภำพตำมควำมจ ำเป็น และมีจ ำนวนเพียงพอกับปริมำณของอำหำรที่เก็บ ทั้งต้องแยกเก็บ
อำหำรแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2522) ก ำหนดให้ ผู้ประสงค์จะขออนุญำตผลิตอำหำรเฉพำะครำว 
น ำเข้ำซึ่งอำหำรเฉพำะครำว ผลิตอำหำรหรือส่งออกหรือน ำเข้ำซึ่งอำหำรเพื่อเป็นตัวอย่ำงส ำหรับขึ้นทะเบียน
อำหำร หรือเพื่อพิจำรณำในกำรสั่งซื้อ ต้องยื่นค ำขอใบอนุญำตตำมแบบ ที่ก ำหนดไว้ ณ กองควบคุมอำหำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข และส ำหรับจังหวัดอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร 
ให้ยื่น ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขแห่งจังหวัดน้ัน ๆ 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2522) ก ำหนดให้ ผู้รับอนุญำตต้ังโรงงำนผลิตอำหำรเพื่อจ ำหน่ำย
หรือผู้รับอนุญำตน ำเข้ำซึ่งอำหำรเพื่อจ ำหน่ำยต้องมำขอขึ้นต ำรับอำหำรควบคุมตำมแบบที่ก ำหนดไว้ รวมทั้ง
กำรขอแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับอำหำรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว ้

กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2522) ก ำหนดค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในกำรออกใบอนุญำตผลิต
อำหำรใบอนุญำติน ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำในรำชอำณำจักร ใบอนุญำตผลิตอำหำร น ำหรือสั่งอำหำรเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรเป็นกำรเฉพำะครำว และใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2522) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรออกบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2525) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรยื่นขอใช้ฉลำกใหม่เพิ่มเติมจำกฉลำก
เดิมที่ได้รับอนุญำตตำมใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร พร้อมหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2525) ก ำหนดค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมในกำรออกใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนต ำรับอำหำร  

กฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2526) แก้ไขแบบขอใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร และ
หลักเกณฑ์กำรออกฉลำกส ำหรับอำหำรส่งออก 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2526) แก้ไขค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมในกำรออกใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนต ำรับอำหำร 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2547) ก ำหนดให้ ผู้รับอนุญำตน ำเข้ำซึ่งอำหำรเพื่อจ ำหน่ำย 
ที่เป็นอำหำรที่มีควำมเสี่ยงอันตรำยตำมประเภทและชนิดที่ก ำหนดต้องมีหนังสือรับรองมำตรฐำนของอำหำร 
ที่จะน ำเข้ำจำกหน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งก ำหนิด หรือสถำบันเอกชนที่รับรองโดย
หน่วยงำนของรัฐที่ รับผิดชอบของประเทศที่ เป็นแหล่งก ำเนิด ซึ่งระบุ ว่ำอำหำรที่น ำเข้ำคร้ังน้ันทุกรุ่นได้
มำตรฐำนแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือใช้หนังสือรับรองมำตรฐำนของอำหำรที่จะน ำเข้ำจำกหน่วยงำนใน
ประเทศที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก ำหนด ซึ่งระบุว่ำอำหำรที่น ำเข้ำคร้ังน้ันทุกรุ่นได้มำตรฐำน 
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กฎกระทรวงฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2548) ก ำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญำต ซึ่งผลิตอำหำรที่รัฐมนตรี
ประกำศก ำหนดวิธีกำรผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำร ต้องผ่ำนกำรตรวจประเมิน
ว่ำปฏิบั ติได้ตำมที่ รัฐมนตรีประกำศก ำหนด กำรตรวจประเมิน ให้ เป็นไปตำมหลักเกณฑที่ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำประกำศก ำหนด และให้ใช้กับกำรขอต่อใบอนุญำตผลิตอำหำร กำรขออนุญำตย้ำย
สถำนที่ผลิต หรือสถำนที่เก็บอำหำรด้วย 

1.3 ประกาศ 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่ส ำคัญ มีดังน้ี 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 23 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ก ำหนดน้ ำมันถั่วลิสงเป็นอำหำร
ควบคุมเฉพำะและก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำนวิธีกำรผลิต และฉลำก ส ำหรับน้ ำมันถั่วลิสง โดยให้น้ ำมัน 
ถั่วลิสงเป็นอำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำน้ ำมันถั่วลิสงเพื่อจ ำหน่ำย ต้องปฏิบัติ
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วิธีกำรผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำ
อำหำร เมล็ดถั่วลิสงที่จะน ำมำผลิตน้ ำมัน ต้องมีสภำพที่เหมำะจะใช้ผลิตอำหำร และอยู่ในสภำพที่ให้น้ ำมัน 
ซึ่งบริโภคได้โดยปรำศจำกอันตรำย และน้ ำมันถั่วลิสงที่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำย น ำเข้ำเพื่อจ ำหน่ำย หรือที่จ ำหน่ำย
เพื่อใช้ รับประทำนหรือใช้ป รุงแต่งในอำหำร ต้องมี คุณภำพหรือมำตรฐำนตำมที่ก ำหนด นอกจำกน้ี  
ยังก ำหนดให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่อง กำรใช้ภำชนะบรรจุน้ ำมันถั่วลิสง กำรแสดงฉลำก
ด้วย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2524) เร่ือง น้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ 
ปดสนิท ก ำหนดให้น้ ำบริโภคและเคร่ืองด่ืม เป็นอำหำรควบคุมเฉพำะและก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน 
เงื่อนไข วิธีกำรผลิต และฉลำก ตำมที่ก ำหนด ทั้งก ำหนดภำชนะที่ใช้บรรจุน้ ำบริโภคต้องมีฝำปิด ซึ่งเมื่อเปิดใช้ 
ต้องท ำให้สิ่งที่ปิดผนึกหรือส่วนที่ปิดผนึกหรือภำชนะบรรจุน้ันเสียไป และต้องมีก ำรปิดฉลำกตำมประกำศ 
ว่ำด้วยเรื่องฉลำก 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น้ ำแข็ง ก ำหนด ให้น้ ำแข็ง  
เป็นอำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน กำรผลิตน้ ำแข็งเพื่อจ ำหน่ำยที่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้รับประทำนต้อง
ใช้น้ ำสะอำด ได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด มีกรรมวิธีกำรผลิตที่ป้องกันสิ่งปนเปื้อน ท่อส่งน้ ำ ซองน้ ำแข็ง และ
เคร่ืองใช้ในกำรผลิตที่ จะต้องท ำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษ ทนทำน และมีลักษณะที่ง่ำยต่อกำรท ำควำมสะอำด  
กำรเก็บรักษำน้ ำแข็งห้ำมมิให้ใช้แก้ลบ ขี้เลื่อยกระสอบ กำบมะพร้ำว เสื่อ หรือวัสดุ อย่ำงอื่นในท ำนองเดียวกัน
ปกคลุมหรือห่อหุ้มน้ ำแข็ง และกำรเก็บรักษำน้ ำแข็งเพื่อจ ำหน่ำยหรือที่จ ำหน่ำย ต้องสะอำดและมีระดับสูงกว่ำ
ทำงเดินภำยในบริเวณสถำนที่เก็บรักษำน้ ำแข็ง มีลักษณะที่ง่ำยต่อกำรท ำควำมสะอำด และมีลักษณะปกปดที่ 
ป้องกันมิให้สิ่งหน่ึงสิ่งใดจำกภำยนอกปนเปื้อนน้ ำแข็งได้ ทั้งมีกำรแสดงฉลำกว่ำ น้ ำแข็งรับประทำนได้  
พร้อมกับรำยละเอียดอื่น ๆ ที่ก ำหนดไว้บนฉลำกด้วย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ท่ี 83 (พ.ศ.  2527) เร่ือง ช็อกโกแลต ก ำหนดให้
ช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลต (chocolate) เป็นอำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน ช็อกโกแลตต้องมี
คุณภำพหรือมำตรฐำนตำมที่ก ำหนด ไม่มีสำรเป็นพิษจำกจุลินทรีย์ หรือสำรเป็นพิษอื่นในปริมำณที่อำจเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ ภำชนะบรรจุและฉลำกต้องเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉลำกช็อกโกแลต 
ที่จ ำหน่ำยโดยตรงต่อผู้บริโภค ต้องมีชื่อของช็อกโกแลต ชื่อและที่ ต้ังของผู้ผลิตหรือของผู้แบ่งบรรจุเพื่อ
จ ำหน่ำย น้ ำหนักหรือปริมำตรสุทธิ กำรใช้ชื่อช็อกโกแลต ต้องไม่ท ำให้เข้ำใจผิดในสำระส ำคัญ ไม่เป็นเท็จ  
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ไม่เป็นกำรหลอกลวงให้เกิดควำมหลงเชื่อ หรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย หรือส่อไปในทำงท ำลำย
คุณค่ำของภำษำไทยและมีข้อควำมต่อเน่ืองกันในแนวนอน ขนำดตัวอักษรใกล้เคียงกัน  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 92 (พ.ศ.  2528) เร่ือง ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน
ของภำชนะบรรจุ กำรใช้ภำชนะบรรจุ และกำรห้ำมใช้วัตถุใดเป็นภำชนะบรรจุอำหำร ก ำหนดคุณภำพของ
ภำชนะบรรจุอำหำร ภำชนะเซรำมิก ภำชนะโลหะเคลือบ และห้ำมใช้ภำชนะที่ท ำขึ้นเพื่อใช้บรรจุสิ่งของอย่ำง
อื่นที่มิใช่อำหำรมำใช้เป็นภำชนะบรรจุอำหำร 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 98 (พ.ศ. 2529) เรื่อง มำตรฐำนอำหำรที่มีสำรปนเปื้อน 
ก ำหนดให้อำหำรที่มีสำรปนเปื้อนที่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำย น ำเข้ำเพื่อจ ำหน่ำย หรือจ ำหน่ำย เป็นอำหำรที่ก ำหนด
มำตรฐำน อำหำรที่มีสำรปนเปื้อนต้องมีมำตรฐำนของสำรปนเปื้อนไม่เกินข้อก ำหนดของกระทรวงสำธำรณสุข 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 121 (พ.ศ. 2532) เร่ือง อำหำรส ำหรับผู้ที่ต้องกำร
ควบคุมน้ ำหนัก ก ำหนดให้อำหำรส ำหรับผู้ที่ต้องกำรควบคุมน้ ำหนักใช้กินแทนอำหำรต้องมีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และมีกำรแสดงฉลำกตำมที่ก ำหนดไว้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 135 (พ.ศ. 2534) น้ ำบริโภคในภำชนะที่ปิดสนิท 
เพิ่มเติมคุณภำพน้ ำบริโภค ว่ำมีสำรแคดเมียม ไม่เกิน 0.05 มิลลิลิตร และแก้ไขคูรสมบัติทำงเคมีว่ำ มีส่วนผสม
ของเหล็ก ไม่เกิน 0.03 และตะกั่วไม่เกิน 0.05 ต่อน้ ำบริโภค 1 ลิตร 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 157 (พ.ศ. 2537) เร่ือง อาหารทารกและอาหารสูตร
ต่อเนื่องส าหรับทารกและเด็กเล็ก ให้อำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเน่ืองส ำหรับทำรกและเด็กเล็กเป็นอำหำร
ควบคุมเฉพำะ โดยอำหำรทำรกและอำหำรสูตรต่อเน่ืองส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก หมำยควำมว่ำ อำหำร
นอกเหนือจำกนมดัดแปลงส ำหรับทำรกและนมดัดแปลงสูตรต่อเน่ืองส ำหรับทำรกและเด็กเล็กที่ผลิตขึ้นให้มี
ส่วนประกอบของสำรอำหำรให้เหมำะสมและเพียงพอกับที่จะใช้เลี้ยงทำรกและเด็ก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทอำหำรทำรก ส ำหรับใช้เลี้ยงทำรกต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 12 เดือน และประเภทอำหำรสูตร
ต่อเน่ืองส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก ส ำหรับใช้เลี้ยงทำรกที่มีอำยุต้ังแต่ 6-12 เดือน หรือเด็กที่มีอำยุต้ังแต่ 1-3 ปี 
จะต้องมีคุณภำพและมำตรฐำนของสำรอำหำรเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด ภำชนะบรรจุที่ใช้บรรจุอำหำรต้อง
เป็นภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่สำมำรถรักษำคุณภำพหรือมำตรฐำนของอำหำรน้ันไว้ได้ กำรแสดงฉลำกของ
อำหำรต้องมีข้อควำมเป็นภำษำไทย แต่จะมีภำษำต่ำงประเทศด้วยก็ได้ และอย่ำงน้อยต้องมีข้อควำมแสดง
รำยละเอียดชื่ออำหำร เลขทะเบียนต ำรับอำหำรหรือเคร่ืองหมำยกำรได้รับอนุญำตให้ใช้ฉลำกชื่อและที่ตั้งของ
ผู้ผลิต หรือของผู้แบ่งบรรจุเพื่อจ ำหน่ำย ปริมำณของอำหำรเป็นระบบเมตริก ส่วนประกอบที่ส ำคัญของอำหำร
เป็นร้อยละของน้ ำหนักวันเดือนและปีที่ผลิต และหมดอำยุ โดยมีข้อควำมว่ำ “หมดอำยุ” ก ำกับไว้ด้วยอำหำร
สูตรต่อเน่ืองส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก ต้องมีข้อควำมว่ำ “อย่ำใช้เลี้ยงทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 6 เดือน” ด้วยตัวอักษร
เส้นทึบสีแดง ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 5 มิลลิเมตร ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นสีขำว สีของกรอบตัดกับพื้น 
ของฉลำก 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 182 (พ.ศ. 2541) เร่ือง ฉลำกโภชนำกำร ก ำหนดให้ 
อำหำรที่ที่ต้องแสดงฉลำกโภชนำกำร ประกอบด้วย อำหำรที่มีกำรกล่ำวอ้ำงทำงโภชนำกำร อำหำรที่มี  
กำรกล่ำวอ้ำงคุณค่ำในกำรส่งเสริมกำรขำย อำหำรที่ระบุกลุ่มผู้บริโภคในกำรส่งเสริมกำรขำย และอำหำรอื่น
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำประกำศก ำหนด โดยให้มีกำรแสดงฉลำกโภชนำกำรตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องฉลำก และตำมที่ก ำหนดในประกำศน้ี 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 197 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำแฟ ก ำหนดให้กำแฟที่ค่ัวแล้ว 
เป็นอำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน และกำแฟทุกประเภทต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดไว้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 210 (พ.ศ. 2543) เรื่อง อำหำรกึ่งส ำเร็จรูป ก ำหนดให้
อำหำรกึ่งส ำเร็จรูป เป็นอำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน และอำหำรกึ่งส ำเร็จรูปทุกชนิดต้องมีคุณภำพ
หรือมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดไว้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 238 (พ.ศ. 2544) เร่ือง อำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษ 
ก ำหนด ให้อำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษที่มิใช่อำหำรตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย เรื่องอำหำรใน
ภำชนะบรรจุที่ปดสนิท เป็นอำหำรที่ต้องมีฉลำกและฉลำกต้องได้รับอนุญำตก่อนน ำไปใช้อำหำรมีวัตถุประสงค์
พิเศษ หมำยควำมว่ำ อำหำรที่ผลิตขึ้นโดยมีกรรมวิธีสูตรหรือส่วนประกอบเฉพำะ เพื่อใช้ตำมควำมต้องกำร
พิเศษอันเน่ืองมำจำกสภำวะทำงฟสิกสหรือสรีรวิทยำ หรือควำมเจ็บป่วย หรือควำมผิดปกติของร่ำงกำยโดยมี
ลักษณะ รูปร่ำง หรือชนิดและปริมำณของส่วนประกอบแตกต่ำงไปจำกอำหำรชนิดเดียวกันที่ใช้โดยโดยปกติ 
อย่ำงเห็นได้ชัด แบ่งออกเป็น (1) อำหำรที่ ใช้ส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะโรค หรือผู้ที่มีสภำพผิดปกติทำงร่ำงกำย  
(2) อำหำรที่ใช้ส ำหรับบุคคลผู้มีวัตถุประสงค์ในกำรบริโภคอำหำรเป็นพิเศษ เช่นอำหำรส ำหรับผู้ที่ต้องกำร
ควบคุมน้ ำหนักตัวอำหำรส ำหรับผู้สูงอำยุ อำหำรส ำหรับสตรีมีครรภ์ เป็นต้น และก ำหนดให้ผู้ผลิตหรือน ำเข้ำ
อำหำรมีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อจ ำหน่ำย ต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วิธีกำรผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำร 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 243 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ผลิตภัณฑ์จำกเน้ือสัตว์ 
ก ำหนดให้ผลิตภัณฑ์จำกเน้ือสัตว์ เป็นอำหำรที่ต้องมีฉลำก และต้องแสดงฉลำกตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับ ท่ี  268 (พ .ศ . 2546) เร่ือง มำตรฐำนอำหำรที่ มี 
กำรปนเปื้อนสำรเคมีบำงชนิด ก ำหนดให้อำหำรทุกชนิดมีมำตรฐำนโดยตรวจไม่พบกำรปนเปื้อนสำรเคมี ได้แก่ 
(1) คลอแรมเฟนิคอลและเกลือของสำรน้ี (Chloramphenicol and its salts) (2) ไนโทรฟวรำโซนและเกลือ
ของสำรน้ี (Nitrofurazone and its salts) (3) ไนโทรฟวแรนโทอินและเกลือของสำรน้ี (Nitrofurantoin and 
its salts) (4) ฟวรำโซลิโดนและเกลือของสำรน้ี (Furazolidone and its salts) (5) ฟวแรลทำโดนและเกลือ
ของสำรน้ี (Furaltadone and its salts) สำรเคมีตำม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้รวมถึงสำรในกระบวนกำร
สร้ำงและสลำย (metabolites) ของสำรดังกล่ำวด้วย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 281 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก ำหนดให้วัตถุเจือปนอำหำร
เป็นอำหำรควบคุมเฉพำะ ซึ่งวัตถุเจือปนอำหำรต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนตำมเงื่อนไขที่ประกำศก ำหนด 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 284 (พ.ศ. 2547) ว่ำด้วย เรื่อง น้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทก ำหนดให้น้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปดสนิท เป็นอำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน ผู้ผลิตหรือ
น ำเข้ำต้องได้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำร หรือใบส ำคัญกำรใช้ฉลำกอำหำรตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขก่อน 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 288 (พ.ศ. 2548) เร่ือง อำหำรที่มีสำรพิษตกค้ำง  
ซึ่งหมำยถึง วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร และสิ่งปลอมปนที่มีควำมเป็นพิษ โดยต้องมีมำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดไว้ 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 293 (พ.ศ.  2548) เร่ือง ผลิตภัณฑ์เส ริมอำหำร 
ก ำหนดให้ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร เป็นอำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน และฉลำกต้องได้รับอนุญำตก่อน
น ำไปใช้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 295 (พ.ศ. 2548) เรื่อง ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน
ของภำชนะบรรจุที่ท ำจำกพลำสติก โดยก ำหนดให้ ภำชนะบรรจุที่ท ำจำกพลำสติก ต้อง สะอำด ไม่มีสำรอื่น
ออกมำปนเปื้อนกับอำหำร ในปริมำณที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ไม่มีจุลินทรียที่ท ำให้เกิดโรคและไม่มีสี
ออกมำปนเปื้อนกับอำหำร ทั้งต้องมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมที่ประกำศก ำหนดด้วย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 345 (พ.ศ. 2555) เรื่อง ก ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ 
หรือจ ำหน่ำยอำหำรที่ได้จำกเทคนิคกำรดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม 
(Genetic engineering) ให้มีสำรพันธุกรรมครำยไนน์ซี (Cry9C DNA Sequence) และอำหำรที่มีส่วนผสม
ของอำหำรดังกล่ำว เป็นอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรือจ ำหน่ำย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 347 (พ.ศ. 2555) เร่ือง วิธีกำรผลิตอำหำรที่ใช้น้ ำมัน
ทอดซ้ ำ ก ำหนดให้อำหำรที่ใช้น้ ำมันทอดซ้ ำเป็นอำหำรก ำหนดวิธีกำรผลิตอำหำร และให้ผู้ผลิตอำหำรที่ใช้
น้ ำมันทอดซ้ ำในกำรผลิตอำหำรเพื่อจ ำหน่ำย เช่น กำรทอด ทำ ผัด หรือใช้เป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบของ
อำหำร ต้องใช้น้ ำมันทอดซ้ ำที่มีสำรโพลำร์ ไม่เกินร้อยละ 25 ของน้ ำหนัก 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 350 (พ.ศ. 2556) เร่ือง นมโค ก ำหนดให้นมโคเป็น
อำหำรควบคุมเฉพำะ กำรผลิตนมโคต้องมีกรรมวิธี คุณภำพและมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดไว้ ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำ
นมโคเพื่อจ ำหน่ำย ต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องผลิตภัณ ฑ์นมพร้อมบริโภคชนิด
เหลวที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอร์ไรส์ ส ำหรับน้ ำนมโคสดหรือน้ ำนมโคพำสเจอร์ไรส์
และปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง วิธีกำรผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรผลิต และกำร
เก็บรักษำอำหำร ส ำหรับนมโคที่มิใช่น้ ำนมโคสดหรือน้ ำนมโคพำสเจอร์ไรส์  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 355 (พ.ศ. 2556) เรื่อง อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ก ำหนดให้อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำน โดยต้องไม่มีสี กลิ่น หรือรส ที่ผิดจำก
สภำพของอำหำรน้ัน และอำหำรที่ผ่ำนกรรมวิธีให้ควำมร้อนภำยหลังกำรบรรจุหรือปิดผนึกแล้ว ต้องไม่มีวัตถุ
กันเสีย เว้นแต่วัตถุกันเสียที่ติดมำกับวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของอำหำรน้ัน 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 356 (พ.ศ. 2556) เรื่อง เคร่ืองด่ืมในภำชนะบรรจุ 
ที่ปิดสนิท ก ำหนดให้เคร่ืองด่ืมในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทเป็นอำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน และต้องมี
คุณภำพหรือมำตรฐำนตำมที่ประกำศน้ีก ำหนด 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 362 (พ.ศ. 2556) เรื่อง น้ ำบริโภคจำกตู้น้ ำดื่มอัตโนมัติ 
น้ ำบริโภคจำกตู้น้ ำดื่มอัตโนมัติ ต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนตำมประกำศ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 365 (พ.ศ. 2556) เรื่อง กำรแสดงข้อควำม “พรีเมียม” 
บนฉลำกอำหำร ก ำหนดว่ำ “พรีเมียม (Premium)” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมที่แสดงคุณภำพหรือมำตรฐำน 
หรือคุณลักษณะเด่นเป็นพิ เศษกว่ำอำหำรในชนิดหรือประเภทเดียวกันโดยทั่ วไป กำรแสดงข้อควำม  
“พรีเมียม” หรือ “Premium” บนฉลำกอำหำร ต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
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และอำหำรที่แสดงข้อควำม “พรีเมียม” หรือ “Premium” บนฉลำก ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ประกำศก ำหนด 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 373 (พ.ศ. 2559) เรื่อง กำรแสดงสัญลักษณ์โภชนำกำร
บนฉลำกอำหำร ก ำหนดผู้ผลิตเพื่อจ ำหน่ำย น ำเข้ำเพื่อจ ำหน่ำย หรือจ ำหน่ำยซึ่งอำหำร ผู้ใดประสงค์จะแสดง
สัญลักษณ์โภชนำกำรบนฉลำกอำหำร ต้องน ำอำหำรน้ันไปขอรับกำรตรวจสอบและรับรองจำกมูลนิธิส่งเสริม
โภชนำกำร สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล หรือหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยภำยใต้คณะกรรมกำร
อำหำรแห่งชำติ ก่อน เมื่อได้รับกำรตรวจสอบและรับรองแล้วจึงจะสำมำรถแสดงสัญลักษณ์โภชนำกำร  
บนฉลำกได้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 376 (พ.ศ. 2559) เร่ือง อำหำรใหม่ (Novel food) 
ก ำหนดให้ ใน อำหำรใหม่ หมำยถึงวัตถุที่ใช้เป็นอำหำรหรือเป็นส่วนประกอบของอำหำรที่ปรำกฏหลักฐำนทำง
วิชำกำรว่ำมีประวัติกำรบริโภคเป็นอำหำรน้อยกว่ำ 15 ปี หรือ วัตถุที่ใช้เป็นอำหำรหรือเป็นส่วนประกอบของ
อำหำรที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตที่มิใช่กระบวนกำรผลิตโดยทั่วไปของอำหำรน้ัน ๆ ที่ท ำให้ส่วนประกอบ 
โครงสร้ำงของอำหำร รูปแบบของอำหำรน้ันเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี นัยส ำคัญ ส่งผลต่อคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
กระบวนกำรทำงเคมีภำยในร่ำงกำยของสิ่งมีชีวิต (metabolism) หรือระดับของสำรที่ไม่พึงประสงค์ (level of 
undesirable substances) และให้อำหำรใหม่ เป็นอำหำรที่ต้องผ่ำนกำรประเมินควำมปลอดภัยก่อนและต้อง
ส่งมอบฉลำกให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำตรวจอนุมัติก่อนน ำไปใช้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 387 (พ.ศ. 2560) เร่ือง อำหำรที่มีสำรพิษตกค้ำง 
ก ำหนดให้อำหำรที่มีสำรพิษตกค้ำงต้องมีมำตรฐำน โดยตรวจไม่พบวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรชนิดที่ 4 ตำม
พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ตำมบัญชีหมำยเลข 1 แนบท้ำย
ประกำศน้ี  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 388 (พ.ศ. 2561) เรื่อง ก ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ 
หรือจ ำหน่ำยก ำหนดให้น้ ำมันที่ผ่ำนกระบวนกำรเติมไฮโดรเจนบำงส่วนและอำหำรที่มีน้ ำมันที่ผ่ำนกระบวนกำร
เติมไฮโดรเจนบำงส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรือจ ำหน่ำย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 394 (พ.ศ. 2561) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
อำหำร พ.ศ. 2522 เรื่อง อำหำรที่ต้องแสดงฉลำกโภชนำกำร และค่ำพลังงำน น้ ำตำล ไขมัน และโซเดียม แบบ
จีดีเอ ก ำหนดให้อำหำรที่อยู่ในภำชนะพร้อมจ ำหน่ำยต่อผู้บริโภค จ ำนวน 13 ประเภท เป็นอำหำรที่ต้องแสดง
ฉลำกโภชนำกำร และค่ำพลังงำน น้ ำตำล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ ได้แก่ อำหำรขบเค้ียว ช็อกโกแลต 
และขนมหวำนรสช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ขนมอบ อำหำรกึ่งส ำเร็จรูป อำหำรมื้อหลักที่เป็นอำหำรจำนเดียว  
ซึ่งต้องเก็บรักษำไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลำจ ำหน่ำย เคร่ืองด่ืมในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชำปรุง
ส ำเร็จ ทั้งชนิดเหลวและชนิดแห้ง กำแฟปรุงส ำเร็จ นมปรุงแต่ง นมเปร้ียว ผลิตภัณฑ์ของนม น้ ำนมถั่วเหลือง 
และไอศกรีมที่อยู่ในลักษณะพร้อมบริโภค 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 405 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (ฉบับที่ 3) 
ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร เป็นอำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน ให้กำรแสดงฉลำกของผลิตภัณฑ์  
เสริมอำหำร ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรแสดงฉลำกของอำหำรในภำชนะบรรจุ  
โดยมีค ำว่ำ “ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร” ในชื่อและต้องแสดงปริมำณของผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่บรรจุ พร้อมทั้ง
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ชื่อและปริมำณของส่วนประกอบส ำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและส่วนประกอบที่มีกำรกล่ำวอ้ำงสรรพคุณ 
คุณประโยชน์ ในฉลำกของผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรโดยให้แสดงเรียงล ำดับปริมำณจำกมำกไปน้อย 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 412 (พ.ศ. 2562) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดหรือ
ฆ่ำเชื้อที่ใช้ส ำหรับอำหำร ก ำหนดให้สำรที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดหรือฆ่ำเชื้อที่ใช้ส ำหรับอำหำร หรือ 
สำรที่ใช้เป็นสำรส ำคัญหรือสำรออกฤทธิ์ (active ingredient) ในผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ต้องไม่เป็นอันตรำยหรือ
ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ และต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนตำมที่ประกำศน้ีก ำหนด 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 420 (พ.ศ. 2563) เรื่อง วิธีกำรผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในกำรผลิต และกำรเก็บรักษำอำหำร ก ำหนดให้ให้อำหำรที่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำยในสถำนที่ใด  ๆ เป็นอำหำรที่
ก ำหนดวิธีกำรผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรผลิต กำรเก็บรักษำอำหำร ผู้ผลิตอำหำรที่ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมกำร
ผลิตอำหำรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ได้แก่น้ ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว และอำหำรในภำชนะบรรจุที่
ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ ำ และชนิดที่ปรับกรด 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 421 (พ.ศ. 2564) เร่ือง น้ ำมันและไขมัน ก ำหนดให้
น้ ำมันและไขมันเป็นอำหำรที่ก ำหนดคุณภำพหรือมำตรฐำน วิธีกำรผลิตอำจท ำโดยวิธีธรรมชำติ วิธีผ่ำนกรรมวิธี 
หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมกำรอำหำรและยำอนุญำต และต้องมีคุณภำพหรือมำตรฐำนตำมที่ประกำศก ำหนด 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 424 (พ.ศ. 2564) เรื่อง ก ำหนดอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ 
หรือจ ำหน่ำย ได้แก่ ให้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ตำมบัญชีท้ำยประกำศ  จ ำนวน 80 ประเภทน้ี  
เป็นอำหำรที่ห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรือจ ำหน่ำย เพรำะไม่ปลอดภัยต่อกำรบริโภค และไม่ควรน ำมำใช้เป็นส่วนผสม
ในอำหำร 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 425 (พ.ศ. 2564) เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ด 
กัญชง โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ ำมันจำกเมล็ดกัญชง 
โปรตีนจำกเมล็ดกัญชง 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและ  
ผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้ ผู้ประกอบกิจกำรมีหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมและจัดให้ผู้สัมผัสอำหำรใน
สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรของตนเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรที่ก ำหนด และให้ผู้ประกอบกิจกำร หรือผู้สัมผัส
อำหำรที่ผ่ำนกำรอบรมจำกหน่วยงำนจัดกำรอบรมแล้วน ำหลักฐำนกำรรับรองที่หน่วยงำนจัดกำรอบรมออกให้
มำยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ต้ังของสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรของตน หน่วยงำนจัดกำรอบรม 
ได้แก่ กรมอนำมัย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกกรมอนำมัย ให้เป็นหน่วยงำนจัดกำรอบรมผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวม 
ในภาชนะ พ.ศ. 2564 ก ำหนดให้อำหำรจัดรวมในภำชนะเป็นอำหำรที่ต้องแสดงฉลำก โดยต้องมีฉลำกเป็น
ภำษำไทย และต้องมีข้อควำมเกี่ยวกับ ชื่อ ประเภท หรือชนิดอำหำรแต่ละชนิด วันเดือนปีที่หมดอำยุหรือ  
ควรบริโภคก่อนของอำหำรแต่ละรำยงำนที่บรรจุ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 2-15 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การข้ึนบัญ ชีหน่วยตรวจหรือ 
หน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร พ.ศ. 2564 ก ำหนดขอบข่ำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ก ำหนดให้ขึ้นบัญชีไว้ 3 ขอบข่ำย ได้แก่ กำรตรวจประเมินและออกหนังสือรับรอง กำรตรวจประเมินเพื่อให้
เป็นหลักฐำนประกอบกำรต่อใบอนุญำตผลิตอำหำร และกำรตรวจประเมินเอใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำอนุญำต โดยให้กำรตรวจประเมินต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร  
พ.ศ. 2564 ก ำหนดให้ กำรโฆษณำอำหำรต้องไม่ใช้ข้อควำมในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือข้อควำม
ที่อำจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมตำมที่ประกำศน้ีก ำหนด รวมทั้งข้อควำมที่เป็นเท็จ หรือเกินควำมจริง 
และก ำหนดประเภทของกำรโฆษณำคุณประโยชน์ คุณภำพ หรือสรรพคุณของอำหำรที่ต้องได้รับอนุญำตก่อน
กำรโฆษณำ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑ์การแสดงข้อความหรือ
เคร่ืองหมายการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร พ.ศ. 2564 ก ำหนดให้กำรแสดงข้อควำม
หรือเคร่ืองหมำยกำรได้รับกำรรับรอง ได้เฉพำะกรณีอำหำรที่ผลิตจำกสถำนที่ผลิตที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินและ
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรจำกหน่วยงำนที่ก ำหนด 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ค าช้ีแจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเร่ืองการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และฉบับเพ่ิมเติม เพื่อชี้แจงข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำร
แสดงฉลำกของอำหำรในภำชนะบรรจุตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขเรื่องกำรแสดงฉลำกของอำหำรใน
ภำชนะบรรจุ  

1.4 ค าสั่ง 

ค าสั่ งส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 495/2555 เร่ือง มอบอ านาจเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 86/2557 เร่ือง มอบอ านาจเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
(ฉบับท่ี 2) และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ี 22/2559 เร่ือง มอบอ านาจเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด (ฉบับท่ี 3) ก ำหนดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด มีอ ำนำจอนุญำตและออก
ใบอนุญำตผลิตอำหำรเพื่อจ ำหน่ำย แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตที่ได้อนุญำตไว้ ต่อใบอนุญำตผลิต
อำหำร และออกใบแทนใบอนุญำต  

1.5 ระเบียบ 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือผ้ซึ่ง
ได้รับมอบหมำย มีอ ำนำจเปรียบเทียบผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 ได้ โดยให้ผู้มี
อ ำนำจเปรียบเทียบ ด ำเนินกำรเปรียบเทียบให้แล้วเสร็จภำยในสถำนที่ตั้งปกติของส ำนักงำนที่ตนสังกัด ในกำร
เปรียบเทียบให้ผู้มีอ ำนำจเปรียบเทียบก ำหนดเงินค่ำปรับตำมบัญชีก ำหนดอัตรำค่ำปรับในคดีที่ผู้มีอ ำนำจ
เปรียบเทียบพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรกระท ำน้ันไม่เป็นควำมผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้ส่งเร่ืองคืนหน่วยงำนเจ้ำของ



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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เรื่องเพื่อด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรต่อไป ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดไม่มำท ำกำรเปรียบเทียบภำยในเวลำที่
ก ำหนด หรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้ส่งเร่ืองให้พนักงำนสอบสวนเพื่อด ำเนินคดีต่อไป 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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2. พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 

2.1 พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 25512 

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย 

เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับน้ี คือ เพื่อให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
ที่มีเสถียรภำพ และสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของชำติ เพื่อรักษำผลประโยชน์และให้เกิด  
ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมนมทั้งระบบ ได้แก่ เกษตรกรโคนม ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม
และผู้บ ริโภค รวมทั้ งกำรพัฒนำอุตสำหกรรมนมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตน้ ำนมโคในประเทศ  
ให้มีเสถียรภำพ มีน้ ำนมที่มีคุณภำพ และสำมำรถแข่งขันกับต่ำงประเทศได้ ดังน้ัน ในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่ำวจ ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรโคนมและผลิตภัณฑ์นม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกองค์กร
เกษตรกรโคนม ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม และภำครำชกำรที่เกี่ยวข้อง 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551  (1 ฉบับ) และ 
มีกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฯ ได้แก่ ประกำศ (3 ฉบับ) 

สำระส ำคัญในพระรำชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 สรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

พระรำชบัญญัติน้ี ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรคณะหน่ึงเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม” มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำน และให้องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม  
แห่งประเทศไทย ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมมติของคณะกรรมกำรฯ  

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่และอ ำนำจดังต่อไปน้ี 

(1) ก ำหนดนโยบำย แผนงำน มำตรกำรเพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรเลี้ยงโคนม 
(2) ก ำหนดนโยบำยและแผน กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยน้ ำนมโคและผลิตภัณ ฑ์นม  

ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
(3) ก ำหนดปริมำณและเงื่อนไขกำรน ำเข้ำ กำรส่งออกน้ ำนมโค นมผงและผลิตภัณฑ์นม 
(4) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรค ำนวณต้นทุนในกำรผลิตน้ ำนมโคและก ำหนด 
(5) ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยเบี้ยปรับส ำหรับผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบหรือประกำศ 

ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
(6) แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรห รือคณะท ำงำนตำมพระรำชบัญญั ติ น้ี และอำจเ ชิญ 

ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชนหรือบุคคลใดมำให้ข้อเท็จจริง ค ำอธิบำย ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำ รวมทั้ง
ขอเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

(7) ประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเกษตรกรโคนม ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม 
และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมนมในกำรก ำหนดมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ สถำนที่เลี้ยงโคนม
ศูนย์รวบรวมน้ ำนมโคและโรงงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบกำรขนส่ง เพื่อให้กำรผลิตและกำรตลำดโคนม
และผลิตภัณฑ์นมเข้ำสู่เกณฑ์มำตรฐำน และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

(8) ก ำหนดข้ อบั ง คับ  ระเบี ยบ  ป ระกำศห รือค ำสั่ งเพื่ อปฏิบั ติก ำรให้ เป็ นไปตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 

                                                           
2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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(9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นมและอุตสำหกรรมนมตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

และให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกำศ เร่ือง ข้อบังคับองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนม  
แห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุเกี่ยวกับอุตสำหกรรมโคนม  พ.ศ. 2561 เพื่อให้
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย ใช้ปฏิบัติในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุเกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมโคนม ต่อไป 

3) การบั งคับ ใช้กฎหมาย และการก า กับดู แล ผู้ รับผิดชอบตำมกฎหมำยฉบับ น้ี คือ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติฉบับน้ีมีอ ำนำจออก
กฎกระทรวง และออกประกำศเกี่ยวกับก ำหนดนโยบำย แผนงำน มำตรกำรเพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรเลี้ยง 
โคนม ก ำหนดนโยบำยและแผน กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยน้ ำนมโคและผลิตภัณฑ์นมทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ก ำหนดปริมำณและเงื่อนไขกำรน ำเข้ำ กำรส่งออกน้ ำนมโค นมผงและผลิตภัณฑ์นมก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรค ำนวณต้นทุนในกำรผลิตน้ ำนมโคและก ำหนดรำคำซื้อน้ ำนมโคและ
ผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งก ำหนดวันรับซื้อและวันหยุดรับซื้อน้ ำนมโคของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม ก ำหนด
ระเบียบว่ำด้วยเบี้ยปรับส ำหรับผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบหรือประกำศที่คณะกรรมกำรก ำหนด แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำมพระรำชบัญญัติน้ี และอำจเชิญส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน
หรือบุคคลใดมำให้ข้อเท็จจริง ค ำอธิบำย ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำ รวมทั้งขอเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ประสำนงำน
กับหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเกษตรกรโคนม ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นม และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมนมใน
กำรก ำหนดมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ สถำนที่เลี้ยงโคนมศูนย์รวบรวมน้ ำนมโคและโรงงำนแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบกำรขนส่ง เพื่อให้กำรผลิตและกำรตลำดโคนมและผลิตภัณฑ์นมเข้ำสู่เกณฑ์มำตรฐำน 
และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับโคนมและผลิตภัณฑ์นมก ำหนดข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศหรือค ำสั่งเพื่อปฏิบัติกำรให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ีตลอดจนปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นมและอุตสำหกรรมนมตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมาย 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์นมและอุตสำหกรรมนม ผู้ซื้อ ผู้ขำย
ผลิตภัณฑ์นมและอุตสำหกรรมนมเกษตรกรโคนม และผู้บริโภค 

2.2 ประกาศ 

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้ันตอน  
การท าบันทึกข้อตกลงในการซื้อขายโคนม ปี 2563/2564  ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอน 
กำรท ำบันทึกข้อตกลงในกำรซื้อขำยโคนมระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยโคนม เพื่อด ำเนินกำรออก ข้อบังคับ 
องค์กำรส่งเส ริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุเกี่ ย วกับ
อุตสำหกรรมโคนมต่อไป 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ น้ านมดิบ พ.ศ. 2548 ก ำหนดให้น้ ำนมที่ได้จำกโคนมเพื่อน ำมำใช้เป็น
อำหำรต้องมำจำกฟำร์มโคนมที่ได้มำตรฐำน โดยก ำหนดให้น้ ำนมดิบ (raw mill) หมำยถึง น้ ำนมที่รีดจำกแม่โค
หลังจำกคลอดลูกแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และต้องปรำศจำกน้ ำนมเหลือง (colostrum) โดยมิได้แยกออกหรือ
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เติมวัตถุอื่นใด และไม่ได้ผ่ำนกรรมวิธีใด ๆ ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ ำ ในสภำพปกติ สะอำด มีสีขำวหรือสีขำวนวล 
ปรำศจำกกลิ่นรสที่น่ำรังเกียจ และสิ่งแปลกปลอม ไม่มีกำรตกตะกอนของโปรตีน เมื่อทดสอบขั้นต้นด้วยกำรดู
ปฏิกิริยำของน้ ำนมดิบกับ เอธิลอัลกอฮอล์ที่ควำมเข้มข้น 68 ข ถ้ำไม่ผ่ำนให้ตรวจช้ ำด้วยวิธีต้มเพื่อดูตะกอน 
(clot on boiling test) มีค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) ระหว่ำง 6.6 - 6.9 เน้ือนมไม่รวมมันเนย (solids not 
fat) ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 8.25 จุดเยือกแข็งต้องมีค่ำไม่สูงกว่ำ -0.525 องศำเซลเซียส ค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะที่ 20 
องศำเซลเซียส ต้องมีค่ำไม่ต่ ำกว่ำ 1.028 ชั่วโมงกำรเปลี่ยนสีของเมทธีลีนบลูต้องมำกกว่ำ 4 ชั่วโมง กำรเปลี่ยน
สีของรีซำชูรินที่ 1 ชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่ำ เกรด 4.5 ปรำศจำกจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อระหว่ำงสัตว์และ
คน เช่น วัณโรค เป็นต้น 

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เร่ือง มาตรฐานการรับซื้อน้ านมโค พ.ศ.  2558 
ก ำหนดให้คุณภำพทั่วไปของน้ ำนมโค ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์พิจำรณำกำรรับซื้อต้องเป็นน้ ำนมโคที่รีดได้จำกแม่โค
โดยตรง ไม่มีกำรสกัดหรือผสมสำรอื่นใด ไม่เคยถูกปฏิเสธกำรรับซื้อมำก่อน มีอำยุกำรเก็บรักษำไว้ไม่เกิน 24 
ชั่วโมง มีสี กลิ่น รส ตำมธรรมชำติ มีอุณหภูมิของน้ ำนมโคไม่เกิน 8 องศำเซลเซียส ณ หน้ำโรงงำนมีค่ำควำม
ถ่วงจ ำเพำะ เมื่อตรวจโดย Lactodensimeter มีค่ำระหว่ำง 1.016-1.030 ที่ 20 องศำเชลเชียส หรือระหว่ำง 
1.128-1.034 ที่ 15 องศำเซลเชียส ไม่มีกำรตกตะกอนของโปรตีน  มีค่ำคำมเป็นกรดไม่เกินร้อยละ 0.16 ของ
กรดแลคติค และค่ำ PH อยู่ระหว่ำง 6.6-6.8 ตรวจไม่พบสำรปฏิชีวนะและสำรตกค้ำงที่เป็นพิษ เช่น ยำฆ่ำ
แมลง และสำรพิษจำกเชื้อรำ ตรวจไม่พบสำรปนเปื้อน เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ คลอรีน หรืออื่น ๆ 
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3. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 

3.1 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 25593 (ฉบับ Update 
ล่าสุด) 

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย 

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำอนุญำตให้ประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ที่มีเอกภำพ มีระบบ  
กำรควบคุมและตรวจสอบสุขอนำมัยในกระบวนกำรฆ่ำสัตว์ที่ได้มำตรฐำนและครอบคลุมถึงกระบวนกำรขนส่ง
เน้ือสัตว์ โดยก ำหนดหลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้มีเอกภำพโดยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ
อนุญำตต้ังแต่ต้น และสร้ำงระบบกำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพในกระบวนกำรฆ่ำสัตว์และกำรขนส่งเน้ือสัตว์ 
รวมถึงกำรช ำแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยให้ได้มำตรฐำนยิ่งขึ้น และเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัย
ด้ำนอำหำรอันเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเน้ือสัตว์ที่ถูกสุขอนำมัย 

2) สาระส าคัญของกฎหมาย  พระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์  
พ.ศ. 2559 (3 ฉบับ) และมีกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฯ ได้แก่ พระรำชกฤษฎีกำ (2 ฉบับ) 
กฎกระทรวง (19 ฉบับ) ประกำศ (17 ฉบับ) ระเบียบ (6 ฉบับ) ข้อบังคับ (5 ฉบับ) 

พระรำชบัญญั ติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์ เพื่อกำรจ ำห น่ำยเน้ือสัตว์  พ .ศ. 25 59 (3 ฉบับ )  
สรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

พระรำชบัญญัติฉบับน้ี ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรคณะหน่ึงเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลกำรประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์” มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธำนกรรมกำร อธิบดี 
กรมปศุสัตว์ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจออก
กฎกระทรวง ก ำหนดชนิดของสัตว์ ก ำหนดประเภทของโรงฆ่ำสัตว์ ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ต้ัง เน้ือที่ 
แผนผัง และกำรก่อสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์ซึ่งต้องมีโรงพักสัตว์ด้วย ก ำหนดวันและเวลำฆ่ำสัตว์ วันและเวลำเปิดและ
ปิดโรงฆ่ำสัตว์และโรงพักสัตว์ ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรฆ่ำสัตว์หรือ  
กำรช ำแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ และก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรดูแล
รักษำควำมสะอำดเรียบร้อยภำยในโรงฆ่ำสัตว์และโรงพักสัตว์ เพื่อให้ถูกต้องตำมสุขลักษณะ กำรจัดให้มี  
กำรรวบรวมหรือก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กำรระบำยน้ ำทิ้ง กำรระบำยอำกำศ รวมถึงกำรจัดให้มี  
กำรป้องกันมิให้เกิดเหตุร ำคำญและป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่อหรือโรคระบำดจำกสัตว์ และสุขลักษณะ
ของผู้ปฏิบัติงำนในโรงฆ่ำสัตว์และโรงพักสัตว์ 

รวมถึงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และมำตรฐำนกำรขนส่งสัตว์ไปยังโรงฆ่ำสัตว์และ
กำรขนส่งเน้ือสัตว์จำกโรงฆ่ำสัตว์ไปยังสถำนที่ช ำแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์หรือจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ หลักเกณฑ์ใน
กำรจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้ำสู่โรงฆ่ำสัตว์ และเน้ือสัตว์ที่ออกจำกโรงฆ่ำสัตว์ เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ
ย้อนกลับและเรียกคืนเน้ือสัตว์ และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึ้นทะเบียน กำรเพิกถอน  
กำรขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงำนตรวจโรคสัตว์ 

                                                           
3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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ผู้ใดประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญำต ซึ่งใบอนุญำตให้มีอำยุ 5 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญำต ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ผู้บ ริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจแต่งต้ังพนักงำนตรวจโรคสัตว์ ส ำหรับ  
โรงฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ที่ต้ังอยู่ภำยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน เว้นแต่โรงฆ่ำสัตว์เพื่อ
กำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์เพื่อกำรส่งออกด้วย ให้อธิบดีเป็นผู้แต่งต้ังพนักงำนตรวจโรคสัตว์ 

ผู้ที่ประสงค์จะฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ ให้แจ้งชนิดและจ ำนวนสัตว์ที่ จะฆ่ำ 
แหล่งที่มำของสัตว์ที่จะฆ่ำ วันและเวลำที่จะฆ่ำสัตว์ และชื่อของโรงฆ่ำสัตว์ต่อพนักงำนท้องถิ่นและเสียอำกร
กำรฆ่ำสัตว์ตำมอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และหำกเป็นกรณีกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรส่งออกด้วยให้แจ้งต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ให้พนักงำนตรวจโรคสัตว์ท ำกำรตรวจโรคสัตว์ก่อนกำรฆ่ำสัตว์ และในกรณีที่พนักงำนตรวจ
โรคสัตว์มี เหตุอันควรสงสัยว่ำสัตว์ที่จะฆ่ำน้ันเป็นโรค หรือมีสำรตกค้ำงที่ เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค หรือ  
มีลักษณะไม่เหมำะสมที่จะใช้เน้ือสัตว์น้ันเป็นอำหำร ให้พนักงำนตรวจโรคสัตว์มีอ ำนำจสั่งงดกำรฆ่ำสัตว์และ 
แยกสัตว์น้ันไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ได้ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำสัตว์ที่จะฆ่ำน้ันเป็นโรค หรือมีสำรตกค้ำงที่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภคหรือ 
มีลักษณะไม่เหมำะสมที่จะใช้เน้ือสัตว์น้ันเป็นอำหำร ให้พนักงำนตรวจโรคสัตว์มีค ำสั่งงดกำรฆ่ำสัตว์และแจ้งต่อ
พนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ในกรณีที่เกิดโรคระบำดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำสัตว์ที่จะฆ่ ำเป็น 
โรคระบำด ให้พนักงำนตรวจโรคสัตว์ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคระบำดสัตว์ 

เมื่อได้ฆ่ำสัตว์แล้ว ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำเน้ือสัตว์ออกจำกโรงฆ่ำสัตว์ก่อนที่พนักงำนตรวจโรคสัตว์
จะรับรองให้จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์น้ัน 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำสัตว์ที่ฆ่ำน้ันเป็นโรค หรือมีสำรตกค้ำงที่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค หรือมี
ลักษณะไม่เหมำะสมที่จะใช้เน้ือสัตว์น้ันเป็นอำหำรตำมที่อธิบดีประกำศ ให้พนักงำนตรวจโรคสัตว์มีอ ำนำจ
ท ำลำยเน้ือสัตว์น้ันทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือสั่งให้จัดท ำให้เป็นเน้ือสัตว์ที่เหมำะสมส ำหรับกำรบริโภคก่อนได้ 

ผู้ที่ประสงค์จะจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ของสัตว์ที่ตำยโดยมิได้ถูกฆ่ำ ให้น ำเน้ือสัตว์น้ันซึ่งอยู่ในสภำพ
ที่ยังมิได้ช ำแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์ไปให้พนักงำนตรวจโรคสัตว์ตรวจ หรือในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำเน้ือสัตว์ไป
ให้พนักงำนตรวจโรคสัตว์ตรวจได้ จะขอให้พนักงำนตรวจโรคสัตว์ไปตรวจเน้ือสัตว์น้ันก็ได้  

ห้ำมมิให้ผู้ใดช ำแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ที่มิได้รับกำรรับรองให้
จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ที่มิได้รับกำรรับรองให้จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ หรือฆ่ำสัตว์นอกโรงฆ่ำสัตว์เพื่อกำร
จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำท้องที่ใดไม่มีโรงฆ่ำสัตว์ หรือกรณีที่มีเหตุผลสมควรเป็นพิเศษ ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรอำจประกำศก ำหนดสถำนที่ฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์นอก
โรงฆ่ำสัตว์เป็นคร้ังครำว เมื่อได้ฆ่ำสัตว์นอกโรงฆ่ำสัตว์แล้ว ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำเน้ือสัตว์ออกจำกสถำนที่ที่ท ำ  
กำรฆ่ำสัตว์ก่อนที่พนักงำนตรวจโรคสัตว์จะรับรองให้จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์น้ันแล้ว 
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ในกรณีที่ปรำกฏว่ำสัตว์ที่ฆ่ำน้ันเป็นโรค หรือมีสำรตกค้ำงที่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค หรือมี
ลักษณะไม่เหมำะสมที่จะใช้เน้ือสัตว์น้ันเป็นอำหำร ให้พนักงำนตรวจโรคสัตว์มีอ ำนำจท ำลำยเน้ือสัตว์น้ัน
ทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือสั่งให้จัดท ำให้เป็นเน้ือสัตว์ที่เหมำะสมส ำหรับกำรบริโภคก่อนได้ 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงและประกำศเพื่อปฏิบั ติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี เว้นแต่กำรออก
กฎกระทรวงก ำหนดอำกรและค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติน้ี รวมทั้งกำรลดหรือยกเว้นอำกร
และค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้เป็นอ ำนำจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และกำรออกประกำศตำมมำตรำ 42 (กำรช ำระอำกรกำรฆ่ำสัตว์ กำรคืน
เงินอำกรกำรฆ่ำสัตว์ และกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรรับรองให้จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์) ให้ เป็นอ ำนำจของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมาย 

ผู้ประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ ผู้บริโภค 

3.2 กฎกระทรวง 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2552) ให้ยกเว้นอำกรกำรฆ่ำสัตว์ ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ 
ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ และค่ำธรรมเนียมกำรประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ ส ำหรับกำรฆ่ำไก่ เป็ด 
หรือห่ำนเพื่อจ ำหน่ำยภำยในประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรฆ่ำนอกโรงฆ่ำสัตว์หรือในโรงฆ่ำสัตว์ก็ตำม 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ  
การฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ก ำหนดว่ำ สถำนที่ต้ังโรงฆ่ำสัตว์และโรงพักสัตว์ต้องอยู่ในท ำเลที่ เหมำะสม มีกำร
คมนำคมที่สะดวก มีระบบสำธำรณูปโภคที่ เพียงพอ และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจกำรโรงฆ่ำสัตว์ 
โรงพักสัตว์ และกำรฆ่ำสัตว์ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรำย เหตุร ำคำญ หรือควำมเสียหำยต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่น และห้ำมต้ังอยู่ภำยในบริเวณที่กฎหมำยก ำหนด ทั้งผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วย
ควำมสะอำดของโรงงำน กำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรควบคุม
สุขลักษณะส่วนบุคคล และกำรปฏิบัติงำนด้วย  

3.3 ประกาศ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐา น 
การรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ ผู้ใดที่ประสงค์จะท ำกำรฆ่ำสัตว์ในโรงฆ่ำสัตว์หรือฆ่ำสัตว์นอก
โรงฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ ให้แจ้งรำยละเอียดต่อพนักงำนท้องถิ่น ณ ที่ท ำกำรขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่โรงฆ่ำสัตว์ หรือสถำนที่ฆ่ำสัตว์นอกโรงฆ่ำสัตว์น้ันต้ังอยู่ และหำกเป็นกรณีประสงค์จะท ำกำรฆ่ำ
สัตว์ในโรงฆ่ำสัตว์เพื่อกำรส่งออกด้วย ให้แจ้งรำยละเอียดต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ โรงฆ่ำสัตว์เพื่อกำรส่งออก
น้ัน ทั้งน้ี วันและเวลำสิ้นสุดกำรฆ่ำสัตว์ต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงนับจำกวันและเวลำที่เริ่มกำรฆ่ำสัตว์ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เร่ือง ก าหนดวันส าคัญ
และเวลาท่ีต้องหยุดท าการฆ่าสัตว์ ก ำหนดให้หยุดท ำกำรฆ่ำสัตว์ในวันพระ ยกเว้นสัตว์ปีก และวันส ำคัญ
ตำมที่ก ำหนด 
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4. พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  

4.1 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 4 (ฉบับ Update ล่าสุด)  

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย 

เพื่อให้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรควบคุมและเฝ้ำระวังกำรท ำกำรประมงและกำรขนถ่ำย
สัตว์น้ ำ กำรน ำเข้ำสัตว์น้ ำ และกำรแจ้งข้อมูลกำรเข้ำเทียบท่ำของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยให้เพียงพอ  
ในกำรป้องกันมิให้มีกำรท ำกำรประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้มีมำตรกำรอนุรักษ์  กำรบริหำรจัดกำร  
กำรด ำเนินกำรกับเรือประมง เคร่ืองมือท ำกำรประมง และสัตว์น้ ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่ใช้ มีไว้ หรือได้มำ
จำกกำรท ำกำรประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย และมำตรกำรในกำรคุ้มครองแรงงำนในภำคกำรประมง  
เพื่อยับยั้งกำรกระท ำควำมผิดเน่ืองจำกเป็นควำมผิดร้ำยแรงที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงทรัพยำกรสัตว์น้ ำ 
และกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ  

2) สาระส าคัญของกฎหมาย พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (3 ฉบับ) และมีกฎหมำย
ล ำดับรองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฯ ได้แก่ พระรำชกฤษฎีกำ (11 ฉบับ) กฎกระทรวง (49 ฉบับ) ประกำศ 
(866 ฉบับ) ค ำสั่ง (12 ฉบับ) ระเบียบ (12 ฉบับ) 

พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 (3 ฉบับ) สรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

พระรำชก ำหนดน้ี เพิ่มบทนิยำม ในมำตรำ 5 แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 
เพื่อขยำยกำรบังคับใช้ของกฎหมำย 

“โรงงาน” หมำยควำมว่ำ อำคำร สถำนที่ หรือยำนพำหนะที่ใช้เคร่ืองจักรมีก ำลังรวม  
ต้ังแต่ 5 แรงม้ำหรือก ำลังเทียบเท่ำต้ังแต่ 5 แรงม้ำขึ้นไป หรือใช้คนงำนต้ังแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เคร่ืองจักร
หรือไม่ก็ตำม ส ำหรับบรรจุ แปรรูป เก็บรักษำสัตว์น้ ำ หรือน ำสัตว์น้ ำที่แปรรูปแล้วหรือที่ยังมิได้แปรรูป  
มำบรรจุหีบห่อ แ ต่ไม่รวมถึงเรือประมง เรือบรรทุกสินค้ำ และกิจกำรแพปลำตำมกฎหมำยว่ำด้ วย 
กำรจัดระเบียบกิจกำรแพปลำ 

“เรือขนถ่ายสัตว์น้ า” หมำยควำมว่ำ เรือประมงที่ใช้ท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ ขนส่งสัตว์น้ ำ 
แปรรูปสัตว์น้ ำ หรือเก็บรักษำสัตว์น้ ำเป็นกำรเฉพำะ 

“เรือไร้สัญชาติ” หมำยควำมว่ำ เรือที่ไม่ได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยของประเทศใดประเทศ
หน่ึง หรือเรือที่มี ต้ังแต่สองสัญชำติขึ้นไป หรือเรือที่เปลี่ยนธงในระหว่ำงกำรเดินเรือ แต่ไม่รวมถึงเรือของ  
ผู้มีสัญชำติไทยที่ท ำกำรประมงพื้นบ้ำนหรือประมงน้ ำจืดซึ่งมีขนำดตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

“โรงงาน” หมำยควำมว่ำ อำคำร สถำนที่ หรือยำนพำหนะที่ใช้เคร่ืองจักรมีก ำลังรวม  
ต้ังแต่ 5 แรงม้ำหรือก ำลังเทียบเท่ำต้ังแต่ 5 แรงม้ำขึ้นไป หรือใช้คนงำนต้ังแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เคร่ืองจักร
หรือไม่ก็ตำม ส ำหรับบรรจุ แปรรูป เก็บรักษำสัตว์น้ ำ หรือน ำสัตว์น้ ำที่แปรรูปแล้วหรือที่ยังมิได้แปรรูปมำบรรจุ
หีบห่อ แต่ไม่รวมถึงเรือประมง เรือบรรทุกสินค้ำ และกิจกำรแพปลำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบกิจกำร
แพปลำ 

                                                           
4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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กฎหมำยได้เพิ่มเติมสำระส ำคัญที่ใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน ดังน้ี 

ผู้ใดจะประกอบกิจกำรโรงงำนต้องแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบก่อนด ำเนินกำรประกอบ
กิจกำรโรงงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีประกำศก ำหนด เว้นแต่ได้แจ้งหรือรับใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนแล้ว 

ห้ำมมิให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ้ำงหรือยินยอมให้คนต่ำงด้ำวที่ไม่ได้รับใบอนุญำตท ำงำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวเข้ำท ำงำนในโรงงำน ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืน  
ให้คณะกรรมกำรมำตรกำรทำงปกครองมีค ำสั่งให้หยุดประกอบกิจกำรโรงงำนไม่น้อยกว่ำ 10 วันแต่ไม่เกิน  
20วัน เว้นแต่ในกรณีที่คนต่ำงด้ำวน้ันได้รับใบอนุญำตท ำงำนมำก่อนและอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรต่ออำยุ หรือ
แก้ไขรำยกำรเกี่ยวกับประเภทงำนหรือนำยจ้ำง ให้อธิบดีแจ้งให้อธิบดีกรมกำรจัดหำงำนเพื่อด ำเนินกำรต่ออำยุ
หรือแก้ไขรำยกำรให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ห้ำมมิให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนที่ถูกสั่งปิดโรงงำนประกอบกิจกำรโรงงำน ไม่ว่ำจะมีใบรับ
แจ้งหรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนหรือไม่ก็ตำม และห้ำมมิให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้อนุญำตตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนออกใบรับแจ้งหรือใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนให้แก่บุคคลดังกล่ำวเพื่อประกอบ
กิจกำรโรงงำนตำมพระรำชก ำหนดน้ีอีกภำยใน 10 ปีนับแต่วันถูกสั่งปิดโรงงำนเมื่อมีค ำสั่งให้หยุดประกอบ
กิจกำรโรงงำนหรือปิดโรงงำน ให้กรมประมงแจ้งให้ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมทรำบ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน  
พ.ศ. 2541 ให้คณะกรรมกำรมำตรกำรทำงปกครองมีค ำสั่งให้หยุดประกอบกิจกำรโรงงำนไม่น้อยกว่ำ 10 วัน 
แต่ไม่เกิน 20 วัน 

ในกรณีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบว่ำผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนที่ถูกสั่งให้หยุดประกอบ
กิจกำรโรงงำนกระท ำควำมผิดอีกเป็นคร้ังที่ 2 หรือคร้ังที่ 3 ภำยใน 3 ปีนับแต่วันที่มีค ำสั่งให้หยุดประกอบ
กิจกำรโรงงำน ให้คณะกรรมกำรมำตรกำรทำงปกครองมีค ำสั่งให้หยุดประกอบกิจกำรโรงงำนหรือปิดโรงงำน  

กำรออกใบอนุญำต ต้องระบุจ ำนวนและประเภทเคร่ืองมือท ำกำรประมงที่ได้รับอนุญำต  
ให้ใช้ท ำกำรประมง พื้นที่กำรท ำกำรประมง หรือเงื่อนไขอื่นใดที่จ ำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนบริหำรจัดกำร
กำรประมง และในกรณีเป็นกำรท ำกำรประมงโดยใช้เรือประมงให้ออกให้แก่เจ้ำของเรือประมงและส ำหรับ
เรือประมงแต่ละล ำ โดยจะออกใบอนุญำตให้แก่บุคคลใดเกินจ ำนวนที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดมิได้ 

ห้ำมมิให้ผู้ได้รับใบอนุญำตท ำกำรประมงพื้นบ้ำน ท ำกำรประมงในเขตทะเลนอกชำยฝั่ง  
เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย ในกำรอนุญำตดังกล่ำว อธิบดีจะประกำศอนุญำต
ให้เป็นกำรทั่วไปก็ได้ โดยจะก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรท ำกำรประมงในเขตทะเลนอกชำยฝั่ง  
ด้วยก็ได้ 

กำรออกใบอนุญำต ให้ออกส ำหรับเรือประมงแต่ละล ำ และในใบอนุญำตต้องระบุจ ำนวนและ
ประเภทเคร่ืองมือท ำกำรประมงที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ท ำกำรประมง พื้นที่กำรท ำกำรประมง ปริมำณสัตว์น้ ำ
สูงสุดที่อนุญำตให้ท ำกำรประมง หรือห้วงเวลำที่ก ำหนดให้ท ำ กำรประมงได้ ให้สอดคล้องกับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรท ำกำรประมง และปริมำณผลิตผลสูงสุดของสัตว์น้ ำที่สำมำรถท ำกำรประมงอย่ำงยั่งยืนที่ก ำหนดไว้ใน
แผนบริหำรจัดกำรกำรประมง โดยจะออกใบอนุญำตให้แก่บุคคลใดเกินจ ำนวนที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดมิได้ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองพันธุ์สัตว์น ้ำที่หำยำก หรือป้องกันอันตรำยมิให้เกิดแก่สัตว์น้ ำ
และระบบนิเวศ รัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศก ำหนดห้ำมกำรน ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำน เพำะเลี้ยง หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์น้ ำบำงชนิดได้ 

ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเคร่ืองมือท ำกำรประมงดังต่อไปน้ี 

(1) เคร่ืองมือโพงพำง ร้ัวไซมำนหรือกั้นซู่รั้วไซมำน เคร่ืองมือลี่ หรือเคร่ืองมืออื่นที่มีลักษณะ
และวิธีกำรคล้ำยคลึงกัน 

(2) เคร่ืองมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทำงเข้ำของสัตว์น้ ำสลับซ้ำยขวำอยู่ทำงด้ำนข้ำง  
ใช้ส ำหรับดักสัตว์น้ ำ 

(3) เคร่ืองมืออวนลำกที่มีช่องตำอวนก้นถุงเล็กกว่ำขนำดที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

(4) เคร่ืองมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย 

ควำมดังกล่ำวมิให้ใช้บังคับแก่กำรศึกษำวิจัยซึ่งกระท ำโดยทำงรำชกำร เพื่อประโยชน์ในกำร
หำขนำดช่องตำอวนที่เหมำะสมที่ประชำชนพึงใช้ได้และได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมำยแล้ว และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ท ำกำรประมงพื้นบ้ำนหรือประมงน้ ำจืดที่ได้รับอนุญำตผ่อนผันให้ใช้
เคร่ืองมือท ำกำรประมงตำมรูปแบบของเคร่ืองมือ ขนำดเรือ วิธีกำรท ำกำรประมง พื้นที่ท ำกำรประมง และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ห้ำมมิให้ผู้ใดท ำกำรประมงในพื้นที่และในระยะเวลำฤดูสัตว์น้ ำมีไข่หรือวำงไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 
หรือระยะเวลำอื่นใดที่จ ำเป็นต่อกำรคุ้มครองสัตว์น้ ำตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด เว้นแต่จะใช้เคร่ืองมือ วิธีกำร
ท ำกำรประมง และปฏิบัติตำมเงื่อนไขอื่นบรรดำที่อธิบดีก ำหนด 

เจ้ำของเรือที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยเรือไทยประเภทกำรใช้ท ำกำรประมงและมี
ขนำดตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดต้องด ำเนินกำร ดังต่อไปน้ี 

(1) ติดต้ังระบบติดตำมเรือประมง และดูแลรักษำให้ระบบดังกล่ำวสำมำรถใช้งำนได้
ตลอดเวลำ ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

(2) จัดท ำสมุดบันทึกกำรท ำกำรประมง ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย วันที่เข้ำออกท่ำเทียบ
เรือประมง ประเภทของเคร่ืองมือที่ใช้ท ำกำรประมง พื้นที่ในกำรท ำกำรประมงและต ำแหน่งเรือในขณะจับสัตว์
น้ ำ จุดจอดเรือ ประเภทและปริมำณของสัตว์น้ ำที่จับได้หรือกำรเททิ้งสัตว์น้ ำ กำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ กำรน ำสัตว์น้ ำ
ขึ้นท่ำเทียบเรือประมง ซึ่งต้องรับรองควำมถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือและต้องส่งรำยงำนให้กรมประมงทรำบ 
ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

(3) แจ้งกำรเข้ำออกท่ำเทียบเรือประมงทุกคร้ัง ณ ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออกตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีประกำศก ำหนด และในกรณีเข้ำเทียบท่ำเพื่อขนถ่ำยสัตว์น้ ำ หรือน ำสัตว์น้ ำหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำขึ้นท่ำเทียบเรือประมง ต้องส่งมอบส ำเนำสมุดบันทึกกำรท ำกำรประมง และเอกสำรหลักฐำน
อื่นตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนดด้วย 

(4) จัดท ำเคร่ืองหมำยประจ ำเรือประมงตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

(5) กลับเข้ำท่ำเทียบเรือประมงตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
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ห้ำมมิให้เจ้ำของเรือหรือผู้ควบคุมเรือรับคนประจ ำเรือของเรือล ำอื่นมำท ำงำนระหว่ำง  
น ำเรือประมงออกไปท ำกำรประมงในทะเล เว้นแต่มีเหตุอันจ ำเป็นเพื่อควำมปลอดภัย และได้แจ้งต่อ  
ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออกภำยใน 24 ชั่วโมงหลังจำกมีกำรรับคนประจ ำเรือ 

ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้เรือประมงขนถ่ำยสัตว์น้ ำ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำ 

ห้ำมมิให้เรือประมงที่ท ำกำรประมงพำณิชย์ขนถ่ำยสัตว์น้ ำออกจำกเรือประมง ยกเว้น  
กำรขนถ่ำยไปยังเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ำยสัตว์ น้ ำ หรือน ำสัตว์น้ ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำขึ้นท่ำ  
ณ สถำนที่อื่นใดนอกจำกท่ำเทียบเรือประมง หรือสถำนที่ที่เป็นกิจกำรแพปลำ 

ห้ำมมิให้มีกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำในทะเล เว้นแต่เป็นกำรขนถ่ำยไปยังเรือที่ได้จดทะเบียน  
เป็นเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำ โดยเจ้ำของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่ท ำกำรประมงต้องได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร
หรือช่องทำงอื่นท ำนองเดียวกันจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนด ำเนินกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ และต้องรำยงำน  
กำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำซึ่ งรับรองควำมถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หลัง  
กำรด ำเนินกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ 

เจ้ำของเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำที่มีขนำดตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด ทั้งต้องมีกำรติดต้ังระบบ
ติดตำมเรือประมง จัดท ำหนังสือก ำกับกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำซึ่งรับรองควำมถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ แจ้งกำรเข้ำ
ออกท่ำเทียบเรือประมงทุกคร้ัง ณ ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออก ได้รับอนุมัติ แผนกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ 
จำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนออกไปท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ มีผู้สังเกตกำรณ์ประจ ำอยู่ในเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำ  
ตำมหลักเกณฑ์ของรัฐชำยฝั่งหรือขององค์กำรระหว่ำงประเทศที่มีเขตอ ำนำจเหนือพื้นที่ที่ตนเข้ำไปท ำ  
กำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำก ำหนด กลับเข้ำท่ำเทียบเรือประมงตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
และจัดท ำเคร่ืองหมำยประจ ำเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำ 

เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะน ำสัตว์น้ ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร จะต้องแจ้งล่วงหน้ำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่น้อยกว่ำระยะเวลำที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด  
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลตำมวรรคหน่ึงและแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือทรำบภำยในระยะเวลำที่รัฐมนตรี
ประกำศก ำหนด 

ในกรณีที่เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในวรรคหน่ึง 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเรือประมงดังกล่ำวได้ท ำกำรประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือเกี่ยวข้องกับกำรท ำ
กำรประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจปฏิเสธกำรเข้ำเทียบท่ำ หรือจะอนุญำตให้เข้ำเทียบ
ท่ำได้ เฉพำะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อควำมปลอดภัยของคนประจ ำเรือหรือตัวเรือประมง หรือ
เพื่อกำรตรวจสอบเรือและกำรด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรท ำกำรประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมำยซึ่งมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำกับกำรปฏิเสธกำรเข้ำเทียบท่ำ 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมกำรประมง คณะกรรมกำรนโยบำยประมงแห่งชำติ คณะกรรมกำรประมงประจ ำจังหวัด มีอ ำนำจออก
กฎกระทรวงก ำหนดค่ำอำกรและค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชก ำหนดน้ี ลดหรือยกเว้นค่ำอำกรและ
ค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอื่นเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชก ำหนดน้ี ประกำศให้งดกำรออกใบอนุญำตท ำ
กำรประมงไว้เป็นกำรชั่วครำว ลดปริมำณกำรจับสัตว์น้ ำลงตำมที่เห็นสมควร ประกำศห้ำมจับสัตว์น้ ำในเขตพื้นที่
รักษำพันธุ์สัตว์น้ ำ ประกำศก ำหนดขึ้นเรือประมง ประกำศก ำหนดลงสู่ที่จับสัตว์น้ ำ ประกำศก ำหนดห้ำมกำร
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น ำเข้ำ ส่งออก น ำผ่ำน เพำะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ ำบำงชนิด ประกำศห้ำมจับสัตว์น้ ำชนิดที่เลี้ยง
ลูกด้วยนม สัตว์น้ ำที่หำยำกหรือใกล้สูญพันธุ์ ประกำศก ำหนดเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนำดของเรือ วิธีที่ใช้ 
บริเวณพื้นที่ หรือระยะเวลำในกำรท ำกำรประมง 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมาย 

ผู้ท ำกำรประมง เจ้ำของเรือประมง ผู้ควบคุมเรือประมง ชำวประมง ผู้จับสัตว์น้ ำ ผู้เพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ เจ้ำของท่ำเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจกำรแพปลำ ผู้ขนถ่ำยสัตว์น้ ำ เจ้ำของเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำ 
เจ้ำของเรือเก็บรักษำสัตว์น้ ำ ผู้ส่งออก-น ำเข้ำสัตว์น้ ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ 

4.2 กฎกระทรวง 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท่ีจับสัต ว์น้ า 
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559 ก ำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะท ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในที่จับสัตว์
น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินตำม ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ พร้อมด้วยเอกสำร
หรือหลักฐำน กรณีท ำกำรเพำะเลี้ย งสัตว์ น้ ำในกรุงเทพมหำนคร  ให้ยื่น ณ  ส ำนักงำนประมงพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร กรมประมง กรณีท ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ หรือ
ส ำนักงำนประมงอ ำเภอแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะท ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในท่ีจั บสัตว์น้ า  
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ท ำกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำในที่จับสัตว์น้ ำซึ่งเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน แห่งกฎกระทรวงก ำหนดค่ำอำกรและค่ำธรรมเนียม
เกี่ยวกับกำรประมง พ.ศ. 2559 แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตในแต่ละพื้นที่เพียงคร้ังเดียว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่กฎกระทรวง
น้ีใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้ 
ผู้ที่จะท ำกำรประมงพำณิชย์ ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย พร้อมด้วยเอกสำร
หรือหลักฐำน ในกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่น ณ ส ำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง  ส่วนจังหวัด
อื่น ให้ยื่น ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือส ำนักงำนประมงอ ำเภอแห่งท้องที่ที่มีอำณำเขตติดทะเล เมื่อได้รับค ำขอรับ
ใบอนุญำตแล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกใบรับค ำขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำต และด ำเนินกำรตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องและครบถ้วนของค ำขอรับใบอนุญำตและเอกสำรหรือหลักฐำนต่ำง ๆ กำรพิจำรณำอนุญำตให้ท ำ
กำรประมงพำณิชย์ ให้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี (1) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมีสิทธิท ำกำรประมงตำม
กฎหมำย (2) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 39 (3) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะท ำกำรประมง (4) เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรำยชื่อเรือประมงที่ท ำ
กำรประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย (5) เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนำดต้ังแต่ 10 ยี่ตันกรอสขึ้นไป หรือเป็น
เรือที่ใช้เคร่ืองยนต์มีก ำลังแรงม้ำถึงขนำดที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด (6) ในกรณีที่เรือประมงเป็นเรือประมง
ไทย ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตำมกฎหมำยว่ำด้วยเรือไทย (7) เคร่ืองมือท ำกำรประมงที่จะ
ขออนุญำตใช้ท ำกำรประมงต้องไม่เป็นเคร่ืองมือท ำกำรประมงที่ห้ำมใช้ท ำกำรประมง (8) เรือประมงต้องมี
ใบอนุญำตใช้ (9) เรือประมงมีกำรติดต้ังระบบติดตำมเรือประมง (10) เรือประมงต้องไม่อยู่ในระหว่ำงถูก
ด ำเนินคดี (11) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมีหนังสือรับรองมำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย 
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กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2559 
ก ำหนดให้ยื่นค ำขอจดทะเบียนต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย ส ำหรับในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่น  
ณ ส ำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนคร กรมประมง ในกรณีที่ท่ ำเทียบเรือประมงน้ันต้ังอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ส่วน จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือส ำนักงำนประมงอ ำเภอแห่งท้องที่ที่ท่ำเทียบ
เรือประมงน้ันต้ังอยู่ เมื่อได้รับค ำขอจดทะเบียนแล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วน
ของค ำขอจดทะเบียนและเอกสำรหรือหลักฐำนต่ำง ๆ 

กฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝ่ัง พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้เขตทะเลชำยฝั่งในบริเวณใดมีระยะ
นับจำกแนวชำยฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมำกกว่ำ 3 ไมล์ทะเลก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 1.5 ไมล์ทะเลและไม่เกิน 
12 ไมล์ทะเล สมควรก ำหนดเขตทะเลชำยฝั่งของจังหวัดที่มีแผ่นดินติดทะเล ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดตรัง จังหวัดตรำด จังหวัดพังงำ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
ให้มีระยะนับจำกแนวชำยฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมำกกว่ำ 3 ไมล์ทะเล เพื่อประโยชน์ในกำรก ำหนดมำตรกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ ำในเขตทะเลชำยฝั่งให้อยู่ในภำวะที่เหมำะสมและสำมำรถท ำกำรประมงได้อย่ำง
ยั่งยืน จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 

กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างานของคนประจ าเรือ 
พ.ศ. 2559 ก ำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ต้องจัดให้มีระบบควำมปลอดภัย สุขอนำมัย 
และสวัสดิภำพในกำรท ำงำนของคนประจ ำเรือ เพื่อให้คนประจ ำเรือมีควำมปลอดภั ย สุขอนำมัย และ 
สวัสดิภำพในกำรท ำงำนที่เหมำะสม 

4.3 ประกาศ 

ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต 
และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเลของเรือประมง พ.ศ.  2558 ก ำหนดให้เจ้ำของหรือผู้ควบคุมเรือ 
ที่ท ำกำรประมงแจ้งขออนุญำตขนถ่ำยสัตว์ น้ ำในทะเลต่อศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออกก่อนด ำเนินกำร 
ขนถ่ำยสัตว์น้ ำในทะเล พร้อมแจ้งชื่อเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำในทะเล
ไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง โดยทำงโทรศัพท์ โทรสำร วิทยุสื่อสำร หรือช่องทำงอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม และ
ส ำหรับกรณีก่อนด ำเนินกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำในทะเลนอกน่ำนน้ ำไทย ให้เจ้ำของหรือผู้ควบคุมเรือที่ท ำกำรประมง
แจ้งขออนุญำตขนถ่ำยสัตว์น้ ำในทะเลต่อศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออก พร้อมแจ้งชื่อเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำ  
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำในทะเลไม่น้อยกว่ำ 48 ชั่วโมง โดยทำงโทรศัพท์ โทรสำร วิทยุ
สื่อสำร หรือช่องทำงอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมง พ.ศ. 2559 ก ำหนดให้เจ้ำของเรือผู้ใดประสงค์จะให้ผู้มีสัญชำติไทยซึ่งมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ  18 ป ีท ำงำนใน
เรือประมงต้องจัดให้ผู้ น้ันยื่นค ำขอรับหนังสือคนประจ ำเรือต่อกรมเจ้ำท่ำตำมระเบียบกรมเจ้ำท่ำ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรออกหนังสือคนประจ ำเรือประมง พ.ศ. 2558 ในกรณีที่เจ้ำของเรือผู้ใดมีคนประจ ำเรือ  
ซึ่งมีสัญชำติไทยท ำงำนอยู่ในเรือประมงอยู่ก่อนแล้วและผู้ น้ันยังไม่มีหนังสื อคนประจ ำเรือให้ด ำเนินกำร 
ตำมวรรคหน่ึงส ำหรับคนประจ ำเรือน้ัน ภำยใน 120 วันนับแต่วันที่ประกำศน้ีมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่กรม
เจ้ำท่ำไม่สำมำรถออกหนังสือคนประจ ำเรือให้แก่ผู้ยื่นค ำขอได้ในวันที่ยื่นค ำขอให้ออกใบรับค ำขอตำมแบบ  
แนบท้ำยประกำศน้ีเพื่อใช้แทนหนังสือคนประจ ำเรือตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องน ำ 
ใบรับค ำขอมำคืนเจ้ำหน้ำที่ในวันที่มำรับหนังสือคนประจ ำเรือ 
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ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบ
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์  พ.ศ. 2559 ก ำหนดให้เจ้ำของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มีขนำดต้ังแต่  
30 ตันกรอสขึ้นไป และเจ้ำของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มีขนำดต้ังแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เคร่ืองมือท ำกำร
ประมงประเภทอวนลำก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลำกะตัก ซึ่ งออกไปท ำกำรประมงพำณิ ชย์  
ต้องด ำเนินกำรแจ้งกำรเข้ำออกท่ำเทียบเรือประมงทุกคร้ั ง ด้วยวิธีกำรแจ้งโดยตรงหรือโดยทำงโทรสำร  
ตำมแบบที่ก ำหนดท้ำยประกำศน้ี ไปยังศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออก และส ำหรับกรณีกำรแจ้งกำรเข้ำออก
ท่ำเทียบเรือประมง ให้แจ้งภำยในระยะเวลำ 24 ชั่วโมง แต่ไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมงก่อนกำรน ำเรือเข้ำหรือ 
ออกจำกท่ำเทียบเรือประมง แล้วแต่กรณี 

ประกาศกรมประมงเร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแล
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้ 
ผู้ได้รับใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ที่ใช้เรือขนำดต้ังแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไปติดต้ังระบบติดตำมเรือประมงตำม
มำตรฐำนสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก ำหนดเชิงหน้ำที่ของระบบติดตำมเรือประมงส ำหรับเรือประมง
พำณิชย์ และเมื่อมีกำรติดต้ังระบบติดตำมเรือในเรือประมงล ำใดแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญำตท ำกำรประมง
พำณิชย์แจ้งข้อมูล รหัสกล่อง หรือรหัสอุปกรณ์ ชื่อ หรือหมำย เลขทะเบียนเรือ ภำพถ่ำยเรือตำมแบบใบ
รำยงำนกำรติดต้ังอุปกรณ์ระบุต ำแหน่งเรือประมงแนบท้ำยประกำศน้ี ต่อศูนย์ปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังและ
คำดกำรณ์สถำนกำรณ์ด้ำนกำรประมง กรมประมง ภำยใน 7 วัน หลังจำกด ำเนินกำรติดต้ังแล้วเสร็จ 

4.4 ค าสั่ง 

ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ี 907/2559 เร่ือง แต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม 
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำในสังกัดกรมประมงผู้ด ำรง
ต ำแหน่งดังต่อไปน้ี เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 

(1) อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ตรวจรำชกำรกรม ผู้อ ำนวยกำรกอง 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เขต ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ หัวหน้ำศูนย์ หัวหน้ำหน่วย หัวหน้ำด่ำนซึ่งสังกัดรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง ให้มีอ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติกำรตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด 

(2) นักวิชำกำรประมง นักวิชำกำรผลิตภัณฑ์อำหำร นักวิชำกำรสถิติ นักวิชำกำรเผยแพร่  
นักเดินเรือ นิติกร เศรษฐกร นำยช่ำงกลเรือ เจ้ำพนักงำนประมง เจ้ำพนักงำนธุรกำร เจ้ำพนักงำนสถิติ  
เจ้ำพนักงำนสื่อสำร เจ้ำพนักงำนเดินเรือ นำยช่ำงเคร่ืองกล และลูกจ้ำงประจ ำกองตรวจกำรประมงผู้ด ำรง
ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือ นำยท้ำยเรือกลชำยทะเล ช่ำงเคร่ืองยนต์ ช่ำงเคร่ืองเรือ ซึ่งสังกัดรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง  

(3) นักวิชำกำรผลิตภัณฑ์อำหำร ซึ่งสังกัดรำชกำรบริหำรส่วนกลำง กรมประมง  
(4) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนคร หัวหน้ำกลุ่ม หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำประมงเขตพื้นที่นักวิชำกำร

ประมง เจ้ำพนักงำนประมง ซึ่งสังกัดส ำนักงำนประมงพื้นที่กรุงเทพมหำนคร  
(5) ประมงจังหวัด หัวหน้ำกลุ่ม ประมงอ ำเภอ นักวิชำกำรประมง เจ้ำพนักงำนประมง ซึ่งสังกัด

รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  
(6) ประมงจังหวัด หัวหน้ำกลุ่ม ประมงอ ำเภอ ซึ่งสังกัดรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  
(7) หัวหน้ำฝ่ำย นักจัดกำรงำนทั่วไป เจ้ำพนักงำนธุรกำร และลูก จ้ำงประจ ำผู้ด ำรงต ำแหน่ง

นำยท้ำยเรือ นำยท้ำยเรือกลชำยทะเล ช่ำงเคร่ืองเรือ ซึ่งสังกัดรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 2-30 

5. พระราชบัญญัตมิาตรฐานสนิคา้เกษตร พ.ศ. 2551 

5.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 25515 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย เพื่อกำรก ำหนดให้สินค้ำเกษตรต้องอยู่ภำยใต้มำตรฐำนบังคับ
ทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนทั้งกำรออกใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น ำเข้ำสินค้ำเกษตร รวมถึงกำรก ำหนด
ค่ำบริกำรตรวจสอบและรับรองกำรได้รับยกเว้นกำรตรวจสอบและได้ใบรับรองตำมมำตรฐำนบังคับ และ  
กำรก ำหนดให้มีกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกต่ำงประเทศที่มีมำตรฐำนทัดเทียมหรือมำตรฐำนแตกต่ำงกับ
มำตรฐำนบังคับได้โดยต้องมีข้อตกลงหรือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรยอมรับผลกำรตรวจสอบ
และรับรองมำตรฐำนซึ่งกันและกัน นอกจำกน้ี ยังมีกำรก ำหนดเคร่ืองหมำยรับรองมำตรฐำนส ำหรับสินค้ำ
เกษตร ตลอดจนบทก ำหนดโทษที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว และ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนยิ่งขึ้น 

2) สาระส าคัญของกฎหมาย พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. 2551 (7 ฉบับ) และมี
กฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฯ ได้แก่ กฎกระทรวง (21 ฉบับ) ประกำศ (408 ฉบับ) ระเบียบ (2 
ฉบับ) 

พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. 2551 (7 ฉบับ) สรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

พระรำชบัญญัติฉบับน้ีก ำหนดให้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำเกษตรทั้งที่เป็นมำตรฐำนบังคับ
และมำตรฐำนทั่วไป และให้มีผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนซึ่งได้รับใบอนุญำต 

กฎหมำย น้ีก ำหนดให้มี คณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตร ประกอบด้วยผู้แทน 
ภำครำชกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภำคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ และมีเลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังน้ี (1) ก ำหนดนโยบำย แผนงำน (2) พิจำรณำเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรก ำหนด แก้ไข และยกเลิกมำตรฐำน (3) พิจำรณำเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกำรออก
กฎกระทรวงและประกำศเกี่ยวกับมำตรฐำน (4) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
(5) พิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่ง (6) ออกประกำศ และค ำสั่งอื่นใด (7) พิจำรณำข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์
หรือเทคโนโลยี หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับมำตรฐำน (8) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่พระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่น
บัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

ในกำรก ำหนดมำตรฐำนบังคับหรือมำตรฐำนทั่วไปส ำหรับสินค้ำเกษตรน้ัน ให้ออกเป็น
กฎกระทรวง โดยให้ก ำหนดในเรื่องดังต่อไปน้ีอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงก็ได้ 

(1) วิธีกำร กรรมวิธี หรือกระบวนกำรจัดกำรกำรผลิตหรือคุณลักษณะของสินค้ำเกษตร  
ที่เกี่ยวกับคุณภำพและควำมปลอดภัยทำงเคมี ชีวภำพ กำยภำพ ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยหรือสุขอนำมัย
พืช หรือลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) หีบห่อ กำรบรรจุหีบห่อ กำรท ำเคร่ืองหมำยหรือฉลำก 

(3) กำรตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบ ทดลอง วิเครำะห์ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับ (1) หรือ (2) 

                                                           
5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99


รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 2-31 

(4) ข้อก ำหนดรำยกำรอย่ำงอื่ นที่ เกี่ ยวกับสินค้ำเกษตรตำมที่ รัฐมนตรีประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

ในกรณีที่มีกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนบังคับส ำหรับสินค้ำเกษตรใด ห้ำมผู้ใดผลิต ส่งออก 
หรือน ำเข้ำซึ่งสินค้ำเกษตรน้ัน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น ำเข้ำ แล้วแต่กรณี  
กำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งจะก ำหนดขนำดหรือลักษณะของกิจกำรของผู้ผลิตให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญำตก็ได้ 

ใบอนุญำตให้ใช้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น ำเข้ำที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญำตเท่ำน้ันและให้มีอำยุ 
3 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด (มำตรำ 22) 

ผู้รับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น ำเข้ำต้องแสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิดเผยและ  
เห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ท ำกำรของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น ำเข้ำน้ันที่ระบุไว้ในใบอนุญำต (มำตรำ 23) 

ในกรณีที่มีกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนบังคับส ำหรับสินค้ำเกษตรใด ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ
ผู้น ำเข้ำ แล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้ำเกษตรน้ัน ต้องขอรับกำรตรวจสอบและได้รับใบรับรองตำมมำตรฐำนบังคับจำก
ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนโดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่มีกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดขนำดหรือลักษณะของกิจกำรของผู้ผลิตให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญำตแล้ว ให้ผู้ผลิตน้ันได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับกำรตรวจสอบและได้รับใบรับรองตำมมำตรฐำนบังคับจำก
ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน 

คณะกรรมกำรอำจประกำศกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกต่ำงประเทศที่มีมำตรฐำนทัดเทียมกับ
มำตรฐำนบังคับไม่ต้องได้รับใบรับรอง หำกปรำกฏว่ำสินค้ำเกษตรน้ันได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน
จำกประเทศน้ันที่มีข้อตกลงหรือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรยอมรับผลกำรตรวจสอบและรับรอง
มำตรฐำนซึ่งกันและกัน 

ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในทำงเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมกำร
อำจประกำศยกเว้นให้มีกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกต่ำงประเทศตำมวรรคหน่ึงที่ไม่มีข้อตกลงหรือควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรยอมรับผลกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนซึ่งกันและกันได้ แต่สินค้ำเกษตรน้ัน
ต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนจำกประเทศดังกล่ำวแล้ว 

กำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกประเทศที่มีมำตรฐำนแตกต่ำงจำกมำตรฐำนบังคับ หำกผู้น ำเข้ำ
ประสงค์จะขอรับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนตำมมำตรฐำนบังคับจำกผู้ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำน
ของต่ำงประเทศที่มีข้อตกลงหรือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรยอมรับผลกำรตรวจสอบและรับรอง
มำตรฐำนซึ่งกันและกันก็ให้กระท ำได้ แต่ผู้ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนของประเทศน้ันต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำนด้วย 

ในกรณีที่สินค้ำเกษตรได้รับกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนแล้ว ต่อมำปรำกฏแก่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ว่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนดังกล่ำว ให้ส ำนักงำนมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น ำเข้ำ แล้วแต่
กรณี ด ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุงสินค้ำเกษตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนน้ันภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำน
ก ำหนด หำกไม่สำมำรถแก้ไขหรือปรับปรุงได้หรือหำกปล่อยให้เน่ินช้ำไปอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขอนำมัย
ของประชำชน พืช หรือสัตว์ ให้ส ำนักงำนมีอ ำนำจสั่งให้ท ำลำยหรือให้ส่งสินค้ำเกษตรน้ันกลับคืนภำยใน
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ระยะเวลำที่ส ำนักงำนก ำหนด โดยให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น ำเข้ำ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับ
กำรท ำลำยหรือกำรส่งกลับคืน ซึ่งสินค้ำเกษตรน้ัน 

ให้ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบและรับรอง
มำตรฐำนต่อส ำนักงำนทุกรอบ 3 เดือนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ส ำนักงำนประกำศก ำหนดเก็บ
รักษำผลกำรตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนและเอกสำรที่ เกี่ยวข้องไว้เป็นเวลำ 3 ปีเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยอำจจะเก็บรักษำในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำ
ด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

สินค้ำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนส ำหรับสินค้ำเกษตร ต้องแสดงเคร่ืองหมำยกำรรับรอง  
ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) เคร่ืองหมำยรับรองมำตรฐำนบังคับ (2) เคร่ืองหมำยรับรองมำตรฐำนทั่วไป และผู้ผลิต  
ผู้ส่งออก หรือผู้น ำเข้ำสินค้ำเกษตรตำมมำตรฐำนบังคับต้องแสดงเคร่ืองหมำยรับรองมำตรฐำน ก่อนน ำออก
จำกสถำนที่ผลิตหรือรับมอบไปจำกเจ้ำพนักงำนศุลกำกร 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตร และส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร มีอ ำนำจแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
กับออกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติน้ี ยกเว้นค่ำธรรมเนียม และ
ก ำหนดกิจกำรอื่นกับออกประกำศเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี ออกกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำน
ส ำหรับสินค้ำเกษตรน้ันเป็นมำตรฐำนบังคับหรือออกประกำศก ำหนดมำตรฐำนส ำหรับสินค้ำเกษตรน้ันเป็น
มำตรฐำนทั่วไป 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมาย ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น ำเข้ำ ที่จะต้องปฏิบัติตำมกระบวนกำร
จัดกำรกำรผลิตหรือคุณลักษณะของสินค้ำเกษตรที่ เกี่ยวกับคุณภำพและควำมปลอดภัยทำงเคมี ชีวภำพ 
กำยภำพ ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยหรือสุขอนำมัยพืช หรือลักษณะอื่นที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรหีบห่อ  
กำรบรรจุหีบห่อ กำรท ำเคร่ืองหมำยหรือฉลำก และกำรตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบ ทดลอง วิเครำะห์ หรือ
วิจัยที่เกี่ยวกับสินค้ำเกษตร 

5.2 กฎกระทรวง 

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น ำเข้ำ
สินค้ำเกษตรที่มีกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนบังคับ ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อผู้อนุญำต พร้อมด้วยข้อมูล 
เอกสำร หรือหลักฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2563 ได้ก ำหนดเคร่ืองหมำยแสดงกำรรับรองมำตรฐำนส ำหรับสินค้ำเกษตร และให้กำรใช้หรือ
กำรแสดงเคร่ืองหมำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. 2553 ก ำหนดให้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญำต 
เป็นผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำน ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อส ำนักงำน ตำมแบบค ำขอพร้อมด้วย
เอกสำรและหลักฐำนและให้ส ำนักงำนตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ขอรับใบอนุญำตก่อน
ออกใบอนุญำต 
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5.3 ประกาศ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มีสำระส ำคัญเป็นกำรแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่ต ำแหน่ง
ต่ำง ๆ ให้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และมีอ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี  

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานท่ัวไป พ.ศ. 2562 ค่ำบริกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
ส ำหรับมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่ดี ส ำหรับสินค้ำเกษตรประเภทประมง ประเภทปศุสัตว์ และ
ประเภทอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ท้ำยประกำศน้ี และก ำหนดค่ำใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
ส ำหรับมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่ดี ส ำหรับบุคคลธรรมดำ ไม่เกินฉบับละ 500 บำท และส ำหรับ 
นิติบุคคล ไม่เกินฉบับละ 1,000 บำท 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2562 ก ำหนด ค่ำบริกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรส ำหรับมำตรฐำนบังคับ เรื่องข้อก ำหนดปริมำณอะฟลำทอกซินในเมล็ดถั่วลิสง กระบวนกำรรมผลไม้สด
ด้วยก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตวน้ ำที่ดีส ำหรับฟำร์มผลิตลูกกุ้งขำวแวนนำไม
ปลอดโรค กำรปฏิบัติที่ดีส ำหรับศูนย์รวบรวมน้ ำนมดิบ กำรปฏิบั ติที่ดีส ำหรับกำรผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง และ
หลักปฏิบัติส ำหรับกำรผลิตเชื้อเห็ด ให้เป็นไปตำมตำรำงท้ำยประกำศ 

กฎกระทรวงการขอรับการตรวจสอบและรับรอง และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น ำเข้ำสินค้ำเกษตรที่ประสงค์จะ ขอรับกำร
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนสินค้ำเกษตร ให้ยื่นค ำขอรับกำรตรวจสอบและรับรองต่อผู้ประกอบกำร
ตรวจสอบมำตรฐำนตำมแบบที่เลขำธิกำรก ำหนด พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอน้ัน 
ผู้ยื่นค ำขออำจยื่นค ำขอผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ผลกำรตรวจสอบเป็น ไปตำมมำตรฐำน  
ให้ผู้ประกอบกำรตรวจสอบมำตรฐำนออกใบรับรองส ำหรับสินค้ำเกษตรให้แก่ผู้ยื่นค ำขอ โดยถือตำมประกำศ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตรว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรออกใบรับรอง
ส ำหรับสินค้ำเกษตรที่มีกฎกระทรวงก ำหนดให้เป็นมำตรฐำนบังคับ 
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6. พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

6.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 25356 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ เน่ืองจำก ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ำกำรสำธำรณสุขเป็น
เรื่องเกี่ยวพันกับควำมเป็นอยู่และสภำพแวดล้อมของมนุษย์อย่ำงใกล้ชิด แต่บทบัญญัติของกฎหมำยปัจจุบันยัง
มิได้ก ำหนดมำตรกำรก ำกับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมไว้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 
นอกจำกน้ี สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรควบคุมให้มีลักษณะกำรก ำกับดูแลและติดตำม และปรับปรุง
อ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่และบทก ำหนดโทษตำมกฎหมำยปัจจุบันให้สำมำรถบังคับให้มีกำรปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ของกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ฉะน้ัน เพื่อให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพของสังคมปัจจุบัน และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในด้ำนกำรก ำกับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม สมควรปรับปรุง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขและกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรใช้อุจจำระเป็นปุ๋ยเสียใหม่ และรวม
กฎหมำยทั้ง 2 ฉบับดังกล่ำวเป็นฉบับเดียวกัน จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

2) สรุปสาระส าคัญของ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 (5 ฉบับ) และมีกฎหมำย
ล ำดับรองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฯ ได้แก่ กฎกระทรวง (12 ฉบับ) ประกำศ (61 ฉบับ) ข้อบัญญัติ (5440 
ฉบับ) 

พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 (5 ฉบับ) สรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

2.1) นิยำมควำมหมำยของค ำที่ เกี่ ยวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่  “สิ่ งปฏิกูล”
หมำยควำมว่ำ อุจจำระหรือปัสสำวะ และหมำยควำมรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมำยควำมว่ำ เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ เศษวัตถุ 
ถุงพลำสติก ภำชนะที่ใส่อำหำร เถ้ำ มูลสัตว์ ซำกสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวำดจำกถนน ตลำด ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อื่น และหมำยควำมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน 

“ที่หรือทำงสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อำคำร” หมำยควำมว่ำ ตึก บ้ำน เรือน โรง ร้ำน แพ คลังสินค้ำ ส ำนักงำนหรือสิ่งที่
สร้ำงขึ้นอย่ำงอื่นซึ่งบุคคลอำจเข้ำอยู่หรือเข้ำใช้สอยได้ 

“ตลำด” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้ำใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำ
ประเภทสัตว์ เน้ือสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออำหำรอันมีสภำพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่ำย 
ทั้งน้ี ไม่ว่ำจะมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตำม และหมำยควำมรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส ำหรับ
ให้ผู้ค้ำใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทดังกล่ำวเป็นประจ ำหรือเป็นคร้ังครำวหรือตำมวันที่ก ำหนด 

“สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร” หมำยควำมว่ำ อำคำร สถำนที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่
หรือทำงสำธำรณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอำหำรหรือปรุงอำหำรจนส ำเร็จและจ ำหน่ำยให้ผู้ซื้อสำมำรถบริโภค 
ได้ทันที ทั้งน้ี ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ ำหน่ำยโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส ำหรับกำรบริโภค ณ ที่น้ัน หรือน ำไปบริโภคที่อื่น 
ก็ตำม 

                                                           
6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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“สถำนที่สะสมอำหำร” หมำยควำมว่ำ อำคำร สถำนที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือ
ทำงสำธำรณะ ที่จัดไว้ส ำหรับเก็บอำหำรอันมีสภำพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออำหำรในรูปลักษณะอื่นใด  
ซึ่งผู้ซื้อต้องน ำไปท ำ ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภำยหลัง 

2.1) มี 16 หมวด 90 มาตรา สรุปได้ดังนี้ 

หมวด 1 บทท่ัวไป (มำตรำ 6 - มำตรำ 8/1) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรี
ตำมพระรำชบัญญัติน้ีในกำรออกกฎกระทรวงต่ำง ๆ ได้แก่ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรใน 
กำรควบคุมหรือก ำกับดูแลส ำหรับกิจกำรหรือกำรด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง  ๆ ตำมพระรำชบัญญัติน้ี และ 
กำรก ำหนดมำตรฐำนสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน และวิธีด ำเนินกำรเพื่อ
ตรวจสอบควบคุมหรือก ำกับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรง
ชีพของประชำชน โดยมีรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีกิจกำรหรือกำรด ำเนินกำรตำม
กฎกระทรวงดังกล่ำวที่อยู่ในเขตอ ำนำจของท้องถิ่นน้ัน และอ ำนำจของอธิบดีกรมอนำมัยที่มีอ ำนำจออกค ำสั่ง
ให้เจ้ำของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรก่อให้เกิดหรืออำจเกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสภำพ  
ควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน แก้ไขหรือป้องกันควำมเสียหำยดังกล่ำวได้ตำมที่
เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิด ำเนินกำรแทนโดยคิดค่ำใช้จ่ำยจำกบุคคลเหล่ำน้ันได้ 

หมวด 2 คณะกรรมการสาธารณสุข (มำตรำ 9 - มำตรำ 17/5) ที่กล่ำวถึง  

(1) กำรจัดต้ัง “คณะกรรมกำรสำธำรณสุข” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
เป็นประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธำธิกำรและ  
ผังเมือง อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ อธิบดี
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
นำยกสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย นำยกสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
นำยกสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 4 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ัง
จำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์ในด้ำนกฎหมำยกำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม และ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมกำรให้อธิบดีกรมอนำมัยเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ 

- เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำนและมำตรกำร
เกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข และพิจำรณำให้ควำมเห็นในเร่ืองใด ๆ เกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขตำมที่รัฐมนตรี
มอบหมำย 

- ศึกษำ วิเครำะห์และให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และค ำสั่งเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข 

- ให้ค ำแนะน ำต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง และต่อรำชกำรส่วนท้องถิ่นใน
กำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

- ให้ ค ำป รึกษ ำแนะน ำแก่ เจ้ ำพ นัก งำนท้ อ งถิ่ น ในก ำรป ฏิบั ติ ก ำรตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 

- ก ำหนดโครงกำรและประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรและรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 2-36 

- ควบคุม สอดส่องกำรปฏิบั ติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่ ใน 
กำรปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขเพื่อรำยงำนต่อรัฐมนตรี 

- ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด
และคณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนครในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดไว้ 

(2) มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรในระดับพื้นที่ 2 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็ น
ประธำนกรรมกำร อัยกำรจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัด สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
เป็นกรรมกำร นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 คน และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 คน ซึ่งผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดแต่งต้ัง เป็นกรรมกำร และในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดต้ังขึ้น ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งต้ังผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน้ันเป็นกรรมกำรด้วย และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ งประธำนกรรมกำรแต่งต้ังจำกผู้มีควำม รู้
ควำมสำมำรถ หรือประสบกำรณ์ในด้ำนกำรสำธำรณสุขและกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม จ ำนวนไม่เกิน 4 คน และ
ผู้แทนภำคประชำชนซึ่งประธำนกรรมกำรแต่งต้ัง จ ำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมกำร โดยมีนำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  
ซึ่งรับผิดชอบงำนด้ำนกฎหมำยและกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม ด้ำนละ 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร  

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
เป็นประธำนกรรมกำร รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำย รองปลัด
กรุงเทพมหำนครซึ่งปลัดกรุงเทพมหำนครมอบหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทศกิจกรุงเทพมหำนคร ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหำนคร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทน
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ผู้แทนกรมวิชำกำรเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริม  
กำรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ผู้แทนกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ผู้แทนกรม
อนำมัย ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เป็นกรรมกำร กรรมกำร
ผู้ท รงคุณวุฒิ  ซึ่งประธำนกรรมกำรแต่งต้ังจำกผู้มีควำม รู้ควำมสำมำรถ หรือประสบกำรณ์ ในด้ำน  
กำรสำธำรณสุขและกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม จ ำนวนไม่เกิน 4 คน และผู้แทนภำคประชำชน ซึ่งประธำน
กรรมกำรแต่งต้ัง จ ำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมกำร โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัยกรุงเทพมหำนคร  
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และข้ำรำชกำรในสังกัดกรมอนำมัยซึ่งรับผิดชอบงำนด้ำนกฎหมำยหรือ  
กำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม 1 คน ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักอนำมัยกรุงเทพมหำนครซึ่งรับผิดชอบงำนด้ำนกฎหมำย
หรือกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหำนคร ดังน้ี  

- ด ำเนินกำรตำมนโยบำย แผนงำน และมำตรกำรตำมที่คณะกรรมกำรฯ ก ำหนด  

- เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขตำมที่
รัฐมนตรี หรือคณะกรรมกำรมอบหมำย  
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- ให้ควำมเห็นแก่รำชกำรส่วนท้องถิ่นในกำรออกข้อบัญญั ติท้องถิ่น และ  
ให้ค ำปรึกษำหรือสนับสนุนรำชกำรส่วนท้องถิ่นและเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
ทั้งน้ี ให้สอดคล้องกับแนวทำงที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

- ประสำนงำน สนับสนุน และพัฒนำศักยภำพในกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร
และรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยค ำนึงถึงหลักกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนด้วย 

- สอดส่องหรือก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่  
ในกำรปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรณรงค์และสร้ำงควำม รู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ  
กำรสำธำรณสุขและกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

- ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของอธิบดี 
กรมอนำมัย 

- ออกค ำสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมำให้ถ้อยค ำ หรือให้ส่ง
เอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มำเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 

- ปฏิบั ติ กำรอื่ น ใดตำมที่ กฎห มำยก ำห นดไว้ ให้ เป็ นอ ำน ำจห น้ำที่ ข อง
คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร หรือตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (มำตรำ 18 - มำตรำ 20) ที่กล่ำวถึง  
กำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เป็นอ ำนำจของรำชกำรส่วนท้องถิ่นน้ัน 
สรุปได้ดังน้ี 

(1) ห้ำมมิให้ผู้ใดด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำก  
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

(2) ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ได้แก่  

- ห้ำมกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือท ำให้มีขึ้นในที่หรือทำงสำธำรณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอย นอกจำกในที่ที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

- ก ำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตำมที่หรือทำงสำธำรณะและ
สถำนที่เอกชน 

- ก ำหนดวิธีกำรเก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้ำของหรือ 
ผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตำมสภำพหรือลักษณะกำรใช้อำคำรหรือ
สถำนที่น้ัน ๆ 

- ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรของรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือ
บุคคลอื่นที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นมอบให้ด ำเนินกำรแทน ในกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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ไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี กำรจะก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดสิ่งปฏิกู ลหรือมูลฝอย
รำชกำรส่วนท้องถิ่นน้ันจะต้องด ำเนินกำรให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

- ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย เพื่อให้ผู้รับใบอนุญำตปฏิบัติ ตลอดจนก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรขั้นสูงตำมลักษณะกำรให้บริกำร  
ที่ผู้รับใบอนุญำตตำมจะพึงเรียกเก็บได้ 

- ก ำหนดกำรอื่นใดที่จ ำเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

หมวด 4 สุขลักษณะของอาคาร (มำตรำ 21 – มำตรำ 24) ที่กล่ำวถึง สิ่งที่เจ้ำของ
อำคำรหรือผู้ครอบครองต้องปฏิบัติ และควำมรับผิดชอบกรณีฝ่ำฝืน ดังน้ี  

(1) เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรจะต้องจัดกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ร้ือถอน
อำคำร หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งต่อเน่ืองกับอำคำรทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน หรือจัดกำรอย่ำงอื่นตำมควำมจ ำเป็น 
ส ำหรับอำคำรหรือส่วนของอำคำรใดหรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งต่อเน่ืองกับอำคำร มีสภำพช ำรุดทรุดโทรม หรือมี
สภำพรกรุงรังจนอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของผู้อยู่อำศัยหรือมีลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของกำรใช้
เป็นที่อยู่อำศัย ตำมเวลำที่ก ำหนดให้ 

(2) เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรย้ำยสินค้ำ เคร่ืองเรือนหรือสัมภำระออกจำก
อำคำรน้ัน หรือให้จัดสิ่งของที่สะสมไว้มำกเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล่ำน้ันซับซ้อนกันเกินไป จนอำจเป็นเหตุ
ให้เป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์ให้โทษใด ๆ หรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของผู้อยู่อำศัยหรือไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะของกำรใช้เป็นที่อยู่อำศัยเสียใหม่ ภำยในเวลำที่ก ำหนดให้ 

(3) ถ้ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้ เจ้ำพ นักงำนท้องถิ่น 
มีอ ำนำจด ำเนินกำรแทนได้ โดยเจ้ำของหรือผู้ครอบครองดังกล่ำวต้องเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำย 

(4) ห้ำมมิให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรฝ่ำฝืนประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ก ำหนดจ ำนวนคนต่อจ ำนวนพื้นที่ของอำคำรที่ถือว่ำมีคนอยู่มำกเกินไป   

หมวด 5 เหตุร าคาญ (มำตรำ 25 - มำตรำ 28/1) ที่กล่ำวถึง กำรบริหำรจัดกำร
กรณีที่มีเหตุอันอำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อำศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุน้ัน  
ที่ถือว่ำเป็นเหตุร ำคำญ ดังน้ี 

(1) สิ่งที่เรียกว่ำเป็นเหตุร ำคำญ ประกอบด้วย  

- แหล่งน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ ที่อำบน้ ำ ส้ วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้ำ หรือสถำนที่ 
อื่นใดซึ่งอยู่ในท ำเลไม่เหมำะสม สกปรก มีกำรสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีกำรเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มี  
กลิ่นเหม็นหรือละอองสำรเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่ำจะเป็นที่เพำะพันธุ์พำหะน ำโรค หรือก่อให้เกิดควำมเสื่อม
หรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

- กำรเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ ำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

- อำคำรอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงำนหรือสถำนที่ประกอบกำรใดไม่มี
กำรระบำยอำกำศ กำรระบำยน้ ำ กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล หรือกำรควบคุมสำรเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มี กำรควบคุมให้
ปรำศจำกกลิ่นเหม็นหรือละอองสำรเป็นพิษอย่ำงพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
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- กำรกระท ำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ควำมร้อน สิ่งมีพิษ 
ควำมสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่ำ เถ้ำ หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

- เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

(2) บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับกำรก่อหรืออำจก่อให้เกิดเหตุร ำคำญต้อง
ระงับหรือป้องกันเหตุร ำคำญภำยในเวลำอันสมควรตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ซึ่งถ้ำไม่ด ำเนินกำร
ดังกล่ำว เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน โดยคิดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นกับบุคคลซี่งเป็นต้นเหตุหรือ  
ที่เกี่ยวข้อง  

หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (มำตรำ 29 - มำตรำ 30) ที่กล่ำวถึง
อ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรออกข้อบัญญั ติท้องถิ่นก ำหนดเขตค วบคุมกำรเลี้ยงหรือ 
กำรปล่อยสัตว์ รวมทั้งกำรจัดกำรสัตว์ที่พบในที่หรือทำงสำธำรณะที่ไม่มีเจ้ำของมำรับคืน และที่มีเจ้ำของ  
มำรับคืนที่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริงของทำงรำชกำร 

หมวด 7 กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (มำตรำ 31- มำตรำ 33) ที่กล่ำวถึง
อ ำนำจของรำชกำรส่วนท้องถิ่นในกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดประเภทของกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ บำงกิจกำรหรือทุกกิจกำรให้เป็นกิจกำรที่ต้องมีกำรควบคุมภำยในท้องถิ่น และก ำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขทั่วไปส ำหรับให้ผู้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพปฏิบัติเกี่ ยวกับกำรดูแลสภำพหรือสุขลักษณะ
ของสถำนที่ที่ใช้ด ำเนินกิจกำรและมำตรกำรป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพ และเมื่อพ้นก ำหนด 90 วันนับแต่วันที่
ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่ำวใช้บังคับ ห้ำมไม่ไห้ผู้ใดด ำเนินกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพตำมที่ก ำหนดใน
ลักษณะที่เป็นกำรค้ำ เว้นแต่ได้รับอนุฐำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

หมวด 8 ตลาด สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร (มำตรำ 34 - 
มำตรำ 40) ที่กล่ำวถึง 

(1) ห้ำมมิให้ผู้ใดจัดต้ังตลำด เปลี่ยนแปลง ขยำยหรือลดสถำนที่หรือบริเวณที่ใช้เป็น
ตลำดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

(2) รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญั ติท้องถิ่นเพื่อก ำหนดที่ ต้ัง เน้ือที่ 
แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้ำงและสุขลักษณะ ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดสถำนที่ กำรวำง
สิ่งของและกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรตลำด ก ำหนดเวลำเปิดและปิดตลำด และก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเพื่อให้ผู้รับใบอนุญำตให้จัดต้ังตลำดปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยภำยใน
ตลำดให้ถูกต้องตำมสุขลักษณะและอนำมัย กำรจัดให้มีที่รวบรวมหรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กำรระบำย
น้ ำทิ้ง กำรระบำยอำกำศ กำรจัดให้มีกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุร ำคำญและกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่อ 

(3) ผู้ใดขำยของหรือช่วยขำยของในตลำด ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำดบริเวณที่ขำยของ 
สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในกำรใช้กรรมวิธีกำรจ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอำหำร
หรือสินค้ำอื่น รวมทั้งกำรรักษำควำมสะอำดของภำชนะ น้ ำใช้และของใช้ต่ำง ๆ 

(4) ผู้ใดจะจัดต้ังสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในอำคำรหรือ 
พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตรและมิใช่เป็นกำรขำยของในตลำด ต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน
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ท้องถิ่น แต่ถ้ำสถำนที่ดังกล่ำวมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  เพื่อขอรับ
หนังสือรับรองกำรแจ้งก่อนกำรจัดต้ัง 

(5) ผู้จัดต้ังสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรที่ได้รับใบอนุญำต หรือ
หนังสือรับรองกำรแจ้ง และผู้จ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอำหำรในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร หรือ
สถำนที่สะสมอำหำร ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือเงื่อนไข 
ที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้ง  

(6) รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุม
หรือก ำกับดูแลสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรที่ได้รับใบอนุญำต หรือได้รับหนังสือรับรอง 
กำรแจ้ง ในกำรก ำหนดประเภทของสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรตำมประเภทของอำหำร
หรือตำมลักษณะของสถำนที่ประกอบกิจกำรหรือตำมวิธีกำรจ ำหน่ำย ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดต้ัง ใช้ 
และดูแลรักษำสถำนที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จ ำหน่ำยอำหำร ที่จัดไว้ ส ำหรับบริโภคอำหำร ที่ใช้ท ำ 
ประกอบ หรือปรุงอำหำร หรือที่ใช้สะสมอำหำร ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุร ำคำญและ
กำรป้องกันโรคติดต่อก ำหนดเวลำจ ำหน่ำยอำหำร ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของ  
ผู้จ ำหน่ำยอำหำร ผู้ปรุงอำหำรและผู้ให้บริกำร ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอำหำร กรรมวิธีกำร
จ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บรักษำหรือสะสมอำหำร และก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภำชนะ 
อุปกรณ์ น้ ำใช้ และของใช้อื่น ๆ 

หมวด 9 การจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  (มำตรำ 41- มำตรำ 43)  
ที่กล่ำวถึง  

(1) ห้ำมมิให้ผู้ใดจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ ำหน่ำยโดย
ลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หน่ึงที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขำย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ซึ่งมีกำรระบุชนิด หรือประเภทของสินค้ำ ลักษณะวิธีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และสถำนที่ที่จะจัด วำงสินค้ำ  
เพื่อจ ำหน่ำยในกรณีที่จะมีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หน่ึงที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดตำมที่
เห็นสมควรไว้ในใบอนุญำตด้วย 

(2) กำรเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้ำ ลักษณะวิธีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
หรือสถำนที่จัดวำงสินค้ำให้แตกต่ำงไปจำกที่ระบุไว้ในใบอนุญำต จะกระท ำได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญำตได้แจ้งต่อ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น และเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้จดแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวไว้ในใบอนุญำตแล้ว 

(3) เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด้วยควำมเห็นชอบของเจ้ำพนักงำนจรำจรมีอ ำนำจออก
ประกำศ ก ำหนดบริเวณที่หรือทำงสำธำรณะหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นที่ดังกล่ำวเป็นเขตห้ำมจ ำหน่ำยหรือ
ซื้อสินค้ำโดยเด็ดขำด และก ำหนดบริเวณที่หรือทำงสำธำรณะหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นที่ดังกล่ำวเป็นเขต  
ที่ห้ำมจ ำหน่ำยสินค้ำบำงชนิดหรือบำงประเภท หรือเป็นเขตห้ำมจ ำหน่ำยสินค้ำตำมก ำหนดเวลำ หรือเป็นเขต
ห้ำมจ ำหน่ำยสินค้ำโดยวิธีกำรจ ำหน่ำยในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไข  
ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในบริเวณน้ัน โดยจะมีกำรปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถำนที่ท ำกำรของรำชกำร  
ส่วนท้องถิ่นและบริเวณที่จะก ำหนดเป็นเขตแล้วแต่กรณี และต้องก ำหนดวันที่จะบังคับตำมประกำศน้ันมิให้
น้อยกว่ำ 15 วันนับแต่วันประกำศ 
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(4) รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของประชำชน
และกำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ ในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะ  
ส่วนบุคคลของผู้จ ำหน่ำยหรือผู้ช่วยจ ำหน่ำยสินค้ำ ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในกำรใช้กรรมวิธีกำร
จ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอำหำรหรือสินค้ำอื่น รวมทั้งกำรรักษำควำมสะอำดของภำชนะ  
น้ ำใช้ และของใช้ต่ำง ๆ ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดวำงสินค้ำและกำรเร่ขำยสินค้ำในที่หรือทำง
สำธำรณะ ก ำหนดเวลำส ำหรับกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ก ำหนดกำรอื่นที่จ ำเป็นเพื่อกำรรักษำควำมสะอำดและ
ป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพ รวมทั้งกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุร ำคำญและกำรป้องกันโรคติดต่อ  

หมวด 10 อ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(มำตรำ 44 - มำตรำ 47) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขใน 
กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี และมีอ ำนำจในกำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติ
หน้ำที่แทน ซึ่งจะต้องแสดงปฏิบัติประจ ำตัวตำมแบบที่ก ำหนดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทุกคร้ัง ทั้งน้ี ถ้ำผู้ด ำเนิน
กิจกำรใด ๆ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกำศที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติน้ี หรือค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรน้ัน ให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ด ำเนินกิจกำรน้ันแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้ำผู้ด ำเนินกิจกำรไม่แก้ไข หรือ 
ถ้ำกำรด ำเนินกิจกำรน้ันจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะเกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพของ
ประชำชน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้ น้ันหยุดด ำเนินกิจกำรน้ันไว้ทันทีเป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำจะเป็น  
ที่พอใจแก่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นว่ำปรำศจำกอันตรำยแล้ว 

หมวด 11 หนังสือรับรองการแจ้ง (มำตรำ 48 - มำตรำ 53) ที่กล่ำวถึง แนวทำง 
กำรปฎิบัติของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น และผู้ได้รับหนังสือรับรอง ในกำรรับรองกำรแจ้ง กำรแจ้งสูญหำย  
ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญเพื่อขอใบแทน และกำรเลิกกิจกำรหรือโอนกำรด ำเนินงำนให้แก่บุคคลอื่น 

หมวด 12 ใบอนุญาต (มำตรำ 54 - มำตรำ 62) ที่กล่ำวถึง  

(1) อ ำนำจกำรออกใบอนุญำตให้กับกำรประกอบกิจกำรใดหรือกำรกระท ำใดที่ต้อง
ได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น โดยมีอำยุใบอนุญำต 1 ปี และให้ใช้ภำยในเขตอ ำนำจของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญำตน้ัน  

(2) กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตที่จะต้องยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ พร้อมกับเสีย
ค่ำธรรมเนียม ทั้งน้ี เมื่อผู้ประกอบกิจกำรได้รับใบอนุญำตแล้วต้องแสดงใบอนุญำตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้
ง่ำย ณ สถำนที่ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่ประกอบกิจกำร และถ้ำกรณีใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย ห รือ
ช ำรุดในสำระส ำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญำตยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยใน 15  วันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำร
สูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุด ทั้งน้ี กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำตให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(3) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้ รับใบอนุญำตส ำหรับกิจกำรใดไม่ปฏิบัติห รือปฏิบั ติ 
ไม่ถูกต้องตำมบทแห่งพระรำชบัญญัติน้ี เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ภำยในเวลำ  
ที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน และยังมีอ ำนำจออกค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตเมื่อปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำต
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตต้ังแต่ 2 คร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตอีก หรือต้องค ำพิพำกษำถึง
ที่สุดว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมบทแห่งพระรำชบัญญัติ
น้ี กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญำตในเรื่องที่
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ก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับใบอนุญำต และกำรไม่ปฏิบัติหรือกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ัน
ก่อให้เกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพของประชำชนหรือมีผลกระทบต่อสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับ
กำรด ำรงชีพของประชำชน โดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญำตทรำบ ทั้งน้ี ผู้ถูกสั่ง
เพิกถอนใบอนุญำตจะขอรับใบอนุญำตส ำหรับกำรประกอบกิจกำรที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำตอีกไม่ได้จนกว่ำจะ
พ้นก ำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำต 

หมวด 13 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ (มำตรำ 63 - มำตรำ 65) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจ
ของรำชส่วนท้องถิ่นในกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และ  
ไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง โดยผู้ได้รับใบอนุญำตที่มีหน้ำที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรด ำเนิน
กิจกำรมีหน้ำที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตลอดเวลำ  
ที่ยังด ำเนินกิจกำรน้ัน มิฉะน้ัน ต้องช ำระค่ำปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของจ ำนวนค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงช ำระ ยกเว้น
ได้แจ้งบอกเลิกกำรด ำเนินกิจกำรก่อนถึงก ำหนดเสียค่ำธรรมเนียม และถ้ำกรณีค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกัน
เกิน 2 คร้ัง เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้หยุดกำรด ำเนินกิจกำรไว้จนกว่ำจะได้เสียค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำปรับครบจ ำนวน 

หมวด 14 การอุทธรณ์ (มำตรำ 66 - มำตรำ 67) ที่กล่ำวถึง สิทธิอุทธรณ์ของผู้รับ
ค ำสั่งจำกเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขที่ไม่พอใจค ำสั่งดังกล่ำว สำมำรถกระท ำได้ โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ภำยใน 30 วันนับแต่วันทรำบค ำสั่ง โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
ประกอบด้วย อธิบดีกรมอนำมัย เป็นประธำนกรรมกำร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทน
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และผู้แทน
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เป็นกรรมกำร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือประสบกำรณ์ในด้ำนกำรสำธำรณสุขและกำรอนำมัย
สิ่งแวดล้อมอีกไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมกำร ในจ ำนวนน้ีให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคเอกชนอย่ำงน้อย 1 คน โดยมี
รองอธิบดีกรมอนำมัยซึ่งอธิบดีกรมอนำมัยมอบหมำยเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และข้ำรำชกำรในสังกัดกรม
อนำมัยจ ำนวน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร ท ำหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ค ำสั่ง มีหนังสือเรียกบุคคลที่
เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำ หรือสั่งให้บุคคลดังกล่ำวส่งเอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ และสอบถำมข้อเท็จจริงหรือกระท ำกำรใด ๆ เท่ำที่จ ำเป็น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งน้ี ต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรอุทธรณ์ 

หมวด 15 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 68 - มำตรำ 85) ที่กล่ำวถึงบทลงโทษในกำร
กระท ำฝ่ำฝืนกฎหมำยภำยใต้พระรำชบัญญั ติน้ี กฎกระทรวง ประกำศ ค ำสั่ง และข้อบัญญัติที่ออกโดย
คณะกรรมกำร อธิบดี และเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังน้ี 

(1) กฎกระทรวงเกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรในกำร
ควบคุมหรือก ำกับดูแลส ำหรับกิจกำรหรือกำรด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 บำท 

(2) ผู้ใดฝ่ำฝืนกฎกระทรวงที่ เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่ เป็นพิษหรือ
อันตรำยจำกชุมชน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(3) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของอธิบดีกรมอนำมัยในกรณีกำรกระท ำที่อำจเกิดควำม
เสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้
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ตัวอันสมควร หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข หรือนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(4) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร คณะกรรมกำร
สำธำรณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร หรือคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ เพื่อ
มำให้ถ้อยค ำ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(5) ผู้ใดฝ่ำฝืนด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย
ท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร โดยไม่ได้รับอนุญำต และกิจกำรอื่นที่
ก ำหนดให้เป็นกิจกำรที่ ต้องได้รับกำรควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญำต หรือกำรจัดต้ังตลำดโดยไม่ได้รับอนุญำต 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(6) ผู้ใดจัดต้ังสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 
ตำรำงเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญำต ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท และผู้ใด
จัดต้ังสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรอง
กำรแจ้ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บำท 

(7) ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเก็บ 
ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส ำหรับผู้ด ำเนินกิจกำรที่ต้ องมีกำรควบคุม
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลสภำพหรือสุขลักษณะของสถำนที่ที่ใช้ด ำเนินกิจกำรและมำตรกำรป้องกันอันตรำยต่อ
สุขภำพ ข้อบัญญัติเกี่ยวกับที่ต้ัง เน้ือที่ แผนผัง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้ำงและสุขลักษณะ หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดต้ังตลำดปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยภำยในตลำด หรือ
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรจัดต้ัง ใช้ และดูแลรักษำสถำนที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จ ำหน่ำย
อำหำร ทั้งเพื่อบริโภค ใช้ท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำร และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุร ำคำญ
และกำรป้องกันโรคติดต่อ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ 

(8) ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดสถำนที่ กำรวำงสิ่งของและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรตลำด รวมทั้ ง
ก ำหนดเวลำเปิดและปิดตลำด หรือก ำหนดประเภทของสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรตำม
ประเภทของอำหำรหรือตำมลักษณะของสถำนที่ประกอบกิจกำรหรือตำมวิธีกำรจ ำหน่ำย หรือเวลำจ ำหน่ำย
อำหำร หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ ำหน่ำยอำหำร ผู้ปรุงอำหำรและผู้ ให้บริกำร หรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอำหำร กรรมวิธีกำรจ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บรักษำหรือสะสมอำหำร 
หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภำชนะ อุปกรณ์ น้ ำใช้ และของใช้อื่น ๆ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 
25,000 บำท 

(9) ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือท ำให้มีขึ้นในที่หรือ
ทำงสำธำรณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจำกในที่ที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ ไม่มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตำมที่หรือทำงสำธำรณะและสถำนที่เอกชน ไม่มีวิธีกำรเก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตำมสภำพหรือลักษณะ 
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กำรใช้อำคำรหรือสถำนที่น้ัน ๆ หรือกำรอื่นใดที่จ ำเป็น ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรำยจำกชุมชน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(10) ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรเก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อให้ผู้รับใบอนุญำตปฏิบัติ ตลอดจนก ำหนดอัตรำ
ค่ำบริกำรขั้นสูงตำมลักษณะกำรให้บริกำรที่ผู้รับใบอนุญำตจะพึงเรียกเก็บได้ ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 
หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(11) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ร้ือถอนอำคำร หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งต่อเน่ืองกับอำคำรทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน หรือจัดกำรอย่ำงอื่นตำมควำมจ ำ
เป็น หรือกำรย้ำยสินค้ำ เคร่ืองเรือนหรือสัมภำระออกจำกอำคำร หรือให้จัดสิ่งของเหล่ำน้ันเสียใหม่ เพื่อมิให้
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพหรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือให้ก ำจัดสัตว์ ซึ่งเป็นพำหะของโรคภำยในเวลำที่
ก ำหนด หรือกรณีบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับกำรก่อหรืออำจก่อให้เกิดเหตุร ำคำญน้ัน ไม่ระงับหรือ
ป้องกันเหตุร ำคำญภำยในเวลำอันสมควรตำมที่ระบุไว้ในค ำสั่ง หรือกรณีที่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่
เอกชนไม่ระงับกำรก่อเหตุร ำคำญที่เกิดขึ้นในสถำนที่ของตน หรือกำรยินยอมให้บุคคลใดใช้สถำนที่เพื่อก่อเหตุ
ร ำคำญที่อำจเกิดผลร้ำยแรงต่อสุขภำพ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(12) เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรผู้ใดฝ่ำฝืนโดยกำรยอมหรือจัดให้อำคำรของตน
มีคนอยู่เกินจ ำนวนที่รัฐมนตรีก ำหนด ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บำท และปรับอีกไม่เกินวันละ  
2,500 บำทตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืน 

(13) ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดไว้ใน
ใบอนุญำตเพื่อป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพของสำธำรณชนเพิ่มเติมจำกที่ก ำหนดไว้โดยทั่วไป ต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกิน 10,000 บำท 

(14) ผู้ใดฝ่ำฝืนโดยกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ หรือฝ่ำฝืนประกำศ
ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรจ ำหน่ำยหรือซื้อสินค้ำในเขตห้ำมจ ำหน่ำยหรือซื้อสินค้ำโดยเด็ดขำด ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกิน 10,000 บำท 

(15) ผู้ใดไม่ปฏิบัติในกำรเป็นผู้ขำยของหรือช่วยขำยของในตลำดให้ถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด หรือฝ่ำฝืนประกำศของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำบำงชนิดในเขตห้ำมขำย 
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของผู้จ ำหน่ำย กำรใช้กรรมวิธีกำรจ ำหน่ำย กำรจัดวำงสินค้ำ เวลำ
กำรจ ำหน่ำย ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บำท 

(16) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสำร
หรือหลักฐำน หรือขัดขวำงหรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำ
พนักงำนสำธำรณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(17) ผู้ด ำเนินกิจกำรผู้ใดด ำเนินกิจกำรในระหว่ำงที่มีค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ให้หยุดด ำเนินกิจกำร หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
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ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 
25,000 บำทตลอดเวลำที่ยังไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 

(18) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขในกำรแก้ไขหรือระงับ
เหตุกำรกระท ำที่มีผลกระทบต่อสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน โดยไม่มีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ต้องระวำงโทษจ ำคุ กไม่เกิน  
3 เดือน หรือปรับไม่เกิน25,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(19) ผู้ใดไม่แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ที่
ด ำเนินกิจกำรตลอดเวลำที่ด ำเนินกิจกำร หรือไม่แจ้งยื่นค ำขอรับใบแทนหนังสือรับรองที่สูญหำย ถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 2,500 บำท 

(20) ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย 
ณ สถำนที่ที่ด ำเนินกิจกำรตลอดเวลำที่ด ำเนินกิจกำร หรือไม่แจ้งยื่นค ำขอรับใบแทนหนังสือรับรองที่สูญหำย 
ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 2,500 บำท 

(21) ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดด ำเนินกิจกำรในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 25,000 
บำทตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืน 

(22) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคล
น้ันเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน
ของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำร และละเว้นไม่สั่งกำรหรือ  
ไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท ำควำมผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดน้ัน ๆ 
ด้วย 

(23) มีคณะกรรมกำรเปรียบเทียบทั้งในเขตกรุงเทพมหำนคร และในเขตจังหวัดอื่น ๆ 
โดยบรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี ถ้ำเห็นว่ำผู้ต้องหำไม่ควรได้รับโทษถึงจ ำคุก หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง 
ให้คณะกรรมกำรเปรียบเทียบมีอ ำนำจเปรียบเทียบ ส ำหรับควำมผิดที่มีโทษปรับสถำนเดียว หรือเป็นควำมผิด
ที่มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ คณะกรรมกำรเปรียบเทียบอำจ
มอบหมำยให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมอบห มำยมีอ ำนำจเปรียบเทียบได้ด้วย  
เมื่อผู้ต้องหำได้ช ำระเงินค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทียบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปรียบเทียบแล้ว  
ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

หมวด 16 บทเฉพาะกาล (มำตรำ 86 - มำตรำ 90) ที่กล่ำวถึง กำรใช้บังคับตำม
พระรำชบัญญัติฉบับน้ีกับกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยฉบับที่ออกก่อนพระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับและถูกยกเลิก
ไปแล้ว  

2.1) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญั ติน้ี และให้มีอ ำนำจแต่งต้ังเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขกั บออก
กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอื่นเพื่อปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัติน้ี นอกจำกน้ัน มีคณะกรรมกำรสำธำรณสุข ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส ำหรับใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ที่ประกอบด้วย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
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ส ำหรับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกเทศมนตรีส ำหรับในเขตเทศบำล นำยกองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลส ำห รับ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ผู้ ว่ ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครส ำห รับ ในเขต
กรุงเทพมหำนคร และนำยกเมืองพัทยำส ำหรับในเขตเมืองพัทยำ 

2.2) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ในส่วนของด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ 
ผู้ประกอบกำรกิจกำรร้ำนค้ำที่จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรทั้งที่เป็นเจ้ำของอำคำรสถำนที่ และกำรจ ำหน่ำยใน
ตลำดและสถำนที่จ ำหน่ำยสำธำรณะ เจ้ำของตลำด เจ้ำของโรงแรมและที่พัก และผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

6.2 กฎกระทรวง 

ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับกำรก ำจัดขยะมูลฝอย ทั้งที่เป็นมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน สุขลักษณะของกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรออก
ใบอนุญำต หนังสือรับรองกำรแจ้งและกำรให้บริกำรในกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำรก ำหนดแบบบัตร
ประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข โดยมีกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องกับทำงด้ำน  
กำรท่องเที่ยวในส่วนของผู้ประกอบกำรร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร และที่เกี่ยวข้อง สรุปสำระส ำคัญดังน้ี 

1) กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ที่กล่ำวถึง สุขลักษณะทั้ง
ของสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร สุขลักษณะของอำหำร กรรมวิธีกำรท ำ ประกอบ หรือปรุง กำรเก็บรักษำ และกำร
จ ำหน่ำยอำหำร สุขลักษณะของภำชนะ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้อื่น  ๆ และสุขลักษณะส่วนบุคคลของ 
ผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร โดยอำหำรที่อยู่ในกฎกระทรวงหมำยควำมครอบคลุมถึง อำหำรสด 
อำหำรแห้ง อำหำรประเภทปรุงส ำเร็จ เคร่ืองปรุงรส และวัตถุเจือปนอำหำร โดย 

(1) สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับสถำนที่และบริเวณที่ใช้ท ำประกอบหรือ
ปรุงอำหำร จ ำหน่ำยอำหำร และบริโภคอำหำร ดังต่อไปน้ี 

- พื้นบริเวณที่ใช้ท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำรต้องสะอำด ท ำด้วยวัสดุที่แข็งแรง  
ไม่ช ำรุด และท ำควำมสะอำดง่ำย 

- ในกรณีที่มีผนังหรือเพดำน ผนังหรือเพดำนต้องสะอำด ท ำด้วยวัสดุที่แข็งแรง และ 
ไม่ช ำรุด 

- มีกำรระบำยอำกำศเพียงพอ และในกรณีที่สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรเป็นสถำนที่
สำธำรณะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ 

- มีแสงสว่ำงเพียงพอตำมควำมเหมำะสมในแต่ละบริเวณ ทั้งน้ี ตำมที่รัฐมนตรีโดย
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

- มีที่ล้ำงมือและอุปกรณ์ส ำหรับล้ำงมือที่ถูกสุขลักษณะส ำหรับสถำนที่และบริเวณ
ส ำหรับใช้ท ำประกอบหรือปรุงอำหำร และบริโภคอำหำร เว้นแต่สถำนที่หรือบริเวณบริโภคอำหำรไม่มีพื้นที่
เพียงพอส ำหรับจัดให้มีที่ล้ำงมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส ำหรับท ำควำมสะอำดมือที่เหมำะสม 
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- โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอำหำร หรือจ ำหน่ำยอำหำร ต้องสูงจำกพื้น 
ไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร ท ำด้วยวัสดุที่ท ำควำมสะอำดง่ำย และมีสภำพดี 

- โต๊ะหรือเก้ำอี้ที่ จัดไว้ส ำห รับบริโภคอำหำรต้องสะอำด ท ำ ด้วยวัสดุที่แข็ งแรง  
และไม่ช ำรุด 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับส้วมที่มีสภำพดี พร้อมใช้ และมีจ ำนวนเพียงพอ สะอำด  
พื้นระบำยน้ ำได้ดี ไม่มีน้ ำขัง มีกำรระบำยอำกำศที่ดี และมีแสงสว่ำงเพียงพอ มีอ่ำงล้ำงมือที่ถูกสุขลักษณะ
และมีอุปกรณ์ส ำหรับล้ำงมือจ ำนวนเพียงพอ และห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรง 
สู่บริเวณที่เตรียม ท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำร ที่เก็บ ที่จ ำหน่ำย ที่บริโภคอำหำร ที่ล้ำงและที่เก็บภำชนะ
อุปกรณ์ เว้นแต่จะมีกำรจัดกำรห้องส้วมให้สะอำดอยู่เสมอ และมีฉำกปิดกั้นที่เหมำะสม ทั้งน้ี ประตูห้องส้วม
ต้องปิดตลอดเวลำ 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภำพดี ไม่ร่ัวซึม ไม่ดูดซับ
น้ ำ มีฝำปิดมิดชิด แยกเศษอำหำรจำกมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษำควำมสะอำดถังรองรับมูลฝอย
และบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่ำงสม่ ำเสมอ   ทั้งน้ี กำรจัดกำรเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับมูล
ฝอยให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรจัดกำรมูลฝอยในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับน้ ำเสีย โดยมีกำรระบำยน้ ำได้ดี ไม่มีน้ ำขัง และไม่มีเศษ
อำหำรตกค้ำงในบริเวณสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร มีกำรแยกเศษอำหำรออกจำกภำชนะ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้
ก่อนกำรท ำควำมสะอำด มีกำรแยกไขมันไปก ำจัดก่อนระบำยน้ ำทิ้งออกสู่ระบบระบำยน้ ำ โดยใช้ถังดักไขมัน
หรือบ่อดักไขมัน หรือกำรบ ำบัดด้วยวิธีกำรอื่นที่มีประสิทธิภำพไม่ต่ ำกว่ำกำรบ ำบัดด้วยถังดักไขมันหรือบ่อดัก
ไขมัน และน้ ำทิ้งต้องได้มำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

- สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรต้องมีมำตรกำรในกำรป้องกันสัตว์  แมลงน ำโรค และ  
สัตว์เลี้ยงตำมหลักวิชำกำร 

- สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรต้องมีมำตรกำร อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือส ำหรับป้องกันอัคคีภัย
จำกกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำร 

(2) สุขลักษณะของอำหำร กรรมวิธีกำรท ำ ประกอบ หรือปรุง กำรเก็บ รักษำ และ  
กำรจ ำหน่ำยอำหำร 

- ต้องเป็นอำหำรสดที่มี คุณภำพดี สะอำด และปลอดภัยต่อผู้บ ริโภค เก็บรักษำ  
ในอุณหภูมิที่เหมำะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีกำรปกปิด ไม่วำงบนพื้นหรือบริเวณที่อำจท ำให้อำหำรปนเปื้อน 
ทั้งน้ี ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดใน  
รำชกิจจำนุเบกษำ 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับอำหำรแห้ง อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท เคร่ืองปรุงรส 
และวัตถุเจือปนอำหำร ต้องสะอำด ปลอดภัย ไม่มีกำรปนเปื้อน และมีกำรเก็บอย่ำงเหมำะสมในภำชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท เคร่ืองปรุงรส วัตถุเจือปนอำหำร และสิ่งอื่นที่น ำมำใช้ในกระบวนกำรประกอบหรือปรุงอำหำร  
ต้องปลอดภัย และได้มำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 2-48 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับอำหำรประเภทปรุงส ำเร็จในภำชนะที่สะอำด ปลอดภัย และ
มีกำรป้องกันกำรปนเปื้อน รวมทั้งวำงสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร มีกำรควบคุมคุณภำพอำหำร
ประเภทปรุงส ำเร็จให้สะอำด ปลอดภัยส ำหรับกำรบริโภคตำมชนิดของอำหำร ตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ มีกำรจัดกำรสุขลักษณะของกำรจ ำหน่ำยอำหำร
ตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

- น้ ำด่ืมหรือเคร่ืองด่ืมที่เป็นอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถำนที่จ ำหน่ำย
อำหำรต้องมี คุณภำพและมำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร โดยต้องวำงสูงจำกพื้นไม่ น้อยกว่ำ  
15 เซนติเมตร และต้องท ำควำมสะอำดพื้นผิวภำยนอกของภำชนะบรรจุให้สะอำดก่อนน ำมำให้บริกำร  
ในกรณีที่ เป็นน้ ำด่ืมที่ไม่ได้เป็นอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเคร่ืองด่ืมที่ปรุงจ ำหน่ำยต้องบรรจุ  
ในภำชนะที่สะอำด มีกำรปกปิด และป้องกันกำรปนเปื้อน โดยต้องวำงสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ  60 เซนติเมตร 
ทั้งน้ี น้ ำดื่มและน้ ำที่ใช้ส ำหรับปรุงเคร่ืองด่ืมต้องมีคุณภำพไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์คุณภำพน้ ำบริโภคที่กรมอนำมัย
ก ำหนด  

- กำรท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำรต้องใช้น้ ำที่มีคุณภำพไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์คุณภำพน้ ำ
บริโภคที่กรมอนำมัยก ำหนด 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับน้ ำแข็ง โดยใช้น้ ำแข็งที่สะอำดและมีคุณภำพมำตรฐำนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยอำหำร เก็บในภำชนะที่สะอำด สภำพ ดี มีฝำปิ ด และวำงสูงจำกพื้นไม่ น้อยกว่ำ  
15 เซนติเมตร ปำกขอบภำชนะสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร ไม่วำงในบริเวณที่อำจก่อให้เกิด  
กำรปนเปื้อน และต้องไม่ระบำยน้ ำจำกถังน้ ำแข็งลงสู่พื้นบริเวณที่วำงภำชนะ ใช้อุปกรณ์ส ำหรับคีบหรือตัก
น้ ำแข็งโดยเฉพำะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอำดและมีด้ำมจับ และห้ำมน ำอำหำรหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้ ำแข็ง
ส ำหรับบริโภค 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับน้ ำใช้ที่ต้องเป็นน้ ำประปำ ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ ำประปำ
ให้ใช้น้ ำที่มีคุณภำพเทียบเท่ำน้ ำประปำหรือเป็นไปตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ภำชนะบรรจุ
น้ ำใช้ต้องสะอำด ปลอดภัย และสภำพดี 

- ต้องมีกำรจัดกำรสำรเคมี สำรท ำควำมสะอำด วัตถุมีพิษหรือวัตถุที่อำจเป็นอันตรำยต่อ
อำหำร โดยติดฉลำกและป้ำยให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีค ำเตือนและค ำแนะน ำเมื่อเกิดอุบัติภัยจำกสำรดังกล่ำว 
และกำรจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่ำงหำกจำกบริเวณที่ใช้ท ำ ประกอบ ปรุง จ ำหน่ำย และบริโภค
อำหำร ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนถ่ำยสำรเคมี สำรท ำควำมสะอำด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อำจเป็นอันตรำยต่อ
อำหำรจำกภำชนะบรรจุเดิม ห้ำมน ำภำชนะบรรจุน้ันมำใช้บรรจุอำหำร และห้ำมน ำภำชนะบรรจุอำ หำร 
มำใช้บรรจุสำรเคมี สำรท ำควำมสะอำดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อำจเป็นอันตรำยต่ออำหำร 

- ห้ำมใช้ก๊ำซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในกำรท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำรบนโต๊ะหรือ  
ที่รับประทำนอำหำรในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร และห้ำมใช้เมทำนอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิง  
ในกำรท ำ ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอำหำรในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร เว้นแต่เป็นกำรใช้แอลกอฮอล์แข็งส ำหรับ
ใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งน้ี ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวต้องมีมำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
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(3) สุขลักษณะของภำชนะ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้อื่น ๆ  

- ภำชนะ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ ต้องท ำจำกวัสดุที่ปลอดภัย เหมำะสมกับอำหำร
แต่ละประเภท มีสภำพดี ไม่ช ำรุด และมีกำรป้องกันกำรปนเปื้อนที่เหมำะสม มีกำรจัดเก็บภำชนะ อุปกรณ์ 
และเคร่ืองใช้ไว้ในที่สะอำด โดยวำงสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร และมีกำรปกปิดหรือป้องกัน  
กำรปนเปื้อนที่เหมำะสม จัดให้มีช้อนกลำง ส ำหรับอำหำรที่รับประทำนร่วมกัน 

- ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษำคุณภำพอำหำรด้วยควำมเย็นอื่น ๆ ต้องสะอำด  
มีสภำพดี ไม่ช ำรุด และมีประสิทธิภำพเหมำะสมในกำรเก็บรักษำคุณภำพอำหำร เช่นเดียวกับ ตู้อบ เตำอบ 
เตำไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอำหำรด้วยควำมร้อนอื่น ๆ หรืออุปกรณ์เตรียมอำหำรที่ต้องสะอำด  
มีประสิทธิภำพ ปลอดภัย สภำพดี และไม่ช ำรุด 

- ภำชนะ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ที่รอกำรท ำควำมสะอำด ต้องเก็บในที่ที่สำมำรถป้องกัน
สัตว์และแมลงน ำโรคได้ มีกำรท ำควำมสะอำดภำชนะ อุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ที่ถูกสุขลักษณะ แ ละ 
ใช้สำรท ำควำมสะอำดที่เหมำะสม โดยปฏิบัติตำมค ำแนะน ำกำรใช้สำรท ำควำมสะอำดน้ัน ๆ จำกผู้ผลิต และ 
มีกำรฆ่ำเชื้อภำชนะ อุปกรณ์  และเคร่ืองใช้ภำยหลังกำรท ำควำมสะอำด รวมทั้งห้ำมใช้สำรต้องห้ำม  
ตำมประกำศของรัฐมนตรีในกำรท ำควำมสะอำดภำชนะ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ 

(4) สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร 

- ผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำรต้องมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
หรือพำหะน ำโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ำรังเกียจ หรือโรคอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณี  
ที่เจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงำนและรักษำให้หำยก่อนจึงกลับมำปฏิบัติงำนได้  

- ผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำรต้องผ่ำนกำรอบรมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร  
ที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

- ผู้สัมผัสอำหำรต้องรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย สวมใส่เสื้อผ้ำและอุปกรณ์ป้องกันที่
สะอำดและสำมำรถป้องกันกำรปนเปื้อนสู่อำหำรได้ 

- ผู้สัมผัสอำหำรต้องล้ำงมือและปฏิบัติตนในกำรเตรียม ประกอบ ปรุง จ ำหน่ำยและ
เสิร์ฟอำหำร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่จะท ำให้เกิดกำรปนเปื้อนต่ออำหำรหรือก่อให้เกิดโรค 

2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ที่ใช้บังคับกับตลำดในเขตเทศบำล 
เมืองพัทยำ และกรุงเทพมหำนคร ส ำหรับสุขลักษณะของตลำดในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของท้องถิ่น ทั้งน้ี ให้ค ำนึงถึงสภำพของท้องถิ่น สุขอนำมัยของประชำชน และกำรรักษำสภำพ
สิ่งแวดล้อม โดยอำจใช้หลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงน้ีเป็นแนวทำงในกำรออก
ข้อก ำหนดก็ได้ โดยมีกำรกล่ำวถึงลักษณะของตลำดที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ตลำดที่มีโครงสร้ำงอำคำร ที่ต้องมีอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับผู้ขำยของ ที่ขนถ่ำยสินค้ำ 
ห้องส้วม ที่ปัสสำวะ อ่ำงล้ำงมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยำนพำหนะ โดยลักษณะ
อำคำรสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับผู้ขำยของต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งควำมกว้ำงของถนนรอบ
อำคำรตลำด ควำมกว้ำงของทำงเข้ำออก วัสดุที่ใช้ท ำตัวอำคำร ระบบน้ ำประปำหรือน้ ำสะอำด ระบบบ ำบัด
น้ ำเสียหรือน้ ำทิ้ง และทำงระบำยน้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร และกำรติดต้ังระบบกำรป้องกัน
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อัคคีภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร มีที่ขนถ่ำยสินค้ำต้ังอยู่ในบริเวณหน่ึงบริเวณใดโดยเฉพำะ  
มีพื้นที่เพียงพอส ำหรับกำรขนถ่ำยสินค้ำในแต่ละวัน และสะดวกต่อกำรขนถ่ำยสินค้ำและกำรรักษำควำม
สะอำด มีห้องส้วม ที่ปั สสำวะและอ่ำงล้ำงมือตำมแบบและจ ำนวนที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำ ด้วย  
กำรควบคุมอำคำร และต้ังอยู่ในที่เหมำะสมนอกตัวอำคำรตลำด หรือในกรณีที่อยู่ในอำคำรตลำดต้องแยกเป็น
สัดส่วนโดยเฉพำะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ ำหน่ำยอำหำรโดยตรง มีที่ เก็บรวบรวมหรือ  
ที่รองรับมูลฝอย ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ต้ังอยู่นอกตัวอำคำรตลำดและอยู่ในพื้นที่
ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้ำออกได้สะดวก มีกำรปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้ำไปคุ้ยเขี่ย ตำมที่ เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขเห็นชอบว่ำเหมำะสมกับตลำดน้ัน และต้ องจัดให้มี 
ที่จอดยำนพำหนะอย่ำงเหมำะสมตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด 

(2) ตลำดที่ไม่มีโครงสร้ำงอำคำร ต้องจัดให้มีสถำนที่ส ำหรับผู้ขำยของ ห้องส้วม ที่ปัสสำวะ 
อ่ำงล้ำงมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย โดยสถำนที่ส ำหรับผู้ขำยของมีลักษณะตำมที่ก ำหนดไว้
ตำมกฎกระทรวง มีระบบน้ ำประปำหรือน้ ำสะอำดอย่ำงเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้ำงท ำควำมสะอำดอำหำรและ
ภำชนะในบริเวณแผงจ ำหน่ำยอำหำรสด แผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเน้ือสัตว์ช ำแหละ และแผงจ ำหน่ำย
อำหำรประเภทปรุงส ำเร็จ มีระบบระบำยน้ ำที่มีตะ แก้รงดักมูลฝอยก่อนระบำยน้ ำออกสู่ท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญแก่ประชำชนข้ำงเคียง และอำจมี  
บ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ ำเสีย ก่อนระบำยน้ ำออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะก็ได้ กรณีที่
มีโครงสร้ำงเฉพำะเสำและหลังคำ โครงเหล็กคลุมผ้ำใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ใน
สภำพที่มั่นคงแข็งแรง ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสำวะและอ่ำงล้ำงมือตำมจ ำนวนและหลักเกณฑ์  
ด้ำนสุขลักษณะที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข และต้ังอยู่ในที่  
ที่เหมำะสมนอกสถำนที่ขำยของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่ อนที่ ส้วมสำธำรณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของ
หน่วยงำนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งน้ี ให้มีระยะห่ำงจำกตลำดไม่เกิน 50 เมตร 
ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่ำงเพียงพอที่จะรองรับปริมำณมูลฝอยในแต่ละวัน และ  
มีลักษณะเหมำะสมตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  

(3) กำรด ำเนินกิจกำรตลำด จะต้องมีกำรจัดวำงสินค้ำในตลำดแต่ละประเภทต้องจัดให้เป็น
หมวดหมู่และไม่ปะปนกันเพื่อสะดวกในกำรดูแลควำมสะอำดและป้องกันกำรปนเปื้อนในอำหำร กำรเปิดและ
ปิดตลำดต้องเป็นไปตำมเวลำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด ผู้รับใบอนุญำตให้จัดต้ังตลำดทั้ง 2 ประเภท ต้อง
รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำตลำดและกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ตลำดให้ถูกสุขลักษณะ และต้องไม่กระท ำกำรจ ำหน่ำยอำหำรที่ไม่สะอำดหรือไม่ปลอดภัยตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยอำหำรในตลำด น ำสัตว์ทุกชนิดเข้ำไปในตลำด เว้นแต่สัตว์ที่น ำไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพื่อจ ำหน่ำย ฆ่ำหรือ
ช ำแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แก้ะหรือสุกร ในตลำด รวมทั้งฆ่ำหรือช ำแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิด
กำรระบำดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมำจำกสัตว์ในเขตท้องที่น้ัน สะสมหรือหมักหมมสิ่งหน่ึงสิ่งใดในตลำด 
จนท ำให้สถำนที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุร ำคำญ เกิดมลพิษที่เป็นอันตรำย หรือเป็นที่เพำะพันธุ์สัตว์หรือแมลง
ที่เป็นพำหะน ำโรค ถ่ำยเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อื่นใด นอกจำกที่ซึ่งจัดไว้ส ำหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล ท ำให้น้ ำใช้ในตลำดเกิดควำมสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ก่อหรือ
จุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอำจเป็นที่ เดือดร้อนหรือเกิดอันตรำยแก่ผู้อื่น ใช้ตลำดเป็นที่พักอำศัยหรือเป็นที่พัก  
ค้ำงคืน กระท ำกำรอื่นใดที่อำจก่อให้เกิดเหตุร ำคำญ มลพิษที่เป็นอันตรำย หรือกำรระบำดของโรคติดต่อ เช่น 
เสียงดัง แสงกระพริบ ควำมสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 
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(4) ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำด ต้องปฏิบัติและให้ควำมร่วมมือกับผู้รับใบอนุญำต
ให้จัดต้ังตลำด เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น และเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ในเรื่องของกำรจัดระเบียบและกฎเกณฑ์  
ในกำรรักษำควำมสะอำดของตลำด กำรจัดหมวดหมู่สินค้ำ กำรดูแลควำมสะอำดแผงจ ำหน่ำยสินค้ำของตน 
กำรรวบรวมมูลฝอยลงในภำชนะรองรับที่เหมำะสม กำรล้ำงตลำด กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำนสุขำภิบำล
อำหำรและอื่น ๆ ตำมหลักเกณฑ์ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
และกำรตรวจสุขภำพตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ต้องแต่ง
กำยสุภำพ สะอำด เรียบร้อย หรือตำมที่ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข ต้องปฏิบัติตำมหลักสุขอนำมัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือจำมรดอำหำร ไม่ใช้มือหยิบจับอำหำร  
ที่พร้อมรับประทำนโดยตรง ล้ำงมือให้สะอำดก่อนหยิบหรือจับอำหำร ไม่สูบบุหร่ีหรือด่ืมสุรำ  ทั้งน้ี ตำมที่ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในกำร
จ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอำหำร และกำรรักษำควำมสะอำดของภำชนะ น้ ำ ใช้และของใช้
ต่ำง ๆ  

3) กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560  
ที่กล่ำวถึง กำรให้สถำนประกอบกิจกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมค่ำมำตรฐำนมลพิษทำงเสียง มลพิษทำงอำกำศ 
มลพิษทำงน้ ำ มลพิษทำงแสง มลพิษทำงควำมร้อน และมลพิษทำงควำมสั่นสะเทือนตำมที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ สถำนประกอบกิจกำรประเภทใด
จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรในกำรควบคุมก ำกับดูแลกิจกำรหรือกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่เป็นรำยละเอียดทำงด้ำน
เทคนิควิชำกำรหรือเป็นเร่ืองที่ ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตำมสภำพสังคม ให้สถำนประกอบกิจกำรน้ัน
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรและประกำศ  
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ผู้ด ำเนินกิจกำรในสถำนประกอบกิจกำรประเภทที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อก ำหนด
ของท้องถิ่นก ำหนดให้เป็นกิจกำรที่ต้องควบคุมและมีผลใช้บังคับในท้องถิ่นน้ันแล้วต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎกระทรวงน้ี รวมทั้งสถำนประกอบกิจกำรที่ต้ังอยู่ในท้องที่ที ่กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองหรือกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรมีผลใช้บังคับ สถำนประกอบกิจกำรที่เป็นโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนหรือ
สถำนประกอบกิจกำรที่มีกำรประกอบกิจกำรเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรน้ันและ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี โดยมีกำรก ำหนดคุณลักษณะของสถำนที่ต้ัง ลักษณะอำคำร และกำร
สุขำภิบำล กำรมีมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561  ที่กล่ำวถึงกรณีที่มีกำรจัดงำน
มหรสพ งำนเทศกำล งำนแสดงสินค้ำ กำรชุมนุม กำรชุมนุมสำธำรณะหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะท ำนอง
เดียวกัน ซึ่งใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรต้ังแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไปผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้อง
จัดให้มีส้วม ส้วมสำธำรณะ ส้วม เคลื่อนที่ หรือส้วมชั่วครำวที่ถูกสุขลักษณะ ส ำหรับให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ 
และในกรณีที่มีกำรติดต้ังส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วครำว ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบร้ือถอนและปรับสภำพพื้นที่
บริเวณดังกล่ำวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ  ในกำรน้ี ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
มีหน้ำที่และอ ำนำจตรวจสอบควำมเรียบร้อยในกำรร้ือถอนและปรับสภำพพื้นที่ ดังกล่ำว หำกพบว่ำไม่ถูก
สุขลักษณะให้ออกค ำสั่งให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขได้ 
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6.3 ประกาศ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558  และแก้ไข
เพิ่ม เติม  ฉบับที่  2 พ .ศ. 2560 และฉบับที่  3 พ .ศ. 2562 ก ำหนดกิจกำรที่ เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
ประกอบด้วย กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง กิจกำรที่ เกี่ยวกับสัตว์และผลิ ตภัณฑ์ กิจกำรที่ เกี่ยวกับอำหำร 
เคร่ืองด่ืม น้ ำด่ืม ยกเว้นในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร กำรเร่ขำย กำรขำยในตลำด และกำรผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน กิจกำรที่เกี่ยวกับยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ เคร่ืองส ำอำง ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด กิจกำรที่
เกี่ยวกับกำรเกษตร กิจกำรที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ กิจกำรที่เกี่ยวกับยำนยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล กิจกำร
ที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดำษ กิจกำรที่ เกี่ยวกับสิ่งทอ กิจกำรที่ เกี่ยวกับหิน ดิน ทรำย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่
คล้ำยคลึง กิจกำรที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่ำนหิน ถ่ำนโค้ก และสำรเคมีต่ำง  ๆ กิจกำรอื่น ๆ และ
กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรบริกำร 
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7. พระราชบัญญัตคิวามรับผดิต่อความเสียหายที่เกดิขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 

7.1 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 25517 

1) เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้ควำมคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
ควำมเสียหำยที่ เกิดจำกสินค้ำโดยมีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในควำมเสียหำยของผู้ผลิตหรือ
ผู้เกี่ยวข้องไว้โดยตรง โดยน ำหลักควำมรับผิดโดยเคร่งครัดมำใช้ อันจะมีผลให้ผู้เสียหำยไม่ต้องพิสูจน์ถึงควำม
ไม่ปลอดภัยของสินค้ำ ตลอดจนได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่เป็นธรรม  

2) สาระส าคัญของกฎหมาย พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (1 ฉบับ) และมีกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฯ ได้แก่  กฎกระทรวง  
(2 ฉบับ)  

พระรำชบัญญั ติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่ เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551          
(1 ฉบับ) สรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

ผู้ประกอบกำรทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหำยในควำมเสียหำยที่เกิดจำกสินค้ำที่ไม่
ปลอดภัย และสินค้ำน้ันได้มีกำรขำยให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่ำควำมเสียหำยน้ันจะเกิดจำกกำรกระท ำโดยจงใจ
หรือประมำทเลินเล่อของผู้ประกอบกำรหรือไม่ก็ตำม ทั้งน้ีผู้ประกอบกำรที่ต้องรับผิด ต้องพิสูจน์ว่ำผู้เสียหำย
ได้รับควำมเสียหำยจำกสินค้ำของผู้ประกอบกำรและกำรใช้หรือกำรเก็บรักษำสินค้ำน้ันเป็นไปตำมปกติธรรมดำ 
แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่ำควำมเสียหำยเกิดจำกกำรกระท ำของผู้ประกอบกำรผู้ใด 

ผู้ประกอบกำรไม่ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยอันเกิดจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยหำกพิสูจน์ได้ว่ำ 

(1) สินค้ำน้ันมิได้เป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย 

(2) ผู้เสียหำยได้รู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำน้ันเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย หรือ 

(3) ควำมเสียหำยเกิดขึ้นจำกกำรใช้หรือกำรเก็บรักษำสินค้ำไม่ถูกต้องตำมวิธีใช้ วิธีเก็บรักษำ 
ค ำเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำที่ผู้ประกอบกำรได้ก ำหนดไว้อย่ำงถูกต้องและชัดเจนตำมสมควรแล้ว 

ผู้ผลิตตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิตไม่ต้องรับผิดหำกพิสูจน์ได้ว่ำควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ
เกิดจำกกำรออกแบบของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิตหรือจำกกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต ทั้งผู้ผลิตไม่ได้คำด
เห็นและไม่ควรจะได้คำดเห็นถึงควำมไม่ปลอดภัย ผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้ำไม่ต้องรับผิดหำกพิสูจน์ได้ว่ำ 
ควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำเกิดจำกกำรออกแบบหรือกำรประกอบหรือกำรก ำหนดวิธีใช้ วิธี เก็บรักษำ ค ำเตือน 
หรือกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำของผู้ผลิตสินค้ำน้ัน 

ข้อตกลงระหว่ำงผู้บริโภคกับผู้ประกอบกำรที่ได้ท ำไว้ล่วงหน้ำก่อนเกิดควำมเสียหำย และ
ประกำศหรือค ำแจ้งควำมของผู้ประกอบกำรเพื่อยกเว้นหรือจ ำกัดควำมรับผิดของผู้ประกอบกำรต่อควำม
เสียหำยอันเกิดจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย จะน ำมำอ้ำงเป็นข้อยกเว้นหรือจ ำกัดควำมรับผิดไม่ได้ 

ให้มีคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค สมำคม และมูลนิธิซึ่งคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้
กำรรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีอ ำนำจฟ้องคดีเรียกค่ำเสียหำยแทนผู้เสียหำยได้ โดยให้

                                                           
7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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น ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรฟ้องและด ำเนินคดีแทนตำมกฎหมำยดังกล่ำวมำใช้บังคับโดยอนุโลม กำรฟ้องและ
ด ำเนินคดีแทนผู้เสียหำยดังกล่ำว ให้ได้รับยกเว้นค่ำฤชำธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงควำมรับผิดในค่ำฤชำ
ธรรมเนียมในชั้นที่สุด 

นอกจำกค่ำสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตำมที่ก ำหนดไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
ศำลมีอ ำนำจก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนเพื่อควำมเสียหำยตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ีด้วย 

(1) ค่ำเสียหำยส ำหรับควำมเสียหำยต่อจิตใจอันเป็นผลเน่ืองมำจำกควำมเสียหำยต่อร่ำงกำย 
สุขภำพ หรืออนำมัยของผู้เสียหำย และหำกผู้เสียหำยถึงแก่ควำมตำย สำมี ภริยำ บุพกำรี หรือผู้สืบสันดำนของ
บุคคลน้ันชอบที่จะได้รับค่ำเสียหำยส ำหรับควำมเสียหำยต่อจิตใจ 

(2) หำกข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำผู้ประกอบกำรได้ผลิต น ำเข้ำ หรือขำยสินค้ำโดยรู้อยู่แล้วว่ำสินค้ำ
น้ันเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หรือเมื่อรู้ว่ำสินค้ำไม่ปลอดภัย
ภำยหลังจำกกำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยสินค้ำน้ันแล้วไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำม
เสียหำย ให้ศำลมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ประกอบกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรลงโทษเพิ่มขึ้นจำกจ ำนวนค่ำสินไหม
ทดแทนที่แท้จริงที่ศำลก ำหนดได้ตำมที่ศำลเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 2 เท่ำของค่ำสินไหมทดแทนที่แท้จริงน้ัน 
ทั้งน้ี โดยค ำนึงถึงพฤติกำรณ์ต่ำง ๆ เช่น ควำมร้ำยแรงของควำมเสียหำยที่ผู้เสียหำยได้รับ กำรที่ผู้ประกอบกำร
รู้ถึงควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ ระยะเวลำที่ผู้ประกอบกำรปกปิดควำมไม่ปลอดภัยของสินค้ำ กำรด ำเนินกำร
ของผู้ประกอบกำรเมื่อทรำบว่ำสินค้ำน้ันเป็นสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบกำรได้รับ สถำนะ
ทำงกำรเงินของผู้ประกอบกำร กำรที่ผู้ประกอบกำรได้บรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ตลอดจนกำรที่ผู้เสียหำย
มีส่วนในกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยด้วย 

สิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัยตำมพระรำชบัญญัติน้ีเป็นอันขำดอำยุ
ควำมเมื่อพ้น 3 ปีนับแต่วันที่ผู้เสียหำยรู้ถึงควำมเสียหำยและรู้ตัวผู้ประกอบกำรที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้น 10 ปี
นับแต่วันที่มีกำรขำยสินค้ำน้ัน 

ในกรณีที่ควำมเสียหำยเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่ำงกำย สุขภำพ หรืออนำมัย โดยผลของสำรที่สะสม
อยู่ในร่ำงกำยของผู้เสียหำยหรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลำในกำรแสดงอำกำร ผู้เสียหำยหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทน 
ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภำยใน 3 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงควำมเสียหำยและรู้ตัวผู้ประกอบกำรที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกิน 10 
ปีนับแต่วันที่รู้ถึงควำมเสียหำย 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี  และคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
สมำคม และมูลนิธิซึ่งคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้กำรรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
มีอ ำนำจฟ้องคดีเรียกค่ำเสียหำยแทนผู้เสียหำย 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมาย ผู้ประกอบกำร ได้แก่ ผู้ผลิต หรือผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต ผู้น ำเข้ำ 
ผู้ขำยสินค้ำที่ไม่สำมำรถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต หรือผู้น ำเข้ำได้ รวมถึง ผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่ อทำงกำรค้ำ 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เคร่ืองหมำย ข้อควำมหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ อันมีลักษณะที่จะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจได้ว่ำ
เป็นผู้ผลิต ผู้ว่ำจ้ำงให้ผลิต หรือผู้น ำเข้ำ 
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7.2 กฎกระทรวง 

กฎกระทรวงก าหนดผลิตผลเกษตรกรรมเป็นสินค้าท่ีได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยความรับ
ผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2553 ก ำหนดให้ผลิตผลเกษตรกรรมของ
เกษตรกรที่มีแหล่งก ำเนิดในประเทศไทย แม้ผ่ำนกระบวนกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดดังต่อไปน้ี เป็นสินค้ำที่ได้รับ
ยกเว้นตำมกฎหมำยน้ี ได้แก่ (1) กำรสี ฝัด หรือขัดข้ำว (2) กำรร่อนหรือล้ำงพืช หรือกำรคัดหรือแยกขนำด
หรือคุณภำพของพืช (3) กำรปอก ตัด บด ป่น หรือย่อยพืช (4) กำรกะเทำะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช (5) กำร
อบใบยำสูบให้แห้งหรือกำรรูดก้ำนใบยำสูบ (6) กำรล้ำง ช ำแหละ แก้ะ หรือบดสัตวหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
สัตว และ (7) กำรกระท ำอื่นใดที่มีลักษณะท ำนองเดียวกัน ทั้งน้ีครอบคลุมเฉพำะ เกษตรกร ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ แต่ไม่รวมถึงชุมนุมสหกรณ์
กำรเกษตร 
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8. พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

8.1 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 25358 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย เพื่อส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรโรงงำน และก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรขออนุญำตจัดต้ังโรงงำนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรพิจำรณำอนุญำตเพื่อควำม
สะดวกของผู้ประกอบกำร และปรับปรุงกำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรให้ได้ผลยิ่งขึ้น 

2) สาระส าคัญของกฎหมาย พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 (6 ฉบับ) และมีกฎหมำยล ำดับ
รองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฯ ได้แก่ กฎกระทรวง (75 ฉบับ) ประกำศ (199 ฉบับ) ระเบียบ (33 ฉบับ) 

พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 (6 ฉบับ) สรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

รัฐมนตรีมี อ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดให้ โรงงำนตำมประเภทชนิดหรือขนำด  
โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นในกำรควบคุมดูแล กำรป้องกันเหตุเดือดร้อนร ำคำญ กำรป้องกันควำมเสียหำย และ
กำรป้อ งกันอันตรำยตำมระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่ จะมี ต่อประชำชนหรือสิ่ งแวดล้อม  
โดยแบ่งออกเป็นดังน้ี 

(1) โรงงำนจ ำพวกที่ 1 ได้แก่โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดที่สำมำรถประกอบกิจกำร
โรงงำนได้ทันทีตำมควำมประสงค์ของผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน 

(2) โรงงำนจ ำพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดที่ เมื่อจะประกอบกิจกำร
โรงงำนต้องแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบก่อน 

(3) โรงงำนจ ำพวกที่ 3 ได้แก่โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดที่กำรต้ังโรงงำนจะต้องได้รับ
ใบอนุญำตก่อนจึงจะด ำเนินกำรได้ 

เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจออกกฎกระทรวง
เพื่อให้โรงงำนจ ำพวกใดจ ำพวกหน่ึงหรือทุกจ ำพวก ต้องปฏิบัติตำมในเรื่องดังต่อไปน้ี 

(1) ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงำน สภำพแวดล้อมของโรงงำน ลักษณะอำคำร
ของโรงงำนหรือลักษณะภำยในของโรงงำน 

(2) ก ำหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องน ำมำใช้ใน
กำรประกอบกิจกำรโรงงำน 

(3) ก ำหนดให้มีคนงำนซึ่งมีควำมรู้เฉพำะตำมประเภท ชนิดหรือขนำดของโรงงำนเพื่อปฏิบัติ
หน้ำที่หน่ึงหน้ำที่ใดประจ ำโรงงำน 

(4) ก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีกำรผลิตและกำรจัดให้มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
อื่นใด เพื่อป้องกันหรือระงับหรือบรรเทำอันตรำย ควำมเสียหำยหรือควำมเดือดร้อนที่อำจเกิดแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงำนหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำน 

(5) ก ำหนดมำตรฐำนและวิธีกำรควบคุมกำรปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน 
                                                           
8 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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(6) ก ำหนดกำรจัดให้มีเอกสำรที่จ ำเป็นประจ ำโรงงำนเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมหรือ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

(7) ก ำหนดข้อมูลที่จ ำเป็นเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำนที่ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน
ต้องแจ้งให้ทรำบเป็นคร้ังครำวหรือตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

(8) ก ำหนดกำรอื่นใดเพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน เพื่อป้องกันหรือระงับ
หรือบรรเทำอันตรำยหรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน 

กฎกระทรวงตำมวรรคหน่ึงจะก ำหนดให้ยกเว้นโรงงำนประเภท ชนิด หรือขนำดใดจำกกำรต้อง
ปฏิบัติในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดก็ได้ และกฎกระทรวงดังกล่ำวจะสมควรก ำหนดให้เรื่องที่เป็นรำยละเอียดทำงด้ำน
เทคนิคหรือเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตำมสภำพสังคม ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก ำหนดโดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก็ได้ 

ในกรณีที่บทบัญญัติใดแห่งพระรำชบัญญัติน้ีก ำหนดให้ต้องมีกำรตรวจสอบโรงงำนหรือ
เคร่ืองจักร หรือด ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อำจก ำหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชนด ำเนินกำรและจัดท ำรำยงำนผล
กำรตรวจสอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก็ได้  ทั้งน้ี ตำมระเบียบที่ รัฐมนตรีก ำหนดโดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 1 ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และ
ประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว ส่วนผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 2 นอกจำกต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำวแล้ว 
เมื่อจะเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนให้แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบก่อนตำมแบบและรำยละเอียดที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 3 ต้องได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต และต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และประกำศของรัฐมนตรี และห้ำมมิให้ผู้ใดต้ังโรงงำนก่อนได้รับ
ใบอนุญำต 

ในกำรออกใบอนุญำตให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำตพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ใน
กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ 8 ประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำวและประกำศของ
รัฐมนตรีที่  ถ้ำกรณีใดยังมิได้มีหลักเกณฑ์ก ำหนดไว้ให้พิจำรณำโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของบุคคลหรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงำนหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตำมประกำศของรัฐมนตรี  ใน
กำรน้ีจะก ำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญำตก็ได้ 

ห้ำมมิให้ผู้รับใบอนุญำตขยำยโรงงำน เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต 

เมื่อผู้ รับใบอนุญำตเพิ่มจ ำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรผลิต 
เคร่ืองจักรที่ใช้เป็นเคร่ืองต้นก ำลัง เคร่ืองจักรที่เกี่ยวข้องกับกำรบ ำบัดมลพิษ หรือมำตรกำรป้องกันหรือลดเหตุ
เดือดร้อนร ำคำญ หรือพลังงำนของเคร่ืองจักรเป็นอย่ำงอื่นอันท ำให้เคร่ืองจักรมีก ำลังแรงม้ำรวมลดลง หรือ
เพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นขยำยโรงงำน หรือเพิ่มเน้ือที่อำคำรโรงงำนออกไป หรือก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนเพิ่มขึ้นใหม่
เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรของโรงงำนน้ันโดยตรงอันท ำให้เน้ือที่ของอำคำรโรงงำนเพิ่มขึ้นต้ังแต่ 500 ตำรำงเมตร
ขึ้นไปในกรณีเน้ือที่ของโรงงำนมีไม่เกิน 2,000 ตำรำงเมตร หรือเพิ่มขึ้นต้ังแต่ 1,000 ตำรำงเมตรขึ้นไปในกรณี
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 2-58 

เน้ือที่ของโรงงำนมีเกินกว่ำ 2,000 ตำรำงเมตร ให้ผู้รับใบอนุญำตน้ันแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

ผู้รับใบอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตไว้ ณ ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำยในโรงงำนของตน เมื่อมี
กำรเปลี่ยนชื่อโรงงำนหรือชื่อผู้รับใบอนุญำต ให้ผู้รับใบอนุญำตแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ
ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยน ในกรณีใบอนุญำตสูญหำยหรือถูกท ำลำย ให้ผู้รับใบอนุญำตยื่นค ำขอรับ
ใบแทนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ทรำบถึงกำรสูญหำยหรือถูกท ำลำย 

กำรประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 2 หรือโรงงำนจ ำพวกที่ 3 ภำยในเขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมตำมวรรคหน่ึง หรือเขตนิคมอุตสำหกรรมซึ่งจัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอุตสำหกรรม 
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ หรือได้รับอนุญำต แล้วแต่กรณี แต่กำรประกอบกิจกำร
โรงงำนดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และประกำศของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนตำมพระรำชบัญญัติน้ี  

เพื่อประโยชน์ในทำงเศรษฐกิจ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยของ
ประเทศหรือของสำธำรณชน ให้ รัฐมนตรีโดยอนุมั ติคณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจก ำหนดโดยประกำศใน  
รำชกิจจำนุเบกษำในเรื่องดังต่อไปน้ี 

(1) ก ำหนดจ ำนวนและขนำดของโรงงำนแต่ละประเภทหรือชนิดที่จะให้ต้ังหรือขยำย หรือ 
ที่จะไม่ให้ต้ังหรือขยำยในท้องที่ใดท้องที่หน่ึง 

(2) ก ำหนดชนิด คุณภำพ อัตรำส่วนของวัตถุดิบ แหล่งก ำเนิดของวัตถุดิบและหรือปัจจัยหรือ
ชนิดของพลังงำนที่จะน ำมำใช้หรือผลิตในโรงงำน 

(3) ก ำหนดชนิดหรือคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงำนที่จะให้ต้ังหรือขยำย 

(4) ก ำหนดให้น ำผลผลิตของโรงงำนที่จะให้ต้ังหรือขยำยไปใช้ในอุตสำหกรรมบำงประเภท 
หรือให้ส่งผลผลิตออกนอกรำชอำณำจักรทั้งหมดหรือบำงส่วน 

ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงำนเน่ืองจำกโรงงำนหรือเคร่ืองจักรของโรงงำนไม่ว่ำจะเป็นกรณีของ
โรงงำนจ ำพวกใด ถ้ำอุบัติเหตุน้ัน 

(1) เป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ควำมตำย เจ็บป่วยหรือบำดเจ็บ ซึ่งภำยหลัง 72 ชั่วโมงแล้วยังไม่
สำมำรถท ำงำนในหน้ำที่เดิมได้ ให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบภำยใน 
3 วันนับแต่วันตำย หรือวันครบก ำหนด 72 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี 

(2) เป็นเหตุให้โรงงำนต้องหยุดด ำเนินงำนเกินกว่ำ 7 วัน ให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนแจ้งเป็น
หนังสือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบภำยใน 10 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 

พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) ก าหนดให้ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ 
และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติน้ี จนกว่ำจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน  
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 2-59 

กำรด ำเนินกำรออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศตำมวรรคหน่ึง ให้ด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ให้รัฐมนตรีรำยงำนเหตุผล
ที่ไม่อำจด ำเนินกำรได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 

พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562) ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการ
เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับโรงงานจ าพวกท่ี 1 และจ าพวกท่ี 2 ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถด ำเนินกำรในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และก ำหนดกลไกเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรำยได้จำกกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ถ่ำยโอนดังกล่ำว  

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี และให้มีอ ำนำจแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่
เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติน้ี ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอื่น กับออกประกำศเพื่อ
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี กำรออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมวรรคหน่ึง จะก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันโดยค ำนึงถึงประเภท ชนิด หรือขนำดของโรงงำนก็ได้ ออกกฎกระทรวงก ำหนดให้
โรงงำนตำมประเภทชนิดหรือขนำดใดเป็นโรงงำนจ ำพวกที่ 1 โรงงำนจ ำพวกที่ 2 หรือโรงงำนจ ำพวกที่ 3 ออก
ค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำต ค ำสั่งไม่อนุญำตให้ขยำยโรงงำน ค ำสั่งไม่ออกหรือไม่ต่ออำยุใบอนุญำตตรวจสอบหรือ
รับรอง หรือค ำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำตตรวจสอบ ออกประกำศก ำหนดให้ท้องที่ใดท้องที่หน่ึงเป็นเขต
ประกอบกำรอุตสำหกรรมได้รวมทั้งออกกฎกระทรวงก ำหนดให้บริเวณโดยรอบเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม
หรือนิคมอุตสำหกรรมภำยในระยะที่ก ำหนดเป็นเขตห้ำมประกอบกิจกำรโรงงำนโดยเด็ดขำดหรือจะอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรได้เฉพำะโรงงำนบำงประเภท ชนิดหรือขนำดใดก็ได้ 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมาย ผู้ขออนุญำตจัดต้ังโรงงำน และผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน 

8.2 กฎกระทรวง 

กฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 ได้ก ำหนดประเภท ชนิด 
และขนำดของโรงงำน พ.ศ. 2563 ประเภทต่ำง ๆ ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวง 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ก ำหนดเขตพื้นที่ ห้ำมต้ังโรงงำนจ ำพวกที่ 1 โรงงำนจ ำพวกที่ 2 และ โรงงำนจ ำพวกที่ 3 อำคำรโรงงำนต้อง
มั่นคง แข็งแรง เหมำะสมและมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมน้ัน ๆ มีกำรระบำยอำกำศที่
เหมำะสม มีประตูหรือทำงออกให้พอกับจ ำนวนคนในโรงงำนที่จะหลบหนีภัยออกไปได้ทันท่วงที บันไดต้อง
มั่นคงแข็งแรง มีห้องส้วมที่สะอำด ถูกสุขลักษณะ อย่ำงน้อย 1 ห้องต่อจ ำนวนคนงำนไม่เกิน 15 คน เคร่ืองจักร 
ต้อง มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดควำมสั่นสะเทือนเสียงรบกวนผู้อยู่อำศัยใกล้เคียง มีเคร่ือง
ป้องกันอันตรำยอันอำจเกิดจำกส่วนที่เคลื่อนไหวของเคร่ืองจักรตำมควำมจ ำเป็น มีวิธีกำรควบคุมกำรปล่อย
ของเสียมลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีมำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยตำมหลัก
เกณฑและวิธีกำรที่รัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

8.3 ประกาศ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง โรงงานท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
พ.ศ. 2551 ก ำหนดให้โรงงำนตำมบัญชีท้ำยประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
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เรื่อง ก ำหนดประเภท และขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน ที่ต้อง
จัดท ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณ ภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  
พ.ศ. 2535 เป็นโรงงำนที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2530) เร่ือง หน้าท่ีของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนต้องแยกอำคำรที่มีกำรผลิต หรทอใช้วัตถุระเบิด 
หรือใช้วัตถุไวไฟ ออกจำกที่อยู่อำศัย หรือที่เก็บสินค้ำ จัดให้มีระบบป้องกันและก ำจัดอำกำศเสียในห้องเก็บ
และห้องปฏิบัติงำนอันเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอื่นที่อำจเป็นอันตรำย จัดท ำ
ป้ำยที่มีสัญญลักษณ์ เคร่ืองหมำย และข้อควำมค ำเตือน เคร่ืองหมำยฉุกเฉิน ดูแลรักษำมิให้มีกำรร่ัวไหลของ
สำรพิษ ใช้ภำชนะบรรจุที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง จัดให้มีกำรอบรมแนะน ำชี้แจงคนงำนให้เข้ำใจถึงเหตุอันตรำยที่
อำจเกิดขึ้นได้ และมีกระบวนกำรในกำรป้องกันอันตรำยจำกอุบัติเหตุ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 เร่ือง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำร
โรงงำนหรือใบอนุญำตขยำยโรงงำน โรงงำนจ ำพวกที่ 3 ตำมประเภทหรือชนิดของโรงงำนที่ระบุในบัญชีท้ำย
ประกำศน้ีให้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจำกอันตรำยที่อำจเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน ตำม
รำยละเอียดที่ก ำหนด 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน ก าหนดวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของ  
ผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจ า และหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนผู้ควบคุมดูแลส าหรับระบบป้อ งกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 ก ำหนดให้โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ คุณสมบัติของบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ ำโรงงำน และกำรฝึกอบรมบุคคลำกรดังกล่ำว 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนด ผู้ควบคุมระบบบ ำบัดมลพิษน้ ำ อำกำศ 
หรือผู้ควบคุมระบบกำรจัดกำรมลพิษกำกอุตสำหกรรม มีหน้ำที่ประเมินและตรวจสอบลักษณะของมลพิษ และ
ประสิทธิภำพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ควบคุม ก ำกับ ดูแล ปฏิบัติกำรตำมแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อม และจัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรท ำงำนของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ ทั้งให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน ต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้จัดกำรสิ่งแวดล้อมในกำรด ำเนินกำรใด ๆ  
ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของโรงงำนเพื่อป้องกันมิให้มลพิษแพร่กระจำยสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนผู้ที่ประสงค์
จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบ ำบัดมลพิษน้ ำ อำกำศ หรือผู้ควบคุมระบบกำรจัดกำรมลพิษกำก
อุตสำหกรรม ให้ยื่นแบบค ำขอตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนด 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การท ารายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 ก ำหนดให้ ผู้จะขอรับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโรงงำนหรือใบอนุญำตขยำยโรงงำนตำมประเภทหรือชนิดของโรงงำนดังบัญชีท้ำยประกำศน้ี 
ให้จัดท ำรำยงำนที่เกี่ยวกับกำรศึกษำและมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำม
ปลอดภัยพร้อมกับกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน หรือค ำขอรับใบอนุญำตขยำยโรงงำน 
รำยงำนดังกล่ำวประกอบ ด้วย ข้อมูลรำยละเอียดของโครงกำร ได้แก่ ที่ ต้ังแผนที่ ผังโครงกำรขั้นตอน 
กระบวนกำรผลิต ระบบน้ ำใช้และกำรระบำยน้ ำ ระบบพลังงำน ระบบกำรติดต่อสื่อสำรกำรใช้เชื้อเพลิง 
วัตถุดิบและสำรเคมี ข้อมูลในสภำพแวดล้อมปจจุบันที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณภำพอำกำศ คุณภำพผิวดิน คุณภำพ
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น้ ำใต้ดิน คุณภำพน้ ำทะเล กำรใช้ประโยชนที่ ดิน และกำรคมนำคม รวมถึงกำรวิเครำะห์ผลกระทบ ต่อ
สิ่งแวดล้อม และมำตรกำรป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น  

8.4 ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณา
ออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ก ำหนดให้กำรออกใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน และใบอนุญำตขยำยโรงงำนต้องเปิดให้ประชำชนได้รับข้อมูลเพื่อแสดง
ควำมคิดเห็น และน ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นใช้ประกอบกำรขอใบรับแจ้ง หรือใบอนุญำต หรือขอขยำย
โรงงำน แล้วแต่กรณี 
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9. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

9.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 25229 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในด้ำนกำรควบคุมเกี่ยวกับควำมมั่นคง
แข็งแรง ควำมปลอดภัย กำรป้องกันอัคคีภัย กำรสำธำรณสุข กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง  
กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรจรำจร และรวมกฎหมำยว่ำด้วย กำรควบคุม 
กำรก่อสร้ำงอำคำรและกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงในเขตเพลิงไหม้เสียใหม่ ไว้ด้วยกัน 

2) สาระส าคัญของกฎหมาย พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 พระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 พระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และมีกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฯ ได้แก่ พระรำชกฤษฎีกำ 
(457 ฉบับ) กฎกระทรวง (442 ฉบับ) ประกำศ (243 ฉบับ) ข้อบัญญัติ (340 ฉบับ) เทศบัญญัติ (338 ฉบับ) 

พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 สรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ประโยชน์แห่งควำมมั่นคงแข็งแรง ควำมปลอดภัย กำรป้องกันอัคคีภัย กำรสำธำรณสุข กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรจรำจร ตลอดจนกำรอื่นที่
จ ำเป็น ในเรื่องต่อไปน้ีได้ 

(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนำด เน้ือที่ และที่ตั้งของอำคำร 

(2) กำรรับน้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทน ตลอดจนลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ 

(3) กำรรับน้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพื้นดินที่รองรับอำคำร 

(4) แบบและวิธีกำรเกี่ยวกับกำรติดต้ังระบบประปำ ก๊ำซ ไฟฟ้ำ เคร่ืองกล ควำมปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่ำงอื่น และกำรป้องกันอันตรำยเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวำย 

(5) แบบและจ ำนวนของห้องน้ ำและห้องส้วม 

(6) ระบบกำรจัดกำรเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมของอำคำร เช่น ระบบกำรจัดแสงสว่ำง  
กำรระบำยอำกำศ กำรปรับอำกำศ กำรฟอกอำกำศ กำรระบำยน้ ำ กำรบ ำบัดน้ ำเสีย และกำรก ำจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

(7) ลักษณะ ระดับ ควำมสูง เน้ือที่ของที่ว่ำงภำยนอกอำคำร หรือแนวอำคำร 

(8) ระยะหรือระดับระหว่ำงอำคำรกับอำคำรหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่ำงอำคำรกับ
ถนน ตรอก ซอย ทำงเท้ำ ทำง หรือที่สำธำรณะ 

(9) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถส ำหรับ
อำคำรบำงชนิด หรือบำงประเภท ตลอดจนลักษณะและขนำดของพื้นที่หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นดังกล่ำว 

                                                           
9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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(10) บริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้ำย และใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร
ชนิดใดหรือประเภทใด 

(11) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้ำย ใช้หรือ
เปลี่ยนกำรใช้อำคำร 

(12) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขออนุญำต กำรอนุญำต กำรต่ออำยุใบอนุญำต 
กำรโอนใบอนุญำต กำรออกใบรับรอง และกำรออกใบแทนตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(13) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงำน ผู้ด ำเนินกำรผู้ครอบครอง
อำคำร และเจ้ำของอำคำร 

(14) คุณสมบัติเฉพำะและลักษณะต้องห้ำมของผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขในกำรขอขึ้นทะเบียน และกำรเพิกถอนกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 

(15) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรตรวจสอบอำคำร ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณ์
ประกอบของอำคำร 

(16) ชนิดหรือประเภทของอำคำรที่ เจ้ำของอำคำร หรือผู้ครอบครองอำคำร หรือ
ผู้ด ำเนินกำรต้องท ำกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก 

ในกรณีที่ได้มีกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดเรื่องใด แล้ว ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
ตำมกฎกระทรวงน้ัน และให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องน้ันได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดรำยละเอียดในเร่ืองน้ันเพิ่มเติมจำกที่ก ำหนดไว้
ในกฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่ำว 

(2) เป็นกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดเร่ืองน้ันขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่ำว
เน่ืองจำกมีควำมจ ำเป็น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพำะท้องถิ่น โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรควบคุม
อำคำรและได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรี 

เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
น้ี ให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่นแจ้งข้อห้ำม ข้อจ ำกัด หรือข้อมูลอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร ห รือกำรด ำเนินกำรอย่ำงอื่นตำม
พระรำชบัญญัติน้ี ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องทรำบเพื่อด ำเนินกำรตำม จัดให้มีเอกสำรเผยแพร่
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติน้ี  
แจ้งค ำเตือนไว้ในใบอนุญำตที่ได้ออกให้ตำมพระรำชบัญญัติน้ีว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติน้ียังคงมี
หน้ำที่ต้องขออนุญำตเกี่ยวกับอำคำรน้ันตำมกฎหมำยอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย และอำจจัดให้มีแบบ
แปลนอำคำรต่ำง ๆ ที่ได้มำตรฐำนและถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง และหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตำมพระรำชบัญญัติน้ีไว้จ ำหน่ำยหรือให้แก่ประชำชนได้ 

คณะกรรมกำรควบคุมอำคำร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นประธำน
กรรมกำร และให้หัวหน้ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรมำตรำ 18  
ให้คณะกรรมกำรควบคุมอำคำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปน้ี ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง ให้
ควำมเห็นชอบในกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือส่วนรำชกำรใน
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กำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี ก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและ 
ผู้ซึ่งมีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติกำรอื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติน้ี 

ผู้ใดจะก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

ผู้ใดจะร้ือถอน อำคำรที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยู่ห่ำงจำกอำคำรอื่นหรือที่สำธำรณะ 
น้อยกว่ำควำมสูงของอำคำร หรืออำคำรที่อยู่ห่ำงจำกอำคำรอื่นหรือที่สำธำรณะน้อยกว่ำ  2 เมตรต้องได้รับ
ใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  

ในกรณีที่กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรที่ขออนุญำตน้ันมีลักษณะ
หรืออยู่ในประเภทที่ได้ก ำหนดเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพวิศวกรรม หรือเป็น
วิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพสถำปัตยกรรม ถ้ำวิศวกรหรือสถำปนิกผู้รับผิดชอบใน
กำรน้ันต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำม
กฎหมำยดังกล่ำว  

ห้ำมมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือด ำเนินกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรให้ผิด
ไปจำกแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรำยกำรประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญำต ตลอดจนวิธีกำรหรือเงื่อนไข
ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดไว้ในใบอนุญำต หรือให้ผิดไปจำกที่ได้แจ้งไว้ เว้นแต่ เจ้ำของอำคำรน้ันได้ยื่นค ำขอ
อนุญำตและได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้ท ำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ได้แจ้งกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นทรำบแล้ว หรือกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

อำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ คือ อำคำรส ำหรับใช้เป็นคลังสินค้ำ โรงแรม อำคำรชุด หรือ
สถำนพยำบำล และอำคำรส ำหรับใช้เพื่อกิจกำรพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข หรือ
กิจกำรอื่น ทั้งน้ี ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ีเมื่อผู้ได้รับใบอนุญำตให้ก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำย
อำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ หรือผู้แจ้ง ได้กระท ำกำรดังกล่ำวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นทรำบตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด เพื่อท ำกำรตรวจสอบกำรก่อส ร้ำง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้ำยอำคำรน้ันให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ห้ำมมิให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อำคำรน้ันเพื่อกิจกำรอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ในใบอนุญำตหรือที่ได้แจ้งไว้ 

เจ้ำของอำคำรสูง อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ อำคำรชุมนุมคน และอำคำรตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้ำนวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้ำนสถำปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ท ำกำร
ตรวจสอบสภำพอำคำร โครงสร้ำงของตัวอำคำร อุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำ และกำรจัดแสง
สว่ำง ระบบกำรเตือน กำรป้องกันและกำรระงับอัคคีภัย กำรป้องกันอันตรำยเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวำย ระบบ
ระบำยอำกำศ ระบบระบำยน้ ำ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบอื่น ๆ ของอำคำรที่จ ำเป็นต่อ
กำรป้องกันภยันตรำยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อสุขภำพ ชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพย์สิน แล้วรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
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เจ้ำของอำคำร ผู้ครอบครองอำคำร หรือผู้ด ำเนินกำร ส ำหรับอำคำรชนิดหรือประเภท
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ต้องจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อชีวิต ร่ำงกำย และ
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอกตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขและจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่รัฐมนตรีก ำหนดใน
กฎกระทรวงโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร 

ห้ำมมิให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ 
ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถตำมที่ระบุไว้ ดัดแปลงหรือใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอด
รถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถน้ันเพื่อกำรอื่น ทั้งน้ี ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำต
จำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น และให้ถือว่ำเป็นภำระติดพันในอสังหำริมทรัพย์น้ันโดยตรงตรำบที่อำคำรน้ันยังมีอยู่  
ทั้งน้ี ไม่ว่ำจะมีกำรโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถน้ันต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตำม 

กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง เคลื่อนย้ำย ร้ือถอน หรือตรวจสอบอำคำรที่ใช้เพื่อประกอบกิจกำร
โรงมหรสพ ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ีด้วย และห้ำมมิให้เจ้ำของอำคำรหรือ
ผู้ครอบครองอำคำรใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้อำคำรหรือส่วนใดของอำคำรเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญำตให้ใช้อำคำรเพื่อประกอบกิจกำรโรงมหรสพจำกคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจพิจำรณำ 

พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ก ำหนดให้มีกำรแจ้งให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นทรำบก่อนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร แทนกำรขออนุญำต เพื่อให้
เกิดควำมสะดวก และรวดเร็วแก่ประชำชนมำกยิ่งขึ้น  

พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ก ำหนดให้มีมำตรกำรในด้ำนกำร
ควบคุมอำคำรเกี่ยวกับควำมมั่นคงแข็งแรง ควำมปลอดภัย กำรป้องกันอัคคีภัยกำรสำธำรณสุข กำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรจรำจร นอกจำกน้ี ยัง
ก ำหนดให้น ำกฎหมำยกำรควบคุมอำคำรมำใช้กับกำรอนุญำตให้ใช้โรงมหรสพและกระเช้ำไฟฟ้ำ เคร่ืองเล่นใน
สวนสนุก หรือสถำนที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอำคำรด้วย 

พระรำชบัญญัติควบคมอำคำร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ก ำหนดหลักเกณฑ์ในอำกำรขอ
อนุญำตก่อสร้ำงอำคำร และมำตรฐำนอำคำรที่เป็นกำรยกเว้นกับหลักเกณธฑ์เกดิมดเพื่อประโยชน์ในกำร
ก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้มีรำยได้น้อย 

พระรำชบัญญั ติควบ คุมอำคำร (ฉบับที่  5 ) พ .ศ. 2558 ก ำหนดให้ เจ้ำของอำคำร  
ผู้ครอบครองอำคำร หรือผู้ด ำเนินกำรส ำหรับอำคำรบำงชนิดหรือประเภทต้องจัดให้มีกำรประกันภัยควำมรับ
ผิดตำมกฎหมำยต่อชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวได้รับกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยในเบื้องต้นในกรณีที่บุคคลน้ันได้รับควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือทรัพย์สินจำกอำคำรน้ัน และ
ปรับปรุงกระบวนกำรเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอำคำร โดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต 
ให้มีควำมเหมำะสมมำกขึ้น 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ีและให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวง  ก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำย
พระรำชบัญญัติน้ี หรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม ก ำหนดแบบค ำขออนุญำต ใบอนุญำต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจน
แบบของค ำสั่งหรือแบบอื่นใดที่จะใช้ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญั ติน้ี ก ำหนดกิจกำรอื่นเพื่อปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัติน้ี ออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือก ำหนดเงื่อนไขในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
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ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนเกี่ยวกับอำคำร ออกกฎกระทรวงก ำหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้ำงขึ้นเพื่อ
ใช้ในกำรขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเช้ำไฟฟ้ำหรือสิ่งอื่นใดที่สร้ำงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่ำง
เดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงก ำหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นเคร่ืองเล่นในสวนสนุก 
หรือในสถำนที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอำคำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบตามกฎหมาย เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร 

9.2 กฎกระทรวง 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ก ำหนดเงื่อนไขกำรก่อสร้ำงตึกแถวหรือำคำร สถำนที่
ส ำหรับต้ังหรือติดป้ำย ให้มีวัสดุทนไฟที่ผนัง และพื้น ควำมกว้ำงของบันได ที่ว่ำงภำยในและภำยนอกตึกแถว
และอำคำรรวมทั้งเน้ือที่ว่ำงระหว่ำงตัวอำคำร และระหว่ำงอำคำรกับถนน  

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2551) ก ำหนดรำยละเอียดในเร่ืองกำรจัดให้มีห้องน้ ำและ 
ห้องส้วมไว้ในกฎหมำยควบคุมอำคำรเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 64 (พ.ศ. 2555) ก ำหนดให้มีกำรแก้ไขกำรจัดที่จอดรถยนต์และจ ำนวน 
ที่จอดรถยนต์ ส ำหรับโรงแรมให้เหมำะสมยิ่งขึ้นกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 66 (พ.ศ. 2559) ก ำหนดวำงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงทำงเชื่อม
ระหว่ำงอำคำร โดยเฉพำะในอำคำรขนำดใหญ่ อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ และอำคำรสูง  

กฎกระทรวงฉบับท่ี 67 (พ.ศ. 2563) ก ำหนดให้กำรก่อสร้ำงอำคำรที่มีควำมสูงต้ังแ ต่  
10 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่กั้นล้อมอำคำร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์กันฝุ่นละออง และให้มีกำรตรวจสอบควำม
มั่นคงแข็งแรงของน่ังร้ำน 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 68 (พ.ศ. 2563) ก ำหนดควำมหมำยของค ำว่ำ “แนวอำคำร”และ  
“ผนังทึบ” ไว้ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินมีควำมคุ้มค่ำ รวมทั้งเพื่อเป็นกำรผ่อนปรนให้
อำคำรประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ที่มีอยู่ก่อนซึ่งมีสภำพทรุดโทรมจ ำเป็นต้องได้รับกำรดัดแปลง
แก้ไขให้เหมำะสมแก่กำรใช้ประโยชน์ หรือให้สำมำรถก่อสร้ำงทดแทนอำคำรเดิมได้ 

9.3 ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ 
พ.ศ. 2543 เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณใด ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศเขต เพลิงไหม้พร้อมทั้งห้ำมมิให้
ผู้ใด ก่อสร้ำง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรในเขตเพลิงไหม้เว้นแ ต่กำรดัดแปลง หรือซ่อมแซม
อำคำรเพียงเท่ำที่จ ำเป็นเพื่ออยู่อำศัยหรือใช้สอยชั่วครำว และให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำและมีควำมเห็น
ว่ำสมควรจะมีกำรปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ในกำรป้องกันอัคคีภัย กำรสำธำรณสุข 
กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง กำรสถำปัตยกรรม และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรจรำจรและ
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเสนอควำมเห็นดังกล่ำว พร้อมด้วยแผนที่สังเขป
แสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร ณ กรมโยธำธิกำร เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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10. พระราชบัญญัตมิาตรฐานสนิคา้ขาออก พ.ศ. 2503 

10.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 250310 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย  

เพื่อให้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนสินค้ำส่งออกให้เป็นที่แน่นอนและเหมำะสม ป้องกัน 
กำรปลอมปนเปลี่ยนแปลง หรือปรุงแต่งสินค้ำที่ส่งออกไป เช่น ส่งสินค้ำที่ผิดคุณภำพ ชนิด น้ ำหนัก หรือ
ปริมำณ หรือเจือปนวัตถุอื่นลงไป เป็นต้น รวมถึงกำรบรรจุ หุ้มห่อ หรือผู้กมัด ไม่ถูกต้องตำมสภำพของสินค้ำ 
ซึ่งท ำให้สินค้ำไทยขำดควำมนิยมเชื่อถือในต่ำงประเทศ เป็นผลเสียหำยแก่เศรษฐกิจของประเทศ  

2) สาระส าคัญของกฎหมาย พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำขำออก พ.ศ. 2503 (3 ฉบับ) และ 
มีกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฯ ได้แก่ กฎกระทรวง (19 ฉบับ) ประกำศ (149 ฉบับ)  

พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำขำออก พ.ศ. 2503 (3 ฉบับ) สรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำ  
มีอ ำนำจ ดังน้ี  

(1) ก ำหนดหรือยกเลิกสินค้ำให้เป็นสินค้ำมำตรฐำน  

(2) ก ำหนด แก้ไข หรือยกเลิกมำตรฐำนสินค้ำ  

(3) ก ำหนดเคร่ืองหมำยเพื่อแสดงว่ำสินค้ำมำตรฐำนน้ันเป็นสินค้ำที่ท ำหรือมีไว้เพื่อส่งออก 
และก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรแสดงเคร่ืองหมำยน้ัน 

(4) ก ำหนดด่ำนศุลกำกรที่ผู้ส่งหรือน ำสินค้ำมำตรฐำนออกนอกรำชอำณำจักรต้องแสดง
ใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำ  

(5) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดให้มีกำรตรวจสอบมำตรฐำนและกำรตรวจสอบ
มำตรฐำนสินค้ำ ส ำหรับสินค้ำมำตรฐำน รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้ำมำตรฐำนที่มี
คุณภำพไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 

ให้มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำในกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ มีปลัดกระทรวง
พำณิชย์เป็นประธำน และหัวหน้ำส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้มีหน้ำที่ ดังน้ี  

(1) พิจำรณำข้อเสนอของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แล้วท ำควำมเห็นเสนอรัฐมนตรี  

(2) ให้ค ำแนะน ำหรือค ำปรึกษำแก่รัฐมนตรีในเร่ืองเกี่ยวกับมำตรฐำนสินค้ำ 

(3) วินิจฉัยอุทธรณ์  

(4) ปฏิบัติกำรอื่น ๆ เกี่ยวกับมำตรฐำนสินค้ำที่รัฐมนตรีมอบหมำย 

                                                           
10 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99


รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 2-68 

ผู้ใดท ำกำรค้ำโดยส่งหรือน ำออกนอกรำชอำณำจักร ทำงด่ำนศุลกำกรที่รัฐมนตรีก ำหนด 
ซึ่งสินค้ำมำตรฐำนใด ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ท ำกำรค้ำขำออกซึ่งสินค้ำมำตรฐำนน้ัน ณ ส ำนักงำนมำตรฐำน
สินค้ำ  

สินค้ำมำตรฐำนซึ่งผู้ท ำกำรค้ำขำออก ประสงค์จะส่งหรือน ำออกนอกรำชอำณำจักรทำง
ด่ำนศุลกำกรที่รัฐมนตรีก ำหนด ผู้ส่งหรือน ำออกต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำและขอใบรับรอง
มำตรฐำนสินค้ำ และต้องแสดงใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำน้ันต่อเจ้ำพนักงำนศุลกำกร  

ห้ำมมิให้ผู้ใดเอำวัตถุเจือปนสินค้ำมำตรฐำนที่ท ำหรือมีไว้เพื่อจ ำหน่ำยในทำงกำรค้ำขำออก
จนเป็นผลให้คุณภำพไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้ำมำตรฐำนที่รู้ว่ำมีคุณภำพไม่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้  

สิน ค้ำมำตรฐำนที่ ได้มีกำรชักตัวอย่ำง เพื่อตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ หรือได้ รับ  
กำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ หรือได้มีกำรออกใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำแล้ว ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำอย่ำงหน่ึง
อย่ำงใด ดังน้ี 

(1) กระท ำกำรใด ๆ ให้สินค้ำมำตรฐำน หรือมำตรฐำนของสินค้ำเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม  

(2) ท ำลำย หรือเปลี่ยนแปลงสลำก เคร่ืองหมำยตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ หรือ
เคร่ืองหมำยแสดงคุณภำพ ปริมำณ หรือน้ ำหนัก  

(3) ท ำลำยหรือเปลี่ยนแปลงตรำประทับ 

(4) กระท ำกำรใด ๆ ให้ตัวอย่ำงที่ได้ชักไว้เพื่อท ำกำรตรวจสอบเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม 

ห้ำมมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับอนุญำตจำก
ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำ ผู้ขอรับอนุญำตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำต้องเป็นนิติบุคคล 
และห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำท ำกำรค้ำสินค้ำประเภทหรือชนิดซึ่งตนได้รับอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจตรวจสอบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรค้ำขำออกหรือไม่  

ห้ำมมิให้ผู้ใดเป็นผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ เว้นแต่จะเป็นผู้ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน
มำตรฐำนสินค้ำ ผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำต้องไม่เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หุ้นส่วนหรือผู้จัดกำรใน
ห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล กรรมกำรหรือผู้จัดกำรในบริษัทจ ำกัด ซึ่งท ำกำรค้ำสินค้ำซึ่งตนได้รับอนุญำตให้เป็น
ผู้ตรวจสอบมำตรฐำน  

ให้พนักงำนตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังน้ี 

(1) ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ  

(2) เข้ำไปในสถำนที่หรือยำนพำหนะใด ๆ เพื่อตรวจกำรด ำเนินงำนของผู้ท ำกำรค้ำขำออก 
ซึ่งสินค้ำมำตรฐำน ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ ผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ และให้มีอ ำนำจน ำ
สินค้ำมำตรฐำน ในปริมำณพอสมควรไปเป็นตัวอย่ำงเพื่อท ำกำรตรวจสอบ  

(3) ปฏิบัติกำรอื่น ๆ ตำมที่ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำมอบหมำย 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 2-69 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ ผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ ผู้ท ำกำรค้ำข ำ
ออกซึ่งสินค้ำมำตรฐำน เจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่หรือยำนพำหนะหรือผู้เกี่ยวข้อง อ ำนวยควำมสะดวก 
ช่วยเหลือ หรือให้ค ำชี้แจงแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมที่ขอร้องเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ (มำตรำ 45) 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์รักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี และให้มีอ ำนำจแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ผู้ออกใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำ และออก
กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติน้ี ก ำหนดกิจกำรอื่นและออกประกำศเพื่อ
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงและประกำศน้ัน เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้
บังคับได้ และแต่งต้ังคณะกรรมกำรมำตรฐำนสินค้ำมีอ ำนำจก ำหนดหรือยกเลิกสินค้ำให้เป็นสินค้ำมำตรฐำน 
ก ำหนด แก้ไข หรือยกเลิกมำตรฐำนสินค้ำ  ก ำหนดเคร่ืองหมำยที่จะมีถ้อยค ำหรือไม่ก็ได้เพื่อแสดงให้เห็นว่ำ
สินค้ำมำตรฐำนน้ันเป็นสินค้ำที่ท ำหรือมีไว้เพื่อจ ำหน่ำยในทำงกำรค้ำขำออก และก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
กำรแสดงเคร่ืองหมำยน้ัน ก ำหนดด่ำนศุลกำกรที่ผู้ส่งหรือน ำสินค้ำมำตรฐำนออกนอกรำชอำณำจักรต้องแสดง
ใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำ ส ำหรับสินค้ำมำตรฐำนแต่ละประเภทหรือชนิด  ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
จัดให้มีกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำและกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ ส ำหรับสินค้ำมำตรฐำนแต่ละประเภท
หรือชนิด ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้ำมำตรฐำนที่มีคุณภำพไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน
สินค้ำที่ก ำหนด ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ และกำรออกใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำ 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมาย  

ผู้ส่งออกหรือน ำออกสินค้ำที่ก ำหนดมำตรฐำน ผู้ออกใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำ 

10.2 กฎกระทรวง 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขา
ออก พ.ศ. 2503 ว่ำด้วยผู้ท ำกำรค้ำขำออกซึ่งสินค้ำมำตรฐำน ก ำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ท ำกำรค้ำขำ
ออกซึ่งสินค้ำมำตรฐำนต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2504) ว่าด้วยผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
ก าหนดผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ได้แก่ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
หรือบุคคลซึ่งเป็นสมำชิกของสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยมีเงินทุนที่ช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 2 ล้ำนบำท ส ำหรับ
กำรประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำข้ำว ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง ข้ำวโพด หรือปอฟอก และ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำอื่น มีส ำนักงำนที่แน่นอนและ 
มีห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ตำมประเภทหรือชนิดของสินค้ำซึ่งต้องตรวจสอบ มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ที่จ ำเป็นแก่กำรประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ และผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำทำงวิชำกำรประจ ำ
ท ำงำนอยู่ ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำที่ได้รับอนุญำตต้องมีเคร่ืองหมำยตรวจสอบ และส่งมอบ
ตัวอย่ำงเคร่ืองหมำยตรวจสอบ ให้แก่ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำ มีกำรประทับ ปิด หรือผู้กติด เคร่ืองหมำย
ตรวจสอบที่สินค้ำมำตรฐำนหรือวัตถุที่ใช้ในกำรบรรจุ หุ้มห่อ หรือผู้กมัดตำมที่ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำ
ก ำหนดเพื่อแสดงว่ำสินค้ำมำตรฐำนน้ันตนได้ตรวจสอบแล้ว และให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ 
ส่งส ำเนำใบรับรองผลกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำให้แก่ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำภำยในก ำหนด  5 วัน  
นับแต่วันที่ออกใบรับรอง 
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กฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2504) ว่ำด้วยผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ ก ำหนดให้ผู้ตรวจ
สอบมำตรฐำนสินค้ำแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำประเภท ก. ได้แก่ผู้ตรวจสอบ
มำตรฐำนสินค้ำทำงวิชำกำรที่ต้องอำศัยหลักวิชำ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ และผู้ตรวจสอบ
มำตรฐำนสินค้ำประเภท ข. ได้แก่ผู้ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำนอกจำกประเภท ก. ทั้งน้ี ผู้ ตรวจสอบมำตรฐำน
สินค้ำต้องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ตำมที่กฎกระทรงก ำหนด 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2504) ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรยื่นค ำร้องขอ กำรจด
ทะเบียน เป็นผู้ท ำกำรค้ำขำออกซึ่งสินค้ำมำตรฐำน ใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ 
ใบแทนหนังสือส ำคัญแสดงกำรจะทะเบียน และบัตรประจ ำตัว ตำมอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวง ฉบับ ท่ี 11 (พ.ศ. 2523) ก ำหนดให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำท ำสัญญำค้ ำประกันกำรชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง อันเกิดจำกกำร
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำโดยบกพร่อง หรือเน่ืองจำกควำมล่ำช้ำเพรำะควำมผิดของ 
ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำไว้กับกระทรวงพำณิชย์ก็ได้ ทั้งให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบ
มำตรฐำนสินค้ำ แจ้งวัน เวลำ สถำนที่ ชื่อผู้จัดให้มีกำรตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำ ปริมำณ น้ ำหนัก และชนิด
ของสินค้ำมำตรฐำนที่ตนจะเป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบต่อส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำก่อนที่จะเริ่มด ำเนินกำร
ตรวจสอบ 

10.3 ประกาศ 

กระทรวงพำณิชย์ได้ออกประกำศก ำหนดสินค้ำให้เป็นสินค้ำมำตรฐำน และก ำหนดมำตรฐำน
ของสินค้ำมำตรฐำนแต่ละชนิด จ ำนวน 16 ฉบับ ครอบคลุมสินค้ำ 16 ชนิด โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ม 1 
บังคับใช้อยู่ ข้ำวโพด/ข้ำวฟ่ำง/ข้ำวหอมมะลิไทย/ถั่วเขียว/ถั่วเขียวผิวด ำ/ปุยนุ่น/ปลำป่น/แป้งมันส ำปะหลัง/
ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง และกลุ่ม 2 ยกเลิกมำตรฐำน 7 ประเภท ได้แก่ เกลือ/ข้ำวขำว/เคร่ืองเงินไทย/ปอ
ฟอก/ผ้ำไหมและผลิตภัณฑ์ผ้ำไหม/เมล็ดระหุ่ง/ไม้สั กแปรรูป เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททำงกำรค้ำที่
เปลี่ยนแปลงไป  

นอกจำกน้ีกระทรวงพำณิชย์ได้ออกประกำศก ำหนดวิธีตรวจสอบมำตรฐำนสินค้ำมำตรฐำน 
ครอบคลุมสินค้ำมำตรฐำนทุกชนิด และก ำหนดให้ในกำรผ่ำนด่ำนศุลกำกร ผู้ส่งออกสินค้ำมำตรฐำน ต้องแสดง
ใบรับรองมำตรฐำนสินค้ำครอบคลุมสินค้ำมำตรฐำนทุกชนิด 
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11. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560  

11.1 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 256011  

1. เหตุผลในการออกกฎหมาย เพื่อให้มีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำร
ส ำหรับทำรกและเด็กเล็กที่สอดคล้องกับและเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำร
ส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก 

2. สาระส าคัญของกฎหมาย พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (1 ฉบับ) และมีกฎหมำยล ำดับรองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฯ ได้แก่ ประกำศ  
(11 ฉบับ)  

พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
(1 ฉบับ) สรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

พระรำชบัญญั ติฉบับน้ี ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรคณะหน่ึงเรียกว่ำ “คณะกรรมกำร
ควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก” มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปน้ี ก ำหนดนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรในกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และ
อำหำรเสริมส ำหรับทำรก ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบในกำรเฝ้ำระวังกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำร
ส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และอำหำรเสริมส ำหรับทำรก ให้ค ำแนะน ำหรือควำมเห็นแก่รัฐมนตรีใน
กำรออกประกำศเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้ค ำแนะน ำหรือควำมเห็นแก่รัฐมนตรีในกำรควบคุม
กำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และอำหำรเสริมส ำหรับทำรก เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี และปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร หรือตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมำย  

ให้กรมอนำมัย  กระทรวงสำธำรณสุข เป็นหน่วยงำนที่ รับผิดชอบงำนธุรกำรของ
คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร และให้มีอ ำนำจหน้ำที่จัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรในกำร
ควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และอำหำรเสริมส ำหรับทำรก เสนอ
ต่อคณะกรรมกำร ประสำนงำนและร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนของเอกชนที่ เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรในกำรควบคุมกำรส่งเสริม
กำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และอำหำรเสริมส ำหรับทำรก ติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรในกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรก 
อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และอำหำรเสริมส ำหรับทำรกของกรมอนำมัยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อ
คณะกรรมกำร เป็นศูนย์ข้อมูลกลำงในกำรประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรควบคุม
กำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และอำหำรเสริมส ำหรับทำรก ตลอดจน
ข้อมูลและข่ำวสำรด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่และปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่รัฐมนตรี คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรมอบหมำย  

                                                           
11 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเม่ือวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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สาระส าคัญในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก มีดังน้ี 

ห้ำมผู้ใดโฆษณำอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็กโดยใช้ข้อควำมเกี่ยวกับทำรก
หรือเด็กเล็กในสื่อโฆษณำที่มีลักษณะเชื่อมโยงหรือท ำให้เข้ำใจได้ว่ำเป็นอำหำรส ำหรับทำรกหรือเหมำะสม
ส ำหรับใช้เลี้ยงทำรก 

ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรส ำหรับทำรก หรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรือตัวแทน 
ต้องด ำเนินกำรให้ฉลำกอำหำรส ำหรับทำรกและฉลำกอำหำรส ำหรับเด็กเล็กแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนและ
สำมำรถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่ำยฉลำกอำหำรส ำหรับทำรกและฉลำกอำหำรส ำหรับเด็กเล็กตำมวรรค
หน่ึงต้องแตแตกต่ำงจำกฉลำกอำหำรอื่นอย่ำงชัดเจน 

กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็กของผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ 
หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรือตัวแทน ต้องมีข้อควำมเช่นเดียวกับข้อควำม
ตำมที่ปรำกฏในฉลำกอำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็กที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร 
โดยไม่ปรำกฏข้อควำมที่เป็นกำรกล่ำวอ้ำงทำงโภชนำกำรและสุขภำพ  

กรณีเป็นอำหำรส ำหรับทำรกต้องมีข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

(1) ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยและปริมำณในกำรใช้อำหำรส ำหรับทำรกในภำพรวม 

(2) ข้อควรระวังจำกกำรเตรียมหรือกำรใช้อำหำรส ำหรับทำรกหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข 
และรำยละเอียดในกำรจัดท ำข้อมูลตำมวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำร 

กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็กของผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ 
หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรือตัวแทน แก่บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข ต้องมี
หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์รองรับ ทั้งน้ี หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดย
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร 

ในกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและอำหำรส ำหรับเด็กเล็ก ห้ำมผู้ผลิตน ำเข้ำ 
หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรือตัวแทน ด ำเนินกำรแจกหรือให้คูปองหรือ
สิทธิที่จะได้รับส่วนลด ขำยพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้ของรำงวัล ของขวัญหรือสิ่งอื่นใด, แจกอำหำรส ำหรับทำรก
หรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรือตัวอย่ำงอำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม, ให้อำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดแก่หญิงต้ังครรภ์หญิงที่มีบุตร
ซึ่งเป็นทำรกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัวที่มีทำรกหรือเด็กเล็ก และติดต่อหญิงต้ังครรภ์หรือหญิงที่มี
บุตรซึ่งเป็นทำรกหรือเด็กเล็ก หรือบุคคลในครอบครัวที่มีทำรกหรือเด็กเล็กไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน หรือแนะน ำให้ใช้อำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรือเพื่อสื่อให้เกิดควำม
เชื่อมโยงกับอำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก 

ห้ำมผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรือ
ตัวแทน ให้หรือเสนอว่ำจะให้ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข  

ห้ำมผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรือ
ตัวแทน จัดหรือให้กำรสนับสนุนในกำรจัดกำรประชุม อบรม หรือสัมมนำด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับอำหำรส ำหรับ
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ทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็กแก่หน่วยบริกำรสำธำรณสุข บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข หญิงต้ังครรภ์ หรือหญิง
ที่มีบุตรซึ่งเป็นทำรกหรือเด็กเล็ก เว้นแต่เป็นกำรสนับสนุนองค์กรวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุขและสถำบันอุดมศึกษำ
ของรัฐที่มีกำรเรียนกำรสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพแมและเด็ก ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

ห้ำมผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรือ
ตัวแทน สำธิตหรือให้กำรสนับสนุนในกำรสำธิตกำรใช้อำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็กในหน่วย
บริกำรสำธำรณสุขหรือสถำนที่อื่นใดเพื่อกำรสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีกำรใช้อำหำรส ำหรับทำรกหรืออำหำร
ส ำหรับเด็กเล็ก เพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ 

ห้ำมผู้ใดโฆษณำอำหำรเสริมส ำหรับทำรก 

ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรเสริมส ำหรับทำรก หรือตัวแทนต้องด ำเนินกำรให้
ฉลำกอำหำรเสริมส ำหรับทำรกแตกต่ำงจำกฉลำกอำหำรส ำหรับทำรก ฉลำกอำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรือฉลำก
อำหำรอื่นอย่ำงชัดเจนและสำมำรถมองเห็นหรือแยกแยะได้โดยง่ำย  

ในกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรเสริมส ำหรับทำรก ห้ำมผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จ ำหน่ำย
อำหำรเสริมส ำหรับทำรก หรือตัวแทน ท ำกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรเสริมส ำหรับทำรกแก่บุคคลใด ๆ ใน
สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล หรือสถำนพยำบำลซึ่งด ำเนินกำรโดกระทรวง ทบวง กรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำของรัฐ หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือสภำกำชำดไทย ใน
ลักษณะแจกหรือให้คูปองหรือสิทธิที่จะได้รับส่วนลด ขำยพ่วง แลกเปลี่ยนหรือให้ของรำงวัล ของขวัญหรือสิ่ง
อื่นใด แจกหรือให้อำหำรเสริมส ำหรับทำรก หรือตัวอย่ำงอำหำรเสริมส ำหรับทำรก สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

ห้ำมผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรเสริมส ำหรับทำรก หรือตัวแทนท ำกำรส่งเสริม
กำรตลำดอำหำรเสริมส ำหรับทำรกแก่หญิงต้ังครรภ์ หรือหญิงที่มีบุตรซึ่งเป็นทำรกอำยุไม่เกิน 6 เดือน 

3. การบังคับใช้กฎหมายและการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญั ติน้ี และให้มีอ ำนำจแ ต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กับออกประกำศเพื่อปฏิบั ติกำรตำม
พระรำชบัญญัติน้ี โดยรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและ 
เด็กเล็ก เพื่อให้มีอ ำนำจก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรในกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำร
ส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และอำหำรเสริมส ำหรับทำรก ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบใน
กำรเฝ้ำระวังกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และอำหำรเสริมส ำหรับทำรก  
ให้ค ำแนะน ำหรือควำมเห็นแก่รัฐมนตรีในกำรออกประกำศเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้ค ำแนะน ำ
หรือควำมเห็นแก่รัฐมนตรีในกำรควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก และ
อำหำรเสริมส ำหรับทำรก เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี และปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่
กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร หรือตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมำย 

4. ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมาย 

ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรเสริมส ำหรับทำรก และผู้บริโภค 
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11.2 ประกาศ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริจาคอาหาร
ส าหรับทารกหรืออาหารส าหรับเด็กเล็กท่ีมีวัต ถุป ระสงค์พิ เศษและการบริจาคในกรณีจ า เป็น แก่ 
หน่วยบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้ ผู้บริจำคสำมำรถบริจำคให้แก่สถำนพยำบำลตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยสถำนพยำบำล หรือสถำนพยำบำลซึ่งด ำเนินกำรโดยกระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรศึกษำของรัฐ หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือสภำกำชำดไทย รวมทั้งกำรบริจำคอำหำร
ส ำหรับทำรกหรืออำหำรส ำหรับเด็กเล็ก ให้แก่องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหำก ำไรและด ำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับด้ำนสุขภำพแม่และเด็กที่มีทำรกซึ่งเป็นก ำพร้ำ หรือทำรกที่ถูกทอดทิ้ง หรือทำรกที่แม่  
ไม่สำมำรถให้นมบุตรได้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุน
องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพแม่
และเด็กในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเก่ียวกับอาหารส าหรับทารกอาหารส าหรับเด็ก
เล็ก หรืออาหารเสริมส าหรับทารก พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้ ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรส ำหรับทำรก
อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรืออำหำรเสริมส ำหรับทำรก หรือตัวแทน สำมำรถให้กำรสนับสนุนกำรประชุม โดยไม่
มีเงื่อนไขผู้กมัด เพื่อกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรืออำหำรเสริมส ำหรับ
ทำรก รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็นกำรศึกษำดูงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมน้ัน แต่ต้องไม่มีกิจกรรมหรือกระท ำ
กำรใด ๆ ในลักษณะที่เป็นกำรส่งเสริมกำรตลำดโฆษณำหรือมีกำรเชื่อมโยงถึงชื่อ ตรำ หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ 
ของอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็กหรืออำหำรเสริมส ำหรับทำรก เว้นแต่เป็นกำรให้ข้อมูลแก่
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข  ส่วนกำรสนับสนุนกำรไปประชุมของบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขโดยผ่ำนองค์กรวิชำชีพ
ด้ำนสำธำรณสุขหรือสถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่มีกำรเรียนกำรสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพแม่และเด็กผู้ให้กำร
สนับสนุนสำมำรถสนับสนุนได้เฉพำะค่ำเดินทำง ค่ำลงทะเบียน ค่ำอำหำร และค่ำที่พักส ำหรับเฉพำะตัว
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขที่ได้รับกำรสนับสนุนและจ ำกัดเฉพำะช่วงเวลำของกำรประชุมเท่ำน้ัน 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560  ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข สังกัดกรมอนำมัย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สังกัดกรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และสังกัดกรุงเทพมหำนคร เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข รายละเอียดการจัดท า
ข้อมูล และช่องทางในการให้ข้อมูลเก่ียวกับอาหารส าหรับทารก พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้กำรจัดท ำข้อมูล
เกี่ยวกับอำหำรส ำหรับทำรกของผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรส ำหรับทำรก หรือตัวแทน ต้องระบุ
ปริมำณในกำรใช้อำหำรส ำหรับทำรกและระบุข้อมูลค่ำใช้จ่ำย และต้องมีข้อควรระวังจำกกำรเตรียมหรือกำรใช้
อำหำรส ำหรับทำรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชนิดน้ีควรเตรียม เก็บรักษำ และใช้อย่ำงระมัดระวังเพื่อควำมปลอดภัย
ของทำรก ขวดนมและจุกนมต้องล้ำงท ำควำมสะอำดและต้มในน้ ำเดือดอย่ำงน้อย 5 นำทีหรือน่ึงในเคร่ืองน่ึงไอ
น้ ำเดือดนำนตำมข้อก ำหนดของแต่ละเคร่ือง ก่อนใช้ทุกคร้ัง น้ ำที่ใช้ชงนมต้องต้มให้สุก ทิ้งไว้ให้อุ่นหรือเย็นก่อน
น ำไปชงนม ควรเตรียมนมให้พอดีกับควำมต้องกำรของทำรกในแต่ละมื้อ ไม่ควรน ำนมที่เหลือในแต่ละมื้อมำให้
ทำรกกินอีก 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ประกอบการให้ข้อมูล
เก่ียวกับอาหารส าหรับทารก อาหารส าหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเส ริมส าหรับทารกแก่บุคลากร  
ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับอำหำรส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรือ
อำหำรเสริมส ำหรับทำรก แก่บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข ให้ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้จ ำหน่ำยอำหำรส ำหรับทำรก
อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรืออำหำรเสริมส ำหรับทำรก หรือตัวแทน ต้องมีหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์รองรับซึ่งมำ
จำกแหล่งข้อมูลอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ได้แก่ บทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรหรือต ำรำที่เกี่ยวข้องและเป็น
ที่ยอมรับในวงกำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ บทควำมที่ตีพิมพ์ในฐำนข้อมูลอื่นที่มีควำมน่ำเชื่อถือโดยเป็นข้อมูล
ที่มำจำกวำรสำรวิทยำศำสตร์ซึ่งมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในวงกำรวิชำกำรที่มีกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สำขำน้ัน ๆ (Peer review journal) หรือรำยงำนหรือแนวปฏิบัติของคณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญ (expert 
committee) ที่เกี่ยวข้อง และกำรอ้ำงอิงหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ให้ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้ จ ำหน่ำยอำหำร
ส ำหรับทำรก อำหำรส ำหรับเด็กเล็ก หรืออำหำรเสริมส ำหรับทำรก หรือตัวแทน จัดท ำข้อมูลเสนอแก่บุคลำกร
ด้ำนสำธำรณสุขทุกคร้ัง โดยต้องมีหลักฐำนประกอบกำรน ำเสนอข้อมูลเป็นเอกสำรหรือบทควำมวิจัยฉบับเต็ม 
(Full paper) ที่มีหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ที่ ตีพิมพ์ในแหล่งข้อมูล ในรูปแบบที่เป็นเอกสำรหรือข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
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บทที่ 3 
ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

 
บทสรุปข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีบังคับใช้เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการท่ีส าคัญ 

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำรมีบทบำทต่อเศรษฐกิจของประเทศมำกขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง จำก
ข้อมูลจ ำนวนสถำนประกอบกำรและจ ำนวนกำรจ้ำงงำนของ SME ในธุรกิจบริกำรท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2561 ของ
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  (สสว.) เมื่อพิจำรณำเฉพำะธุรกิจหลักของธุรกิจบริกำร
ท่องเที่ยว คือ โรงแรม ร้ำนอำหำร และธุรกิจน ำเที่ยว พบว่ำจ ำนวนสถำนประกอบกำร SME ในธุรกิจหลัก 
จ ำนวน 376,305 รำย คิดเป็นร้อยละ 54.2 ของจ ำนวนสถำนประกอบกำร SME ทั้งหมดในธุรกิจบริกำร
ท่องเที่ยว ขณะที่กำรจ้ำงงำนของ SME ในธุรกิจหลักจ ำนวน 1,330,825 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 ของกำรจ้ำง
งำนทั้งหมดของ SME ในธุรกิจบริกำรท่องเที่ยว กำรศึกษำรวบรวมข้อมูลด้ำนกฎหมำย และกฎระเบียบที่บังคับ
ใช้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวของ SME จึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรพัฒนำฐำนข้อมูล  
ที่เป็นองค์ควำมรู้ให้กับผู้ประกอบกำร SME ด้ำนกำรท่องเที่ยวของไทย 

“อุตสำหกรรมท่องเที่ยว” ที่จ ำกัดควำมไว้ในพระรำชบัญญัติกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
มำตรำ 4 ให้ควำมหมำย “อุตสำหกรรมท่องเที่ยว” ว่ำเป็นอุตสำหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริกำรเกี่ยวกับ  
กำรท่องเที่ยวทั้งภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักร โดยมีค่ำตอบแทนและหมำยรวมถึง  1) ธุรกิจน ำเที่ยว  
2) ธุรกิจโรงแรมส ำหรับนักท่องเที่ยว 3) ธุรกิจภัตตำคำร สถำนบริกำร และสถำนที่ตำกอำกำศส ำหรับ
นักท่องเที่ยว 4) ธุรกิจกำรขำยของที่ระลึกหรือสินค้ำส ำหรับนักท่องเที่ยว 5) ธุรกิจกำรกีฬำส ำหรับนักท่องเที่ยว 
และ 6) กำรด ำเนินงำนนิทรรศกำร งำนแสดง งำนออกร้ำน โฆษณำเผยแพร่ หรือกำรด ำเนินงำนอื่นใด โดยมี
ควำมมุ่งหมำยเพื่อชักนำหรือส่งเสริมให้มีกำรเดินทำงท่องเที่ยว 

ส ำหรับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ พระรำชบัญญัติธุรกิจ  
น ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 พระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และพระรำชบัญญัติสำธำรณสุข  
พ.ศ. 2535 ในส่วนของร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร รวมถึงกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยว เ น่ือง ได้แก่  
พระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ. 2509 และพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. 2559 และ
ยังรวมกฎหมำยในส่วนของปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกรรมทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว  
ของผู้ประกอบกำรได้แก่ กำรเดินทำงเข้ำเมืองตำมพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 ตลอดจนกฎ กติกำ
ต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ ต้อง 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่อำจท ำลำย ควำมช ำรุดเสียหำย ควำมสูญเสียที่อำจเกิดขึ้นกับสิ่งมีค่ำทำงวัฒนธรรม
ของประเทศ มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของไทย ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำ 
ทำงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 และที่ส ำคัญคือ ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ต้องด ำเนินกิจกรรมให้อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 และสุดท้ำยเป็นเร่ือง 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกรรมกำรท่องเที่ยวและกำรสร้ำงสิ่งก่อสร้ำง เช่น โรงแรมและที่พัก เป็นต้น  
ที่ต้องค ำนึงถึงควำมถูกต้องและเหมำะสมตำมพระรำชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งกฎหมำย
แต่ละฉบับสำมำรถสรุปสำระส ำคัญหลักได้ดังน้ี 
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1. พระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ี 
ได้แก่ ธุรกิจน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น ำเที่ยว ที่มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอำยุและ 
กำรต่ออำยุ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำ เที่ ยว ก ำหนดให้มี ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำ เที่ยวสำขำ  
กำรวำงหลักประกัน เอกสำรที่ใช้ในกำรโฆษณำชี้ชวนเกี่ยวกับรำยกำรน ำเที่ยว ก ำหนดรองรับให้ทำยำทของ 
ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำมำรถประกอบธุรกิจน ำเที่ยวต่อไปได้ กำรพักใช้ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว 
กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์และหลักเกณฑ์กำรต่ออำยุใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ 
เพื่อให้ผู้ประกอบอำชีพเป็นมัคคุเทศก์มีควำมสำมำรถในกำรเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่ำงแท้จริง รวมถึงหลักเกณฑ์
กำรขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น ำเที่ยว บทก ำหนดโทษ และอัตรำค่ำธรรมเนียม 
ที่เหมำะสม  

2. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ี ได้แก่ ผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ผู้จัดกำร และผู้เข้ำพัก ที่มีกำรก ำหนดให้กำรประกอบธุรกิจโรงแรมต้องได้รับใบอนุญำตและ 
เสียค่ำธรรมเนียมกำรประกอบธุรกิจตำมที่ก ำหนด ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถำนที่ต้ัง ขนำด 
ลักษณะ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจของโรงแรมแต่ละประเภทแตกต่ำงกัน 
ตลอดจนกำรก ำหนดบทบำทและควำมรับผิดชอบรวมทั้งบทลงโทษและสิทธิอุทธรณ์ของผู้ประกอบธุร กิจ
โรงแรม และผู้จัดกำร 

3. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้ประกอบกำรสถำนบันเทิงต่ำง ๆ เช่น สถำนที่เต้นร ำ สถำนที่ที่มีอำหำร สุรำ น้ ำชำ หรือเคร่ืองด่ืมอื่น
จ ำหน่ำยและบริกำรโดยมีผู้บ ำเรอส ำหรับปรนนิบัติลูกค้ำ สถำนอำบน้ ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริกำรให้ลูกค้ำ 
สถำนที่ที่มีอำหำร สุรำ หรือเคร่ืองด่ืมอื่นจ ำหน่ำยหรือให้บริกำรที่มีดนตรี และผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม  
ต้องไม่ก่อควำมไม่สงบเรียบร้อย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีของประชำชน ด้วยกำรแสดงที่ไม่เหมำะสม และ  
ต้องด ำเนินกำรตำมข้อปฏิบัติในกำรขออนุญำตจัดต้ังสถำนบริกำร กระบวนกำรขอใบอนุญำต กำรขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต และกำรยกเลิกใบอนุญำตพร้อมค่ำธรรมเนียม และข้อปฏิบัติของผู้ได้รับอนุญำตต้ังสถำนบริกำร 
พร้อมบทก ำหนดลงโทษส ำหรับกำรฝ่ำฝืนทั้งผู้ประกอบกำรและผู้ด ำเ นินกำรที่ท ำหน้ำที่ควบคุม ดูแล 
กำรให้บริกำร 

4. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยผู้ที่ ต้องยึดถือปฏิบัติตำม
กฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบกิจกำร ผู้ด ำเนินกำร และผู้ให้บริกำรในกิจกำรสปำ กิจกำรนวด  
เพื่อสุขภำพหรือเพื่อเสริมควำมงำม และกิจกำรอื่นตำมที่ก ำหนดโดยผู้ประกอบกำร และผู้ด ำเนินกำรต้องขอรับ
ใบอนุญำตพร้อมช ำระค่ำธรรมเนียม ในขณะที่ ผู้ให้บริกำรต้องมีกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำร มีกำรก ำหนด
หน้ำที่ของผู้รับอนุญำตและผู้ด ำเนินกำรที่ต้องปฏิบัติตำมกระบวนกำรและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด กรณีฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำม จะมีกำรพักใช้ใบอนุญำต หรือเพิกถอนใบอนุญำต หรือลบชื่อออกจำกทะเบียน พร้อมทั้ง
บทลงโทษ นอกจำกน้ัน มีกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนสถำนที่ ควำมปลอดภัย และกำรให้บริกำรใน  
สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพประเภทกิจกำรสปำ และกิจกำรนวดเพื่อสุขภำพหรือเพื่อเสริมควำมงำม และ
ประเภทกิจกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิง สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพที่ต้องมีผู้ด ำเนินกำร หลักเกณฑ์
กำรประเมินและกำรรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ด ำเนินกำรและผู้ให้บริกำร 
  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 3-3 

5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 โดยผู้ที่ต้องยึดถือ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชน ซึ่งเป็นเจ้ำของมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ต้องท ำหน้ำที่ 
ในกำรสงวนรักษำไม่ให้มีกำรน ำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมไปใช้ในทำงที่บิดเบือนหรือไม่เหมำะสม และ  
อำจเป็นเหตุให้มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมเหล่ำน้ันต้องเสื่อมสูญ เพื่อด ำรงไว้เป็นเอกลักษณ์ทำงด้ำน  
กำรท่องเที่ยวของประเทศและของแต่ละพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทวรรณกรรมพื้นบ้ำน
และภำษำ ประเภทศิลปะกำรแสดง ประเภทแนวปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกำล ประเภท
ควำมรู้และกำรปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชำติและจักรวำล ประเภทงำนช่ำงฝีมือด้ังเดิม ประเภทกำรเล่นพื้นบ้ำน 
กีฬำพื้นบ้ำน และศิลปะกำรต่อสู้ป้องกันตัว และประเภทที่มีลักษณะอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

6. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้ จัดกำรโรงแรม และนักท่องเที่ยวที่ จัดเป็นคนต่ำงด้ำวที่ เดินทำงเข้ำมำเป็นกำรชั่วครำวตำมช่องทำง 
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เขตท่ำ สถำนี หรือท้องที่และตำมก ำหนดเวลำ สำมำรถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งกฎหมำย
ก ำหนดไว้ว่ำจะต้องไม่ประกอบอำชีพหรือรับจ้ำงท ำงำน เว้นแต่จะได้รับอนุญำต ต้องพักอำศัย ณ ที่ที่แจ้งไว้ใน  
ใบคนเข้ำเมือง และจะต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนต ำรวจท้องที่กรณีมีกำรย้ำยสถำนที่พัก และถ้ำอยู่เกิน 90 วัน 
ต้องมีหนังสือแจ้งที่กองตรวจคนเข้ำเมืองเพื่อขออนุญำตอยู่ต่อในแต่ระยะคร้ังละ 90 วัน และสำมำรถ  
ขออนุญำตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยภำยใต้คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ส ำหรับเจ้ำบ้ำน เจ้ำของโรงแรม
ที่พักที่รับนักท่องเที่ยวเข้ำพักต้องแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองในท้องที่ที่โรงแรม
และที่พักน้ันต้ังอยู่ พร้อมทั้งมีบทก ำหนดโทษกรณีมีกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม นอกจำกน้ัน มีกำรก ำหนด  
กรณีพิเศษส ำหรับคนต่ำงด้ำวที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว ได้แก่ รำยชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำร
ใช้แทนหนังสือเดินทำง ซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเพื่อกำรท่องเที่ยวได้รับยกเว้นกำรตรวจ  
ลงตรำและให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 30 วัน เกือบ 60 ประเทศ และกำรก ำหนดรำยชื่อประเทศที่ผู้ถือ
หนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง ซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเพื่อรับ  
กำรรักษำพยำบำลและผู้ติดตำมได้รับยกเว้นกำรตรวจลงตรำและให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน ได้แก่ 
บำห์เรน คูเวต โอมำน กำตำร์ ซำอุดีอำระเบีย สหรัฐอำหรับอำมิเรตส์ กัมพูชำ ลำว เมียนมำ เวียดนำม และจีน 
และยังมีนักท่องเที่ยวที่สำมำรถอยู่ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ (STV) เช่น นักท่องเที่ยวเรือส ำรำญและ
กีฬำ (เรือยอร์ช) และกรณีของกำรเดินทำงมำพ ำนักระยะยำว (Long Stay) เป็นต้น และกรณีอื่น ๆ ที่อำจเป็น
กำรด ำเนินกำรเพียงชั่วครำวตำมสถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวของประเทศและของโลก 

7. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558  โดย 
ผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตพื้นที่ชำยฝั่งทะเลหรือเกำะ ต้องมีส่วนร่วมในกำรปลูก บ ำรุงรักษำ อนุรักษ์ และกำรฟื้นฟูทรัพยำกร  
ทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพำะในเขตอนุรักษ์ และส ำหรับผู้ประกอบกำรน ำเที่ยว 
นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบกำรโรงแรมที่พัก ที่ต้องไม่ด ำเนินกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ห้ำมกำรกระท ำ
ดังกล่ำว เช่น กำรด ำน้ ำ ที่จะมีผลต่อปะกำรังและสิ่งมีชีวิตใต้น้ ำ กำรจอดเรือโดยกำรทิ้งสมอ หรือทอดสมอ
บริเวณแนวปะกำรัง กำรจับหรือเก็บสัตว์น้ ำ กำรเท ทิ้ง ระบำยของเสีย น้ ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือ  
สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง และอื่น ๆ เป็นต้น ถ้ำฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจะต้องได้รับ
บทลงโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 3-4 

8. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  โดยผู้ที่ต้องยึดถือ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบกำรน ำเที่ยว นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรภัตตำคำรและ
ร้ำนอำหำร สถำนบริกำร และผู้ประกอบกำรโรงแรมและที่พัก ต้องมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมโดยกำรไม่ก่อสร้ำงอำคำรที่เป็นโรงแรมในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จัดระบบกำรบริหำรงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมหลักกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมก ำหนด อำทิ กำรจัดให้มีระบบบ ำบัดอำกำศเสีย 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ระบบก ำจัดของเสีย กิจกำรและกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวต้องไม่รุกล้ ำไปในเขตคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและกระท ำกิจกรรมที่ต้องห้ำมในพื้นที่ดังกล่ำว เช่น กำรปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล้ ำล ำน้ ำ กำรปล่อยทิ้ง
มลพิษลงสู่แหล่งน้ ำ กำรจับหรือครอบครองปลำสวยงำม กำรทอดสมอเรือในแนวปะกำรัง กำรประกอบกิจกำร
เรือภัตตำคำร เรือสถำนบริกำร หรือกำรเดินทำงท่องเที่ยวใต้ทะเล กำรเล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ็ตสกี สกีน้ ำ หรือ
เรือลำกทุกชนิด กำรเก็บ ท ำลำยหรือกำรกระท ำที่อำจเป็นอันตรำยต่อปะกำรัง ซำกปะกำรัง หินปะกำรัง หรือ
กัลปังหำ เป็นต้น 

9. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้ประกอบกำรโรงแรมและที่พัก ที่ต้องปฏิบัติตำมผังนโยบำยระดับประเทศในกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ทำงด้ำน
กำรท่องเที่ยว ผังนโยบำยระดับภำคที่แสดงแผนผังเขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว และผังนโยบำยระดับจังหวัด  
ที่แสดงแผนผังเขตพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว และห้ำมสร้ำงโรงแรมในเขตที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ที่ดินประเภทสถำบันกำรศึกษำ ที่ดินประเภทสถำบันศำสนำ ที่ดินประเภทสถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภค
และสำธำรณูปกำร และที่ดินประเภทโครงกำรคมนำคมและขนส่ง ทั้งน้ี ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวสำมำรถ
ตรวจดูแผนผังที่กรมกำรผังเมือง และที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุขำภิบำล ที่ท ำกำรเทศบำล  
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่มีกำรวำงผังเมือง และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรขอเข้ำใช้บริกำรแผนที่
ดิจิทัลของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  

10. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยอำหำร กิจกำรตลำด รวมถึงกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพตำมที่ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบัญญัติน้ี ได้แก่ กิจกำรสปำ กิจกำรนวดเพื่อสุขภำพ กิจกำรสถำนที่อำบน้ ำ อบไอน้ ำ อบสมุนไพร และ
กิจกำรโรงแรม ต้องให้ควำมส ำคัญกับเร่ืองของกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักสำธำรณสุข ทั้งในเร่ืองของ  
กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สุขลักษณะของอำคำร กำรไม่ก่อให้เกิดเหตุร ำคำญ กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ และกฎ ระเบียบของกำรด ำเนินงำนตลำด สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร กำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำง
สำธำรณะ และกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ที่จะต้องมีกำรขอใบอนุญำตและเสียค่ำธรรมเนียม พร้อมทั้ง  
มีบทก ำหนดโทษในกรณีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-5 

1. พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ1 ระบุถึงพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ที่ใช้ในปัจจุบันมีจ ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และ 
พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ 
กฎกระทรวง จ ำนวน 19 ฉบับ ประกำศ จ ำนวน 33 ฉบับ ระเบียบ จ ำนวน 11 ฉบับ และข้อบังคับ จ ำนวน 7 
ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1.1 พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้  เพ่ือให้มีกฎหมำยที่ควบคุมมำตรฐำนและคุณภำพ 
กำรให้บริกำร ส ำหรับสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ  
ในกำรแข่งขันในระดับสำกล ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในกำรก ำกับดูแลธุรกิจน ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอำยุและกำรต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ก ำหนดให้มีใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำขำ กำรวำงหลักประกัน เอกสำรที่ใช้  
ในกำรโฆษณำชี้ชวนเกี่ยวกับรำยกำรน ำเที่ยว ก ำหนดรองรับให้ทำยำทของผู้ประกอบธุรกิ จน ำเที่ยวสำมำรถ
ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวต่อไปได้ กำรพักใช้ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว กำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์และหลักเกณฑ์กำรต่ออำยุใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ เพ่ือให้ผู้ประกอบอำชีพเป็น
มัคคุเทศก์มีควำมสำมำรถในกำรเป็นมัคคุเทศก์ได้อย่ำงแท้จริง รวมถึงหลักเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติ
ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น ำเที่ยว บทก ำหนดโทษ และอัตรำค่ำธรรมเนียมที่เหมำะสม 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย  

2.1) นิยามความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 6) ได้แก่  

“ธุรกิจน ำเที่ยว” หมำยควำมว่ำ ธุรกิจเกี่ยวกับกำรน ำนักท่องเที่ยวเดินทำงไปเดินทำง
ท่องเที่ยวหรือเดินทำงไปเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน โดยจัดให้มีบริกำรหรือกำรอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงใด  
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ได้แก่ สถำนที่พัก อำหำร มัคคุเทศก์ หรือบริกำรอ่ืนใดตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

“นักท่องเที่ยว” หมำยควำมว่ำ ผู้เดินทำงจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพ่ือประโยชน์ 
ในกำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรศึกษำหำควำมรู้ กำรบันเทิง หรือกำรอื่นใด 

“มัคคุเทศก์” หมำยควำมว่ำ ผู้ให้บริกำรเป็นปกติธุระในกำรน ำนักท่องเที่ยวไปยัง
สถำนที่ต่ำง ๆ โดยให้บริกำรเกี่ยวกับค ำแนะน ำและควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

“ผู้น ำเที่ยว” หมำยควำมว่ำ ผู้รับผิดชอบในกำรดูแลและอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่นักท่องเที่ยวในกำรเดินทำงไปท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ 

“ค่ำบริกำร” หมำยควำมว่ำ ค่ำจ้ำงและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่ำยให้แก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ส ำหรับกำรจัดกำรให้บริกำรหรือกำรอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรเดินทำง 
สถำนที่พัก อำหำร หรือกำรอื่นใด 

                                                           
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเมื่อวนัที่ 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99


รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-6 

2.2) พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มีเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย  
7 หมวด 102 มาตรา และ 1 บทเฉพาะกาล ได้แก่  

หมวด 1 คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (มำตรำ 7 - มำตรำ 14)  
กล่ำวถึง กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่มีปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  
เป็นประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยวเป็นรองประธำนกรรมกำร และนำยทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยว
และมัคคุเทศก์กลำงเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนเข้ำร่วม
เป็นกรรมกำร รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 21 คน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทน
กระทรวงพำณิชย์ ผู้แทนกระทรวง มหำดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงำน ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทน
กระทรวงสำธำรณสุข ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บัญชำกำรส ำนักงำนตรวจคน 
เข้ำเมือง ผู้บังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธำนสภำอุตสำหกรรม  
แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจ ำนวน 7 คน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ประกอบด้วย 

(1) ก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรส่งเสริม พัฒนำ และก ำกับดูแล
ธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

(2) เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(3) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจน ำเที่ยวและมำตรฐำน

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของมัคคุเทศก์ และผู้น ำเที่ยวที่จะพึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และควำมรับผิดชอบที่มีต่อ
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ตลอดจนค่ำตอบแทนหรือควำมคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้น ำเที่ยว
จะพึงได้รับจำกผู้ประกอบกำรน ำเที่ยว 

(4) ประกำศก ำหนดเขตพ้ืนที่ ในท้องถิ่นหรือชุมชนใดเพ่ือให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รั บ 
กำรยกเว้นคุณสมบัติตำมมำตรำ 51 ท ำหน้ำที่มัคคุเทศก์ รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์ใน 
กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ทั้งนี้ โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี 

(5) ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรเปิดบัญชีเงินฝำกและกำรเบิกจ่ำยจำกบัญชีเงินฝำก
ส ำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสดตำมมำตรำ 18 รวมทั้งกำรคืนหลักประกันตำมมำตรำ 39 

(6) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสอบหำข้อเท็จจริงและกำรวินิจฉัยของ 
นำยทะเบียนตำมมำตรำ 40 

(7) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และอัตรำกำรจ่ำยเงินชดเชยให้แก่
นักท่องเที่ยวซึ่งได้รับควำมเสียหำยจำกผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวตำมมำตรำ 41  

(8) พิจำรณำและวินิจฉัยอุทธรณ์ค ำสั่งของนำยทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี้  
(9) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเก็บรักษำและกำรบริหำรเงินและทรัพย์สิน

ของกองทุนฯ 
(10) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรี 

หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว (มำตรำ 15 - มำตรำ 48) กล่ำวถึง ประเภทใบอนุญำต 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวจำกนำยทะเบียน คุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญำตทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล กำรวำงหลักประกัน กำรช ำระค่ำธรรมเนียม อ ำนำจกำรพิจำรณำ
ของนำยทะเบียน กำรต่ออำยุใบอนุญำต กำรออกใบแทนใบอนุญำต กำรแจ้งเลิกกำรด ำเนินงำน กำรแจ้ง 
กำรสืบทอดธุรกิจของทำยำท กำรแสดงใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวไว้ในที่เปิดเผย รำยละเอียด  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-7 

กำรจัดท ำเอกสำรกำรโฆษณำหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรำยกำรน ำเที่ยว และกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร  
ที่เกิดขึ้นต่ำงจำกกำรโฆษณำดังกล่ำว หลักเกณฑ์กำรเก็บค่ำบริกำรนักท่องเที่ยวและกำรจ่ำยเงินคืน 
แก่นักท่องเที่ยว กำรจัดหำมัคคุเทศก์และผู้น ำเที่ยวที่ต้องขึ้นทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดให้มี  
กำรประกันภัยส ำหรับอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น ำเที่ยวในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยว
และควำมรับผิดชอบ กำรสิ้นสุดของใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวและกำรด ำเนินกำรตำมข้อผูกพันที่มีอยู่
กับนักท่องเที่ยว กำรจัดกำรและควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยกรณีมีกำรร้องเรียนของนักท่องเที่ยว  
ซึ่งรวมถึงกำรอุทธรณ์ค ำสั่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นของนำยทะเบียน กำรพักใช้และกำรเพิกถอนใบอนุญำตประกอบ
ธุรกิจน ำเที่ยว 

หมวด 3 มัคคุเทศก์  (มำตรำ 49 - มำตรำ 63) กล่ำวถึง คุณสมบัติและวิธีกำร 
ในกำรขอรับอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์จำกนำยทะเบียน ตำมแต่ละประเภทของใบอนุญำต กำรต่ออำยุและ  
กำรขอออกใบแทน กำรประกำศเขตพ้ืนที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพ่ือส่งเสริมมัคคุเทศก์และกำรท่องเที่ยว 
ในท้องถิ่นหรือชุมชนด้วยกำรก ำหนดคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรเป็น
มัคคุเทศก์ นอกจำกนั้น ยังมีกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรแต่งกำย กำรรักษำมำรยำท  
ควำมประพฤติ และกำรตรวจสุขภำพของมัคคุเทศก์ กำรสิ้นสุดสถำนะ รวมทั้งกำรพักใช้และกำรเพิกถอน
ใบอนุญำต 

หมวด 4 ผู้น าเที่ยว (มำตรำ 64 - มำตรำ 68) กล่ำวถึง หลักเกณฑ์และวิธีกำรขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้น ำเที่ยว คุณสมบัติของผู้น ำเที่ยวในกำรขอขึ้นทะเบียน หน้ำที่ และมำตรฐำนในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ กำรแต่งกำย กำรรักษำมำรยำท และควำมประพฤติของผู้น ำเที่ยว กำรสั่งห้ำมปฏิบัติหน้ำที่และ 
เพิกถอนกำรจดทะเบียน 

หมวด 5 กองทุนคุ้มครองธุรกิจน าเที่ยว  (มำตรำ 69 - มำตรำ 73) กล่ำวถึง 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งกองทุนฯ แหล่งที่มำของเงินทุน กำรเก็บรักษำและกำรบริหำรกองทุน และ  
กำรจัดท ำรำยงำนกำรทำงเงินเสนอต่อคณะกรรมกำรฯ  

หมวด 6 การควบคุม (มำตรำ 74 - มำตรำ 79) กล่ำวถึง กำรแต่งตั้งนำยทะเบียน ซึ่ง
มีต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดับผู้อ ำนวยกำรกอง ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนในกำรควบคุมธุรกิจน ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ทั่วรำชอำณำจักร หรือแต่งตั้งนำยทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำขำ ที่รับผิดชอบ 
ในเขตจังหวัดหรือหลำยจังหวัด โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  

(1) เข้ำไปในสถำนที่ท ำกำรของผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวในระหว่ำงเวลำท ำกำรหรือ
เข้ำไปในยำนพำหนะท่ีนักท่องเที่ยวใช้เดินทำง เพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ 

(2) สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรที่ก ำหนดเป็น
ครั้งครำวหรือประจ ำ ตำมแบบ รำยละเอียด และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(3) เรียกให้ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ตัวแทนหรือลูกจ้ำง มัคคุเทศก์ หรือผู้น ำเที่ยว 
มำให้ถ้อยค ำหรือชี้แจงเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจน ำเที่ยว หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่มัคคุเทศก์หรือผู้น ำเที่ยว 
แล้วแต่กรณี หรือให้ส่งเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำเพ่ือตรวจสอบ 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว นำยทะเบียนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดงบัตร
ประจ ำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-8 

หมวด 7 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 80 - มำตรำ 95) กล่ำวถึง บทก ำหนดโทษในกรณีที่
มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยภำยใต้พระรำชบัญญัติในมำตรำต่ำง ๆ โดยนำยทะเบียนหรือผู้ซึ่งนำยทะเบียนมอบหมำย
มีอ ำนำจเปรียบเทียบได้ในกรณีที่มีโทษปรับสถำนเดียว หรือมีโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือนไม่ว่ำจะมีโทษปรับเป็น
จ ำนวนเท่ำใด ทั้งได้จ ำแนกตำมประเภทของผู้ที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ดังนี้  

ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

(1) กำรประกอบธุรกิจน ำเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญำต  
(2) กำรไม่แสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว  
(3) กำรไม่แจ้งให้นำยทะเบียนทรำบถึงควำมประสงค์จะเลิกประกอบกิจกำรพร้อมทั้ง

ส่งคืนใบอนุญำตแก่นำยทะเบียน  
(4) กำรกระท ำกำรใดที่ ก่ อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ อุตสำหกรรมท่ องเที่ ยว  

แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว  
(5) กำรไม่ปฏิบัติตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนดเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรประกอบ

ธุรกิจน ำเที่ยวและมำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของมัคคุเทศก์ และผู้น ำเที่ยวที่จะพึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และ
ควำมรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ตลอดจนค่ำตอบแทนหรือควำมคุ้มครอง  
ที่มัคคุเทศก์และผู้น ำเที่ยวจะพึงได้รับจำกผู้ประกอบกำรน ำเที่ยว  

(6) กำรโฆษณำหรือชี้ชวนเกี่ยวกับรำยกำรน ำเที่ยวโดยไม่จัดท ำเป็นเอกสำรที่มี 
กำรระบุรำยละเอียดตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติ  

(7) กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรน ำเที่ยวให้ผิดไปจำกที่ได้โฆษณำหรือชี้ชวนไว้ก่อนหน้ำ
โดยไม่แจ้งให้นักท่องเที่ยวทรำบก่อนช ำระเงินค่ำบริกำร  

(8) ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวไม่ด ำเนินกำรตำมข้อผูกพันที่มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อน
วันที่ใบอนุญำตสิ้นสุดลงตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

(9) กำรที่ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวจัดบริกำรน ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่เรียกเก็บ
ค่ำบริกำรหรือเรียกเก็บค่ำบริกำรในอัตรำที่เห็นได้ว่ำไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย  

(10) กำรที่ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวมอบหมำยให้มัคคุเทศก์ ผู้น ำเที่ยว หรือบุคคลอ่ืนใด
น ำนักท่องเที่ยวในควำมรับผิดชอบของตนไปท่องเที่ยวโดยเรียกเก็บเงินจำกมัคคุเทศก์ ผู้น ำเที่ยว หรือบุคคลอ่ืน
เหล่ำนั้นไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 

(11) ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวไม่จ้ำงมัคคุเทศก์เดินทำงไปกับนักท่องเที่ยวตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด และไม่จ้ำงผู้น ำเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี้เดินทำงไปกับนักท่องเที่ยวกรณี
เดินทำงไปต่ำงประเทศ 

(12) ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวไม่จัดให้มีกำรประกันภัยส ำหรับอุบัติ เหตุให้แก่
นักท่องเที่ยว มัคคุ เทศก์ และผู้น ำเที่ยวในระหว่ำงเดินทำงท่องเที่ยวตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำ หนด และ 
ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำง 

มัคคุเทศก์ 

(13) ผู้ใดท ำหน้ำที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญำต หรือท ำหน้ำที่มัคคุเทศก์ 
ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต 
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(14) มัคคุเทศก์อ่ืนที่เข้ำไปท ำหน้ำที่มัคคุเทศก์ในเขตพ้ืนที่ของมัคคุเทศก์ในท้องถิ่น
หรือชุมชนที่ได้รับใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ที่ให้บริกำรเฉพำะในเขตพ้ืนที่นั้น 

(15) มัคคุเทศก์ที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรแต่งกำย กำรรักษำ
มำรยำท ควำมประพฤติ และกำรตรวจสุขภำพที่ระบุไว้ในระเบียบ และต้องติดใบอนุญำตเป็นมัคคุ เทศก์
ตลอดเวลำที่ท ำหน้ำที่มัคคุเทศก์ตำมลักษณะที่ประกำศก ำหนด  

(16) ห้ำมไม่ให้มัคคุเทศก์จ่ำยเงินหรือให้ประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว
หรือบุคคลอื่นใด หรือยอมตนเข้ำรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดหรือบำงส่วนเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรน ำนักท่องเที่ยว
ไปท่องเที่ยว 

(17) มัคคุเทศก์ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนซึ่งไม่มีใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ 
ท ำหน้ำที่แทน 

ผู้น าเที่ยว 

(18) ผู้ที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้น ำเที่ยวโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้น ำเที่ยว 
(19) ผู้น ำเที่ยวที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรแต่งกำย กำรรักษำ

มำรยำท และควำมประพฤติของผู้น ำเที่ยว ตำมระเบียบที่ก ำหนด 
(20) ผู้น ำเที่ยวที่ฝ่ำฝืนค ำสั่งของนำยทะเบียนซึ่งสั่งห้ำมปฏิบัติหน้ำที่ผู้น ำเที่ยว  

ทั้งนี้ รวมถึงผู้ใดที่ขัดขวำงหรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกแก่นำยทะเบียนหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเป็นหนังสือจำกนำยทะเบียน และในกรณีผู้กระท ำผิด เป็นนิติบุคคล ถ้ำเกิดจำก
กำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของบุคคลใด หรือไม่สั่งกำร หรือไม่กระท ำกำรอันเป็นหน้ำที่ที่ต้องกระท ำของ
กรรมกำรผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตำมที่
บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ ด้วย 

บทเฉพาะกาล (มำตรำ 96 - มำตรำ 102) กล่ำวถึง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรธุรกิจ 
น ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำรให้ใบอนุญำตประกอบธุรกิจ ควำมตกลงกับรัฐบำลต่ำงประเทศเกี่ยวกับกำร
ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว กำรให้ใบอนุญำตมัคคุเทศก์ บรรดำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น บรรดำหลักประกันที่ผู้รับ
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยววำงไว้ และบรรดำกฎ กระทรวง ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติในปี พ.ศ. 2535 เดิม ยังมีผลบังคับใช้เท่ำท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติฉบับนี้  

นอกจำกนั้น ยังมีกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ได้แก่ 
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- ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ฉบับละ 5,000 บำท 
- ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำขำ ฉบับละ 2,000 บำท 
- ใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก ์ ฉบับละ 3,000 บำท 
- ใบแทนใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ฉบับละ 2,000 บำท 
- ใบแทนใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำขำ ฉบับละ 1,000 บำท 
- ใบแทนใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก ์ ฉบับละ 1,000 บำท 
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ฉบับละ 5,000 บำท 
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำขำ ฉบับละ 2,000 บำท 
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ ฉบับละ 3,000 บำท 

2.3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำเป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียม  
ไม่ เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่ำธรรมเนียมและก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพ่ือปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ โดยมีนำยทะเบียน ท ำหน้ำที่ควบคุมธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วรำชอำณำจักร หรือ
แต่งตั้งนำยทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำขำ ที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดหรือหลำยจังหวัด โดยมี
อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ระบุไว้ในหมวด 6 และมีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ที่เป็นผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

2.4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ธุรกิจน ำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้น ำเที่ยว 
และหน่วยงำนผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้พระรำชบัญญัตินี้ 

1.2 กฎกระทรวง  

ที่ออกโดยนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำซึ่งเป็นรัฐมนตรี  
ผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 สรุปสำระส ำคัญตำมผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกฎหมำยฉบับนี้ ได้แก่ 

1) ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว  

1.1) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2561 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง
กำรอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว พ.ศ. 2556  

- ก ำหนดให้ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวมี 4 ประเภท ได้แก่  

(1) ประเภทเฉพำะพ้ืนที่ ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจน ำเที่ยวในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดและ
จังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดนั้น  

(2) ประเภทในประเทศ ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจน ำเที่ยวภำยในรำชอำณำจักร  

(3) ประเภทน ำเที่ยวจำกต่ำงประเทศ ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจน ำเที่ยวโดยกำรน ำ
นักท่องเที่ยวที่เดินทำงจำกต่ำงประเทศเข้ำมำท่องเที่ยวภำยในรำชอำณำจักร และ  

(4) ประเภททั่วไป ส ำหรับกำรประกอบธุรกิจน ำเที่ยวภำยในรำชอำณำจักรและภำยนอก
รำชอำณำจักร 
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- กำรขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตพร้อมด้วยเอกสำรและ
หลักฐำน ซึ่งสำมำรถยื่นค ำขอได้ทั้งบุคคลธรรมดำ, ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด, บริษัท
จ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกิจกำรเก่ียวกับกำรท่องเที่ยว 

- ผู้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวที่จะให้บริกำรด ำน้ ำแบบด ำน้ ำลึกโดยมี
อุปกรณ์เครื่องช่วยหำยใจและอุปกรณ์อ่ืนที่ช่วยในกำรด ำน้ ำ ซึ่งเป็นธุรกิจน ำเที่ยวที่มีควำมเสี่ยง ทั้งบุคคล
ธรรมดำและนิติบุคคล ต้องยื่นเอกสำรอ่ืนประกอบด้วย เช่น ส ำเนำใบทะเบียนเรือไทย , ใบอนุญำตให้ใช้เครื่อง
วิทยุคมนำคม, ใบอนุญำตให้เข้ำไปด ำเนินกิจกำรท่องเที่ยวและพักอำศัยในอุทยำนแห่งชำติ , ใบรับรอง
มำตรฐำนอุปกรณ์ด ำน้ ำ 

- กรณีเลิกประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ให้แจ้งให้นำยทะเบียนทรำบ พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญำต
ให้แก่นำยทะเบียนภำยใน 15 นับแต่วันที่แจ้งเลิก กรณีขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ให้ยื่ นค ำ
ขอต่ออำยุใบอนุญำตภำยใน 30 ก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ กรณีใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุด ให้
ยื่นค ำขอรับใบแทน และผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ
น ำเที่ยว ก็ให้ด ำเนินกำรยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียน 

1.2) กฎกระทรวงแบบ รายละเอียด และวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของ
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2555 ที่มีกำรก ำหนดข้อมูลที่ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวต้องแจ้งต่อนำยทะเบียน
ตำมแบบท่ีก ำหนดไว้ ได้แก่  

- ส ำเนำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ท ำประกันให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ 
ผู้น ำเที่ยว ส ำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำ และกรณีนิติบุคคล จะต้องส่งเอกสำรและหลักฐำน
เกี่ยวกับส ำเนำกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ท ำประกันให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น ำเที่ยวด้วยเช่นกัน 
รวมทั้งบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลในกรณีกำรแจ้งข้อมูลที่รับรองโดยนำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ภำยใน 
120 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืน ๆ ด ำเนินกำรแทนได้ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับกำรมอบงำนให้แก่มัคคุเทศก์ที่รับท ำงำนให้แก่ตน พร้อมเอกสำรและ
หลักฐำน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือมอบหมำยให้บุคคล
อ่ืน ๆ ด ำเนินกำรแทนได ้

- ข้อมูลกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียนนิติบุคคลต่อนำยทะเบียน 
พร้อมทั้งเอกสำรและหลักฐำน 

1.3) กฎกระทรวงการด าเนินการตามข้อผูกพันที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีอยู่กับ
นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 ที่มีกำรก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวต้องจัดให้มีบริกำรน ำเที่ยวหรือบริกำร
ด้ำนอ่ืน ๆ ตำมข้อผูกพันกับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นสุดลงอย่ำงครบถ้วน พร้อมทั้งแสดงแผน 
กำรด ำเนินกำรและเอกสำรหลักฐำนต่อนำยทะเบียน หรือจัดหำผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวรำยอ่ืนมำด ำเนินกำร
แทน และต้องมีกำรคืนเงินค่ำบริกำรที่รับช ำระแล้วในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะเดินทำงต่อด้วยเอกสำร
หลักฐำนค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ้นจริง โดยไม่สำมำรถเรียกเงินค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมจำกนั กท่องเที่ยวได้  และ 
ต้องด ำเนินกำรเสร็จสิ้นภำยใน 3 เดือนนับแต่วันที่ใบอนุญำตสิ้นสุดลง  
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1.4) กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจน าเที่ยว  พ.ศ. 2563 
ที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงจำกกฎกระทรวงเดิมในปี พ.ศ. 2555 โดยก ำหนดจ ำนวนเงินหลักประกันแยกตำม
ประเภทของกำรประกอบธุรกิจน ำเที่ยวลดลงจำกเดิม ได้แก่ ประเภทเฉพำะพ้ืนที่เหลือ 3,000 บำท ประเภท
ภำยในประเทศเหลือ 5,000 บำท ประเภทน ำเที่ยวจำกต่ำงประเทศเหลือ 30,000 บำท และประเภททั่วไป
เหลือ 60,000 บำท 

1.5) กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำออกกฏกระทรวงไว้ โดยก ำหนดให้
ค่ำธรรมเนียมมี ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ฉบับละ 2,000 บำท  
(2) ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำขำ ฉบับละ 1,000 บำท 
(3) ใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ ฉบับละ 200 บำท  
(4) ใบแทนใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ฉบับละ 1,000 บำท  
(5) ใบแทนใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำขำ ฉบับละ 500 บำท  
(6) ใบแทนใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ ฉบับละ 200 บำท  
(7) กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ครั้งละ 2,000 บำท  
(8) กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำขำ ครั้งละ 1,000 บำท  
(9) กำรต่ออำยุใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งละ 200 บำท 

2) มัคคุเทศก์  

2.1) กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิ จน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  
พ.ศ. 2535 ที่กล่ำวถึงกำรขอรับใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต และกำรขอใบแทน
ใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ ที่แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ มัคคุเทศก์ทั่วไป และมัคคุเทศก์เฉพำะ ตำมแบบที่ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก ำหนด และมีเครื่องหมำยแสดงกำรเป็นมัคคุเทศก์ผู้ได้รับใบอนุญำตที่ต้องมี 
กำรติดไว้ที่อกเสื้อ กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรแต่งกำย มำรยำทและควำมประพฤติของมัคคุเทศก์ที่ต้องไม่  
กระท ำกำรที่ก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ และต้องไม่กระท ำกำรใด
นอกเหนือจำกท่ีตกลงไว้กับผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวหรือนักท่องเที่ยว 

2.2) กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 ได้แบ่งใบอนุญำตมัคคุเทศก์
ออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทมัคคุเทศก์ทั่วไป ที่มีควำมรู้ครอบคลุมทุกสำขำและทั่วประเทศ ประเภท
มัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค ที่มีควำมรู้เฉพำะภำยในภูมิภำคท่ีก ำหนดในใบอนุญำต แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภำค ได้แก่ 
ภำคกลำง ครอบคลุม 26 จังหวัด ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม 20 จังหวัด ภำคใต้ ครอบคลุม 14 
จังหวัด และภำคเหนือ ครอบคลุม 17 จังหวัด และประเภทมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่มีควำมรู้เฉพำะภำยในเขตพ้ืนที่
ท้องถิ่นหรือชุมชนที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยต้องยื่นขอรับใบอนุญำตต่อนำยทะเบียนด้วยตนเอง  
ณ ส ำนักงำนทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำขำ พร้อมเอกสำรต่ำง  ๆ และหนังสือรับรองผลกำร
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเป็นมัคคุเทศก์ที่ออกโดยกรมกำรท่องเที่ยว กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตที่ต้อง
ด ำเนินกำรภำยใน 120 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ กำรขอรับและกำรออกใบแทนใบอนุญำตในกรณี 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-13 

สูญหำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ และกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรสถำนะมัคคุเทศก์ ที่เกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล 
ภูมิล ำเนำหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรประวัติอื่นใด 

2.3) ก ฎ ก ร ะท รว งก า รขึ้ น ท ะ เบี ย น เป็ น ผู้ น า เที่ ย ว  พ .ศ . 2 5 6 1  ก ำห น ด ให้ 
ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้น ำเที่ยวต้องยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนพร้อมเอกสำรและหลักฐำนต่ำง  ๆ ต่อนำยทะเบียน 
โดยเฉพำะหลักฐำนกำรศึกษำที่อย่ำงต่ ำต้องส ำเร็จกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำและ
ส ำเนำวุฒิบัตรว่ำได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมวิชำมัคคุ เทศก์หรือผู้น ำเที่ยวตำมหลักสูตรและสถำนฝึกอบรมตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด หรือหนังสือรับรองจำกกรมกำรท่องเที่ยว และเมื่อได้รับกำรขึ้นทะเบียนแล้ว จะมี  
กำรออกบัตรประจ ำตัวผู้น ำเที่ยวด้วย ซึ่งสำมำรถขอออกบัตรใหม่ในกรณีที่สูญหำย ถูกท ำลำย ช ำรุดใน
สำระส ำคัญ 

2.4) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวและใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 ที่ได้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมส ำหรับทั้งธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ไว้ดังนี้ 

- ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ฉบับละ 2,000 บำท 
- ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำขำ ฉบับละ 1,000 บำท 
- ใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก ์ ฉบับละ 200 บำท 
- ใบแทนใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ฉบับละ 1,000 บำท 
- ใบแทนใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำขำ ฉบับละ 500 บำท 
- ใบแทนใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก ์ ฉบับละ 200 บำท 
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ฉบับละ 2,000 บำท 
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำขำ ฉบับละ 1,000 บำท 
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ ฉบับละ 200 บำท 

2.5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2535 ก ำหนดให้ รัฐวิสำหกิจที่ ไม่อยู่ ไม่อยู่ ในกำรบังคับใช้ของ
พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2535 จ ำนวน  4 แห่ง ได้แก่  (1) กำรรถไฟแห่ ง 
ประเทศไทย (2) บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (3) บริษัท ขนส่ง จ ำกัด และ(4) องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้  

2.6) กฎกระทรวงแบบบัตรประจ าตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 
ส ำหรับนำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติตำมรูปแบบบัตรประจ ำตัวนำยทะเบียนและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ที่ออกโดยอธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว และสำมำรถใช้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในบัตรแต่ไม่เกิน 5 ปี
นับแต่วันออกบัตร 

1.3 ประกาศ 

ที่ออกโดยคณะกรรมกำรธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และกรมกำรท่องเที่ยว ตำมควำม 
ในพระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวง สรุปสำระส ำคัญตำมผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกฎหมำยฉบับนี้ ได้แก่  
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1) ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว  

1.1) ประกาศแบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว แบบใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยว แบบค าขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว และแบบค าขอรับ  
ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2553  
ก ำหนดแบบฟอร์มเกี่ยวกับกำรขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยวที่ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวต้อง  
ปฏิบัติตำม  

1.2) ประกาศการส่งหนังสือแจ้งค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
น าเที่ยว โดยวิธีการอ่ืน พ.ศ. 2562 โดยให้ด ำเนินกำรแจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลน ำไปส่งถึงผู้รับ ถ้ำไม่ยอมรับ
หรือไม่พบผู้รับ ให้ส่งกับบุคคลใดที่บรรลุนิติภำวะที่อยู่หรือท ำงำนในสถำนที่นั้น หรือวำงไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ำย  
ต่อหน้ำเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจที่ไปเป็นพยำน  

1.3) ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่
นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 ที่ระบุกำรจ่ำยเงินคืนของผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวที่ต้องด ำเนินกำรเมื่อนักท่องเที่ยว
แจ้งควำมประสงค์ ดังนี้ 

- กรณีมีกำรแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวันที่น ำเที่ยว ให้คืนในอัตรำร้อยละ 
100  

- กรณีมีกำรแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันที่น ำเที่ยว ให้คืนในอัตรำร้อยละ 50 

- กรณีมีกำรแจ้งล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันที่น ำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่ำบริกำร 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำมำรถน ำค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรขอวีซ่ำ  
ค่ำมัดจ ำของบัตรโดยสำรเครื่องบิน และค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นอ่ืน ๆ มำหักจำกเงินค่ำบริกำรที่ต้องจ่ำยดังกล่ำว และ
ต้องแสดงหลักฐำนให้นักท่องเที่ยวทรำบ แต่จะไม่สำมำรถเรียกเงินจำกนักท่องเที่ยวได้กรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำ 
เงินค่ำบริกำรที่ต้องจ่ำยคืน 

1.4) ประกาศหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการน าเที่ยวส าหรับนั กท่องเที่ยว 
ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ. 2559  ก ำหนดให้กำรจัดบริกำรน ำเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ (เฉพำะตลำดจีน) มีอัตรำค่ำบริกำรตำมรำยกำรน ำเที่ยวแบบ  
หมู่คณะ ไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 บำทต่อคนต่อคืน และต้องท ำเอกสำรเป็นภำษำไทยที่แสดงให้เห็นถึงอัตรำค่ำบริกำร
ที่เรียกเก็บ โดยจะมีภำษำต่ำงประเทศก ำกับด้วยหรือไม่ก็ได้ 

1.5) ประกาศหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าบริการน าเที่ยวนอกรายการ (Optional 
Tour) ส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ. 2559  ก ำหนดให้ 
กำรจัดบริกำรน ำเที่ยวนอกรำยกำร (Optional Tour) ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศ (เฉพำะ
ตลำดจีน) มีอัตรำค่ำบริกำรตำมรำยกำรน ำเที่ยวนอกรำยกำรแบบหมู่คณะ ตำมที่นำยทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยว
และมัคคุเทศก์กลำงก ำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 3,000 บำทต่อคนต่อรำยกำรน ำเที่ยว (Trip) เว้นแต่กรณีเป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวเฉพำะรำย และรำยกำรน ำเที่ยวนอกรำยกำรดังกล่ำวต้องไม่กระท ำหรือ
สนับสนุนให้มีกำรกระท ำผิดในกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อม โบรำณสถำน หรือโบรำณวัตถุ กำรทำรุณสัตว์ กำรค้ำ
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แรงงำนข้ำมชำติ กำรค้ำประเวณีหรือกิจกรรมทำงเพศ และยำเสพติด กำรกระท ำที่ขำดมนุษยธรรม หรือน ำมำ
ซึ่งควำมเสื่อมเสียอย่ำงร้ำยแรงต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย  

1.6) ประกาศก าหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ า พ.ศ. 2563 ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรขั้นต่ ำของ
กำรจัดบริกำรน ำเที่ยว แบ่งเป็น (1) กำรจัดบริกำรน ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่ เดินทำ งไปท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศตำมรำยกำรน ำเที่ยวแบบหมู่คณะ (2) กำรจัดบริกำรน ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำจำก
ต่ำงประเทศเข้ำมำท่องเที่ยวภำยในรำชอำณำจักรไทย และ (3) กำรจัดบริกำรน ำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว  
ที่เดินทำงท่องเที่ยวภำยในรำชอำณำจักรไทย โดยมิได้อยู่ภำยใต้ข้อบังคับส ำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำจำก
ต่ำงประเทศ ให้มีอัตรำค่ำบริกำรขั้นต่ ำตำมรำยกำรน ำเที่ยวแบบหมู่คณะตำมที่ก ำหนดไว้ท้ำยประกำศ และ  
ต้องท ำเอกสำรเป็นภำษำไทยที่แสดงให้เห็นถึงอัตรำค่ำบริกำรที่เรียกเก็บ โดยจะมีภำษำต่ำงประเทศก ำกับด้วย
หรือไม่ก็ได ้

1.7) ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่
นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้ยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเกี่ยวกับอัตรำกำรจ่ำยเงินค่ำบริกำรคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2553 โดยยังคง  
เงื่อนไขเดิมของกำรคืนเงินและอัตรำกำรคืนในแต่ละเงื่อนไข แต่เพ่ิมกรณีที่มีเหตุให้ต้องยกเลิกกำรน ำเที่ยว
ตำมที่ได้โฆษณำไว้ โดยมิใช่ควำมผิดของผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวจ่ำยเงินค่ำบริกำร
คืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรำร้อยละ 100 ของเงินค่ำบริกำร ทั้งนี้ ยังคงสำมำรถน ำค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นกรณีของ
ค่ำธรรมเนียมกำรขอวีซ่ำ ค่ำมัดจ ำของบัตรโดยสำรเครื่องบิน และค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นอ่ืน  ๆ มำใช้หักเงินคืน
ดังกล่ำวได้ 

1.8) ประกาศหลักเกณฑ์การประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ 
และผู้น าเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวต้องจัดให้มี
ประกันภัยส ำหรับอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้น ำเที่ยวในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยว โดยมี
จ ำนวนเงินเอำประกันกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพไม่ต่ ำกว่ำ  1 ล้ำนบำทต่อคน และกรณี
บำดเจ็บไม่ต่ ำกว่ำ 500,000 บำทต่อคน  

1.9) ข้อก าหนดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลาดจีน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2542 โดยก ำหนดบทบำทของผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวไว้ดังนี้ 

- ต้องขำยบริกำรน ำเที่ยวในรำคำไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนขั้นต่ ำที่กำรท่องเที่ ยวแห่ง
ประเทศไทยก ำหนด และต้องขำยรำยกำรน ำเที่ยวนอกรำยกำร (Optional Tour) ไม่สูงกว่ำรำคำท่ีกำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยก ำหนด  

- ต้องจัดท ำรำยกำรน ำเที่ยวโดยระบุสถำนที่ท่องเที่ยวและระยะเวลำของกำรจัด
รำยกำรน ำเที่ยวอย่ำงชัดเจน โดยต้องมีระยะเวลำในกำรบริกำรน ำเที่ยวตำมรำยกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
ของระยะเวลำทั้งหมด และต้องน ำเที่ยวตำมสถำนที่และระยะเวลำที่ก ำหนดครบตำมที่ตกลงกับนักท่องเที่ยว 
เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกนักท่องเที่ยว 

- ไม่สำมำรถเสนอขำยรำยกำรน ำเที่ยวนอกรำยกำร (Optional Tour) สูงกว่ำรำคำ
มำตรฐำนที่กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก ำหนด เว้นแต่เป็นควำมประสงค์ของนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
ที่ต้องอ ำนวยควำมสะดวก โดยเรียกเก็บเงินตำมอัตรำที่สถำนประกอบกำรหรือเจ้ำของกิจกำรก ำหนดไว้เท่ำนั้น 
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- ต้องออกใบสั่งงำน (Job Order) ให้กับมัคคุเทศก์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทุกครั้ง โดยมี
รำยกำรเกี่ยวกับกำรน ำเที่ยวและค่ำบริกำรมัคคุเทศก์และเก็บส ำเนำใบสั่งงำนไว้ที่สถำนประกอบธุรกิจน ำเที่ยว 
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชี แบบใบสั่งงำนให้เป็นไปตำมที่กำรท่องเที่ยวแห่ง  
ประเทศไทยประกำศก ำหนดและมัคคุเทศก์ต้องพกติดตัวไว้ตลอดในขณะปฏิบัติหน้ำที่  

1.10) ข้อก าหนดในการประกอบธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ในตลาดจีน  ก ำหนด
ข้อก ำหนดในกำรประกอบธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในตลำดจีนไว้ดังนี้ 

กรณีผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 

- ต้องจัดบริกำรน ำเที่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน
โดยมีสัญญำบริกำรน ำเที่ยวและรำยกำรน ำเที่ยวอย่ำงชัดเจนตลอดจนมีเงื่อนไขและวิธีกำรช ำระเงินค่ำบริกำร
น ำเที่ยวดังกล่ำว 

- ต้องจัดรำยกำรน ำเที่ยว โดยไม่น ำนักท่องเที่ยวจีนเข้ำชมกำรแสดงหรือกิจกรรม 
ผิดกฎหมำย หรือผิดศีลธรรม หรือนักท่องเที่ยวไม่พึงประสงค์ 

- ต้องด ำเนินธุรกิจน ำเที่ ยวที่ ผู้ประกอบธุรกิจน ำ เที่ ยวจีน CHINA NATIONAL 
TOURISM ADMINISTRATION (CNTA) ให้กำรรับรอง 

- ต้องจ้ำงบุคคลที่มีใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ให้มำท ำหน้ำที่เป็นมัคคุเทศก์ 

- ต้องไม่เรียกหรือรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกมัคคุเทศก์ ในกำรมอบหมำยงำน
มัคคุเทศก์ให้แก่มัคคุเทศก์ 

- ต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้แก่มัคคุเทศก์ในอัตรำวันละไม่ต่ ำกว่ำ 800 บำท ตำมที่ได้ระบุไว้ใน
ใบสั่งงำน (JOB ORDER) ยกเว้นมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงประจ ำของผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว 

- ต้องออกใบสั่งงำน (JOB ORDER) ให้แก่มัคคุเทศก์ทุกครั้ง 

- ต้องให้บริกำรน ำเที่ยวตำมรำยกำรน ำเที่ยวที่ ได้ตกลงไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ 
น ำเที่ยวจีน เว้นแต่เหตุสุดวิสัยและต้องได้รับควำมยินยอมจำกนักท่องเที่ยว 

กรณีมัคคุเทศก์ 

- ต้องไม่จ่ำยเงินหรือประโยชน์ อ่ืนใดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวเพ่ือได้รับ
มอบหมำยให้ท ำงำนเป็นมัคคุเทศก ์

- ต้องไม่น ำนักท่องเที่ยวจีนไปชมกำรแสดง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมำย หรือ 
ผิดศีลธรรม หรือนักท่องเที่ยวไม่พึงประสงค์ 

- ต้องไม่หลอกลวงนักท่องเที่ยว โดยกำรน ำหรือชักจูงหรือข่มขู่นักท่องเที่ยวในกำรพำไป
ซื้อสินค้ำปลอม หรือไม่ได้มำตรฐำน หรือรำคำสูงผิดปกติ 

- ต้องไม่ขำยช่วงหรือมอบหมำยงำนมัคคุเทศก์ที่รับจำกผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวให้แก่
มัคคุเทศก์อ่ืน 

- ต้องไม่บังคับขู่เข็ญนักท่องเที่ยว เพ่ือขอเงินค่ำตอบแทนในกำรน ำเที่ยว 
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- ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์มำท ำหน้ำที่เป็น
มัคคุเทศก์แทนตน และต้องน ำใบสั่งงำน (JOB ORDER) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวออกให้ติดตัวอยู่ตลอดเวลำ 
ในขณะปฏิบัติหน้ำที่ 

- ต้องปฏิบัติตำมรำยกำรน ำเที่ยวที่ตกลงไว้กับผู้ประกอบกำรธุรกิจน ำเที่ยวจีนหรือ 
ที่ได้รับมอบหมำยตำมใบสั่งงำน (JOB ORDER) 

- ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และค ำนึงถึงจริยธรรมและจรรยำบรรณ
แห่งวิชำชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

1.11) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีและการส่งใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB 
ORDER) และแบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดรำยละเอียดในใบสั่งงำน
มัคคุเทศก์ที่ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวจะต้องด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบธุรกิจน ำ
เที่ยวจะต้องด ำเนินกำรในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมกำรท่องเที่ยว แต่ถ้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้
ส่งใบสั่งงำนมัคคุเทศก์ให้มัคคุเทศก์โดยตรง พร้อมจัดส่งให้ส ำนักงำนทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำขำ
ที่สถำนที่ประกอบกำรตั้งอยู่ โดยทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ทำงโทรสำร หรือทำงไปรษณีย์ ก่อนกำรเดินทำง
ตำมรำยกำรน ำเที่ยว และต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลรำยกำรน ำเที่ยวในใบสั่งงำนมัคคุเทศก์เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
รำยกำรน ำเที่ยว 

2) มัคคุเทศก์ 

2.1) ประกาศก าหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
(ระดับอนุปริญญา) โดยหลักสูตรกำรศึกษำระดับอนุปริญญำในสำขำมัคคุเทศก์หรือสำขำกำรท่องเที่ยว ต้องมี
วิชำที่เก่ียวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชำจรรยำบรรณวิชำชีพ กฎหมำยส ำหรับธุรกิจ
บริกำรและกำรท่องเที่ยว วิชำงำนมัคคุเทศก์ และกำรฝึกงำน  

2.2) ประกาศก าหนดแบบค าขอเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถใน
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  พ.ศ. 2561 โดยก ำหนดแบบค ำขอทั้งกำรอบรมตำมหลักสูตร 
กำรฝึกอบรมวิชำมัคคุเทศก์ทั่วไป กรณีเปลี่ยนผ่ำนประเภทใบอนุญำตจำกมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) เป็น
มัคคุเทศก์ทั่วไป และกำรอบรมตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำมัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค กรณีเปลี่ยนผ่ำน
ประเภทใบอนุญำตจำกมัคคุเทศก์เฉพำะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค 

2.3) ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
พ.ศ. 2562 โดยก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับกำรทดสอบ เอกสำรหลักฐำนประกอบ คุณสมบัติของหน่วยงำน
ที่มีควำมประสงค์เป็นศูนย์กำรทดสอบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอต่อกรมกำรท่องเที่ยว 
โดยกรมกำรท่องเที่ยวท ำหน้ำที่ก ำกับ ดูแล และควบคุมศูนย์กำรทดสอบให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด ทั้งนี้  
มีกำรทดสอบโดยวิธีสอบข้อสอบแบบปรนัย จ ำนวน 2 หมวด ได้แก่ หมวดวัดควำมรู้ทั่วไปส ำหรับอำชีพ
มัคคุเทศก์ ร้อยละ 70 ของจ ำนวนข้อสอบทั้งหมด และหมวดวัดควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ อีกร้อยละ 30 
โดยผู้เข้ำรับกำรทดสอบต้องได้คะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  

2.4) ประกาศการทดสอบความรู้ความสามารถในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เป็น
การเฉพาะส าหรับหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ส าหรับมัคคุเทศก์เฉพาะที่ใบอนุญาต
สิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
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ภาคใต้/ภาคเหนือ) พ.ศ. 2562 โดยก ำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรเป็น
มัคคุเทศก์ ต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำมัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค ส ำหรับมัคคุเทศก์เฉพำะที่
ใบอนุญำตสิ้นสุดตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้น โดยกำรสอบด้วยวิธีข้อสอบแบบปรนัย แบ่งเป็น 2 หมวด และเกณฑ์  
กำรผ่ำนกำรทดสอบเช่นเดียวกับกำรทดสอบในข้อ (3) 

2.5) ประกาศการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการต่ออายุใบอนุญาตเป็น
มัคคุเทศก์ส าหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 โดยมัคคุเทศก์ที่ต้องกำรยื่น
ต่ออำยุใบอนุญำตต้องเข้ำรับกำรอบรมและทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถแบ่งตำมประเภทของใบอนุญำต
มัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) มัคคุเทศก์เฉพำะ (ต่ำงประเทศ-เฉพำะพ้ืนที่) มัคคุเทศก์เฉพำะ (เดินป่ำ) มัคคุเทศก์
เฉพำะ (ศิลปวัฒนธรรม) มัคคุเทศก์เฉพำะ (ทำงทะเล) มัคคุเทศก์เฉพำะ (ทะเลชำยฝั่ง) มัคคุเทศก์เฉพำะ 
(แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ) และมัคคุเทศก์เฉพำะ (วัฒนธรรมท้องถิ่น) ทั้งนี้ สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
หรือระดับอำชีวศึกษำสำมำรถสมัครเพื่อเป็นศูนย์กำรอบรมและทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถได้  

2.6) ประกาศแบบบัตร การขอมีบัตร การออกบัตร และลักษณะการติดบัตรประจ าตัว
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2552 โดยนำยทะเบียนจะเป็นผู้ออกบัตรประจ ำตัวมัคคุเทศก์ และมัคคุเทศก์ต้องยื่นค ำขอ
ตำมแบบที่นำยทะเบียนส่วนกลำงก ำหนด บัตรประจ ำตัวมัคคุเทศก์มีอำยุ 5 ปี นับแต่วันออกบัตร และต้องยื่น
ค ำขอต่อบัตรก่อนสิ้นอำยุไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ทั้งนี้ จะต้องมีกำรติดบัตรประจ ำตัวมัคคุเทศก์ไว้ในต ำแหน่ง  
ที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนในขณะปฏิบัติหน้ำที่ (ติดท่ีหน้ำอกด้ำนซ้ำย หรือใช้สำยคล้องคอ) 

2.7) ประกาศแบบใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2562 ที่มีแบบใบอนุญำตที่ก ำหนด 
ตำมแบบแนบท้ำยประกำศ 

2.8) ประกาศก าหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้น
คุณสมบัติท าหน้าที่มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 โดยก ำหนด 4 พ้ืนที่ ได้แก่ ชุมชนบ้ำนนำดันจั่น จังหวัดสุโขทัย 
ชุมชนบ้ำนน้ ำเชี่ยว จังหวัดตรำด ชุมชนบ้ำนรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนแหลมสัก จังหวัดกระบี่  

2.9) ประกาศการติดใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2562 โดยก ำหนดให้มัคคุเทศก์ 
ต้องติดใบอนุญำตในขณะปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่สำมำรถมองเห็นด้ำนหน้ำของใบอนุญำตได้อย่ำงชัดเจน
และไม่มีสิ่งอื่นใดมำปิดบังส่วนใดส่วนหนึ่งของใบอนุญำต โดยติดที่หน้ำอก หรือใช้สำยคล้องคอ 

2.10) ประกาศก าหนดเขตพื้นที่ ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่ อให้ มัคคุ เทศก์ซึ่งได้รับ 
การยกเว้นคุณสมบัติท าหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  โดยก ำหนดเขตเพ่ิมเติมอีก 22 
พ้ืนที่ ได้แก่ ชุมชนบ้ำนโคกเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ชุมชนบ้ำนสันลมจอย จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้ำนไร่กองขิง 
จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้ำนท่ำขันทอง จังหวัดเชียงรำย ชุมชนท่องเที่ยวดอยผำหมี จังหวัดเชียงรำย ชุมชน 
ท่ำมะโอ จังหวัดล ำปำง ชุมชนเมืองเก่ำสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้ำนคุกพัฒนำ จังหวัดสุโขทัย ชุมชน  
นครชุม จังหวัดก ำแพงเพชร ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่ำน ชุมชนบ้ำนภู จังหวัดมุกดำหำร ชุมชนบ้ำนชีทวน 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี ชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนทะเลน้อย จังหวัดระยอง ชุมชน
เมืองโบรำณทวำรวดี อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนต ำบลบ้ำนแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี บ้ำนถ้ ำเสือโฮมสเตย์ 
จังหวัดเพชรบุรี ชุมชนบ้ำนปรำสำท จังหวัดนครรำชสีมำ ชุมชนบ้ำนนำดีน จังหวัดกระบี่ ชุมชนท่องเที่ยว 
บ่อหินฟำร์มสเตย์ บ้ำนพรุจูด จังหวัดตรัง ชุมชนท่องเที่ยวย่ำนเมืองเก่ำภูเก็ต และชุมชนบ้ำนวังน้ ำมอก จังหวัด
หนองคำย 
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2.11) ประกาศการยกเว้นคุณสมบัติส าหรับผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยยกเว้นคุณสมบัติให้กับผู้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นซึ่งให้บริกำร
เฉพำะในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นหรือชุมชนที่คณะกรรมกำรธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ก ำหนดขึ้น  

2.12) ประกาศรับรองหลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (วิสามัญ เฉพาะพื้นที่ )  
โดยคณะกรรมกำรธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้ให้กำรรับรองหลักสูตรกำรอบรมมัคคุเทศก์เฉพำะ (วิสำมัญ
เฉพำะพ้ืนที่) ภำษำต่ำงประเทศ 

2.13) ประกาศหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ที่มีการออกประกาศ จ ำนวน 6 ฉบับ 
ซึ่งจะก ำหนดทั้งหลักสูตรและกำรยื่นค ำขอของสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่ประสงค์จะจัดกำรฝึกอบรม 
ได้แก่ หลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2556 หลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำมัคคุเทศก์ (เพ่ิมเติม) 
หลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2562 (2 ฉบับ) หลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 และหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำมัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค ส ำหรับมัคคุเทศก์เฉพำะที่ใบอนุญำตสิ้นสุด
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษำยน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 (ภำคกลำง/ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภำคใต้/
ภำคเหนือ) พ.ศ. 2562 

3) ผู้น าเที่ยว 

3.1) ประกาศแบบค าขอขึ้นทะเบียนผู้น าเที่ยว แบบบัตรประจ าตัวผู้น าเที่ยว และ 
แบบค าขอออกบัตรประจ าตัวผู้น าเที่ยวใหม่ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551  
ที่ก ำหนดให้ผู้น ำเที่ยวต้องด ำเนินกำรตำมแบบค ำขอที่แนบท้ำยประกำศ 

3.2) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ การออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ซึ่งรับผิดชอบใน 
การดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ พ.ศ. 2555  
ที่ก ำหนดให้ผู้ที่รับผิดชอบในกำรดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในกำรเดินทำงไปท่องเที่ยว  
ในต่ำงประเทศอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับและประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้น ำเที่ยว ต้องขอ
หนังสือรับรองจำกสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเที่ยว สมำคมไทย
บริกำรท่องเที่ยว หรือสมำคมมัคคุเทศก์อำชีพแห่งประเทศไทยประกอบกำรยื่นค ำขอ 

3.3) ประกาศหลักสูตรการอบรมผู้น าเที่ยว พ.ศ. 2557  ที่ก ำหนดให้สถำบันกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำท่ีประสงค์จะจัดอบรมผู้น ำเที่ยว ให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลำง 
เพ่ือเสนอให้อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยวพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอนและรำยละเอียดของ
หลักสูตรตำมแนบท้ำยของประกำศ 

3.4) ประกาศหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ ส าหรับผู้น าเที่ยว พ.ศ. 2563  โดย
ก ำหนดหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ประกอบด้วย หลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำมัคคุเทศก์ทั่วไป น ำเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ ตำมประกำศคณะกรรมกำรธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง 
หลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2562 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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1.4 ระเบียบ 

ที่ออกโดยคณะกรรมกำรธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และส ำนักนำยกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 

1) ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ว่าด้วย มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
น าเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ และผู้น าเที่ยว ที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และ
ความรับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว ตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครอง
ที่มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว พ.ศ. 2563 มีข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 

1.1) มาตรฐานการประกอบธุรกิจน า เที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวต้องสถำนที่
ประกอบกำรที่แน่นอน ต้องจัดให้มีโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรไว้ประจ ำสถำนที่ประกอบ
ธุรกิจ พำหนะที่ใช้ในกำรน ำเที่ยวและผู้ควบคุมพำหนะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย จัดเก็บเอกสำรโฆษณำรำยกำร
น ำเที่ยวและใบสั่งงำน มัคคุเทศก์ (JOB ORDER) ไว้เป็นหลักฐำนเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 180 วันนับแต่วันสิ้นสุด
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมใบสั่งงำน จัดให้มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรน ำเที่ยวให้ไว้กับ ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว
ต้องไม่หำประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจำกนักท่องเที่ยว เช่น ค่ำบ ำเหน็จกำรขอรับกำรสนับสนุนและรับกำรอุปถัมภ์
ด้ำนพำหนะ และอ่ืน ๆ จำกผู้ขำยสินค้ำที่ระลึก ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนตำมปกติหรือคืนเงินค่ำใช้จ่ำยที่มัคคุเทศก์
ต้องส ำรองจ่ำยไปก่อนในกรณีฉุกเฉิน ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดกำรน ำเที่ยว จัดให้มีและกำรส่งใบสั่งงำน
มัคคุเทศก์ (JOB ORDER) ให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ให้ส่ง 
ณ ส ำนักงำนทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำขำ  

1.2) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท ความประพฤติ  และ
การตรวจสุขภาพของมัคคุเทศก์ ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันจะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียชื่อเสียง 
เกียรติยศ และจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ ต้องส่งผลกำรตรวจสุขภำพแก่นำยทะเบียน ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่
นำยทะเบียนร้องขอ ต้องไม่กระท ำกำรใดอันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่อุตสำหกรรมท่องเที่ยว ต้องแต่งกำย
สุภำพตำมกำลเทศะ ต้องมีใบสั่งงำนมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) เพ่ือแสดงให้นำยทะเบียนตรวจสอบกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ อำจแสดงในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และ มัคคุเทศก์ต้องปฏิบัติหน้ำที่ตรงต่อเวลำในกำรน ำ
นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตำมข้อตกลง 

1.3) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย การรักษามารยาท และความประพฤติ
ของผู้น าเที่ยว ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันจะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ และ
จรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ ผู้น ำเที่ยวต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อตกลงที่ท ำไว้กับผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวและ  จะ
ด ำเนินกำรใดให้เกิดควำมเสียหำยแก่นักท่องเที่ยวและต้องปฏิบัติหน้ำที่ตรงต่อเวลำในกำรน ำเที่ยว 

1.4) ค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองที่มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยว ก ำหนดให้มัคคุเทศก์ทั่วไป มัคคุเทศก์เฉพำะภูมิภำค และผู้น ำเที่ยว ได้รับค่ำตอบแทน ไม่ต่ ำกว่ำ 
1,000 ต่อวันน ำเที่ยว และให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้รับค่ำตอบแทนต่อวันกำรน ำเที่ยวตำมข้อตกลงกับผู้ประกอบ
ธุรกิจน ำเที่ยว 

2) ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
น าเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่พึงปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยก ำหนดดังนี้ 
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ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวที่ให้บริกำรน ำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 จะต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด (1) ให้ผู้ประกอบธุรกิจน ำ
เที่ยวให้บริกำรน ำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่ เดินทำงเข้ำมำ ท่อ งเที่ยวในประเทศไทย เฉพำะ
นักท่องเที่ยวที่ผ่ำนมำตรกำรกักตัวตำมระยะเวลำและในสถำนที่ที่รัฐก ำหนด  (2) ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว
จะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย เพ่ือนักท่องเที่ยว (Amazing Thailand 
Safety and Health Administration : SHA) หรือได้รับกำรรับรองมำตรฐำนควำมสะอำดปลอดภัยป้องกัน 
COVID -19 ภำยใต้โครงกำร Clean Together คนไทยรวมพลังป้องกันโรค (3) ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว
จะต้องจัดให้มีระบบกำรควบคุมกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยวในระหว่ำงที่มีกำรให้บริกำรน ำเที่ยว (Tracking) 

ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ก ำหนดให้มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่ำงกำยนักท่องเที่ยวก่อนขึ้นรถ หำกพบว่ำมีอุณหภูมิ ร่ำงกำยเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส ขึ้นไป 
หรือมีอำกำรไข้ ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้งหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งต่อไปยัง
สถำนพยำบำลทันที (2) จัดบริกำรเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับฆ่ำเชื้อให้กับนักท่องเที่ยวส ำหรับพกติดตัวขณะ
ท่องเที่ยว โดยอย่ำงน้อยให้มี 1 คน ต่อขวดหรือหลอด (3) มีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด ส ำหรับ
นักท่องเที่ยวให้เพียงพอตลอดรำยกำรน ำเที่ยว เช่น เจลล้ำงมือที่มีแอลกอฮอล์อย่ำงน้อย 70% ขึ้นไป หน้ำกำก
ผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย สบู่เหลวล้ำงมือ เป็นต้น (4) ก ำหนดให้มัคคุเทศก์สื่อสำรกับนักท่องเที่ยวในกำรป้องกัน
และลดควำมเสี่ยงในกำร แพร่กระจำยเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ขณะน ำเที่ยว (5) มัคคุเทศก์  
ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ พนักงำนขับรถและนักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมหน้ำกำกผ้ำ หรือหน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งขณะ
ปฏิบัติหน้ำที่หรือขณะท่องเที่ยว (6) มีกำรท ำควำมสะอำดและอำจฆ่ำเชื้อด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อบนยำนพำหนะน ำ
เที่ยวทุกวันและทุกครั้งหลังจำกใช้บริกำรเสร็จสิ้น โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น รำวบันได ที่พักแขน พนักพิง  
รำวจับ เบำะนั่ง หน้ำต่ำง เป็นต้น (7) เครื่องดื่มหรืออำหำรว่ำงส ำหรับนักท่องเที่ยวต้องมีกำรจัดเก็บอย่ำง
เหมำะสมเพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อน (8) จัดให้มีถังขยะมีฝำปิดหรือถุงขยะสภำพดีส ำหรับแยกท้ิงขยะที่เหมำะสม
และเพียงพอ และมีกำรเก็บรวมขยะโดยมัดปำกถุงให้มิดชิดเพื่อส่งไปก ำจัดอย่ำงถูกต้อง  

มัคคุเทศก์ต้องมีใบสั่งงำนมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) เพ่ือแสดงให้นำยทะเบียนหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบขณะปฏิบัติหน้ำที่ ทั้งนี้ ใบสั่งงำนมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) จะแสดงในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ มัคคุเทศก์ที่ให้บริกำรน ำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ก ำกับกำรตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย
มัคคุเทศก์ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ พนักงำนขับรถ พนักงำนประจ ำรถ และนักท่องเที่ยว หำกพบว่ำอุณหภูมิร่ำงกำย
เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอำกำรไข้ ไอ จำม มีน้ ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้ง  
ผู้ประกอบ ธุรกิจน ำเที่ยวหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพื่อส่งต่อผู้ที่มีอำกำรป่วยไปสถำนพยำบำลทันที (2) ก ำกับ
ให้ทุกคนต้องสวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัย ก่อนเริ่มปฏิบัติงำนหรือน ำเที่ยวทุกครั้ง และตลอด
ระยะเวลำกำรเดินทำง (3) มีกำรอธิบำยให้นักท่องเที่ยวทรำบเกี่ยวกับวิธีกำรดูแลตนเองทุกครั้งก่อนกำรเริ่มน ำ
เที่ยว เช่น กำรเว้นระยะห่ำง กำรใส่ กำรถอด กำรทิ้งหน้ำกำกอนำมัยที่ถูกวิธี กำรปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เป็นต้น 

3) ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วย การสอบหาข้อเท็จจริง  
การวินิจฉัยของนายทะเบียน และอัตราการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2553 โดยก ำหนดให้ผู้ร้องเรียนจัดท ำค ำ
ร้องเรียนเป็นหนังสือหรือด้วยวิธีกำรอ่ืนใด เพ่ือให้นำยทะเบียนทรำบว่ำนักท่องเที่ยวได้รับควำมเสียหำยจำก
กำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว และด ำเนินกำรสอบหำข้อเท็จจริงถ้ำไม่มีมูลก็ยุติเรื่อง แต่ถ้ำมี
มูลก็จะท ำหนังสือแจ้งผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวที่ถูกร้องเรียน และถ้ำวินิจฉัยแล้วว่ำนักท่องเที่ยวได้รับควำม
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เสียหำยจริง ให้นำยทะเบียนก ำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินชดเชยควำมเสียหำยตำมจ ำนวนที่สำมำรถค ำนวณเป็น
เงินได้เพ่ือชดเชยให้แก่นักท่องเที่ยวจำกกองทุนแต่ไม่เกินหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว โดย  
ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวสำมำรถอุทธรณ์ค ำวินิจฉัย และขอผ่อนผันจนกว่ำกำรวินิจฉัยอุทธรณ์จะแล้วเสร็จ 
รวมทั้งสำมำรถได้รับเงินคืนถ้ำผลกำรอุทธรณ์ออกมำว่ำผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวไม่มีควำมผิด 

4) ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยการเปิดบัญชีเงินฝาก และ 
การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากส าหรับหลักประกันที่เป็นเงินสด และการคืนหลักประกัน พ.ศ.  2563 
ก ำหนดให้กำรเปิดบัญชีเงินฝำกส ำหรับหลักประกันที่ เป็นเงินสด ให้ผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำที่ยว 
น ำเงินสดไปเปิดบัญชีเงินฝำก ในนำม “กรมกำรท่องเที่ยว เพ่ือ….(ชื่อผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ 
น ำเที่ยว)” แล้วน ำสมุดบัญชีเงินฝำกส่งมอบให้แก่นำยทะเบียน เพ่ือออกหลักฐำนกำรรับหลักประกันที่เป็น  
เงินสดให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเที่ยว โดยเบิกจ่ำยเงินได้ในกรณีที่ต้องชดใช้กองทุนคุ้มครอง
ธุรกิจน ำเที่ยวและกรณี เกิดดอกผล ส ำหรับกำรคืนหลักประกันเมื่อผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวประสงค์  
จะเลิกประกอบกิจกำรและไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือมีเรื่องร้องเรียนแต่ยุติแล้วและไม่มีหนี้ เกิดขึ้น โดย 
ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวต้องมำรับเงินคืนประกันภำยใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกนำยทะเบียน มิฉะนั้น 
เงินดังกล่ำวจะตกเป็นของกองทุน 

5) ระเบียบท่ีเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ จ ำนวน 4 ฉบับ ได้แก่  

5.1) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งค าสั่งของนายทะเบียนและการแจ้งเวียน
รายชื่อผู้น าเที่ยว พ.ศ. 2560 ที่ก ำหนดให้นำยทะเบียนต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงกรมกำรท่องเที่ยวทรำบค ำสั่ง
ห้ำมผู้น ำเที่ยวปฏิบัติหน้ำที่หรือสั่งเพิกถอนกำรจดทะเบียนตำมมำตรำ 67 และให้กรมฯ แจ้งเวียนชื่อผู้น ำเที่ยว
ที่ถูกลงโทษต่อผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวทำงเว็บไซด์กรมกำรท่องเที่ยวโดยเร็ว และกรณีเพิกถอนค ำสั่งก็ต้องให้  
ผู้ออกค ำสั่งเพิกถอนแจ้งให้กรมฯ ทรำบโดยเร็ว 

5.2) ระเบียบว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2553 ก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเปรียบเทียบคดีควำมผิดตำม
กฎหมำยของธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตั้งแต่กระบวนกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน กำรด ำเนินคดีเปรียบเทียบ 
กำรด ำเนินคดีชั้นพนักงำนสอบสวน และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินคดี 

5.3) ระเบียบว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนส าหรับประธานกรรมการและกรรมการธุรกิจ 
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2536 ก ำหนดให้กรรมกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นรำยเดือนเฉพำะเดือน 
ที่มีกำรประชุมและเฉพำะกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำนั้น ในอัตรำคนละ 3,000 บำทต่อเดือนและให้เสีย
ภำษีเอง โดยประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 25 และ 
ร้อยละ 12.5 ตำมล ำดับ  

5.4) ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของกรรมการและอนุกรรมการ 
ในคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2554 ก ำหนดให้กรรมกำรได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยเดือน 
ส ำหรับประธำนเดือนละ 6,250 บำท รองประธำนเดือนละ 5,625 บำท และกรรมกำรเดือนละ 5,000 บำท 
ส่วนอนุกรรมกำรได้รับเบี้ยประชุมเป็นรำยครั้งคือ ประธำนอนุกรรมกำร 1,000 บำท และรองประธำน
อนุกรรมกำรและอนุกรรมกำร ครั้งละ 800 บำท 
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1.5 ข้อบังคับ 

ข้อบังคับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรจัดตั้งส ำนักงำนทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ระดับภูมิภำคในจังหวัดต่ำง ๆ ได้แก่  

1) ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการจัดตั้ง
ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ก ำหนดให้ส ำนักงำนทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยว
และมัคคุเทศก์จังหวัดภำคเหนือ ส ำนักงำนตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ (รับผิดชอบ 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
ล ำพูน ล ำปำง เชียงรำย อุตรดิตถ์ น่ำน แพร่ พะเยำ แม่ฮ่องสอน ก ำแพงเพชร ตำก สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ 
และพิษณุโลก)  

2) ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการจัดตั้ง
ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดภูเก็ต ก ำหนดให้ส ำนักงำนทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์จังหวัดภูเก็ต (รับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงำ สุรำษฎร์ธำนี ระนอง และชุมพร)  

3) ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการจัดตั้ง
ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดสงขลา ก ำหนดให้ส ำนักงำนทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยว
และมัคคุเทศก์จังหวัดภำคใต้-เขต 1 ส ำนักงำนตั้งที่จังหวัดสงขลำ (รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ สงขลำ ยะลำ 
นรำธิวำส ปัตตำนี สตูล นครศรีธรรมรำช พัทลุง และตรัง)  

4) ข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการจัดตั้ง
ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดนครราชสีมา ก ำหนดให้ส ำนักงำนทะเบียนธุรกิจ 
น ำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดนครรำชสีมำ (รับผิดชอบ 19 จังหวัด ได้แก่  นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
อุบลรำชธำนี ยโสธร ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธำนี เลย หนองคำย มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด กำฬสินธุ์ สกลนคร 
นครพนม มุกดำหำร หนองบัวล ำภู และอ ำนำจเจริญ) 
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2. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ2 ระบุถึงพระรำชบัญญัติโรงแรมที่ใช้ในปัจจุบันคือ 
พระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง จ ำนวน 7 ฉบับ 
ประกำศ จ ำนวน 20 ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

2.1 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้  เพ่ือให้มีบทบัญญัติทำงกฎหมำยที่ เหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ในปัจจุบัน ที่ภำคเศรษฐกิจและกำรประกอบธุรกิจโรงแรมได้พัฒนำและขยำยตัวมำกขึ้น  
เพ่ือส่งเสริมและยกมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจโรงแรมและก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรประกอบธุรกิจ  
ให้เหมำะสมกับสภำพของกำรประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภท   

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย  

2.1) นิยามความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 5) ได้แก่  

“โรงแรม” หมำยควำมว่ำ สถำนที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทำงธุรกิจเพ่ือให้
บริกำรที่พักชั่วครำวส ำหรับคนเดินทำงหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่ำตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง (1) สถำนที่พัก 
ที่จัดตั้งเพ่ือให้บริกำรที่พักชั่วครำว ซึ่งด ำเนินกำรโดยส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน หรือ
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือกำรกุศล หรือกำรศึกษำ ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นกำรหำผลก ำไรหรือรำยได้มำ  
แบ่งปันกัน (2) สถำนที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริกำรที่พักอำศัยโดยคิดค่ำบริกำรเป็น 
รำยเดือนขึ้นไปเท่ำนั้น และ (3) สถำนที่พักอ่ืนใดตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

“ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

“ผู้จัดกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้จัดกำรโรงแรมตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

“ผู้พัก” หมำยควำมว่ำ คนเดินทำงหรือบุคคลอ่ืนใดที่ใช้บริกำรที่พักชั่วครำวของโรงแรม 

“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม 

2.2) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มี 6 หมวด 66 มาตรา และ 1 บทเฉพาะกาล 
ได้แก่  

หมวด 1 คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรม (มำตรำ 6 - มำตรำ 12)  
กล่ำวถึง กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมและก ำกับธุรกิจโรงแรม ที่มีปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำน
กรรมกำร และผู้แทนกรมกำรปกครองเป็นเลขำนุกำร ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและผู้แทน  
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร โดยมีกรรมกำรที่มำจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน
ได้แก่ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ อธิบดีกรมกำรปกครอง อธิบดี
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนำมัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวง

                                                           
2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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กำรท่องเที่ยวและกีฬำ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม นำยกสมำคมไทยธุรกิจกำรท่องเที่ยว นำยกสมำคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวภำยในประเทศ นำยกสมำคมโรงแรมไทย ผู้แทนสมำคมโรงแรมไทย ผู้แทนสภำอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 5 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกกำรกระจำย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนโรงแรมตำมประเภทของโรงแรมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง  
โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ประกอบด้วย 

(1) ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ 13 
(2) ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีในกำรออกประกำศก ำหนดเขตท้องที่หนึ่งท้องที่ใด 

เป็นเขตงดออกใบอนุญำตตำมมำตรำ 14 
(3) พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ค ำสั่งของนำยทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(4) เสนอแผนและมำตรกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและกำรก ำกับดูแลธุรกิจ

โรงแรม 
(5) เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงหรือประกำศ

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(6) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอ่ืนบัญญัติใหเป็นอ ำนำจ

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรหรือตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย 

หมวด 2 การประกอบธุรกิจโรงแรม (มาตรา 13 - มาตรา 29) กล่ำวถึง กำรออก
กฎกระทรวงโดยรัฐมนตรีในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสถำนที่ตั้ง ขนำด ลักษณะ สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก และมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจของโรงแรมแต่ละประเภทให้แตกต่ำงกัน โดยค ำนึงถึงลักษณะ
ของท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่หรือควำมจ ำเป็นในกำรควบคุมดูแลโรงแรมในแต่ละประเภท หรือควำมเหมำะสมกับ
ลักษณะของโรงแรมแต่ละประเภท และกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่หนึ่งท้องที่ใดเป็นเขตงดออกใบอนุญำต รวมถึง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรขอใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำต ดังนี้ 

(1) ผู้ขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมต้องเป็นไปตำมคุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ ได้แก่ 
มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือ
เสมือนไร้ควำมสำมำรถ ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท  
ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำว่ำท ำผิดเกี่ยวกับเพศ ยำเสพติด กำรค้ำหญิงและเด็ก และกำรค้ำประเวณี ไม่เป็นผู้อยู่  
ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต และไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำต ซึ่งถ้ำผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นห้ำงหุ้นส่วน
หรือนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำม รวมทั้งต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้จัดกำรหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำต 

(2) ใบอนุญำตฉบับหนึ่งให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญำตเท่ำนั้น และให้มีอำยุ 
5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต  

(3) กำรตั้งชื่อโรงแรมต้องเป็นภำษำไทยที่มองเห็นได้ชัดเจน และอำจมี อักษร
ต่ำงประเทศก ำกับไว้ท้ำยหรือใต้ชื่ออักษรไทยด้วยก็ ได้  ทั้ งนี้  ต้องไม่ พ้องหรือมุ่ งหมำยให้คล้ำยกับ 
พระปรมำภิไธย หรือพระนำมของพระรำชินีหรือองค์รัชทำยำท ไม่ซ้ ำหรือพ้องกับชื่อโรงแรมอ่ืนที่ได้รับอนุญำต
ไว้แล้ว เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอม ไม่มีค ำหรือควำมหมำยหยำบคำย 

(4) กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่นค ำขอก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ แต่ถ้ำไม่สำมำรถ
ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตได้ทันก ำหนดเวลำ แต่อยู่ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ ให้ถือเสมือน
ว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรของผู้รับใบอนุญำตตำมปกติ และเมื่อได้รับอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตแล้ว ต้องเสีย
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ค่ำปรับเพ่ิมอีกร้อยละ 20 ของค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำต ถ้ำหำกเลย 60 วัน ต้องถือเสมือนว่ำ 
ขออนุญำตใหม่  

(5) ห้ำมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพิ่มหรือลดจ ำนวน
ห้องพักในโรงแรมอันมีผลกระทบถึงโครงสร้ำงของโรงแรม และกำรเปลี่ยนชื่อโรงแรม ยกเว้นได้รับอนุญำตจำก
นำยทะเบียน 

(6) กรณีใบอนุญำตสูญหำยหรือถูกท ำลำยในสำระส ำคัญให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมยื่น
ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยใน 30 วันนับได้วันที่ได้รับทรำบ 

(7) ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ต้องกำรโอนใบอนุญำตให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติตำมที่
ก ำหนดไว้ สำมำรถกระท ำได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม 
ถึงแก่ควำมตำย และทำยำทมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้คนใดคนหนึ่งยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนเพ่ือขอรับโอน
ใบอนุญำตภำยใน 180 วันนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตำย มิฉะนั้นจะถือว่ำใบอนุญำตสิ้นอำยุ 

(8) กรณีที่ต้องกำรเลิกกิจกำรระหว่ำงอำยุใบอนุญำตหรือเมื่อใบอนุญำตหมดอำยุ  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแจ้งต่อนำยทะเบียนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน 

(9) กรณีที่โรงแรมได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกเหตุอัคคีภัยหรือภยันตรำยร้ำยแรงอ่ืน ๆ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดกำรแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง  
แต่ถ้ำโรงแรมดังกล่ำวได้รับควำมเสียหำยจนมีสภำพที่ไม่อำจแก้ไขได้ ให้ถือว่ำใบอนุญำตส ำหรับโรงแรม
ดังกล่ำวสิ้นอำยุนับแต่วันที่ได้รับควำมเสียหำย 

หมวด 3 การบริหารจัดการโรงแรม (มำตรำ 30 - มำตรำ 39) กล่ำวถึง กำรจัดให้มี
ผู้จัดกำรที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้และต้องแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบ แต่ถ้ำกรณี
ผู้จัดกำรโรงแรมไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เกิน 7 วัน ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจัดหำตัวแทนที่มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมมำด ำเนินกำรได้แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน และแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยใน 3 วันนับแต่
วันที่ด ำเนินกำรแทน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและผู้จัดกำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้ 

(1) จัดให้มีป้ำยชื่อโรงแรมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดติดไว้หน้ำโรงแรม 
(2) จัดให้มีกำรแสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำยในโรงแรม 
(3) จัดให้มีเลขที่ประจ ำห้องพักติดไว้ที่หน้ำห้องพักทุกห้อง 
(4) จัดให้มีเอกสำรแสดงอัตรำค่ำที่พักไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำยในโรงแรม 
(5) จัดให้มีแผนผังแสดงทำงหนีไฟไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรมและห้องพักทุกห้องและ

ป้ำยทำงออกฉุกเฉินไว้ในแต่ละชั้นของโรงแรม 
(6) จัดให้มีเอกสำรแสดงข้อจ ำกัดควำมรับผิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

บัญญัติตำมท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดไว้ในโรงแรมและห้องพักทุกห้อง 
(7) ดูแลรักษำควำมสะอำดด้ำนสุขลักษณะและอนำมัยของโรงแรมให้เป็นไปตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขและค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
(8) ดูแลรักษำสภำพของโรงแรรมให้มีควำมมั่นคงแข็งแรง และระบบกำรป้องกัน

อัคคีภัยให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  
(9) ดูแลรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำ

คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  
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(10) ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ พักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิด
อันตรำยใด ๆ ขึ้นในโรงแรม  

นอกจำกนั้น ผู้จัดกำรมีหน้ำที่เพ่ิมเติมในกำรจัดท ำบันทึกรำยกำรเกี่ยวกับผู้พักและ
จ ำนวนผู้พักในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พักทันทีที่มีกำรเข้ำพักที่มีกำรลงลำยมือชื่อของผู้พักไว้ หรือ
ลำยมือชื่อผู้จัดกำรก ำกับไว้กรณีผู้เข้ำพักอำยุไม่ถึง 18 ปี และต้องมีกำรเก็บบัตรทะเบียนผู้เข้ำพักและทะเบียน
ผู้พักไว้อย่ำงน้อย 1 ปี ในสภำพที่ตรวจสอบได้ และเป็นไปตำมแบบที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด ต้องส่งส ำเนำ
ทะเบียนผู้พักให้นำยทะเบียนทุกสัปดำห์ และถ้ำหำกทะเบียนผู้พักที่เก็บไว้ที่โรงแรมสูญหำยหรือถูกท ำลำย 
ต้องขอส ำเนำทะเบียนจำกนำยทะเบียนมำเก็บรักษำไว้แทน ตลอดจนผู้จัดกำรมีหน้ำที่ต้องดูแลไม่ให้บุคคลใด
หลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมเพ่ือก่อควำมไม่สงบทำงกำรเมือง หรือควำมผิดอำญำในโรงแรม ซึ่งท ำให้มี
อ ำนำจในกำรปฏิเสธกำรเข้ำพักได้ เช่นเดียวกับกรณีที่เชื่อว่ำบุคคลนั้นไม่สำมำรถจ่ำยค่ำเช่ำห้องพัก หรือเป็น
โรคติดต่ออันตรำย 

หมวด 4 การควบคุมและอุทธรณ์ (มำตรำ 40 - มำตรำ 44) ที่กล่ำวถึง 4 กรณีคือ 

(1) กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมบทบัญญัติ 
แห่งพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำร นำยทะเบียน หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนไม่เกิน 30 วัน และถ้ำไม่ปฏิบัติตำมจะถูก
ด ำเนินกำรพักใช้ใบอนุญำตในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยนำยทะเบียนครั้งละไม่เกิน 15 วัน ไม่เกิน  
4 ครั้ง และแจ้งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภำยในไม่เกิน 30 วันส ำหรับกรณีกำรกระท ำผิดโดยผู้จัดกำร 

(2) กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้จัดกำรเป็นผู้ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ำม เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือเคยได้รับค ำเตือน และฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม ใช้หรือยินยอมให้ใช้โรงแรม
เป็นสถำนที่กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับเพศ ยำเสพติด กำรพนัน กำรค้ำหญิ งและเด็ก กำรค้ำประเวณี  
นำยทะเบียนมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งเป็นผู้จัดกำร และต้องเลิกประกอบธุรกิจโรงแรม 
และส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลและผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดกำร หรือผู้แทน  
นิติบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่ำว ให้นำยทะเบียนแจ้งเป็นหนังสืออย่ำงเป็นทำงกำรให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
โรงแรมทรำบ เพ่ือให้แต่งตั้งบุคคลอ่ืนท ำหน้ำที่แทนภำยใน 30 วัน ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
จะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญำต 

(3) กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้รับกำรอนุญำต หรือต่ออำยุใบอนุญำต หรือ 
ไม่ออกใบรับแจ้งเป็นผู้จัดกำร หรือกำรรับโอนใบอนุญำต หรือกำรเลิกกิจกำร หรือให้เลิกกิจกำรภำยใต้เงื่อนไข 
หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตหรือใบรับแจ้ง เหล่ำนี้มีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งของ  
นำยทะเบียนต่อคณะกรรมกำรภำยใน 15 วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทรำบค ำสั่งของนำยทะเบียน ซึ่งใน
ระหว่ำงที่มีกำรอุทธรณ์ดังกล่ำว ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้จัดกำร หรือผู้ขอรับโอนใบอนุญำต ด ำเนินกิจกำร
ต่อไปได้เฉพำะกรณีกำรขอโอนใบอนุญำตเมื่อผู้ประกอบกำรตำย  

(4) ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมหลักเกณฑ์ วิธี กำร 
และอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลำที่ยังประกอบธุรกิจ มิฉะนั้นจะต้องจ่ำยเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 5  
ต่อเดือน และถ้ำติดต่อกันเป็นระยะเวลำหนึ่ง นำยทะเบียนมีอ ำนำจในกำรสั่งให้หยุดด ำเนินกิจกำรจนกว่ำ  
จะช ำระค่ำธรรมเนียม 
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หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มำตรำ 45 - มำตรำ 47) กล่ำวถึงอ ำนำจหน้ำที่ของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกนำยทะเบียนในกำรเข้ำไปในโรงแรมระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้น
จนถึงพระอำทิตย์ตกเพ่ือตรวจสอบใบอนุญำต ทะเบียนผู้พัก บัตรทะเบียนผู้พัก สภำพและลักษณะของ
โรงแรม ตรวจสอบห้องพัก ตรวจสอบจ ำนวนและประวัติของพนักงำนโรงแรม รวมทั้งสำมำรถมีหนังสือเรียก 
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้จัดกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของโรงแรมให้ถ้อยค ำหรือชี้แจงหรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำน
ต่ำง ๆ ซึ่งระหว่ำงกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวและหนังสือมอบหมำย
จำกนำยทะเบียนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 6 บทก าหนดลงโทษ (มำตรำ 48 - มำตรำ 61) กล่ำวถึงกรรมกำรผู้จัดกำรหรือ
บุคคลที่รับผิดชอบในกำรประกอบธุรกิจโรงแรมที่มีสถำนะเป็นนิติบุคคลต้องเป็นผู้รับโทษตำมควำมผิดของ  
นิติบุคคลนั้น ๆ โดยแบ่งโทษออกเป็นโทษปรับทำงปกครอง และโทษอำญำ ได้แก่ 

(1) โทษปรับทางปกครอง เป็นอ ำนำจของนำยทะเบียนในกำรพิจำรณำโทษทำง
ปกครองซึ่ งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด ถ้ำไม่มีกำรช ำระค่ำปรับทำงปกครอง  
นำยทะเบียนมีอ ำนำจฟ้องคดีต่อศำลปกครองเพ่ือบังคับช ำระค่ำปรับ โดยมีกำรก ำหนดค่ำปรับส ำหรับ  
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้ขอรับโอนใบอนุญำตกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ควำมตำยในแต่ละกรณี 
อำทิ  

- กำรเปลี่ยนแปลงประเภทโรงแรม กำรเพ่ิมหรือลดจ ำนวนห้องพักในโรงแรม
อันมีผลกระทบถึงโครงสร้ำงของโรงแรม กำรโอนใบอนุญำตให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
โดยไม่ได้รับกำรอนุญำตจำกนำยทะเบียน หรือไม่จัดหำผู้จัดกำรประจ ำโรงแรมต้องระวำงโทษปรับทำงปกครอง
ไม่เกิน 500,000 บำท และปรับอีกวันละไม่เกิน 20,000 บำทตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

- กำรเปลี่ยนชื่อโรงแรม ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่เกิน 100,000 บำท 
และปรับอีกวันละไม่เกิน 5,000 บำทตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

- ใบอนุญำตสูญหำยหรือถูกท ำลำยในสำระส ำคัญ และกรณีจะเลิกกิจกำรใน
ระหว่ำงอำยุใบอนุญำตหรือเมื่อใบอนุญำตหมดอำยุ หรือกรณีได้รับควำมเสียหำยจำกอัคคีภัยหรือภยันตรำย
ร้ำยแรงต่ำง ๆ และไม่แจ้งให้นำยทะเบียนทรำบตำมเวลำที่ก ำหนด ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองตั้ง แต่ 
10,000 บำทถึง 50,000 บำท 

- ไม่ปฏิบัติตำมควำมเห็นของนำยทะเบียนส ำหรับกำรต้องเลิกกิจกำร รวมทั้ง
กำรช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่เกิน 200,000 บำท และปรับอีกวันละไม่เกิน 
10,000 บำทตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

- ไม่มีหนังสือแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบถึงกำรจัดหำผู้จัดกำรแทนตำม
ก ำหนดเวลำ ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองตั้งแต่ 5,000 บำทถึง 20,000 บำท 

- ไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ใน
เรื่องของกำรจัดให้มีป้ำยชื่อโรงแรม กำรแสดงใบอนุญำต กำรมีเลขท่ีประจ ำห้องพักติดไว้ที่หน้ำห้อง กำรจัดให้
มีเอกสำรแสดงอัตรำค่ำที่พักไว้ในที่เปิดเผย กำรจัดให้มีแผนผังแสดงทำงหนีไฟ และกำรจัดให้มีเอกสำรแสดง
ข้อจ ำกัดควำมรับผิดไว้ในโรงแรมและห้องพัก ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองตั้งแต่ 10,000 บำท ถึง 50,000 
บำท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1,000 บำทตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

- ไม่ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้พักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือ
เกิดอันตรำยใด ๆ ขึ้นในโรงแรม ไม่มีกำรบันทึกรำยกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับผู้พักและจ ำนวนผู้พักในแต่ละห้อง ไม่
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เก็บรักษำบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักที่ตรวจสอบได้ไว้เป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี ไม่ส่งส ำเนำทะเบียนผู้
พักในแต่ละวันให้นำยทะเบียนทุกสัปดำห์ ไม่คัดลอกส ำเนำทะเบียนผู้พักที่สูญหำย และไม่ดูแลผู้พักให้ปฏิบัติ
ตำมกฎของโรงแรม ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองตั้งแต่ 20,000 บำท ถึง 100,000 บำท  

- ไม่บันทึกรำยกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับผู้เข้ำพักลงในบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียน
ผู้พักไว้อย่ำงครบถ้วนทุกรำยกำร ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่เกิน 10,000 บำท 

- ปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้ำพักในโรงแรมโดยไม่มีเหตุผลตำมที่ระบุไว้
ในพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองตั้งแต่ 5,000 บำท ถึง 20,000 บำท 

(2) โทษอาญา มี 3 กรณีคือ  

- ผู้ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียน ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บำท
ตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนอยู่ 

- กำรแต่ งตั้ งผู้ จั ด กำรที่ ข ำดคุณ สมบั ติ และมี ลั กษ ณ ะ ต้ อ งห้ ำมตำม
พระรำชบัญญัตินี้ และไม่ได้แจ้งให้นำยทะเบียนทรำบตำมแบบที่รัฐมนตรีก ำหนด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  

- ผู้ใดแจ้งรำยกำรเท็จลงในบัตรทะเบียนผู้พักหรือทะเบียนผู้พัก หรือขัดขวำง
หรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ  

บทเฉพาะกาล  (มำตรำ 62 - มำตรำ 66) เป็ นกำรระบุ ถึ งข้อปฏิบั ติที่ ได้ มี 
กำรด ำเนินกำรมำในกฎหมำยฉบับก่อนหน้ำ อำทิ ใบอนุญำตที่ได้รับก่อนพระรำชบัญญัตินี้บังคับใช้ให้สำมำรถ
ใช้ต่อไปได้จนสิ้นอำยุใบอนุญำต แต่ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญำตต้องยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำตต่อนำยทะเบียนภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ และสำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้
จนกว่ำจะได้รับกำรแจ้งไม่อนุญำต ซึ่งถ้ำไม่ปฏิบัติตำมจะได้รับโทษ ส ำหรับผู้ควบคุมและจัดกำรโรงแรมที่ได้
ยื่นไว้ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ำต้องกำรจะเป็นผู้จัดกำรต่อไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้แจ้งต่อ  
นำยทะเบียนภำยใน 30 วันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติใช้บังคับ เช่นเดียวกับค ำขออนุญำตเปิดด ำเนินกิจกำร
โรงแรม และกำรท ำหน้ำที่และยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของนำยทะเบียน รวมถึงกำรอนุญำตให้เปลี่ยนชื่อ
หรือยี่ห้อ ให้ย้ำยสถำนที่ หรือให้เพ่ิมหรือลดจ ำนวนห้องส ำหรับพัก ทั้งหมดให้ถือว่ำเป็นค ำขออนุญำตและ  
กำรอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

นอกจำกนั้น ยังมีกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียม ได้แก่ 

- ใบอนุญำต ฉบับละ 50,000 บำท 
- ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ 200 บำท 
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตครั้งละก่ึงหนึ่งของ

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
  

- ค่ำธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ฉบับละ 80 บำทต่อห้อง 
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-30 

2.3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็น 
ผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งนำยทะเบียน ออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียม
ไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอื่นหรือออกประกำศเพ่ือปฏิบัติกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้  นอกจำกนั้น มีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ผู้ซึ่งนำยทะเบียนแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้จำกข้ำรำชกำรต ำรวจตั้งแต่ชั้นสัญญำบัตรขึ้นไป หรือข้ำรำชกำรพลเรือนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
หรือข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 

2.4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้จัดกำร
โรงแรม และหน่วยงำนผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้พระรำชบัญญัตินี้ 

2.2 กฎกระทรวง  

ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 สรุปสำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจำกกฎหมำย
ฉบับนี้ ได้แก่  

1) กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ก ำหนด
สถำนที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและประเภทของโรงแรม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส ำหรับโรงแรมทุกประเภท 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส ำหรับโรงแรมแต่ละประเภท และบทเฉพำะกำล ดังนี้ 

1.1) ประเภทของโรงแรม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

ประเภท 1 หมำยควำมถึง โรงแรมที่ให้บริกำรเฉพำะห้องพัก  

ประเภท 2 หมำยควำมถึง โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพักและห้องอำหำร หรือสถำนที่
ส ำหรับบริกำรอำหำรหรือสถำนที่ส ำหรับประกอบอำหำร 

ประเภท 3 หมำยควำมถึง โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพัก ห้องอำหำร หรือสถำนที่ส ำหรับ
บริกำรอำหำรหรือสถำนที่ส ำหรับประกอบอำหำร หรือสถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำรหรือห้อง
ประชุมสัมมนำ 

ประเภท 4 หมำยควำมถึง โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพักและห้องอำหำร หรือสถำนที่
ส ำหรับบริกำรอำหำรหรือสถำนที่ส ำหรับประกอบอำหำร สถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร และ
ห้องประชุมสัมมนำ 

ทั้งนี้ ส ำหรับสถำนที่พักที่มีจ ำนวนห้องพักในอำคำรเดียวกันหรือหลำยอำคำรรวมกัน  
ไม่เกิน 4 ห้อง และมีจ ำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 20 คน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริกำรที่พักชั่วครำวส ำหรับ
คนเดินทำงหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่ำตอบแทน มีลักษณะเป็นกำรประกอบกิจกำรเพ่ือหำรำยได้เสริมและ 
ได้แจ้งให้นำยทะเบียนทรำบตำมแบบที่รัฐมนตรีก ำหนด ถือว่ำไม่เป็นโรงแรมประเภท 3 ที่ก ำหนดไว้  

1.2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับโรงแรมทุกประเภท ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

- สถำนที่ตั้ งของโรงแรม เป็นท ำเลที่ ไม่ เป็น อันตรำยต่อสุขภำพและอนำมัย  
กำรเดินทำงสะดวก 
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- มีบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พักอย่ำงน้อย อำทิ สถำนที่ลงทะเบียน
ผู้พัก ระบบกำรติดต่อสื่อสำร กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และระบบรักษำควำมปลอดภัย และต้องจัดให้มี
ห้องน้ ำและห้องส้วมในส่วนที่เป็นบริกำรสำธำรณะแยกระหว่ำงชำยหญิง  

- รูปแบบห้องพักต้องไม่ให้เหมือนศำสนสถำนหรือสถำนที่อันเป็นที่เคำรพทำงศำสนำ 
และต้องมีเลขประจ ำห้องพักก ำกับไว้ทุกห้อง  

- สถำนที่จอดรถของโรงแรมท่ีอยู่ติดกับห้องพักต้องสำมำรถมองเห็นได้ตลอดเวลำ  

- อำคำรโรงแรมต้องได้รับกำรอนุญำตและใบรับรองกำรตรวจสอบสภำพตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร รวมทั้งต้องมีกำรรักษำควำมสะอำด มีแสงสว่ำงเพียงพอ มีระบบระบำยน้ ำ ระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย และระบบระบำยอำกำศท่ีถูกสุขลักษณะ มีกำรติดตั้งเครื่องดับเพลิง ระบบสัญญำเตือนเพลิงไหม้ 
ช่องทำงเดินภำยในอำคำร ทำงหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ และส ำหรับอำคำรที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นเกิน 2,000 
ตำรำงเมตร ต้องจัดให้มีระบบจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับกรณีฉุกเฉิน แหล่งจัดตั้งบ่อเกรอะและบ่อซึม
ของอำคำร ทั้งหมดต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

1.3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส าหรับโรงแรมแต่ละประเภท ก ำหนดไว้ดังนี้ 

- โรงแรมประเภท 1 ต้องมีห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง แต่ละห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอย 
ไม่น้อยกว่ำ 7 ตำรำงเมตร ไม่รวมห้องน้ ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอและระเบียงห้องพัก 

- โรงแรมประเภท 2 พ้ืนที่ใช้สอยของห้องพักแต่ละห้องต้องมีไม่น้อยกว่ำ 8 ตำรำงเมตร 
ไม่รวมห้องน้ ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอและระเบียงห้องพัก 

- โรงแรมประเภท 3 และประเภท 4 ห้องต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 14 ตำรำงเมตร 
ไม่รวมห้องน้ ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอและระเบียงห้องพัก และกรณีมีห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง 
ห้ำมมีสถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร ยกเว้นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุญำตให้  
ตั้งสถำนบริกำร และโรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่กำรอนุญำตให้ตั้งสถำนบริกำร หรือโรงแรมที่ตั้งในท้องที่  
งดอนุญำตให้ตั้งสถำนบริกำรตำมพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 

โดยมีบทเฉพำะกำลที่ก ำหนดเกี่ยวกับข้อยกเว้นของกำรบังคับกับโรงแรมแต่ละ
ประเภทเพิ่มเติม 

2) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมส าหรับ 
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 โดยเนื้อหำสำระเกี่ยวกับอัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตโรงแรม และ
ค่ำธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม รวมทั้งเงื่อนไขต่ำง ๆ ประกอบด้วย 

2.1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงแรม  

- ประเภทที่ 1 ฉบับละ 10,000 บำท 
- ประเภทที่ 2 ฉบับละ 20,000 บำท  
- ประเภทที่ 3 ฉบับละ 30,000 บำท 
- ประเภทที่ 4 ฉบับละ 40,000 บำท  
- ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ 200 บำท 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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- กำรต่ออำยุใบอนุญำตครั้ งละกึ่ งหนึ่ งของค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตโรงแรม 
แต่ละประเภท 

- ค่ำธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ปีละ 40 บำทต่อห้องพัก และกรณีที่มี 
กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนห้องพักระหว่ำงปี ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแจ้งต่อนำยทะเบียนในท้องที่ที่โรงแ รม
ตั้งอยู่ เพ่ือคิดค่ำธรรมเนียมให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนห้องพักดังกล่ำว 

2.2) การยื่นช าระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมช ำระค่ำธรรมเนียมประกอบ
ธุรกิจโรงแรมพร้อมกับกำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตทั้งกรณีเริ่มต้นธุรกิจในปีแรก และกรณีกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตต่อนำยทะเบียนที่โรงแรมตั้งอยู่ 

3) กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2563 
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2553 และ กฎกระทรวงยกเว้น
ค่าธรรมเนียมส าหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2552 จ ำนวน 3 ฉบับ ก ำหนดมีกำรยกเว้น
ค่ำธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมใน 3 ช่วงเวลำ ได้แก่ (1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 
ธันวำคม พ.ศ. 2553 (2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 และ (3) ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

2.3 ประกาศ  

ประกำศที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย คณะกรรมกำรส่งเสริมและก ำกับธุรกิจ
โรงแรม และอธิบดีกรมกำรปกครอง ตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง สรุป
สำระส ำคัญ ได้แก่  

1) แบบค าขอและใบอนุญาต บัตรทะเบียนผู้พัก และแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

1.1) ประกาศก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาต ค าขอโอน/ 
รับโอนใบอนุญาต ค าขอหรือการแจ้งความประสงค์ทั่วไป และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมใช้แบบตำมท้ำยประกำศ ดังนี้ 

- ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม ตำมแบบ ร.ร. 1 
- ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม ตำมแบบ ร.ร. 1/1 
- ค ำขอโอน/รับโอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม ตำมแบบ ร.ร. 1/2 
- ค ำขอหรือกำรแจ้งควำมประสงค์ท่ัวไป ตำมแบบ ร.ร. 1/3  
- ใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม ตำมแบบ ร.ร. 2 
- ใบแทนใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม ตำมแบบ ร.ร. 2 โดยมีค ำว่ำ “ใบแทน” 

ก ำกับไว้ด้ำนหน้ำ 

1.2) ประกาศก าหนดแบบค าขอช าระค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงแรม  
พ.ศ. 2547 ที่ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมใช้แบบตำมที่ก ำหนดไว้ท้ำยประกำศฉบับนี้ 

1.3) ประกาศก าหนดแบบเอกสารแสดงข้อจ ากัดความรับผิดตามมาตรา 675  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก ำหนดให้มีแบบเอกสำรตำมที่ก ำหนดไว้ท้ำยประกำศ พร้อมทั้งวัสดุ
และขนำดตัวอักษรที่ ใช้  ตลอดจนให้ โรงแรมระบุจ ำนวนเงินที่ประสงค์จะแสดงควำมรับผิดชอบ  
ต่อทรัพย์สินของผู้เข้ำพักที่ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท โดยต้องเป็นภำษำไทยและจะเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
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ร่วมด้วยก็ได้ และมีกำรแสดงไว้ในที่เปิดเผยและสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจนส ำหรับผู้เข้ำพัก เพ่ือรับทรำบ
อย่ำงทั่วถึงในสิทธิที่พึงได้รับตำมกฎหมำย 

1.4) ประกาศก าหนดบัตรทะเบียนผู้พักและทะเบียนผู้พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547 ก ำหนดให้ใช้ตำมแบบ ร.ร. 3 ส ำหรับบัตรทะเบียนผู้พัก และ ร.ร. 4 ส ำหรับทะเบียนผู้พัก  
ตำมท้ำยประกำศฉบับนี้ 

1.5) ประกาศแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงแรม  
พ.ศ. 2547 ก ำหนดให้จัดท ำตำมแบบท้ำยประกำศฉบับนี้ รวมทั้งระบุให้นำยทะเบียนเป็นผู้ออกบัตร ลักษณะ 
รูปถ่ำยที่ติดบัตร อำยุบัตรที่ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันออกบัตร และต้องมีกำรส่งคืนเมื่อพ้นสภำพพนักงำนภำยใน  
15 วัน 

2) หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ 

2.1) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ก ำหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจโรงแรมต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

- ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมแบบ ร.ร.1 ต่อนำยทะเบียนที่โรงแรมตั้งอยู่ พร้อม
เอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ อำทิ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน แบบแปลนแผนผัง
พร้อมรำยกำรประกอบแบบแปลน แผนที่แสดงบริเวณและสถำนที่ตั้งของโรงแรมและสถำนที่ใกล้เคียง 
หลักฐำนแสดงว่ำอำคำรที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจโรงแรมได้รับอนุญำตให้ใช้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร หรือใบรับรองกำรตรวจสอบสภำพ หลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของอำคำรและกรรมสิทธิในที่ดิน 
หนังสือรับรองกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลที่ต้องเป็นกรรมกำรหรือบุคคลผู้มีอ ำนำจลงนำม 

- สถำนที่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตสำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งที่ ส ำนักงำนกำรสอบสวน
และนิติกำร กรมกำรปกครอง กรุงเทพมหำนคร และที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ หรือที่ท ำกำรปกครองกิ่งอ ำเภอ
ท้องที่ท่ีโรงแรมตั้งอยู่ 

- นำยทะเบียนรับเรื่องและตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของหลักฐำนเพ่ือ
พิจำรณำ ถ้ำเห็นว่ำเอกสำรยังไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนให้แจ้งไปยังผู้ยื่นขอภำยใน 5 วันนับจำกวันที่ยื่นค ำขอ 
เพ่ือให้ด ำเนินกำรปรับปรุงและส่งกลับมำให้นำยทะเบียนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงำน
รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร กรณีท่ีได้รับอนุญำต นำยทะเบียนอำจแจ้งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง
ไปตรวจสอบโรงแรมที่ขออนุญำตอีกครั้ง เมื่อทุกอย่ำงเรียบร้อย นำยทะเบียนโรงแรมจะออกใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจโรงแรมตำมแบบ ร.ร. 2 ให้กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม แต่ถ้ำกรณีเห็นว่ำไม่สมควรได้รับ  
กำรอนุญำตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ก็จะแจ้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบ ซึ่งสำมำรถโต้แย้งได้ก่อนออกค ำสั่งได้ 

- ส ำหรับกำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมในกรณีท่ีใบอนุญำตสูญหำย 
ถูกท ำลำย หรือช ำระในสำระส ำคัญ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมยื่นค ำขอตำมแบบ ร.ร. 1/3 พร้อมด้วยเอกสำร
หลักฐำน โดยใบแทนใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมให้ใช้แบบ ร.ร. 2 ที่ระบุค ำว่ำ “ใบแทน” ไว้ด้ำนหน้ำ 

2.2) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอโอนและการอนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ที่ก ำหนดให้ผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ต้องกำรจะขอโอนใบอนุญำตต้อง
ด ำเนินกำร ดังนี้ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-34 

- ยื่นค ำขอโอน/รับโอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม ตำมแบบ ร.ร. 1/2 ต่อ 
นำยทะเบียนท้องที่ที่โรงงำนตั้งอยู่ พร้อมเอกสำรหลักฐำน อำทิ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของทั้ง 2 ฝ่ำย หลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของอำคำรหรือสถำนที่
ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมและกรรมสิทธิถือครองที่ดิน ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคล และหนังสือ
แต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล 

- สถำนที่ยื่นค ำขอโอน/รับโอนใบอนุญำตสำมำรถด ำ เนินกำรได้ทั้งที่ ส ำนักงำน 
กำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครอง กรุงเทพมหำนคร และที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ หรือที่ท ำกำร
ปกครองกิ่งอ ำเภอท้องที่ท่ีโรงแรมตั้งอยู่ 

- นำยทะเบียนรับเรื่องและตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของหลักฐำนเพ่ือ
พิจำรณำ ถ้ำเห็นว่ำเอกสำรยังไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนให้แจ้งไปยังผู้ยื่นขอภำยใน 5 วันนับจำกวันที่ยื่นค ำขอ 
เพ่ือให้ด ำเนินกำรปรับปรุงและส่งกลับมำให้นำยทะเบียนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แต่ถ้ำกรณีที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจยื่นเรื่องกำรขอโอน/รับโอนไปที่ส ำนักงำนกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครอง กรุงเทพมหำนคร 
หรือที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ หรือที่ท ำกำรปกครองกิ่งอ ำเภอท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ นำยทะเบียนอำจแจ้งให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองไปตรวจสอบโรงแรม เมื่อทุกอย่ำงเรียบร้อย นำยทะเบียนโรงแรมจะออก
ใบอนุญำตฉบับใหม่ให้แก่ผู้รับโอน แต่ถ้ำกรณีเห็นว่ำไม่สมควรได้รับกำรอนุญำตก็จะแจ้งให้ ผู้ขอทรำบ  
ซึ่งสำมำรถโต้แย้งได้ก่อนออกค ำสั่งภำยใน 15 วัน โดยมีสิทธิในกำรอุทธรณ์ค ำสั่งต่อไป  

2.3) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอโอนและการอนุญาตในกรณีผู้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมถึงแก่ความตาย ก ำหนดให้ผู้จัดกำรมรดกหรือทำยำทที่ต้องกำรด ำเนินธุรกิจต่อจำกผู้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมที่ถึงแก่ควำมตำย ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

- ยื่นค ำขอ/แจ้งควำมประสงค์ทั่วไป ตำมแบบ ร.ร. 1/3 ต่อนำยทะเบียนท้องที่ 
ที่โรงงำนตั้งอยู่ พร้อมเอกสำรหลักฐำน อำทิ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม หลักฐำนแสดงควำมเป็นทำยำท
หรือผู้จัดกำรมรดกของผู้ตำย กำรรับมรดกแทนที่กันเฉพำะเหตุสำบสูญพร้อมค ำสั่งศำล เอกสำรหลักฐำนอ่ืน ๆ 
ที่มีกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง (ถ้ำมี) หลักฐำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยควำมสำมำรถ
ของบุคคลกรณีกำรขอรับโอนมำจำกผู้เยำว์ บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลผู้ไม่สำมำรถจะจัดกำรงำนของตนเองได้ 
หนังสือหลักฐำนแสดงกรณีมีกำรสละมรดก หรือได้ท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำม  

- สถำนที่ยื่นค ำขอรับโอนใบอนุญำตและกำรอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทั้งที่ ส ำนักงำนกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครอง กรุงเทพมหำนคร และที่ท ำกำร
ปกครองอ ำเภอ หรือที่ท ำกำรปกครองก่ิงอ ำเภอท้องที่ท่ีโรงแรมตั้งอยู่ 

- นำยทะเบียนรับเรื่องและตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของหลักฐำนเพ่ือ
พิจำรณำ ถ้ำเห็นว่ำเอกสำรยังไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนให้แจ้งไปยังผู้ยื่นขอภำยใน 5 วันนับจำกวันที่ยื่นค ำขอ 
เพ่ือให้ด ำเนินกำรปรับปรุงและส่งกลับมำให้นำยทะเบียนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แต่ถ้ำกรณีที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจยื่นเรื่องกำรขอโอน/รับโอนไปที่ส ำนักงำนกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครอง กรุงเทพมหำนคร 
หรือที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ หรือที่ท ำกำรปกครองกิ่งอ ำเภอท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ นำยทะเบียนอำจแจ้งให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองไปตรวจสอบโรงแรม เมื่อทุกอย่ำงเรียบร้อย นำยทะเบียนโรงแรมจะออก
ใบอนุญำตฉบับใหม่ให้แก่ผู้ขออนุญำต แต่ถ้ำกรณีเห็นว่ำไม่สมควรได้รับกำรอนุญำตก็จะแจ้งให้ผู้ขอทรำบ  
ซึ่งสำมำรถโต้แย้งได้ก่อนออกค ำสั่งภำยใน 15 วัน โดยมีสิทธิในกำรอุทธรณ์ค ำสั่งต่อไป  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-35 

2.4) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงแรม เพิ่มหรือลดจ านวน
ห้องพักหรือเปลี่ยนชื่อโรงแรม ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับอนุญำตที่ต้องเป็นเจ้ำของ 
ผู้ประกอบกำร หรือผู้จัดกำรโรงแรม ที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงประเภท เพ่ิมหรือลดจ ำนวนห้องพัก หรือเปลี่ยนชื่อ
ของโรงแรม ต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 

- ยื่นค ำขอ/แจ้งควำมประสงค์ทั่วไป ตำมแบบ ร.ร. 1/3 ต่อนำยทะเบียนท้องที่ 
ที่โรงงำนตั้งอยู่ พร้อมเอกสำรหลักฐำน โดยสถำนที่ยื่นค ำขอโอน/รับโอนใบอนุญำตสำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งที่ 
ส ำนักงำนกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครอง กรุงเทพมหำนคร และที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ หรือ  
ที่ท ำกำรปกครองก่ิงอ ำเภอท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่  

- นำยทะเบียนรับเรื่องและตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของหลักฐำน 
เพ่ือพิจำรณำ ถ้ำเห็นว่ำเอกสำรยังไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนให้แจ้งไปยังผู้ยื่นขอภำยใน 5 วันนับจำกวันที่ยื่นค ำขอ 
เพ่ือให้ด ำเนินกำรปรับปรุงและส่งกลับมำให้นำยทะเบียนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งนำยทะเบียนสำมำรถ
พิจำรณำอนุญำตซึ่งจะมีกำรสลักหลังไว้ในใบอนุญำต หรือไม่อนุญำตในกรณีที่อำคำรหรือสถำนที่ตั้งไม่เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ ผู้ขอไม่มีกรรมสิทธิในที่ดินและอำคำรที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงแรม กำรก่อสร้ำงอำคำรไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร และเหตุผลอ่ืน ๆ โดยนำยทะเบียนต้องแจ้งให้ผู้ขอทรำบ
และโต้แย้งภำยใน 15 วันนับจำกวันที่รับหนังสือแจ้งก่อนออกค ำสั่ง แต่สำมำรถอุทธรณ์ได้หลังมีค ำสั่ง 

2.5) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  
พ.ศ. 2553ก ำหนดให้ผู้ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ต้องกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต ต้องด ำเนินกำร 
ดังนี้ 

- ยื่นค ำขอขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม ตำมแบบ ร.ร. 1/1 ต่อ 
นำยทะเบียนท้องที่ที่โรงงำนตั้งอยู่ก่อนวันที่ใบอนุญำตจะหมดอำยุพร้อมส ำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
โรงแรม พร้อมเอกสำรหลักฐำน โดยสถำนที่ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ทั้งที่ ส ำนักงำนกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครอง กรุงเทพมหำนคร และที่ท ำกำร
ปกครองอ ำเภอ หรือที่ท ำกำรปกครองก่ิงอ ำเภอท้องที่ท่ีโรงแรมตั้งอยู่  

- นำยทะเบียนรับเรื่องและตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของหลักฐำนเพ่ือ
พิจำรณำ ถ้ำเห็นว่ำเอกสำรยังไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนให้แจ้งไปยังผู้ยื่นขอภำยใน 5 วันนับจำกวันที่ยื่นค ำขอ 
เพ่ือให้ด ำเนินกำรปรับปรุงและส่งกลับมำให้นำยทะเบียนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แต่ถ้ำกรณีที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจยื่นเรื่องกำรขอโอน/รับโอนไปที่ส ำนักงำนกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครอง กรุงเทพมหำนคร 
หรือที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ หรือที่ท ำกำรปกครองกิ่งอ ำเภอท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ นำยทะเบียนอำจแจ้งให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองไปตรวจสอบโรงแรมพร้อมให้ควำมเห็น นำยทะเบียนจะเป็นผู้พิจำรณำ
อนุญำตหรือไม่อนุญำต กรณีอนุญำต จะแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมมำรับใบอนุญำตและช ำค่ำธรรมเนียม
โดยเร็ว แต่ถ้ำกรณีเห็นว่ำไม่สมควรได้รับกำรอนุญำตก็จะแจ้งให้ผู้ขอทรำบ ซึ่งสำมำรถโต้แย้งได้ก่อนออกค ำสั่ง
ภำยใน 15 วัน โดยมีสิทธิในกำรอุทธรณ์ค ำสั่งต่อไป 
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-36 

2.6) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ก ำหนดไว้ 
ดังนี้ 

- จัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเสนอควำมเห็นในกำรสั่งพักใช้ใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจโรงแรม 2 คณะ ท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองและเสนอควำมเห็นในกำรสั่งพักใช้ใบอนุญำตต่อ
นำยทะเบียน ได้แก่ (1) คณะกรรมกำรฯ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่มีรองอธิบดีกรมกำรปกครองที่อธิบดี
กรมกำรปกครองมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร มีส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครอง  
เป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร และมีผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ (2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัด ที่มี 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร จ่ำจังหวัดและผู้ช่วยจ่ำจังหวัด 
เป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร และมีผู้แทนจำกหน่วยงำนในจังหวัด  

- จ ำนวนวันที่ถูกสั่งพักขึ้นอยู่กับควำมผิดที่ได้กระท ำภำยในก ำหนดอำยุใบอนุญำต 
โดยกรณีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค ำเตือนในหนังสือแจ้งของนำยทะเบียน ครั้งที่ 1 มีก ำหนด 10 วัน และ 
ครั้งต่อ ๆ ไปครั้งละ 15 วัน และส ำหรับกรณีไม่ปฏิบัติตามค ำเตือนในหนังสือแจ้งของนำยทะเบียน ครั้งที่ 1  
มีก ำหนด 5 วัน ครั้งที่ 2 มีก ำหนด 10 วัน และครั้งต่อ ๆ ไปครั้งละ 15 วัน  

- เมื่อมีค ำสั่งให้พักใช้ใบอนุญำต ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร และ
นำยอ ำเภอท้องที่หรือปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอท้องที่ แล้วแต่กรณี ส่งค ำสั่งให้โรงแรมที่ถูก  
พักใช้ใบอนุญำตทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และให้หยุดด ำเนินกิจกำรภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่ง 
โดยให้ส ำเนำค ำสั่งปิดไว้ที่หน้ำโรงแรมโดยเปิดเผย 

2.7) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการแจ้งเลิกกิจการธุรกิจโรงแรม 
ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ขอเลิกกำรประกอบธุรกิจโรงแรมระหว่ำงอำยุใบอนุญำตหรือเมื่อ
ใบอนุญำตหมดอำยุให้ยื่นค ำขอและแจ้งควำมประสงค์ทั่วไป ตำมแบบ ร.ร. 1/3 ต่อนำยทะ เบียนท้องที่ 
ที่โรงแรมตั้งอยู่ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนเลิกกิจกำร พร้อมใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม  
โดยสถำนที่ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรมสำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้ งที่  ส ำนักงำน  
กำรสอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครอง กรุงเทพมหำนคร และที่ท ำกำรปกครองอ ำ เภอ หรือที่ท ำกำร
ปกครองกิ่งอ ำเภอท้องที่ที่โรงแรมตั้งอยู่ ซึ่งจะประทับตรำยกเลิกไว้ด้ำนหน้ำใบอนุญำต พร้อมลงลำยมือชื่อ
ก ำกับและประทับตรำประจ ำต ำแหน่ง  

2.8) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการส่งส าเนาทะเบียนผู้พักและการออกหลักฐานรับมอบ
ทะเบียนผู้พัก ก ำหนดให้ผู้จัดกำรโรงแรมด ำเนินกำรส่งด้วยตนเองหรือมอบหมำยเป็นหนังสือให้ผู้อ่ืนเป็น 
ผู้น ำส่ง ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือส่งทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่ผู้จัดกำรโรงแรมเป็นผู้ขึ้น
ทะเบียนไว้กับนำยทะเบียน และได้รับมอบรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนจำกนำยทะเบียนเท่ำนั้น 

3) ประกาศก าหนดวุฒิบัตรหรือประสบการณ์ของผู้จัดการโรงแรม และคุณสมบัติผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ก ำหนดให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

- ผู้จัดกำรโรงแรมต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป และเคยมีประสบกำรณ์ท ำงำน
ในโรงแรมตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป รวมทั้งได้รับใบรับแจ้งกำรเป็นผู้จัดกำรโรงแรม  

- ผู้เข้ำรับกำรอบรมวิชำกำรบริหำรจัดกำรโรงแรม ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  
จบมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำขึ้นไป ไม่ติดสุรำ ติดยำเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่เป็น  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-37 

ผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ไม่เคย
ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก และไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับแจ้งเป็นผู้จัดกำร 

4) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการบริหารจัดการ
โรงแรม พ.ศ. 2552 ก ำหนดหลักสูตรกำรฝึกอบรมวิชำกำรบริหำรจัดกำรโรงแรม ประกอบด้วย 5 หมวด 
ได้แก่ หมวดกำรบริหำรงำนโรงแรม หมวดกฎหมำย ข้อก ำหนด และระเบียบต่ำง  ๆ หมวดกำรบัญชีและ
กำรเงิน หมวดกำรตลำดและกำรขำย และหมวด กำรบริหำรงำนบุคคล 12 หัวข้อ ได้แก่ ควำมรู้เบื้องต้นใน
กำรบริหำรโรงแรม มำตรฐำนโรงแรมไทย กำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤตและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม กำรบริหำรควำมปลอดภัยและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรบริหำรบัญชี
และกำรเงิน กำรจัดกำรและควบคุมต้นทุน กำรบริหำรกำรตลำดและกำรขำย กำรอ่ำนรำยงำน กำรวิเครำะห์
ข้อมูลกำรบริหำรโรงแรม กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรวัฒนธรรมข้ำมชำติ และ
วิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และจริยธรรมของผู้บริหำร รวมระยะเวลำอบรม 60 ชั่วโมง โดยให้หน่วยงำนผู้ฝึกอบรม
ยื่นค ำขอรับรองหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่อคณะกรรมกำรส่งเสริมและก ำกับธุรกิจโรงแรม และให้ส ำนักกำร
สอบสวนและนิติกำร กรมกำรปกครองเป็นหน่วยงำนรับเรื่อง ส ำหรับสถำบันกำรศึกษำที่ได้มีกำรประกำศ
รับรองหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555 ได้แก่ มูลนิธิมำตรฐำนโรงแรมไทย และ ปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ 

5) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางปกครอง ก ำหนดหลักเกณฑ์  
กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำโทษปรับทำงปกครอง จะกระท ำเมื่อปรำกฏเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำบุคคล
ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรมที่บัญญัติ ให้มี โทษปรับทำงปกครอง  
โดยนำยทะเบียนเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดโทษตำมแนวทำงที่ประกอบด้วย  

- กรณีเป็นกำรกระท ำผิดครั้งแรก ส ำหรับฐำนควำมผิดที่ ไม่ได้ก ำหนดอัตรำโทษขั้นต่ ำไว้  
ให้นำยทะเบียนก ำหนดค่ำปรับได้ไม่เกิน 2 ใน 5 ของอัตรำโทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น  

- กรณี เป็นกำรกระท ำผิดครั้งแรก ส ำหรับฐำนควำมผิดที่ก ำหนดอัตรำโทษขั้นต่ ำไว้  
ให้นำยทะเบียนก ำหนดค่ำปรับได้ไม่เกินกว่ำ 2 ใน 5 ของอัตรำโทษสูงสุดที่ก ำหนดไว้ส ำหรับฐำนควำมผิดนั้น 
เว้นแต่อัตรำโทษข้ันต่ ำของฐำนควำมผิดจะสูงกว่ำ 2 ใน 5 ของอัตรำโทษสูงสุด ในกรณีนี้ให้ก ำหนดเงินค่ำปรับ
เท่ำกับอัตรำข้ันต่ ำส ำหรับควำมผิดนั้น 

- กำรกระท ำควำมผิดครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป ในฐำนควำมผิดเดียวกัน ให้นำยทะเบียน
ลงโทษปรับเพ่ิมขึ้นจำกโทษที่เคยได้รับมำแล้วครั้งละไม่เกิน 1 ใน 5 ของอัตรำโทษที่ก ำหนดในฐำนควำมผิด 
แต่กำรก ำหนดเงินค่ำปรับต้องไม่เกินอัตรำโทษสูงสุดของโทษปรับที่ก ำหนดส ำหรับฐำนควำมผิดนั้น  
ถ้ำกำรก ำหนดเงินค่ำปรับค ำนวณได้เกินกว่ำอัตรำโทษสูงสุดของฐำนควำมผิด ให้นำยทะเบียนลงโทษปรับ 
ในอัตรำสูงสุดของฐำนควำมผิด 

- กรณีเป็นกำรกระท ำผิดกรรมเดียวเป็นควำมผิดต่อกฎหมำยหลำยฉบับให้นำยทะเบียน
ก ำหนดค่ำปรับในฐำนควำมผิดที่มีอัตรำโทษปรับสูงสุด 

ทั้งนี้ ผู้ถูกลงโทษสำมำรถอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษปกครองได้ โดยท ำเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริง 
ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมำยอ้ำงอิงยื่นต่อนำยทะเบียนภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งปรับและ 
ให้เจ้ำหน้ำที่ออกใบรับไว้เป็นหลักฐำน   
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3. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ3 ระบุถึงพระรำชบัญญัติสถำนบริกำรที่ใช้ในปัจจุบัน
คือ พระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ. 2509 ที่มีกำรออกมำแล้ว 7 ฉบับ โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำ
ได้แก่ พระรำชกฤษฎีกำ จ ำนวน 70 ฉบับ กฎกระทรวง จ ำนวน 9 ฉบับ ประกำศ จ ำนวน 6 ฉบับ และค ำสั่ง 
จ ำนวน 2 ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

3.1 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้  เนื่องจำกมีบุคคลประกอบกิจกำรสถำนบริกำร 
บำงประเภทซึ่งอำจด ำเนินกำรไปในทำงกระทบกระเทือนต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมของประชำชน 
และจัดให้มีกำรแสดงเพ่ือควำมบันเทิงในสถำนบริกำรนั้น ๆ ไม่เหมำะสม เป็นเหตุให้เยำวชนเอำเป็นแบบอย่ำง
จนประพฤติตัวเสื่อมเสีย เป็นกำรสมควรที่จะออกกฎหมำยควบคุมสถำนบริกำรนั้น  ๆ รวมทั้งกำรแสดงด้วย 
ทั้งนี้ เพื่อรักษำไว้ซึ่งควำมสงบเรียบร้อย ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีของชำติต่อไป 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ประกอบด้วย  

2.1) นิยามความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 3) ได้แก่  

“สถำนบริกำร” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้บริกำรโดยหวังประโยชน์ในทำง
กำรค้ำ ได้แก่ 

(1) สถำนเต้นร ำ ร ำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มี 
คู่บริกำร  

(2) สถำนที่ที่มีอำหำร สุรำ น้ ำชำ หรือเครื่องดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยและบริกำร โดยมี 
ผู้บ ำเรอส ำหรับปรนนิบัติลูกค้ำ  

(3) สถำนอำบน้ ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริกำรให้แก่ลูกค้ำ แต่ไม่รวมถึงสถำนพยำบำล
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพ หรือสถำนที่อ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(4) สถำนที่ที่มีอำหำร สุรำ หรือเครื่องดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยหรือให้บริกำร โดยมี 
รูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ได้แก่ มีดนตรี กำรแสดงดนตรี หรือกำรแสดงอ่ืนใดเพ่ือกำรบันเทิงและยินยอมหรือ
ปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงำนอ่ืนใดนั่งกับลูกค้ำ มีกำรจัดอุปกรณ์กำรร้องเพลงประกอบ
ดนตรีให้แก่ลูกค้ำ โดยจัดให้มีผู้บริกำรขับร้องเพลงกับลูกค้ำ หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงำน  
อ่ืนใดนั่งกับลูกค้ำ มีกำรเต้นหรือยินยอมให้มีกำรเต้น หรือจัดให้มีกำรแสดงเต้น เช่น กำรเต้นบนเวทีหรือ  
กำรเต้นบริเวณโต๊ะอำหำรหรือเครื่องดื่ม และมีลักษณะของสถำนที่ กำรจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืนใด
ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

(5) สถำนที่ที่มีอำหำร สุรำ หรือเครื่องดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำย โดยจัดให้มีกำรแสดง
ดนตรี หรือ กำรแสดงอ่ืนใดเพ่ือกำรบันเทิง ซึ่งปิดท ำกำรหลังเวลำ 24.00 น.  

                                                           
3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเมื่อวนัที่ 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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“ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

“ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด” หมำยควำมว่ำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด
ให้โทษ กฎหมำยว่ำด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันกำรใช้สำรระเหย และ
กฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 

“ผู้พัก” หมำยควำมว่ำ คนเดินทำงหรือบุคคลอ่ืนใดที่ใช้บริกำรที่พักชั่วครำวของโรงแรม 

“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตประกอบธุรกิจโรงแรม 

2.2) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มี 30 มาตรา สรุปได้ดังนี้  

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการและการขอต่ออายุใบอนุญาต (มำตรำ 6 - 
มำตรำ 12) ที่กล่ำวถึง  

(1) คุณสมบัติของผู้ขออนุญำตตั้งสถำนบริกำร ที่ประกอบด้วย อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี
บริบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่งสังคม โรคพิษสุรำเรื้อรัง หรือโรคยำเสพติด
ให้โทษอย่ำงรุนแรง ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในควำมผิดเกี่ยวกับเพศ กำรค้ำหญิงและเด็กหญิง และกำรค้ำวัตถุ
อันลำมก  

(2) อำคำรสถำนที่ขออนุญำตจัดตั้งสถำนบริกำร ต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถำนที่ส ำหรับ
ปฏิบัติพิธีกรรมทำงศำสนำ โรงเรียนหรือสถำนศึกษำ โรงพยำบำล สถำนพยำบำลที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน สโมสร
เยำวชน หรือหอพัก ในขนำดที่เห็นได้ว่ำจะก่อควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่สถำนที่ดังกล่ำว และไม่อยู่ย่ำน  
ที่ประชำชนอยู่อำศัย รวมทั้งต้องมีทำงถ่ำยเทอำกำศสะดวก และในกรณีที่อำคำรเป็นของผู้อ่ืน ต้องมีหนังสือ
แสดงว่ำได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำรหรือสถำนที่นั้น   

(3) ใบอนุญำตให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวำคมของปีที่ออกใบอนุญำต  

(4) กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตสำมำรถกระท ำได้โดยต้องยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำต 
สิ้นอำยุ แต่สำมำรถประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตจำกพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่  

(5) กรณีไม่ได้รับกำรอนุญำตให้ตั้งสถำนบริกำรหรือต่ออำยุใบอนุญำต ผู้ขออนุญำตมี
สิทธิอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมต ำรวจ หรือปลัดกระทรวงมหำดไทย กรณีจังหวัดอื่น ๆ ค ำตัดสินถือว่ำเป็นที่สุด 

(6) กรณีใบอนุญำตสูญหำยหรือช ำรุดในสำระส ำคัญให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตใหม่
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ทรำบว่ำสูญหำยหรือช ำรุด 

ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ (มำตรำ 13 - มำตรำ 20) กล่ำวถึง  

(1) ห้ำมไม่ให้ผู้รับอนุญำตตั้งสถำนบริกำรย้ำย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติม 
สถำนบริกำร เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
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(2) ผู้รับอนุญำตตั้งสถำนบริกำรต้องจัดท ำประวัติของพนักงำนก่อนเริ่มเข้ำท ำงำน 
และต้องแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในบัตรประวัติ หรือกรณีสูญหำย ช ำรุดเสียหำยในสำระส ำคัญภำยใน  
7 วัน ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

(3) ห้ำมมิให้ผู้รับอนุญำตตั้งสถำนบริกำรรับพนักงำนที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ 
ห้ำมมิให้มีกำรจ ำหน่ำยสุรำหรือปล่อยปละละเลยให้มีผู้มีอำกำรมึนเมำจนประพฤติวุ่นวำย หรือครองสติไม่ได้
เข้ำไปหรืออยู่ในสถำนบริกำรระหว่ำงเวลำท ำกำร ห้ำมไม่ให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้ำที่เฝ้ ำดูแลสถำนบริกำรพักอำศัย 
หลับนอนในสถำนบริกำร ห้ำมไม่ให้มีกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดในสถำนบริกำร ห้ำมไม่ให้มีกำรน ำ
อำวุธเข้ำไปในสถำนบริกำร เว้นแต่เจ้ำหน้ำที่ในเครื่องแบบเข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่ และห้ำมไม่ให้ปล่อยให้ผู้มีอำยุ  
ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ที่ไม่ได้ท ำงำนในสถำนบริกำรเข้ำไปในสถำนบริกำรนั้น ๆ    

(4) ผู้รับอนุญำตตั้งสถำนบริกำรต้องก ำหนดวันเวลำเปิดปิดของสถำนบริกำร กำรจัด
สถำนที่ภำยนอกและภำยในให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กำรใช้โคมไฟหรือกำรให้พนักงำนติดหมำยเลขประจ ำตัว
ในสถำนบริกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

(5) ผู้รับอนุญำตตั้งสถำนบริกำรสำมำรถจ ำหน่ำยสุรำ น้ ำชำ หรือเครื่องดื่มอ่ืน รวมทั้ง
จัดให้มีกำรแสดงดนตรีหรือกำรแสดงอ่ืนใดเพ่ือกำรบันเทิง โดยต้องควบคุมกำรแสดงมิให้เป็นไปในทำงลำมก
หรืออนำจำร และมิให้มีสัตว์ร้ำยเข้ำร่วมกำรแสดงในสภำพที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่ผู้ชม มิฉะนั้น นำยต ำรวจ
ท้องที่ตั้งแต่สำรวัตรขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหำนคร และตั้งแต่นำยอ ำเภอท้องที่ข้ึนไปในจังหวัดอ่ืน มีอ ำนำจสั่งให้
งดกำรแสดงนั้นได้ 

บทก าหนดลงโทษ (มำตรำ 21 - มำตรำ 28) ที่กล่ำวถึง  

(1) กรณีผู้รับอนุญำตขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือสถำนบริกำรด ำเนินกิจกำร 
ขัดต่อบทบัญญัติกฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจไม่ต่ออำยุใบอนุญำตหรือ  
สั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญำตได้ ตำมควำมร้ำยแรงของควำมผิด มำกน้อยให้เป็นไปตำม
ประกำศก ำหนดของกระทรวงมหำดไทย 

(2) ผู้รับอนุญำตตั้ งสถำนบริกำรสำมำรถยื่น อุทธรณ์ค ำสั่ งพักใช้ หรือเพิกถอน
ใบอนุญำตได้ เพ่ือให้เป็นกำรทุเลำกำรบังคับตำมค ำสั่งดังกล่ำว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำค ำสั่งนั้นมีอ ำนำจใน  
กำรสั่งให้ทุเลำ กำรบังคับตำมค ำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำตได้ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอให้ทุเลำ
กำรบังคับ กำรพิจำรณำอุทธรณ์จะต้องด ำเนินกำรแล้วเสร็จสิ้นภำยใน 15 วันนับแต่วันที่หน่วยงำนได้รับ
อุทธรณ์ โดยยื่นต่ออธิบดีกรมต ำรวจกรณีเป็นสถำนประกอบกำรตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร และยื่นต่อ
ปลัดกระทรวงมหำดไทย กรณีจังหวัดอื่น ๆ และค ำวินิจฉัยถือว่ำสิ้นสุด  

(3) ผู้หนึ่งผู้ใดที่ถูกเลิกถอนใบอนุญำตไม่สำมำรถยื่นค ำขอรับใบอนุญำตเพ่ือตั้งสถำน
บริกำร ณ สถำนที่เดียวกันนั้นได้ ก่อนครบก ำหนด 90 วันนับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต 

(4) เจ้ำพนักงำนมีอ ำนำจเข้ำไปตรวจภำยในสถำนบริกำรที่สงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืน 
ไม่ปฏิบัติตำมบทแห่งพระรำชบัญญัติฉบับนี้ในเวลำใดก็ได้ โดยต้องแสดงบัตรประจ ำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ถ้ำผู้ด ำเนินกิจกำร ลูกจ้ำง หรือคนรับใช้ของสถำนบริกำรขัดขวำงหรือไม่ให้ควำมสะดวกแก่เจ้ำพนักงำน  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
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(5) โทษที่ได้รับของกำรกระท ำผิดในแต่ละรำยกำร ประกอบด้วย 

- กำรตั้งสถำนบริกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต หรือด ำเนินกำรในช่วงที่ถูกพักใช้
ใบอนุญำต หรือด ำเนินกิจกำรสถำนบริกำรผิดประเภทที่ระบุไว้ในใบอนุญำต มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  

- ผู้รับอนุญำตตั้งสถำนบริกำรที่ย้ำย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมอำคำรโดย
ไม่ได้รับอนุญำต และยินยอมให้มีกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดและกำรน ำอำวุธเข้ำไปในสถำนบริกำร 
มีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บำท  

- ผู้รับอนุญำตตั้งสถำนบริกำรที่ไม่แจ้งเจ้ำหน้ำที่ให้ด ำเนินกำรกรณีผู้ที่มีอำยุไม่ถึง 
20 ปีบริบูรณ์เข้ำไปสถำนบริกำรโดยไม่ยอมให้ตรวจค้น กำรปล่อยปละละเลยให้มีผู้มีอำกำรมึนเมำจนประพฤติ
วุ่นวำย หรือครองสติไม่ได้เข้ำไปหรืออยู่ในสถำนบริกำรระหว่ำงเวลำท ำกำร และกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
ยำเสพติดในสถำนบริกำร มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บำท  

- ผู้ที่เข้ำไปในสถำนบริกำรโดยไม่มีหรือไม่ยอมให้ตรวจเอกสำรรำชกำรต้องมีโทษ
ปรับไม่เกิน 5,000 บำท และถ้ำน ำอำวุธเข้ำไปในสถำนบริกำรต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ  
ไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ แต่ถ้ำเป็นอำวุธปืน ต้องโทษจ ำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่  
20,000 – 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ถ้ำกรณีเป็นวัตถุระเบิดหรืออำวุธสงครำม เพิ่มโทษเป็นจ ำคุกตั้งแต่ 
2-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000 – 400,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ   

- ผู้รับอนุญำตตั้งสถำนบริกำรที่จัดให้มีกำรแสดงเพ่ือควำมบันเทิงในสถำนบริกำร
ที่เป็นไปในทำงลำมกหรืออนำจำร ต้องมีโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  

- ส ำหรับสถำนบริกำรที่เป็นนิติบุคคล บุคคลที่มีหน้ำที่สั่งกำรหรือกระท ำกำรและ
ละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำกำรต้องรับโทษตำมที่ก ำหนดไว้  

นอกจำกนั้น ยังมีกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียม ได้แก่ 

- ใบอนุญำตตั้งสถำนบริกำร ฉบับละ 50,000 บำท 
- ใบแทนใบอนุญำตตั้งสถำนบริกำร ฉบับละ 1,000 บำท 
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตตั้งสถำนบริกำร ครั้งละ 10,000 บำท 

2.3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล เมื่อพระรำชบัญญัตินี้ได้ใช้บังคับในท้องที่ใด 
ให้ผู้ตั้งสถำนบริกำรอยู่ก่อนแล้วด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ในเมื่อได้จัดท ำบัตรประวัติตำมท่ีก ำหนด และมีกำรขอรับ
ใบอนุญำตตั้งสถำนบริกำรโดยเสียค่ำธรรมเนียมภำยในก ำหนด 30 วัน นับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้บังคับใช้
บังคับในท้องที่นั้น ๆ โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจ
ออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่ำธรรมเนียม และ
ก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพ่ือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งเป็นผู้ก ำหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุญำตหรือ 
งดอนุญำตให้ตั้งสถำนบริกำร และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่หมำยถึงผู้บัญชำกำรต ำรวจนครบำล และผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดส ำหรับในจังหวัดอ่ืน ในกำรพิจำรณำอนุญำตหรือต่อใบอนุญำตให้จัดตั้งสถำนบริกำร  

2.4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรสถำนบริกำร และ 
ผู้เข้ำใช้บริกำรสถำนบริกำร 
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3.2 พระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 บังคับในทุกท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2511 มีสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุญำตให้ตั้งสถำนบริกำร
ในท้องที่ของจังหวัดต่ำง ๆ ทั่วประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และอีก 54 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี 
ลพบุรี อยุธยำ สมุทรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ กำญจนบุรี ปรำจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตรำด แม่ฮ่องสอน 
เชียงรำย แพร่ เชียงใหม่ ล ำปำง ตำก อุตรดิตถ์ ล ำพูน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครปฐม รำชบุรี สมุทรสำคร 
สมุทรสงครำม ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมรำช กระบี่ ตรัง พัทลุง นรำธิวำส ยะลำ ภูเก็ต สงขลำ สุรำษฎร์
ธำนี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อ ำนำจเจริญ มุกดำหำร สระแก้ว มหำสำรคำม อุดรธำนี บึงกำฬ อุบลรำชธำนี 
นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด นครรำชสีมำ หนองบัวล ำภู ศรีสะเกษ ขอนแก่น เลย นครพนม ชัยภูมิ และกำฬสินธุ์  

พระราชกฤษฎีกาก าหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. 2561 ก ำหนดท้องที่งด
อนุญำตให้ตั้งสถำนบริกำร 22 จังหวัด ได้แก่ ก ำแพงเพชร ชัยนำท ชุมพร นครนำยก นนทบุรี น่ำน ปทุมธำนี 
ปัตตำนี พะเยำ พังงำ พิจิตร เพชรบุรี ยโสธร ระนอง สกลนคร สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองคำย 
อ่ำงทอง และอุทัยธำนี  

3.3 กฎกระทรวง  

กฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ. 2509 สรุปสำระส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจสถำนบริกำร ได้แก่  

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการด าเนินกิจกรรมสถาน
บริการ พ.ศ. 2549 ก ำหนดเกี่ยวกับกำรขออนุญำต กำรอนุญำต และกำรต่ออำยุใบอนุญำต กำรจัดท ำ  
กำรเก็บรักษำ และกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติของพนักงำน กำรจัดสถำนที่ และกำรติดหมำยเลข
ประจ ำตัวพนักงำน ดังนี้ 

1.1) หลักฐานที่ใช้ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาต/การขอต่ออายุใบอนุญาต 

กรณีการขอรับใบอนุญาต  

- บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 แบบแปลนแผนผังแสดงพ้ืนที่กำรให้บริกำรของสถำนบริกำรมำตรำส่วน  
1 ใน 500 แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถำนบริกำร หลักฐำนแสดงกำรอนุญำตให้ใช้อำคำรตำมกฎหมำย 
และใบรับรองสภำพอำคำร รูปถ่ำยครึ่งตัวไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 4x6 เซนติเมตรของผู้ยื่นขอจ ำนวน 3 รูป 
หลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของอำคำรหรือสถำนที่บริกำร หรือหนังสือแสดงควำมยินยอมให้ใช้อำคำรหรือ
สถำนที่ดังกล่ำว 

- นิติบุคคล ประกอบด้วย ส ำเนำหนังสือรับรองหรือหลักฐำนกำรเป็นนิติบุคคล 
หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นกรรมกำรหรือที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้แทนนิติบุคคล ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แทนนิติบุคคล ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 
แบบแปลนแผนผังแสดงพ้ืนที่กำรให้บริกำรของสถำนบริกำรมำตรำส่วน 1 ใน 500 แผนที่สังเขปแสดงบริเวณ
ที่ตั้งสถำนบริกำร หลักฐำนแสดงกำรอนุญำตให้ใช้อำคำรตำมกฎหมำย และใบรับรองสภำพอำคำร รูปถ่ำย  
ครึ่งตัวไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 4x6 เซนติเมตรของผู้ยื่นขอจ ำนวน 3 รูป หลักฐำนแสดงควำมเป็นเจ้ำของ
อำคำรหรือสถำนที่บริกำร หรือหนังสือแสดงควำมยินยอมให้ใช้อำคำรหรือสถำนที่ดังกล่ำว 
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นอกจำกนั้น ผู้ขออนุญำตต้องไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
จนถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตภำยในระยะเวลำ 3 ปี และไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดทำง
อำญำอันขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 

การขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบด้วย ส ำเนำใบอนุญำตให้ตั้งสถำนบริกำร รูปถ่ำย
ครึ่งตัวไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 4x6 เซนติเมตรของผู้ยื่นขอจ ำนวน 2 รูป และใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 
โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเช่นเดียวกับกำรออกใบอนุญำต  

1.2) สถานที่ยื่นค าขออนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรุงเทพมหำนครฯ ยื่นต่อผู้ก ำกับ    
กำรหรือรองผู้ก ำกับกำรซึ่งเป็นหัวหน้ำสถำนีต ำรวจนครบำลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถำนบริกำรนั้น ส ำหรับในจังหวัด
อ่ืน ให้ยื่นต่อนำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถำนบริกำรนั้น กรณี  
ขออนุญำตตั้งสถำนบริกำรหลำยประเภทในสถำนที่เดียวกัน ผู้ขออนุญำตมีสิทธิได้รับใบอนุญำตเพียงใบเดียว
ส ำหรับพื้นที่กำรให้บริกำรแต่ละประเภท 

ส ำหรับค ำขอรับใบอนุญำต ใบอนุญำต และค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้เป็นไปตำมแบบ
ที่กระทรวง มหำดไทยประกำศก ำหนด 

1.3) การจัดเก็บ การเก็บรักษา และการแจ้งเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติของพนักงาน ให้ผู้รับ
อนุญำตตั้งสถำนบริกำรจัดท ำบัตรประวัติของพนักงำนทุกคนในสถำนบริกำรจ ำนวน 2 ชุด และต้องเก็บรักษำ
บัตรประวัติดังกล่ำวไว้ที่สถำนบริกำรจ ำนวน 1 ชุดเพ่ือกำรตรวจสอบ และจัดส่งให้กับสถำนที่ที่ยื่นค ำขอ
อนุญำตเก็บรักษำไว้ 1 ชุด และต้องแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในบัตรประวัติให้กั บสถำนที่ที่ยื่นค ำขอ
อนุญำตภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องเป็นไปตำมแบบที่กระทรวงมหำดไทยประกำศ
ก ำหนด 

1.4) การจัดสถานที่ และการติดหมายเลขประจ าตัวพนักงาน  

- การจัดสถานที่ทั้งภายนอกและภายในสถานบริการ ต้องมีแนวเขตของสถำนบริกำร
ที่ชัดเจน มีห้องสุขำเพียงพอส ำหรับบริกำรลูกค้ำแยกออกเป็นชำยและหญิง มีกำรรักษำควำมสะอำดสถำนที่
เป็นอย่ำงดี ใช้โคมไฟที่มีแสงสว่ำงเพียงพอที่จะมองเห็นหน้ำกันได้ในระยะไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร มีหมำยเลข
เป็นตัวเลขอำรบิกสีขำวสูงอย่ำงน้อย 5 เซนติเมตร ติดที่หน้ำประตูห้องบริกำรทุกห้องเรียงตำมล ำ ดับ  
บำนประตูต้องมีช่องส ำหรับสำมำรถมองเข้ำไปเห็นภำยในห้องขนำด 5x20 เซนติเมตรขึ้นไป เหนือพ้ืนห้อง 
1.7 เมตร และสำมำรถเปิดเข้ำไปตรวจสอบได้ตลอดเวลำ มีกำรติดตั้งใบอนุญำตไว้ในที่เปิดเผยและเห็น  
ได้ชัดเจนบริเวณทำงเข้ำสถำนบริกำร มีวัสดุป้องกันเสียงและควำมสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่ำระดับเสียงรบกวน
ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติก ำหนด และต้องมีป้ำยชื่อ  
สถำนบริกำรให้ตรงกับชื่อในใบอนุญำตทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) ติดไว้ด้ำนหน้ำของ  
สถำนบริกำรในพ้ืนที่ที่เห็นได้ชัดเจน 

- การติดหมายเลขประจ าตัวของพนักงาน ต้องตรงกับหมำยเลขในบัตรประวัติของ
บุคคลนั้นไว้ที่อกเสื้อด้ำนขวำในขณะปฏิบัติงำน โดยให้ท ำเป็นรูปวงกลมขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 5 
เซนติเมตร พื้นสีแดงส ำหรับคู่บริกำร ผู้บ ำเรอ และผู้บริกำรอำบน้ ำ นวด หรืออบตัว และพ้ืนสีน้ ำเงิน ส ำหรับ
พนักงำน ลูกจ้ำง และคนรับใช้ และหมำยเลขประจ ำตัวให้ใช้เลขอำรบิกสีขำว ที่มีอักษรย่อหรือชื่อเต็มของ
สถำนบริกำรขนำดพอสมควรอยู่ข้ำงใต้ตัวเลขดังกล่ำว 
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2) กฎกระทรวงก าหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. 2547 ที่แบ่งออกตำมประเภท
ของสถำนบริกำรตำมนิยำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ ได้แก่ 

2.1) สถำนเต้นร ำ ร ำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริกำร  
ให้เปิดท ำกำรได้ระหว่ำงเวลำ 21.00 – 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้นส ำหรับสถำนบริกำรที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 
ที่อนุญำต และระหว่ำงเวลำ 21.00 - 24.00 น. ส ำหรับสถำนบริกำรที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุญำต 

2.2) สถำนที่ที่มีอำหำร สุรำ น้ ำชำ หรือเครื่องดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยและบริกำร โดยมีผู้บ ำเรอ
ส ำหรับปรนนิบัติลูกค้ำ ให้เปิดท ำกำรได้ระหว่ำงเวลำ 11.00 - 14.00 น. และระหว่ำงเวลำ 18.00 - 24.00 น.  

2.3) สถำนอำบน้ ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริกำรให้แก่ลูกค้ำ แต่ไม่รวมถึง สถำนพยำบำล
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพ หรือสถำนที่อ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ให้เปิดท ำกำรได้ระหว่ำงเวลำ 12.00 – 24.00 น. 
ส ำหรับสถำนบริกำรที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่อนุญำต และระหว่ำงเวลำ 18.00 - 24.00 น. ส ำหรับสถำนบริกำร 
ที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุญำต 

2.4) สถำนที่ที่มีอำหำร สุรำ หรือเครื่องดื่มอย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยหรือให้บริกำร โดยมีรูปแบบ 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ได้แก่ มีดนตรี กำรแสดงดนตรี หรือกำรแสดงอ่ืนใดเพ่ือกำรบันเทิงและยินยอมหรือ 
ปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงำนอ่ืนใดนั่งกับลูกค้ำ มีกำรจัดอุปกรณ์กำรร้องเพลงประกอบ
ดนตรีให้แก่ลูกค้ำ โดยจัดให้มีผู้บริกำรขับร้องเพลงกับลูกค้ำ หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงำน  
อ่ืนใดนั่งกับลูกค้ำ มีกำรเต้นหรือยินยอมให้มีกำรเต้น หรือจัดให้มีกำรแสดงเต้น เช่น กำรเต้นบนเวทีหรือ 
กำรเต้นบริเวณโต๊ะอำหำรหรือเครื่องดื่ม และมีลักษณะของสถำนที่ กำรจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืนใด 
เป็นต้น ให้เปิดท ำกำรได้ระหว่ำงเวลำ 18.00 – 01.00 น. ของวันรุ่งขึ้นส ำหรับสถำนบริกำรที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ที่อนุญำต และระหว่ำงเวลำ 18.00 - 24.00 น. ส ำหรับสถำนบริกำรที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุญำต 

2.5) สถำนที่ที่มีอำหำร สุรำ หรือเครื่องดื่มอย่ำงอื่นจ ำหน่ำย โดยจัดให้มีกำรแสดงดนตรี หรือ
กำรแสดงอ่ืนใดเพ่ือกำรบันเทิง ซึ่งปิดท ำกำรหลังเวลำ 24.00 น. ให้เปิดท ำกำรได้ระหว่ำงเวลำ 18.00 - 01.00 น. 
ของวันรุ่งขึ้น และถ้ำวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ 1 มกรำคม สถำนบริกำรทุกประเภทสำมำรถเปิดท ำกำรต่อไปจนถึง
เวลำ 06.00 น.  

3) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตตั้งสถานบริการ พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย 

3.1) ใบอนุญำตตั้งสถำนประกอบกำรประเภทสถำนเต้นร ำ ร ำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระ
ประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริกำร  
 

- พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร ฉบับละ 10,000 บำท 
- พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตำรำงเมตร ฉบับละ 30,000 บำท 
- พ้ืนที่เกิน 300 ตำรำงเมตร ฉบับละ 50,000 บำท 
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-45 

3.2) ใบอนุญำตตั้งสถำนประกอบกำรประเภทสถำนที่ที่มีอำหำร สุรำ น้ ำชำ หรือเครื่องดื่ม
อย่ำงอ่ืนจ ำหน่ำยและบริกำร โดยมีผู้บ ำเรอส ำหรับปรนนิบัติลูกค้ำ 

- พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร ฉบับละ 30,000 บำท 
- พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตำรำงเมตร ฉบับละ 40,000 บำท 
- พ้ืนที่เกิน 300 ตำรำงเมตร ฉบับละ 50,000 บำท 

3.3) ใบอนุญำตตั้งสถำนประกอบกำรประเภทสถำนอำบน้ ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริกำร
ให้แก่ลูกค้ำ แต่ไม่รวมถึง สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ หรือสถำนที่อ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

- ห้องบริกำรไม่เกิน 30 ห้อง ฉบับละ 30,000 บำท 
- ห้องบริกำรเกิน 30 ห้อง แต่ไม่เกิน 50 ห้อง ฉบับละ 40,000 บำท 
- ห้องบริกำรเกิน 50 ห้อง ฉบับละ 50,000 บำท 

3.4) ใบอนุญำตตั้งสถำนประกอบกำรประเภทสถำนที่ที่มีอำหำร สุรำ หรือเครื่องดื่มอย่ำงอ่ืน
จ ำหน่ำยหรือให้บริกำร โดยมีรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ได้แก่ มีดนตรี กำรแสดงดนตรี หรือกำรแสดงอื่นใดเพ่ือ
กำรบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงำนอ่ืนใดนั่งกับลูกค้ำ 

- พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร ฉบบัละ 10,000 บำท 
- พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตำรำงเมตร ฉบับละ 30,000 บำท 
- พ้ืนที่เกิน 300 ตำรำงเมตร ฉบับละ 50,000 บำท 

3.5) ใบอนุญำตตั้งสถำนประกอบกำรประเภทสถำนที่ที่มีอำหำร สุรำ หรือเครื่องดื่มอย่ำงอ่ืน
จ ำหน่ำย โดยจัดให้มีกำรแสดงดนตรี หรือกำรแสดงอื่นใดเพ่ือกำรบันเทิง ซึ่งปิดท ำกำรหลังเวลำ 24.00 น. 

- พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร ฉบับละ 10,000 บำท 
- พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตำรำงเมตร ฉบับละ 30,000 บำท 
- พ้ืนที่เกิน 300 ตำรำงเมตร ฉบับละ 50,000 บำท 

3.6) ใบแทนใบอนุญำตตั้งสถำนบริกำร ฉบับละ 1,000 บำท 

3.7) กำรต่ออำยุใบอนุญำต ครั้งละ 1 ใน 5 ของค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตั้งสถำนบริกำร  
แต่ละประเภท 

4) กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการส าหรับสถาน
บริการที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดยะลา พ.ศ. 2549 ก ำหนดให้มีกำร
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมใน 3 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 
ธันวำคม พ.ศ. 2551 เนื่องจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบเรียบร้อยในเขตท้องที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

3.4 ประกาศ 

ประกำศที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ตำมควำมในพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร  
พ.ศ. 2509 และกฎกระทรวง สรุปสำระส ำคัญ ได้แก่  
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-46 

1) ประกาศก าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ  
ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสถานที่เพื่อ
สุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มี
มำตรฐำนของสถำนที่ กำรบริกำร ผู้ให้บริกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือรับรองสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริมสวย เพ่ือให้สถำนที่ดังกล่ำวได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญำตตั้งสถำนบริกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำรนั้น โดยสรุปได้ดังนี้ 

1.1) ก าหนดนิยามความหมายที่เกี่ยวข้อง  

“สถานประกอบการ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่เพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริมสวยที่ใช้ 
ในกำรประกอบกิจกำรสปำเพ่ือสุขภำพ กิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพ หรือกิจกำรนวดเพ่ือเสริมสวย ซึ่งกิจกำร
ดังกล่ำวไม่เข้ำข่ำยกำรประกอบโรคศิลปะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบโรคศิลปะ กำรประกอบวิชำชีพอ่ืน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพทำงกำรแพทย์ หรือสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล 

“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมำยควำมว่ำ กำรประกอบกิจกำรที่ให้กำรดูแลและ
เสริมสร้ำงสุขภำพ โดยบริกำรหลักที่จัดไว้ประกอบด้วย กำรนวดเพ่ือสุขภำพและกำรใช้น้ ำเพ่ือสุขภำพโดยอำจ
มีบริกำรเสริมประกอบด้วย เช่น กำรอบเพ่ือสุขภำพ กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ โภชนบ ำบัดและ           
กำรควบคุมอำหำร โยคะและกำรท ำสมำธิ กำรใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ ตลอดจนกำรแพทย์
ทำงเลือกอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ได้ 

“กิจการนวดเพื่อสุขภาพ” หมำยควำมว่ำ กำรประกอบกิจกำรนวดโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นกำรผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อ ควำมเมื่อยล้ำ ควำมเครียด ด้วยวิธีกำรกด กำรคลึ ง กำรบีบ กำรจับ กำรดัด 
กำรดึง กำรประคบ กำรอบ หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดตำมศำสตร์และศิลปะของกำรนวดเพ่ือสุขภำพ ทั้งนี้ต้องไม่มี
สถำนที่อำบน้ ำโดยมีผู้ให้บริกำร 

“กิจการนวดเพื่อเสริมสวย” หมำยควำมว่ำ กำรประกอบกิจกำรนวดในสถำนที่เฉพำะ 
เช่น ร้ำนเสริมสวยหรือแต่งผม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควำมสวยงำมด้วยวิธีกำรกด กำรคลึง กำรบีบ กำรจับ 
กำรประคบ กำรอบ หรือด้วยวิธีกำรอ่ืนใดตำมศิลปะกำรนวดเพ่ือเสริมสวย ทั้งนี้ต้องไม่มีสถำนที่อำบน้ ำ   
โดยมีผู้ให้บริกำร 

“ผู้ประกอบการ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของสถำนประกอบกำรที่ได้รับ
ใบรับรองมำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนสถำนประกอบกำรจำกคณะกรรมกำร 

“ผู้ด าเนินการ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
ในประกำศนี้และท ำหน้ำที่ให้บริกำรโดยควบคุมดูแลกำรให้บริกำรทั้งหมดในสถำนประกอบกำร 

“ผู้ให้บริการ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ ก ำหนดไว้ 
ในประกำศนี้และท ำหน้ำที่ให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรในสถำนประกอบกำร  

“ใบรับรองมาตรฐาน” หมำยควำมว่ำ ใบรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพหรือเพ่ือเสริมสวย  

“ผู้ออกใบรับรอง” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย แล้วแต่กรณี  
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-47 

“คณะกรรมการ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรตรวจและประเมินมำตรฐำนสถำน
ประกอบกำรกลำง หรือคณะกรรมกำรตรวจและประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรประจ ำจังหวัด แล้วแต่
กรณ ี

2) มาตรฐานกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย 

(1) มาตรฐานสถานที่ 

- ตั้งอยู่ในท ำเลที่มีควำมสะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ไม่อยู่
ใกล้ชิดศำสนสถำน ในระยะที่จะก่อให้เกิดปัญหำ หรืออุปสรรคในกำรปฏิบัติศำสนกิจ 

- ในกรณีที่ใช้พ้ืนที่ประกอบกิจกำรสปำ ในอำคำรเดียวกันกับกำรประกอบกิจกำร
อ่ืนซึ่งมิใช่กิจกำรสถำนบริกำร ต้องแบ่งสถำนที่ให้ชัดเจน และกิจกำรอ่ืนนั้นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อกำร
ให้บริกำรในกิจกำรสปำเพ่ือสุขภำพนั้น 

- พ้ืนที่สถำนประกอบกำรจะต้องไม่อยู่ ในพ้ืนที่ติดต่อกับสถำนบริกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร 

- กรณีสถำนประกอบกำร มีกำรให้บริกำรหลำยลักษณะรวมอยู่ในอำคำรเดียวกัน
หรือสถำนที่เดียวกัน จะต้องมีกำรแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนจะต้องมีพ้ืนที่และลักษณะตำม
มำตรฐำนของกำรให้บริกำรแต่ละประเภท 

- กำรจัดบริเวณท่ีให้บริกำรเฉพำะบุคคล จะต้องไม่ให้มิดชิดหรือลับตำจนเกินไป 

- พ้ืนที่ที่ให้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกสถำนที่ประกอบกิจกำรสปำเพ่ือสุขภำพ
ต้องสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

- อำคำรต้องท ำด้วยวัสดุที่มั่นคง ถำวร ไม่ช ำรุดและไม่มีครำบสิ่งสกปรก 

- บริเวณพ้ืนที่ที่มีกำรใช้น้ ำในกำรให้บริกำร พื้นควรท ำด้วยวัสดุที่ท ำควำมสะอำด
ง่ำยและไม่ลื่น 

- จัดให้มีแสงสว่ำงที่เพียงพอในกำรให้บริกำรแต่ละพ้ืนที่ และมีกำรระบำยอำกำศ
เพียงพอ 

- มีกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ ำเสียที่ถูกหลักสุขำภิบำล และมีกำรควบคุม
พำหะน ำโรคอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 

- จัดให้มีห้องอำบน้ ำ ห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ำและตู้เก็บ
เสื้อผ้ำที่สะอำดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่ำงเพียงพอและควรแยกส่วนชำย หญิง 

- จัดให้มีกำรตกแต่งสถำนที่ที่เหมำะสม โดยจะต้องไม่มีลักษณะที่ท ำให้เสื่อมเสีย
ศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี 

(2) มาตรฐานผู้ด าเนินการกิจการ 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีผู้ด ำเนินกำรคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินกำรสถำนประกอบกำรนั้น โดยจะต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
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มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับประกำศนียบัตรในสำขำที่เกี่ยวกับสุขภำพ หรือสำขำที่คณะกรรมกำรตรวจและ
ประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรกลำงรับรองหรือให้ควำมเห็นชอบ หรือมีประสบกำรณ์ท ำงำนในสถำน
ประกอบกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจและ
ประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรกลำงก ำหนด กรณีเคยเป็นผู้ด ำเนินกำรมำก่อน แต่ถูกเพิกถอนใบประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถจะต้องพ้นระยะเวลำนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี จึงจะขอประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถใหม่ได้ ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่
ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นโรคต้องห้ำม (โรคพิษสุรำเรื้อรัง โรคติดยำเสพติดให้โทษ
อย่ำงร้ำยแรง โรคจิตร้ำยแรง โรคอ่ืนในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำรสถำนประกอบกำร)  
ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ผู้ด ำเนินกำร
ต้องควบคุมดูแลกิจกำรของสถำนประกอบกำรนั้นได้โดยใกล้ชิดและไม่เป็นผู้ด ำเนินกำรสถำนประกอบกำรแห่ง
อ่ืนอยู่ก่อนแล้ว  

- ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนผู้ด ำเนินกำรกิจกำร หรือผู้ด ำเนินกำรขำดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ำม ผู้ประกอบกำรจะต้องจัดหำผู้ด ำเนินกำรใหม่และต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กองกำรประกอบโรค
ศิลปะส ำหรับในเขตกรุงเทพมหำนครหรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดในเขตท้องที่ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่มีกำรเปลี่ยนผู้ด ำเนินกำร ในระหว่ำงที่ด ำเนินกำรจัดหำผู้ด ำเนินกำรใหม่ ให้กิจกำรสปำเพ่ือสุขภำพนั้น
ประกอบกิจกำรต่อไปได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน 

- ผู้ด ำเนินกำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมและดูแลผู้ให้บริกำรใน
สถำนประกอบกำร ให้บริกำรตำมนโยบำยและคู่มือปฏิบัติงำนของสถำนประกอบกำรแห่งนั้นโดยเคร่งครัด 
จัดท ำทะเบียนประวัติผู้ให้บริกำรและพนักงำน มีกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติกำรส ำหรับทุกครั้งที่มีกำรจัดบริกำร
รำยกำรใหม่ หรือปรับปรุงบริกำรรำยกำรใด ๆ ในแบบแสดงรำยกำร หรือมีกำรใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือจัดท ำ
คู่มือกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และพัฒนำผู้ให้บริกำรให้สำมำรถให้บริกำรนั้น ๆ ได้ตำมคู่มือที่จัดท ำขึ้น ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ควบคุมดูแลมิให้มีกำรจัดสถำนที่ รูปภำพ หรือสื่อชนิดอ่ืน  ๆ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกผู้ให้บริกำรได้ ควบคุมและดูแลผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรมิให้มีกำร
ลักลอบ หรือมีกำรค้ำ หรือร่วมประเวณี หรือมีกำรกระท ำ หรือบริกำรที่ขัดต่อกฎหมำย วัฒนธรรม ศีลธรรม
และประเพณีอันดี ควบคุมดูแลกำรบริกำร อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องใช้ต่ำง  ๆ ให้ได้มำตรฐำนถูก
สุขลักษณะและใช้ได้อย่ำงปลอดภัย ผู้ด ำเนินกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับแรงงำนโดยเคร่งครัด ต้อง
ดูแลสวัสดิภำพ ควำมปลอดภัยและสวัสดิกำรในกำรท ำงำนของผู้ให้บริกำรและพนักงำน และต้องมีมำตรกำร
ป้องกันกำรถูกล่วงละเมิดจำกผู้รับบริกำร และต้องแสดงใบรับรองมำตรฐำนไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้
ชัดเจน ณ สถำนประกอบกำรนั้น 

- ห้ำมมิให้ผู้ด ำเนินกำรกิจกำรสปำเพ่ือสุขภำพ รับผู้มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์
เข้ำท ำงำน  ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอำกำรมึนเมำจนประพฤติวุ่นวำยหรือครองสติไม่ได้เข้ำไปอยู่ใน
สถำนประกอบกำรระหว่ำงเวลำท ำกำร ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพ
ติดในสถำนประกอบกำร ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรน ำอำวุธเข้ำไปในสถำนประกอบกำรโดยฝ่ำฝืน
กฎหมำยว่ำด้วยอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน  

- ในกรณีที่มีกำรตรวจสอบพบว่ำ สถำนประกอบกำรใดมีผู้ด ำเนินกำรขำด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนด หรือไม่ด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนด ให้คณะกรรมกำรผู้ตรวจสอบ
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แจ้งต่อคณะกรรมกำรตรวจและประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรกลำงเพ่ือพิจำรณำเพิกถอนใบประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ด ำเนินกำร 

(3) มาตรฐานผู้ให้บริการ  

- จะต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับกำรอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ตำม
หลักสูตรจำกหน่วยงำนรำชกำร สถำบัน หรือสถำนศึกษำที่คณะกรรมกำรตรวจและประเมินมำตรฐำนสถำน
ประกอบกำรกลำงรับรอง หรือเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกิจกำรสปำเพ่ือสุขภำพมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  
1 ปี และผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้และประสบกำรณ์โดยคณะกรรมกำรตรวจและประเมินมำตรฐำนสถำน
ประกอบกำรกลำง ไม่เป็นโรคต้องห้ำม (โรคพิษสุรำเรื้อรัง โรคติดยำเสพติดให้โทษอย่ำงร้ำยแรง โรคจิตร้ำยแรง 
โรคอ่ืนในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนหรือโรคติดต่อในระยะร้ำยแรง) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้
ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ กรณีเคยเป็นผู้ให้บริกำรมำก่อน แต่ถูกคณะกรรมกำรตรวจและ
ประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพิกถอนใบประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ จะต้องเลยระยะเวลำเพิกถอน
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี จึงจะขอประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถใหม่ได้ 

- ผู้ให้บริกำรมีหน้ำที่และข้อปฏิบัติในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรตำมควำมรู้และ
ควำมช ำนำญตรงตำมมำตรฐำนวิชำชีพที่ได้ศึกษำอบรมมำ ไม่กลั่นแกล้ง ท ำร้ำย หรือก่อให้เกิดอันตรำย  
ต่อผู้รับบริกำร เก็บควำมลับของผู้รับบริกำร โดยไม่น ำข้อมูลหรือเรื่องที่ได้ยินจำกผู้รับบริกำรไปเปิดเผยจน
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้รับบริกำรหรือบุคคลอ่ืน ไม่แสดงอำกำรยั่วยวน กระท ำลำมกอนำจำร หรือพูดจำ  
ในท ำนองให้ผู้รับบริกำรเข้ำใจว่ำผู้ให้บริกำรต้องกำรมีเพศสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร และต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริกำรหรือค้ำประเวณี ไม่พูดจำหยอกล้อ หรือล้อเล่น  หรือกระท ำกำรใด ๆ อันมิใช่หน้ำที่ที่จะต้อง
ให้บริกำรกับผู้รับบริกำร โดยต้องให้บริกำรด้วยอำกำรสุภำพ อ่อนโยน ไม่ดื่มสุรำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
ของมึนเมำ หรือยำเสพติดในขณะให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร มีควำมซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้ำที่ที่กระท ำและ  
ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้รับบริกำร มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองโดยกำรดูแลสุขภำพให้แข็งแรง และ 
ไม่น ำโรคติดต่อไปแพร่แก่ผู้รับบริกำรและเพ่ือนร่วมงำน ห้ำมมิให้ผู้ให้บริกำรใส่เครื่องประดับหรือของมีค่ำ  
ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน และเป็นผู้ด ำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 

(4) มาตรฐานการบริการ  

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีผู้ให้บริกำรที่มีคุณสมบัติตำมประกำศนี้ และห้ำมมิให้
น ำผู้ที่ขำดคุณสมบัติมำให้บริกำร เว้นแต่ผู้ให้บริกำรฝึกหัด ซึ่งมีจ ำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ให้บริกำรที่มี 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดกำรบริกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และมำตรฐำน 
กำรบริกำรแต่ละประเภท โดยจะต้องมีบริกำรหลักประกอบด้วย กำรนวดเพ่ือสุขภำพ กำรใช้น้ ำเพ่ือสุขภำพ 
เช่น บริกำรอบไอน้ ำ อ่ำงน้ ำวน บ่อน้ ำร้อน บ่อน้ ำเย็น เป็นต้น และให้มีบริกำรอ่ืน เช่น กำรพอกโคลน  
กำรเสริมสวย กำรออกก ำลังกำย อำหำรสุขภำพ โยคะ สมำธิและอ่ืน ๆ อีก 3 รำยกำรเป็นอย่ำงน้อย 

- สถำนประกอบกำรต้องมีเวลำเปิดท ำกำรให้เริ่มบริกำรได้ตั้งแต่เวลำ 08.00 -  
ไม่เกิน 22.00 น. มีกำรแสดงทะเบียนประวัติผู้ให้บริกำรตำมแบบที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด ต้องจัดท ำ
ทะเบียนประวัติผู้รับบริกำร ไว้เป็นหลักฐำนตำมแบบที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด โดยต้องเก็บรักษำไว้ให้อยู่
ในสภำพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับแต่วันที่จัดท ำ ห้ำมมิให้มีกำรบริกำรเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือ
ของมึนเมำทุกชนิดแก่พนักงำน ผู้ให้บริกำรหรือผู้รับบริกำรและต้องถือเป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องไม่ฝ่ำฝืน
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กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบโรคศิลปะ กำรประกอบวิชำชีพอ่ืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพทำงกำรแพทย์ 
กฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล และกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร กำรประชำสัมพันธ์หรือกำรโฆษณำ  
กำรให้บริกำรของสถำนประกอบกิจกำร จะต้องไม่ท ำให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจว่ำสถำนที่ดังกล่ำว มีกำรให้  
กำรบ ำบัดรักษำพยำบำลอันอำจเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย และข้อควำมโฆษณำนั้นจะต้องไม่เป็นเท็จหรือโอ้อวด
เกินควำมเป็นจริง ต้องแสดงรำยกำรบริกำร และอัตรำค่ำบริกำรไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่ำย หรือ
สำมำรถให้ตรวจสอบได้ ต้องไม่จัดหรือยินยอมให้มีรูปแบบกำรให้บริกำรที่อำจเข้ำข่ำยหรือฝ่ำฝืนกฎหมำย  
สถำนบริกำรหรือบริกำรที่จะต้องขออนุญำตเป็นพิเศษ เช่น กำรพนัน กำรแสดงดนตรี กำรขับร้อง คำรำโอเกะ 
สนุกเกอร์ เต้นร ำ ร ำวง ตลอดจนจัดให้มีมหรสพอ่ืน ๆ เป็นต้น และต้องก ำหนดให้มีเครื่องแบบส ำหรับ 
ผู้ให้บริกำรโดยเป็นเครื่องแบบที่รัดกุม สุภำพ สะอำดเรียบร้อย สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน และต้ องมีป้ำยชื่อ 
ผู้ให้บริกำรติดไว้ที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย 

(5) มาตรฐานความปลอดภัย 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีชุดปฐมพยำบำลไว้ในสถำนประกอบกำรและพร้อม 
ใช้งำนได้ตลอดเวลำที่มีกำรให้บริกำร 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีป้ำยหรือข้อควำมเพ่ือแสดง หรือเตือนให้ผู้รับบริกำร
ระมัดระวังอันตรำยหรือบริเวณท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภยันตรำย 

- ในกรณีที่กิจกำรสปำเพ่ือสุขภำพ มีกำรจัดให้มีบริกำรอบควำมร้อน อบไอน้ ำ 
อ่ำงน้ ำวนไว้บริกำรตลอดจนอุปกรณ์หรือบริกำรอ่ืนใดอันอำจก่อให้เกิดอันตรำยไว้บริกำร ผู้ประกอบกำรต้องจัด
ให้มีพนักงำนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมช ำนำญในกำรใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอย่ำงดีเป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ 
และมีหน้ำที่คอยตรวจตรำดูแลกำรใช้อุปกรณ์ดังกล่ำวทั้งในขณะใช้งำนและหลังกำรใช้งำน 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีนำฬิกำที่สำมำรถมองเห็น อ่ำนเวลำได้โดยง่ำยและ
ชัดเจนจำกจุดที่ผู้รับบริกำรก ำลังใช้บริกำรอบควำมร้อน อบไอน้ ำ และอ่ำงน้ ำวนอยู่ ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ผู้รับบริกำร
สำมำรถควบคุมเวลำกำรใช้อุปกรณ์ด้วยตนเองได้โดยสะดวก 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีระบบฉุกเฉินส ำหรับบริกำรอบควำมร้อน อบไอน้ ำ
และอ่ำงน้ ำวน ซึ่งสำมำรถหยุดกำรท ำงำนของอุปกรณ์ดังกล่ำวได้โดยอัตโนมัติในทั นทีที่เกิดจำกภำวะซึ่ง 
อำจเป็นอันตรำยต่อผู้รับบริกำร และกำรเข้ำถึงเพ่ือใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสำมำรถกระท ำได้โดยง่ำยและ
สะดวกในเวลำที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ภำยในบริเวณที่ให้บริกำรอบควำมร้อน อบไอน้ ำ อ่ำงน้ ำวน และบ่อน้ ำร้อนน้ ำ
เย็น ต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้งเวลำเพ่ือให้พนักงำนผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์สำมำรถปรับและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภำวะที่ปลอดภัยส ำหรับผู้รับบริกำรตลอดเวลำ 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีระบบคัดกรองผู้รับบริกำร ที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อ 
กำรเข้ำใช้บริกำรในบำงแผนก โดยเฉพำะต้องไม่อนุญำตให้สตรีตั้งครรภ์ ผู้ใช้ยำบำงประเภท ที่อำจเกิด 
ปัญหำได้เมื่อเข้ำใช้อุปกรณ์บำงชนิด ผู้ที่เพ่ิงจะดื่มสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเมำสุรำ ผู้ป่วยควำมดัน 
โลหิตสูง ผู้ป่วยเบำหวำนและผู้ป่วยโรคหัวใจเข้ำใช้อุปกรณ์ หรือบริกำรที่เสี่ยงต่อภำวะนั้ น เว้นแต่จะได้รับ 
กำรสั่งให้ใช้อุปกรณ์จำกแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง 
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- ผู้ประกอบกำรต้องดูแลและควบคุมคุณภำพน้ ำที่ใช้ส ำหรับให้บริกำร ไม่ว่ำ 
จะเป็นอ่ำงน้ ำวน สระน้ ำ หรืออุปกรณ์กำรใช้น้ ำชนิดอ่ืนใด ให้มีคุณสมบัติทำงเคมีที่ปลอดภัยและไม่เป็น  
แหล่งแพร่เชื้อ 

- ผ้ำ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดเมื่อใช้บริกำรแล้ว ต้องซักหรือล้ำงท ำควำม
สะอำดอย่ำงถูกสุขลักษณะ ก่อนน ำกลับมำใช้บริกำรครั้งต่อไป และในกรณีที่กำรให้บริกำรมีควำมเสี่ยงต่อ  
กำรแพร่เชื้อ เช่น กำรใช้ไม้หรืออุปกรณ์ที่ใช้ขัดหรือขูดผิวหนังในกำรบริกำรกดจุดฝ่ำเท้ำ ต้องผ่ำนกรรมวิธีกำร
ฆ่ำเชื้อท่ีสำมำรถฆ่ำและควบคุมเชื้อได้ ไม่น้อยกว่ำเทคนิคกำรปลอดเชื้อทุกครั้งหลังกำรใช้บริกำร 

- ในกรณีที่ผู้ ให้บริกำรอำจมีกำรหำยใจรดบริเวณใบหน้ำผู้รับบริกำร เช่น  
ในกำรดูแลและนวดบริเวณใบหน้ำ ผู้ให้บริกำรต้องสวมอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันกำรหำยใจ  
รดบริเวณใบหน้ำผู้รับบริกำรและกำรแพร่กระจำยเชื้อระบบทำงเดินหำยใจไปสู่ผู้รับบริกำร ในขณะที่มี  
กำรให้บริกำรทุกครั้ง และต้องมีกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรติดเชื้อที่เหมำะสม 

- ต้องมีระบบกำรป้องกันอัคคีภัย ในสนำมประกอบกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมอำคำร 

1.3) มาตรฐานกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย 

(1) มาตรฐานสถานที่ 

- ตั้งอยู่ในท ำเลที่มีควำมสะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  

- ในกรณีที่ ใช้ พ้ืนที่ประกอบกิจกำรนวด ในอำคำรเดียวกันกับกำรประกอบ 
กิจกำรอ่ืนซึ่งมิใช่กิจกำรสถำนบริกำร ต้องแบ่งสถำนที่ให้ชัดเจน และกิจกำรอ่ืนนั้นต้ องไม่รบกวนต่อ 
กำรให้บริกำรในกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพนั้น 

- พ้ืนที่ภำยในสถำนประกอบกำรจะต้องไม่มีช่องทำงที่ผู้ให้บริกำรหรือผู้รับบริกำร
ไปมำหำสู่กันกับสถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร 

- กรณีสถำนประกอบกำร มีกำรให้บริกำรหลำยลักษณะรวมอยู่ในอำคำรเดียวกัน
หรือสถำนที่ เดียวกัน จะต้องมีกำรแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนจะต้องมีพ้ืนที่และลักษณะ 
ตำมมำตรฐำนของกำรให้บริกำรแต่ละประเภท 

- กำรจัดบริเวณท่ีให้บริกำรเฉพำะบุคคล จะต้องไม่ให้มิดชิดหรือลับตำจนเกินไป 

- พ้ืนที่ที่ให้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกสถำนที่ประกอบกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพ
ต้องสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

- อำคำรต้องท ำด้วยวัสดุที่มั่นคง ถำวร ไม่ช ำรุดและไม่มีครำบสิ่งสกปรก 

- บริเวณพ้ืนที่ที่มีกำรใช้น้ ำในกำรให้บริกำร พื้นควรท ำด้วยวัสดุที่ท ำควำมสะอำด
ง่ำยและไม่ลื่น 

- จัดให้มีแสงสว่ำงที่เพียงพอในกำรให้บริกำรแต่ละพ้ืนที่ และมีกำรระบำยอำกำศ
เพียงพอ 
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- มีกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ ำเสียที่ถูกหลักสุขำภิบำล และมีกำรควบคุม
พำหะน ำโรคอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 

- จัดให้มีห้องอำบน้ ำ ห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ำและตู้เก็บ
เสื้อผ้ำที่สะอำดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่ำงเพียงพอและควรแยกส่วนชำย หญิง 

- จัดให้มีกำรตกแต่งสถำนที่ที่เหมำะสม โดยจะต้องไม่มีลักษณะที่ท ำให้เสื่อมเสีย
ศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี 

(2) มาตรฐานชื่อสถานประกอบการ ชื่อสถำนประกอบกำรต้องตรงตำมประเภท
กิจกำร และตรงกับชื่อที่ได้ยื่นค ำขอใบรับรองมำตรฐำน โดยจะต้องติดตั้งป้ำยชื่อไว้ด้ำนหน้ำสถำนประกอบกำร
ให้มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน โดยไม่สื่อควำมหมำยในทำงลำมก อนำจำร หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย 
ขนบธรรมเนียมศีลธรรมอันดีงำม หำกใช้ชื่อภำษำต่ำงประเทศต้องมีภำษำไทยก ำกับ ต้องไม่ใช้ค ำหรือข้อควำม
ที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกินควำมเป็นจริงหรือท ำให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจว่ำสถำนที่ดังกล่ำวมีกำรให้ 
กำรบ ำบัดรักษำโรค 

(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ 

- ควบคุมและดูแลผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำร ให้บริกำรตำมนโยบำยและ
คู่มือปฏิบัติงำนของสถำนประกอบกำรแห่งนั้นโดยเคร่งครัด จัดท ำทะเบียนประวัติผู้ให้บริกำรและพนักงำน  
มีกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติกำรส ำหรับทุกครั้งที่มีกำรจัดบริกำรรำยกำรใหม่ หรือปรับปรุงบริกำรรำยกำรใด  ๆ  
ในแบบแสดงรำยกำร หรือมีกำรใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือจัดท ำคู่มือกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และพัฒนำผู้ให้บริกำร  
ให้สำมำรถให้บริกำรนั้น ๆ ได้ตำมคู่มือที่จัดท ำขึ้น ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ให้บริกำรอย่ำงน้อยปีละ  
1 ครั้ง ควบคุมดูแลมิให้มีกำรจัดสถำนที่  รูปภำพ หรือสื่อชนิดอ่ืน  ๆ เพ่ือให้ผู้ ใช้บริกำรสำมำรถเลือก 
ผู้ให้บริกำรได้ ควบคุมและดูแลผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรมิให้มีกำรลักลอบ หรือมีกำรค้ำ หรื อ 
ร่วมประเวณี  หรือมีกำรกระท ำ หรือบริกำรที่ขัดต่อกฎหมำย วัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณี อันดี 
ควบคุมดูแลกำรบริกำร อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องใช้ต่ำง ๆ ให้ได้มำตรฐำนถูกสุขลักษณะและใช้ได้ 
อย่ำงปลอดภัย ต้องดูแลมิให้มีกำรกระท ำควำมผิดต่อกฎหมำยในสถำนประกอบกำร ผู้ด ำเนิ นกำรต้องปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับแรงงำนโดยเคร่งครัด ต้องดูแลสวัสดิภำพ ควำมปลอดภัยและสวัสดิกำรในกำรท ำงำน
ของผู้ให้บริกำรและพนักงำน และต้องมีมำตรกำรป้องกันกำรถูกล่วงละเมิดจำกผู้รับบริกำร และต้องแสดง
ใบรับรองมำตรฐำนไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ชัดเจน ณ สถำนประกอบกำรนั้น 

- ห้ำมมิให้ผู้ประกอบกำรรับผู้มีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์เข้ำท ำงำน ยินยอมหรือ
ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอำกำรมึนเมำจนประพฤติวุ่นวำยหรือครองสติไม่ได้เข้ำไปอยู่ในสถำนประกอบกำร
ระหว่ำงเวลำท ำกำร ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดในสถำน
ประกอบกำร ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรน ำอำวุธเข้ำไปในสถำนประกอบกำรโดยฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำ
ด้วยอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธปืน และบริกำรเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์หรือของมึนเมำทุกชนิดแก่พนักงำนผู้ให้บริกำรหรือผู้รับบริกำรและต้องถือเป็นเขตปลอดบุหรี่และ
ยำเสพติดทุกชนิด 
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(4) มาตรฐานผู้ให้บริการ  

- จะต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับกำรอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ 
ตำมหลักสูตรจำกหน่วยงำนรำชกำร สถำบัน หรือสถำนศึกษำที่คณะกรรมกำรตรวจและประเมินมำตรฐำน
สถำนประกอบกำรกลำงรับรอง ไม่เป็นโรคต้องห้ำม (โรคพิษสุรำเรื้อรัง โรคติดยำเสพติดให้โทษอย่ำงร้ำยแรง 
โรคจิตร้ำยแรง โรคอ่ืนในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนหรือโรคติดต่อในระยะร้ำยแรง) ไม่เป็นบุคคล
วิกลจริต คนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ กรณี เคยเป็นผู้ ให้บริกำรมำก่อน แต่ถูก
คณะกรรมกำรตรวจและประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพิกถอนใบประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
จะต้องเลยระยะเวลำเพิกถอนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี จึงจะขอประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถใหม่ได้ 

- ผู้ให้บริกำรมีหน้ำที่และข้อปฏิบัติในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรตำมควำมรู้และ
ควำมช ำนำญตรงตำมมำตรฐำนวิชำชีพที่ได้ศึกษำอบรมมำ ไม่กลั่นแกล้ง ท ำร้ำย หรือก่อให้เกิดอันตรำย 
ต่อผู้รับบริกำร เก็บควำมลับของผู้รับบริกำร โดยไม่น ำข้อมูลหรือเรื่องที่ได้ยินจำกผู้รับบริกำรไปเปิดเผย  
จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้รับบริกำรหรือบุคคลอ่ืน ไม่แสดงอำกำรยั่วยวน กระท ำลำมกอนำจำร  หรือ
พูดจำในท ำนองให้ผู้รับบริกำรเข้ำใจว่ำผู้ให้บริกำรต้องกำรมีเพศสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร และต้องไม่มี
เพศสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรหรือค้ำประเวณี ไม่พูดจำหยอกล้อ หรือล้อเล่น หรือกระท ำกำรใด ๆ อันมิใช่หน้ำที่ 
ที่จะต้องให้บริกำรกับผู้รับบริกำร โดยต้องให้บริกำรด้วยอำกำรสุภำพ อ่อนโยน ไม่ดื่มสุรำ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือของมึนเมำ หรือยำเสพติดในขณะให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร มีควำมซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้ำที่  
ที่กระท ำและไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้รับบริกำร มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองโดยกำรดูแลสุขภำพให้แข็งแรง 
และไม่น ำโรคติดต่อไปแพร่แก่ผู้รับบริกำรและเพ่ือนร่วมงำน ห้ำมมิให้ผู้ให้บริกำรใส่เครื่องประดับหรือของมีค่ำ 
ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน และเป็นผู้ด ำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 

(5) มาตรฐานการบริการ  

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีผู้ให้บริกำรที่มีคุณสมบัติตำมประกำศนี้ และห้ำมมิให้
น ำผู้ที่ขำดคุณสมบัติมำให้บริกำร เว้นแต่ผู้ให้บริกำรฝึกหัด ซึ่งมีจ ำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ให้บริกำรที่มี และ
ต้องติดป้ำยชื่อผู้ให้บริกำรฝึกหัดไว้ที่อกเสื้ออย่ำงชัดเจน 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดกำรบริกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และมำตรฐำน 
กำรบริกำรนวดแต่ละประเภท  

- สถำนประกอบกำรต้องมีเวลำเปิดท ำกำรให้เริ่มบริกำรได้ตั้งแต่เวลำ 08.00 -  
ไม่เกิน 22.00 น. มีกำรแสดงทะเบียนประวัติผู้ให้บริกำรตำมแบบที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด ห้ำมมิให้มี  
กำรบริกำรเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือของมึนเมำทุกชนิดแก่พนักงำนผู้ให้บริกำรหรือผู้รับบริกำรและ 
ต้องถือเป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องไม่ฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบโรคศิลปะ กำรประกอบวิชำชีพอ่ืนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพทำงกำรแพทย์ กฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล และกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร  
กำรประชำสัมพันธ์หรือกำรโฆษณำกำรให้บริกำรของสถำนประกอบกิจกำร จะต้องไม่ท ำให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจว่ำ
สถำนที่ดังกล่ำว มีกำรให้กำรบ ำบัดรักษำพยำบำลอันอำจเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย และข้อควำมโฆษณำนั้น
จะต้องไม่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินควำมเป็นจริง ต้องแสดงรำยกำรบริกำร และอัตรำค่ำบริกำรไว้ในที่เปิดเผย
และมองเห็นได้ง่ำย หรือสำมำรถให้ตรวจสอบได้ ต้องไม่จัดหรือยินยอมให้มีรูปแบบกำรให้บริกำรที่อำจเข้ำข่ำย
หรือฝ่ำฝืนกฎหมำยสถำนบริกำรหรือบริกำรที่จะต้องขออนุญำตเป็นพิเศษ เช่น กำรพนัน กำรแสดงดนตรี  
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กำรขับร้อง คำรำโอเกะ สนุกเกอร์ เต้นร ำ ร ำวง ตลอดจนจัดให้มีมหรสพอ่ืน ๆ เป็นต้น และต้องก ำหนดให้มี
เครื่องแบบส ำหรับผู้ให้บริกำรโดยเป็นเครื่องแบบที่รัดกุม สุภำพ สะอำดเรียบร้อย สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน 
และต้องมีป้ำยชื่อผู้ให้บริกำรติดไว้ที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย 

(6) มาตรฐานความปลอดภัย 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีชุดปฐมพยำบำลไว้ในสถำนประกอบกำรและพร้อมใช้
งำนได้ตลอดเวลำที่มีกำรให้บริกำร 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีป้ำยหรือข้อควำมเพ่ือแสดง หรือเตือนให้ผู้รับบริกำร
ระมัดระวังอันตรำยหรือบริเวณท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภยันตรำย 

- ในกรณีที่กิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพ มีกำรจัดให้มีบริกำรอบควำมร้อน อบไอน้ ำไว้
บริกำรตลอดจนอุปกรณ์หรือบริกำรอ่ืนใดอันอำจก่อให้เกิดอันตรำยไว้บริกำร ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มี
พนักงำนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมช ำนำญในกำรใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอย่ำงดีเป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ และ
มีหน้ำที่คอยตรวจตรำดูแลกำรใช้อุปกรณ์ดังกล่ำวทั้งในขณะใช้งำนและหลังกำรใช้งำน 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีนำฬิกำที่สำมำรถมองเห็น อ่ำนเวลำได้โดยง่ำยและ
ชัดเจนจำกจุดที่ผู้รับบริกำรก ำลังใช้บริกำรอบควำมร้อน อบไอน้ ำอยู่ ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ผู้รับบริกำรสำมำรถ
ควบคุมเวลำกำรใช้อุปกรณ์ด้วยตนเองได้โดยสะดวก 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีระบบฉุกเฉินส ำหรับบริกำรอบควำมร้อน อบไอน้ ำ  
ซึ่งสำมำรถหยุดกำรท ำงำนของอุปกรณ์ดังกล่ำวได้โดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดจำกภำวะซึ่งอำจเป็นอันตรำยต่อ
ผู้รับบริกำร และกำรเข้ำถึงเพ่ือใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสำมำรถกระท ำได้โดยง่ำยและสะดวกในเวลำที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- ภำยในบริเวณที่ให้บริกำรอบควำมร้อน อบไอน้ ำ ต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้งเวลำเพ่ือให้พนักงำนผู้รับผิดชอบอุปกรณ์สำมำรถปรับและควบคุม
อุณหภูมิให้อยู่ในสภำวะที่ปลอดภัยส ำหรับผู้รับบริกำรตลอดเวลำ 

- ต้องระมัดระวังมิให้ผู้มีควำมเสี่ยงจำกอำยุ หรือภำวะโรคประจ ำตัวมำใช้บริกำร
อันอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

- ผ้ำ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดเมื่อใช้บริกำรแล้ว ต้องซักหรือล้ำงท ำควำม
สะอำดอย่ำงถูกสุขลักษณะ ก่อนน ำกลับมำใช้บริกำรครั้งต่อไป และในกรณีที่กำรให้บริกำรมีควำมเสี่ยงต่อ  
กำรแพร่เชื้อ เช่น กำรใช้ไม้หรืออุปกรณ์ที่ใช้ขัดหรือขูดผิวหนังในกำรบริกำรกดจุดฝ่ำเท้ำ ต้องผ่ำนกรรมวิธีกำร
ฆ่ำเชื้อท่ีสำมำรถฆ่ำและควบคุมเชื้อได้ ไม่น้อยกว่ำเทคนิคกำรปลอดเชื้อทุกครั้งหลังกำรใช้บริกำร 

- ในกรณีที่ผู้ ให้บริกำรอำจมีกำรหำยใจรดบริเวณใบหน้ำผู้รับบริกำร เช่น  
ในกำรดูแลและนวดบริเวณใบหน้ำ ผู้ให้บริกำรต้องสวมอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้ องกันกำรหำยใจรด
บริเวณใบหน้ำผู้รับบริกำรและกำรแพร่กระจำยเชื้อระบบทำงเดินหำยใจไปสู่ผู้รับบริกำร ในขณะที่มี  
กำรให้บริกำรทุกครั้ง และต้องมีกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรติดเชื้อที่เหมำะสม 

- ต้องมีระบบกำรป้องกันอัคคีภัย ในสนำมประกอบกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมอำคำร 
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1.4) มาตรฐานกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ประกอบด้วย 

(1) มาตรฐานสถานที่ 

- พ้ืนที่ภำยในสถำนประกอบกำรจะต้องไม่มีช่องทำงที่ผู้ให้บริกำรหรือผู้รับบริกำร
ไปมำหำสู่กันกับสถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร 

- กรณีสถำนประกอบกำร มีกำรให้บริกำรหลำยลักษณะรวมอยู่ในอำคำรเดียวกัน
หรือสถำนที่ เดียวกัน จะต้องมีกำรแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนจะต้องมีพ้ืนที่และลักษณะ 
ตำมมำตรฐำนของกำรให้บริกำรแต่ละประเภท 

- กำรจัดบริเวณท่ีให้บริกำรเฉพำะบุคคล จะต้องไม่ให้มิดชิดหรือลับตำจนเกินไป 

- พ้ืนที่ที่ให้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกสถำนที่ประกอบกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพ
ต้องสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

- อำคำรต้องท ำด้วยวัสดุที่มั่นคง ถำวร ไม่ช ำรุดและไม่มีครำบสิ่งสกปรก 

- บริเวณพ้ืนที่ที่มีกำรใช้น้ ำในกำรให้บริกำร พื้นควรท ำด้วยวัสดุที่ท ำควำมสะอำด
ง่ำยและไม่ลื่น 

- จัดให้มีแสงสว่ำงที่เพียงพอในกำรให้บริกำรแต่ละพ้ืนที่ และมีกำรระบำยอำกำศ
เพียงพอ 

- มีกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ ำเสียที่ถูกหลักสุขำภิบำล และมีกำรควบคุม
พำหะน ำโรคอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 

- จัดให้มีห้องอำบน้ ำ ห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ำและตู้เก็บ
เสื้อผ้ำที่สะอำดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอย่ำงเพียงพอและควรแยกส่วนชำย หญิง 

- จัดให้มีกำรตกแต่งสถำนที่ที่เหมำะสม โดยจะต้องไม่มีลักษณะที่ท ำให้เสื่อมเสีย
ศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี 

(2) มาตรฐานชื่อสถานประกอบการ ชื่อสถำนประกอบกำรต้องตรงตำมประเภท
กิจกำร และตรงกับชื่อที่ได้ยื่นค ำขอใบรับรองมำตรฐำน โดยจะต้องติดตั้งป้ำยชื่อไว้ด้ำนหน้ำสถำนประกอบกำร
ให้มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน โดยไม่สื่อควำมหมำยในทำงลำมก อนำจำร หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย 
ขนบธรรมเนียมศีลธรรมอันดีงำม หำกใช้ชื่อภำษำต่ำงประเทศต้องมีภำษำไทยก ำกับ ต้องไม่ใช้ค ำหรือข้อควำม
ที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกินควำมเป็นจริงหรือท ำให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจว่ำสถำนที่ดังกล่ำวมีกำรให้  
กำรบ ำบัดรักษำโรค 

(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ 

- ผู้ประกอบกำรนวดเพ่ือเสริมสวยจะต้องดูแลสุขภำพ ควำมปลอดภัย และ
สวัสดิกำรในกำรท ำงำนของผู้ให้บริกำรและต้องมีมำตรกำรป้องกันมิให้ผู้ให้บริกำรถูกล่วงเกิน ลวนลำม หรือ 
ท ำร้ำยจำกผู้รับบริกำร ควบคุมดูแลมิให้มีกำรจัดสถำนที่ รูปภำพ หรือสื่อชนิดอ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
เลือกผู้ให้บริกำรได้ ควบคุมและดูแลผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรมิให้มีกำรลักลอบ หรือมีกำรค้ำ หรือ  
ร่วมประเวณี  หรือมีกำรกระท ำ หรือบริกำรที่ขัดต่อกฎหมำย วัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณี อันดี 
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ควบคุมดูแลกำรบริกำร อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องใช้ต่ำง  ๆ ให้ได้มำตรฐำนถูกสุขลักษณะและใช้ได้ 
อย่ำงปลอดภัย ต้องดูแลมิให้มีกำรกระท ำควำมผิดต่อกฎหมำยในสถำนประกอบกำร ผู้ด ำเนินกำรต้องปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับแรงงำนโดยเคร่งครัด และต้องแสดงใบรับรองมำตรฐำนไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็น  
ได้ชัดเจน ณ สถำนประกอบกำรนั้น 

- ห้ำมมิให้ผู้ประกอบกำรรับผู้มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์เข้ำท ำงำน ยินยอมหรือ
ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอำกำรมึนเมำจนประพฤติวุ่นวำยหรือครองสติไม่ได้เข้ำไปอยู่ในสถำนประกอบกำร
ระหว่ำงเวลำท ำกำร ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มี กำรกระท ำควำมผิด เกี่ ยวกับยำเสพติด  
ในสถำนประกอบกำร ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรน ำอำวุธเข้ำไปในสถำนประกอบกำรโดยฝ่ำฝืน
กฎหมำยว่ำด้วยอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิ ง และสิ่งเทียมอำวุธปืน และบริกำร
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือของมึนเมำทุกชนิดแก่พนักงำนผู้ให้บริกำรหรือผู้รับบริกำรและต้องถือเป็น  
เขตปลอดบุหรี่และยำเสพติดทุกชนิด 

(4) มาตรฐานผู้ให้บริการ  

- จะต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับกำรอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ 
ตำมหลักสูตรจำกหน่วยงำนรำชกำร สถำบัน หรือสถำนศึกษำที่คณะกรรมกำรตรวจและประเมินมำตรฐำน
สถำนประกอบกำรกลำงรับรอง ไม่เป็นโรคต้องห้ำม (โรคพิษสุรำเรื้อรัง โรคติดยำเสพติดให้โทษอย่ำงร้ำยแรง 
โรคจิตร้ำยแรง โรคอ่ืนในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนหรือโรคติดต่อในระยะร้ำยแรง) ไม่เป็นบุคคล
วิกลจริต คนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ กรณี เคยเป็นผู้ ให้บริกำรมำก่อน แต่ถูก
คณะกรรมกำรตรวจและประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพิกถอนใบประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
จะต้องเลยระยะเวลำเพิกถอนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี จึงจะขอประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถใหม่ได้ 

- ผู้ให้บริกำรมีหน้ำที่และข้อปฏิบัติในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรตำมควำมรู้และ
ควำมช ำนำญตรงตำมมำตรฐำนวิชำชีพที่ได้ศึกษำอบรมมำ ไม่กลั่นแกล้ง ท ำร้ำย หรือก่อให้เกิดอันตรำยต่อ
ผู้รับบริกำร เก็บควำมลับของผู้รับบริกำร โดยไม่น ำข้อมูลหรือเรื่องที่ได้ยินจำกผู้รับบริกำรไปเปิดเผยจน
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้รับบริกำรหรือบุคคลอ่ืน ไม่แสดงอำกำรยั่วยวน กระท ำลำมกอนำจำร หรือพูดจำ  
ในท ำนองให้ผู้รับบริกำรเข้ำใจว่ำผู้ให้บริกำรต้องกำรมีเพศสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร และต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริกำรหรือค้ำประเวณี ไม่ พูดจำหยอกล้อ หรือล้อเล่น หรือกระท ำกำรใด ๆ อันมิใช่หน้ำที่ที่จะต้อง
ให้บริกำรกับผู้รับบริกำร โดยต้องให้บริกำรด้วยอำกำรสุภำพ อ่อนโยน ไม่ดื่มสุรำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
ของมึนเมำ หรือยำเสพติดในขณะให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร มีควำมซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้ำที่ที่กร ะท ำและ 
ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของผู้รับบริกำร มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองโดยกำรดูแลสุขภำพให้แข็งแรง และไม่น ำ
โรคติดต่อไปแพร่แก่ผู้รับบริกำรและเพ่ือนร่วมงำน ห้ำมมิให้ผู้ให้บริกำรใส่เครื่องประดับหรือของมีค่ำ ซึ่งจะเป็น
อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน และเป็นผู้ด ำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 

(5) มาตรฐานการบริการ 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีผู้ให้บริกำรที่มีคุณสมบัติตำมประกำศนี้ และห้ำมมิให้
น ำผู้ที่ขำดคุณสมบัติมำให้บริกำร เว้นแต่ผู้ให้บริกำรฝึกหัด ซึ่งมีจ ำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ให้บริกำรที่มี และ
ต้องติดป้ำยชื่อผู้ให้บริกำรฝึกหัดไว้ที่อกเสื้ออย่ำงชัดเจน 
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- ผู้ประกอบกำรต้องจัดกำรบริกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และมำตรฐำน 
กำรบริกำรนวดเพ่ือเสริมสวยแต่ละประเภท  

- สถำนประกอบกำรต้องมีเวลำเปิดท ำกำรให้เริ่มบริกำรได้ตั้งแต่เวลำ 08.00 น.  
ไม่เกิน 22.00 น. มีกำรแสดงทะเบียนประวัติผู้ให้บริกำรตำมแบบที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด ห้ำมมิให้มี 
กำรบริกำรเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือของมึนเมำทุกชนิดแก่พนักงำนผู้ให้บริกำรหรือผู้รับบริกำรและ  
ต้องถือเป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องไม่ฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบโรคศิลปะ กำรประกอบวิชำชีพอ่ืนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพทำงกำรแพทย์ กฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล และกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร  
กำรประชำสัมพันธ์หรือกำรโฆษณำกำรให้บริกำรของสถำนประกอบกิจกำร จะต้องไม่ท ำให้บุคคลทั่วไป  
เข้ำใจว่ำสถำนที่ดังกล่ำว มีกำรให้กำรบ ำบัดรักษำพยำบำลอันอำจเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย และข้อควำม  
โฆษณำนั้นจะต้องไม่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินควำมเป็นจริง ต้องแสดงรำยกำรบริกำร และอัตรำค่ำบริกำรไว้ในที่
เปิดเผยและมองเห็นได้ง่ำย หรือสำมำรถให้ตรวจสอบได้ ต้องไม่จัดหรือยินยอมให้มีรูปแบบกำรให้บริกำรที่อำจ
เข้ำข่ำยหรือฝ่ำฝืนกฎหมำยสถำนบริกำรหรือบริกำรที่จะต้องขออนุญำตเป็นพิเศษ เช่น กำรพนัน กำรแสดง
ดนตรี กำรขับร้อง คำรำโอเกะ สนุกเกอร์ เต้นร ำ ร ำวง ตลอดจนจัดให้มีมหรสพอ่ืน  ๆ เป็นต้น และต้อง
ก ำหนดให้มีเครื่องแบบส ำหรับผู้ให้บริกำรโดยเป็นเครื่องแบบที่รัดกุม สุภำพ สะอำดเรียบร้อย สะดวกต่อกำร
ปฏิบัติงำน และต้องมีป้ำยชื่อผู้ให้บริกำรติดไว้ที่หน้ำอกด้ำนซ้ำย 

(6) มาตรฐานความปลอดภัย 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีชุดปฐมพยำบำลไว้ในสถำนประกอบกำรและพร้อม 
ใช้งำนได้ตลอดเวลำที่มีกำรให้บริกำร 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีป้ำยหรือข้อควำมเพ่ือแสดง หรือเตือนให้ผู้รับบริกำร
ระมัดระวังอันตรำยหรือบริเวณท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภยันตรำย 

- ในกรณีที่กิจกำรนวดเพ่ือเสริมสวย มีกำรจัดให้มีบริกำรอบควำมร้อน อบไอน้ ำไว้
บริกำรตลอดจนอุปกรณ์หรือบริกำรอ่ืนใดอันอำจก่อให้เกิดอันตรำยไว้บริกำร ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มี
พนักงำนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมช ำนำญในกำรใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอย่ำงดีเป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ และ
มีหน้ำที่คอยตรวจตรำดูแลกำรใช้อุปกรณ์ดังกล่ำวทั้งในขณะใช้งำนและหลังกำรใช้งำน 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีนำฬิกำที่สำมำรถมองเห็น อ่ำนเวลำได้โดยง่ำยและ
ชัดเจนจำกจุดที่ผู้รับบริกำรก ำลังใช้บริกำรอบควำมร้อน อบไอน้ ำอยู่ ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้ผู้รับบริกำรสำมำรถ
ควบคุมเวลำกำรใช้อุปกรณ์ด้วยตนเองได้โดยสะดวก 

- ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีระบบฉุกเฉินส ำหรับบริกำรอบควำมร้อน อบไอน้ ำ  
ซึ่งสำมำรถหยุดกำรท ำงำนของอุปกรณ์ดังกล่ำวได้โดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดจำกภำวะซึ่งอำจเป็นอันตรำยต่อ
ผู้รับบริกำร และกำรเข้ำถึงเพ่ือใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสำมำรถกระท ำได้โดยง่ำยและสะดวกในเวลำที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- ภำยในบริเวณที่ให้บริกำรอบควำมร้อน อบไอน้ ำ ต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิ  
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้งเวลำเพ่ือให้พนักงำนผู้รับผิดชอบอุปกรณ์สำมำรถปรับและ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภำวะที่ปลอดภัยส ำหรับผู้รับบริกำรตลอดเวลำ 
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- ต้องระมัดระวังมิให้ผู้มีควำมเสี่ยงจำกอำยุ หรือภำวะโรคประจ ำตัวมำใช้บริกำร
อันอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

- ผ้ำ อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดเมื่อใช้บริกำรแล้ว ต้องซักหรือล้ำงท ำควำม
สะอำดอย่ำงถูกสุขลักษณะ ก่อนน ำกลับมำใช้บริกำรครั้งต่อไป และในกรณีที่กำรให้บริกำรมีควำมเสี่ยงต่อ 
กำรแพร่เชื้อ เช่น กำรใช้ไม้หรืออุปกรณ์ที่ใช้ขัดหรือขูดผิวหนังในกำรบริกำรกดจุดฝ่ำเท้ำ ต้องผ่ำนกรรมวิธีกำร
ฆ่ำเชื้อท่ีสำมำรถฆ่ำและควบคุมเชื้อได้ ไม่น้อยกว่ำเทคนิคกำรปลอดเชื้อทุกครั้งหลังกำรใช้บริกำร 

- ในกรณีที่ผู้ ให้บริกำรอำจมีกำรหำยใจรดบริเวณใบหน้ำผู้รับบริกำร เช่น  
ในกำรดูแลและนวดบริเวณใบหน้ำ ผู้ให้บริกำรต้องสวมอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันกำรหำยใจ  
รดบริเวณใบหน้ำผู้รับบริกำรและกำรแพร่กระจำยเชื้อระบบทำงเดินหำยใจไปสู่ผู้รับบริกำร ในขณะที่มี  
กำรให้บริกำรทุกครั้ง  

- ต้องมีระบบกำรป้องกันอัคคีภัย ในสนำมประกอบกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมอำคำร 

1.5) หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

(1) มีคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ ที่มีอธิบดี 
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เป็นประธำน ข้ำรำชกำรของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพเป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร โดยมีผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวน 7 หน่วยงำน และผู้ประกอบกำรตำมเห็นสมควร รวมทั้ง  
มีคณะกรรมกำรแต่ละจังหวัดที่เรียกว่ำ คณะกรรมกำรตรวจและประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรประจ ำ
จังหวัด ที่มีนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเป็นประธำน และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำค ำร้องขอใบรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำร ตรวจลักษณะและ
มำตรฐำนของสถำนประกอบกำรและกำรบริกำรและผู้ให้บริกำร เสนอควำมเห็นต่อผู้ออกใบรับรองใน  
กำรพิจำรณำออกใบรับรองมำตรฐำน เสนอควำมเห็นต่อผู้ออกใบรับรองเพ่ือเพิกถอนใบรับรองมำตรฐำนกรณี
สถำนประกอบกำรมีกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ก ำหนด พิจำรณำเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถำน
ประกอบกำร แจ้งหรือโฆษณำข่ำวสำรด้วยวิธีกำรใด ๆ ตำมที่เห็นสมควร เพ่ือมิให้ประชำชนหลงเข้ำใจผิด 
ซึ่งอำจเป็นอันตรำยเนื่องจำกกำรจัดบริกำรในสถำนประกอบกำร แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร เพ่ือกระท ำกำรใด ๆ 
อันอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่ประกำศก ำหนดไว้ ให้เป็นอ ำนำจและหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร พิจำรณำหรือด ำเนินกำรในเรื่องอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีหรือผู้ออกใบรับรองมอบหมำย  
นอกจำกนั้น ยังมีหน้ำที่สอบควำมรู้ขึ้นทะเบียนรับรองผู้ด ำเนินกำร รับรองหลักสูตรสถำนศึกษำ สถำบันที่ผลิต
พนักงำนผู้ให้บริกำร ให้ข้อแนะน ำต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศฉบับนี้ 

(2) การออกและเพิกถอนใบรับรองมาตรฐาน/การอุทธรณ์  

- สถำนที่ยื่นค ำร้องขอรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรในกรุงเทพมหำนครคือ 
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ในจังหวัดอ่ืน ๆ ให้ยื่น ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถำน
ประกอบกำร โดยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสถำนประกอบกำรประเภทนั้น และตำมแบบแนบท้ำยประกำศ 

- คุณสมบัติของผู้ประกอบกำรและผู้แทนของนิติบุคคลที่ยื่นขอรับรองมำตรฐำน 
ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ไม่เป็นโรคต้องห้ำม (โรคพิษสุรำเรื้อรัง โรคติดยำ
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เสพติดให้โทษอย่ำงร้ำยแรง โรคจิตร้ำยแรง โรคอ่ืนในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำรสถำน
ประกอบกำร) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ รวมทั้งต้องจัดให้มีสถำนประกอบกำร ผู้ด ำเนินกำร ผู้ให้บริกำร และกำรให้บริกำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนด  

- ใบรับรองมำตรฐำนมีอำยุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับรอง และกำรขอต่ออำยุ
จะต้องยื่นค ำร้องขอใบรับรองภำยใน 30 วันก่อนใบรับรองเดิมสิ้นอำยุ และต้องยินยอมให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรตรวจและประเมินมำตรฐำนเพื่อพิจำรณำออกใบรับรอง และตรวจเป็นประจ ำปีละ 1 ครั้ง  

- กรณีสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแล้ว ด ำเนินกำรผิดไป 
จำกมำตรฐำนที่ก ำหนด คณะกรรมกำรจะแจ้งให้แก้ไขภำยในระยะเวลำไม่เกิน 90 วัน และพิจำรณำผ่อนผันได้
ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ถ้ำมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น นอกจำกนั้น ผู้ประกอบกำรต้องแสดงใบรับรองมำตรฐำน
และเครื่องหมำยสัญลักษณ์ “มำตรฐำน สบส.” ไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ชัดเจน ณ สถำนประกอบกำร 

- สถำนประกอบกำรที่ต้องกำรขอเลิกกิจกำรต้องแจ้งขอเลิกกำรรับรองมำตรฐำน
ต่อคณะกรรมกำรฯ ทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันเลิกกิจกำร แต่ยังคงมีกำรพิจำรณำเพิกถอนใบรับรอง
มำตรฐำนจำกกำรประกอบกิจกำรที่เกิดข้ึนก่อนหน้ำ  

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นอุทธรณ์กรณีไม่ได้รับกำรออกใบรับรองมำตรฐำน 
หรือไม่ต่ออำยุใบรับรองมำตรฐำน หรือเพิกถอนกำรรับรองมำตรฐำน โดยท ำเป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ซึ่งจะมีระยะเวลำด ำเนินกำรภำยใน 30 วัน และค ำสั่ง
วินิจฉัยของปลัดกระทรวงสำธำรณสุขถือว่ำเป็นที่สุด 

2) ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอน
ใบอนุญาต และก าหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ  

2.1) กรณีไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อ ผู้รับอนุญำต 
ตั้งสถำนบริกำรขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด และสถำนบริกำรถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตในรอบปีที่ได้รับอนุญำต
รวมกันเกิน 90 วัน  

2.2) กรณีสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อ  

- ด ำเนินกิจกำรสถำนบริกำรโดยไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนมำตรำ 14 มำตรำ 15 มำตรำ 
16 (2) หรือกฎกระทรวงตำมมำตรำ 17 เฉพำะในส่วนที่ไม่ใช่ก ำหนดวันเวลำเปิดปิดสถำนบริกำร ครั้งที่ 1  
เป็นเวลำ 10 วัน เพ่ิมข้ึนเป็น 20 วันในครั้งที่ 2 และเป็น 30 วันในครั้งที่ 3 และครั้งต่อ ๆ ไป 

- ด ำเนินกิจกำรสถำนบริกำรขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 
หรือไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนมำตรำ 13 และมำตรำ 16 (1) (4) ครั้งที่ 1 เป็นเวลำ 30 วัน เพ่ิมขึ้นเป็น 60 วัน 
และครั้งต่อ ๆ ไป 90 วัน 

- ด ำเนินกิจกำรสถำนบริกำรโดยไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนมำตรำ 16 (6) มำตรำ 16/1 
วรรคหนึ่ง มำตรำ 16/2 และมำตรำ 19 หรือกฎกระทรวงตำมมำตรำ 17 เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับก ำหนดวัน
เวลำเปิดปิดสถำนบริกำร ครั้งที่ 1 เป็นเวลำ 60 วัน และครั้งต่อ ๆ ไป 90 วัน  
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- กรณียินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 
ในสถำนบริกำร ให้สั่งพักใช้ใบอนุญำตครั้งละ 90 วัน  

2.3) การเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ จะกระท ำได้ก็ต่อเมื่อกรณีสถำนบริกำร 
ถูกพักกำรใช้ใบอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้นเกิน 1 ครั้ง และรวมกันเกินกว่ำ 120 วัน หรือกรณีผู้รับอนุญำต  
ตั้งสถำนบริกำรเป็นผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดในสถำนบริกำรของตนเอง หรือกรณีที่มีกำรบังคับหรือ
ยอมให้มีกำรค้ำประเวณีทั้งผู้ใหญ่และเด็ก มีกำรบังคับหรือยอมให้มีกำรใช้แรงงำนเด็กในสถำนบริกำร 

3) ประกาศแบบค าขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต ค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 
บัตรประวัติและการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการในบัตรประวัติของพนักงานสถานบริการ ที่ให้ผู้ประกอบใช้
แบบตำมท่ีก ำหนดไว้ในท้ำยประกำศนี้  

3.5 ค าสั่ง 

ค ำสั่งกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ. 2509 ที่ออกโดยกระทรวงมหำดไทย 
จ ำนวน 2 ฉบับ แต่ที่ใช้ปัจจุบัน ได้แก่ ค ำสั่งที่ 7/2551 ที่ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้มีอ ำนำจรับผิดชอบ
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรขออนุญำต กำรขอต่อใบอนุญำต กำรไม่อนุญำต กำรอุทธรณ์
ค ำสั่งไม่อนุญำตให้ตั้งหรือไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต กำรขอเปลี่ยนผู้รับอนุญำตหรือผู้ด ำเนินกิจกำร  
กำรโอนกิจกำร กำรย้ำย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถำนบริกำร กำรตรวจตรำควบคุมสถำนบริกำร  
กำรสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญำต กำรอุทธรณ์ค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือเพิกถอนใบอนุญำต 
และกำรเลิกกิจกำร   
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4. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ4 ระบุถึงพระรำชบัญญัติสถำนบริกำรที่ใช้ในปัจจุบัน 
คือ พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ 
กฎกระทรวง จ ำนวน 10 ฉบับ และประกำศ จ ำนวน 18 ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

4.1 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจำกกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพเป็น
กิจกำรด้ำนบริกำรที่สร้ำงงำนและรำยได้แก่ประเทศเป็นจ ำนวนมำก และเป็นกิจกำรที่ได้รับควำมเชื่อมั่นจำก
ผู้รับบริกำรทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศมำยำวนำน จึงมีผู้ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ
เพ่ิมมำกขึ้นในแต่ละปี แต่ยังไม่มีกฎหมำยก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรนี้เป็นกำรเฉพำะ ผู้ประกอบกิจกำร 
ผู้ด ำเนินกำร และผู้ให้บริกำรจ ำนวนมำกขำดควำมรู้และทักษะในกำรประกอบกิจกำร และกำรให้บริกำรของ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพส่วนใหญ่ไม่ได้มำตรฐำน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภำพ ร่ำงกำย หรือ
จิตใจของผู้รับบริกำร ประกอบกับมีผู้ใช้ค ำว่ำสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพเพ่ือประกอบกิจกำรแฝงอย่ำงอ่ืน
อันส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่มีต่อกิจกำรสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพ สมควรมีกฎหมำยที่ก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพขึ้น  
เป็นกำรเฉพำะ เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำนอันเป็นกำรส่งเสริมสุขภำพของ
ประชำชน และคุ้มครองผู้บริโภค จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย  

2.1) นิยามความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 3) ได้แก่  

“สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ตั้งขึ้นเพ่ือด ำเนินกิจกำร 
ดังต่อไปนี้ 

(1) กิจกำรสปำ อันได้แก่ บริกำรที่เกี่ยวกับกำรดูแลและเสริมสร้ำงสุขภำพโดยวิธีกำร
บ ำบัดด้วยน้ ำและกำรนวดร่ำงกำยเป็นหลัก ประกอบกับบริกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงอีกอย่ำงน้อย
สำมอย่ำง เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล หรือกำรอำบน้ ำ 
นวด หรืออบตัวที่เป็นกำรให้บริกำรในสถำนอำบน้ ำ นวด หรืออบตัวตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร 

(2) กิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริมควำมงำม เว้นแต่กำรนวดเพ่ือสุขภำพหรือ
เพ่ือเสริมควำมงำมในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล หรือในหน่วยบริกำรสำธำรณสุขของ
หน่วยงำนของรัฐ หรือกำรนวดที่เป็นกำรให้บริกำรในสถำนอำบน้ ำ นวด หรืออบตัวตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำน
บริกำร 

(3) กิจกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

“ผู้อนุญำต” หมำยควำมว่ำ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย 

“ผู้รับอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพ 

                                                           
4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเมื่อวนัที่ 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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“ผู้ด ำเนินกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

“ผู้ให้บริกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนให้ท ำหน้ำที่บริกำรเพ่ือสุขภำพ 
ในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

2.2) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มีทั้งหมด 7 หมวด 1 บท
เฉพำะกำล ทั้งหมด 49 มำตรำ ได้แก่ 

หมวด 1 คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (มำตรำ 5 – มำตรำ 11)  
ที่กล่ำวถึงกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ที่มีปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นประธำน
กรรมกำร ข้ำรำชกำรของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพเป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร โดยมีกรรมกำร  
ที่มำจำกหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนได้แก่ อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว อธิบดีกรมกำรปกครอง อธิบดีกรม
พัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ประกอบด้วย 

(1) เสนอนโยบำย แผน และยุทธศำสตร์เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพต่อรัฐมนตรี 

(2) ก ำหนดมำตรกำรในกำรส่งเสริมสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพให้ได้มำตรฐำน 
ตลอดจนกำรส่งเสริมบุคลำกรที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มให้เข้ำถึงและได้รับประโยชน์ 

(3) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรรับรองวุฒิบัตรหรือประกำศนียบัตรที่ผู้ด ำเนินกำรหรือ 
ผู้ให้บริกำรได้รับจำกสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำน หรือองค์กรต่ำง ๆ 

(4) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรทดสอบและประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ด ำเนินกำร 

(5) ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

(6) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
หรือตำมท่ีรัฐมนตรีมอบหมำย 

หมวด 2 ใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียน (มำตรำ 12 - มำตรำ 23) กล่ำวถึง แบบ 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของกำรขอรับใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต แบบใบอนุญำต กำรออกใบแทน
ใบอนุญำต และกำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ดังนี้ 

ผู้ประกอบการ 

(1) ผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต้องมีคุณสมบัติ
ตำมที่ก ำหนด ได้แก่ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย ไม่เป็นคนวิกลจริต ไร้ควำมสำมำรถหรือ
เสมือนไร้ควำมสำมำรถ ไม่ เคยต้องค ำพิพำกษำว่ำท ำผิดเกี่ยวกับเพศ ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ และ 
กำรค้ำประเวณี ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุรำเรื้อรัง หรือติดยำเสพติด
ให้โทษ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ไม่เคยถูก
เพิกถอนใบอนุญำตและยังไม่ครบก ำหนด 2 ปีนับถึงวันยื่นค ำขอ ซึ่งกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญำต  
ผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติดังกล่ำวเช่นเดียวกัน 
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(2) ใบอนุญำตฉบับหนึ่งให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญำตเท่ำนั้น และให้มีอำยุ 
5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่นค ำขอก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ และ  
ให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่ต่ออำยุ  

(3) ผู้รับอนุญำตต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพรำยปีตำมอัตรำ หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ถ้ำไม่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพจนกว่ำจะช ำระค่ำธรรมเนียม และถ้ำยังคงไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมภำยใน 6 เดือนนับแต่วันสั่งพักใช้
ใบอนุญำต จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำต 

(4) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพสิ้นสุดลง เมื่อผู้รับ
อนุญำตตำย กำรสิ้นสุดควำมเป็นนิติบุคคล เลิกประกอบกิจกำร หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต 

(5) กำรโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพให้แก่บุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติตำมที่ก ำหนดสำมำรถกระท ำได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(6) ในกรณีผู้รับอนุญำตถึงแก่ควำมตำยและทำยำทมีควำมประสงค์จะประกอบกิจกำร
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต่อไป ให้ผู้จัดกำรมรดกหรือทำยำทหรือกรณีที่มีทำยำทหลำยคนให้ทำยำท
ด้วยกันนั้นตกลงตั้งทำยำทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตรงตำมก ำหนด ยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำตเพ่ือขอรับโอน
ใบอนุญำตภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย ถ้ำมิได้ยื่นค ำขอภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพนั้นสิ้นสุดลง แต่ในระหว่ำงระยะเวลำกำรยื่นเรื่อง  
ขอโอนใบอนุญำตดังกล่ำว ให้ผู้จัดกำรมรดกหรือทำยำทซึ่งเป็นผู้ยื่นค ำขอรับโอนใบอนุญำตเข้ำประกอบกิจกำร
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเสมือนผู้รับอนุญำต จนกว่ำผู้อนุญำตจะมีค ำสั่ง
ไม่อนุญำต โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(7) ผู้รับอนุญำตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจกำร ให้แจ้งให้ผู้อนุญำตทรำบ พร้อมทั้ง
ส่งคืนใบอนุญำตประกอบกิจกำรแก่ผู้อนุญำตภำยใน 15 นับแต่วันที่เลิกประกอบกิจกำร ทั้งนี้ กำรเลิกประกอบ
กิจกำรไม่เป็นเหตุให้ผู้รับอนุญำตพ้นจำกควำมรับผิดที่มีตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ผู้ด าเนินการ 

กรณีผู้ด ำเนินกำรมีควำมประสงค์ด ำเนินกำรต้องได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรจำก
ผู้อนุญำต กำรขอรับใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต แบบใบอนุญำต กำรออกใบแทนใบอนุญำต และกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง โดยต้อง
มีคุณสมบัติ ประกอบด้วย มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิบัตรหรือประกำศนียบัตรด้ำนกำรบริกำรเพ่ือ
สุขภำพที่ได้รับกำรรับรองจำกกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ผ่ำนกำรทดสอบและประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
จำกกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ไม่เป็นคนวิกลจริต ไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ไม่เคยต้อง
ค ำพิพำกษำว่ำท ำผิดเกี่ยวกับเพศ ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ และกำรค้ำประเวณี ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ
อันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุรำเรื้อรัง หรือติดยำเสพติดให้โทษ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรและยัง
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ไม่ครบก ำหนด 1 ปีนับถึงวันยื่นค ำขอ ซึ่งกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติ
บุคคล ต้องมีคุณสมบัติดังกล่ำวเช่นเดียวกัน 

ผู้ให้บริการ 

กรณีผู้ให้บริกำรมีควำมประสงค์ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรต่อผู้อนุญำต ต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง และต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วย มีอำยุไม่
ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิบัตรหรือประกำศนียบัตรด้ำนกำรบริกำรเพ่ือสุขภำพที่ได้รับกำรรับรองจำกกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ไม่เป็นผู้
เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุรำเรื้อรัง หรือติดยำเสพติดให้โทษ 

หมวด 3 หน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการ (มำตรำ 24 - มำตรำ 29)  
กล่ำวถึงแนวทำงกำรปฏิบัติของผู้รับอนุญำตประกอบกิจกำรและผู้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

หน้าที่ของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ ต้องประกอบกิจกำรให้ตรงตำมประเภทของ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตำมท่ีระบุไว้ในใบอนุญำต โดย 

(1) กำรใช้ชื่อสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และกำรต้องมีผู้ด ำเนินกำร ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีประกำศก ำหนด 

(2) มำตรฐำนด้ำนสถำนที่ ควำมปลอดภัย และกำรให้บริกำรในสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพแต่ละประเภท ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

(3) ผู้รับอนุญำตต้องมีหน้ำที่ในกำรแสดงใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่ระบุไว้ในใบอนุญำต จัดให้มี
ผู้ด ำเนินกำรอยู่ประจ ำสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตลอดเวลำท ำกำร พร้อมทั้งแสดงชื่อผู้ด ำเนินกำรไว้ใน  
ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย จัดท ำทะเบียนประวัติผู้ด ำเนินกำรและผู้ให้บริกำร รักษำมำตรฐำนด้ำนสถำนที่  
ควำมปลอดภัย และกำรให้บริกำรให้เป็นไปตำมที่ได้รับอนุญำต รับผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรเท่ำนั้น  
เข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ไม่โฆษณำในลักษณะใช้ข้ อควำมอันเป็นเท็จ โอ้อวดเกิน 
ควำมเป็นจริง ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรให้บริกำรเพ่ือสุขภำพ และมีลักษณะส่อไป
ในทำงลำมกอนำจำร ควบคุมดูแลมิให้สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่  
ผู้อำศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ำมมิให้มีกำรจัดสถำนที่หรือสิ่งอ่ืนใดส ำหรับให้ผู้ให้บริกำรแสดงตนเพ่ือให้สำมำรถ
เลือกผู้ให้บริกำรได้ ควบคุมดูแลมิให้มีกำรลักลอบหรือมีกำรค้ำประเวณี หรือมีกำรกระท ำหรือบริกำรที่ขัดต่อ
กฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ห้ำมมิให้หรือยินยอมหรือ
ปล่อยปละละเลยให้มีกำรจ ำหน่ำยหรือเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ยำสูบในสถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ ห้ำมมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดในสถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ห้ำมมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอำกำรมึนเมำจนประพฤติตนวุ่นวำย
หรือครองสติไม่ได้เข้ำไปในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพระหว่ำงเวลำท ำกำร ห้ำมมิให้หรือยินยอมหรือ  
ปล่อยปละละเลยให้มีกำรน ำอำวุธเข้ำไปในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 

หน้าที่ของผู้ด าเนินการ มีหน้ำที่จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับบริกำรหรือคู่มือกำรใช้
อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ และพัฒนำผู้ให้บริกำรให้สำมำรถให้บริกำรได้ตำมคู่มือที่
จัดท ำขึ้น  ควบคุมดูแลกำรบริกำร อุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง  ๆ ให้ได้มำตรฐำน  
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ถูกสุขลักษณะ และใช้ได้อย่ำงปลอดภัย สอบถำมและบันทึกข้อมูลสุขภำพพ้ืนฐำน และคัดกรองผู้รับบริกำรเพื่อ
จัดบริกำรที่เหมำะสมแก่สุขภำพของผู้รับบริกำร ควบคุมดูแลผู้ให้บริกำรให้ปฏิบัติตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
เคร่งครัด และควบคุมดูแลมิให้ผู้ให้บริกำรออกไปให้บริกำรนอกสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพในเวลำท ำงำน  
จัดให้มีมำตรกำรดูแลควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และป้องกันมิให้ผู้รับบริกำร ผู้ให้บริกำร และบุคคลซึ่ง
ท ำงำนในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพถูกล่วงละเมิดทำงเพศ รวมทั้งมีหน้ำที่ตำมมำตรำ 28 (9) (10) (11) 
(12) และ (13) ที่เกี่ยวกับกำรควบคุมดูแลไม่ให้มีกำรลักลอบหรือค้ำประเวณี กำรกระท ำที่ขัดต่อกฎหมำย 
ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี กำรจ ำหน่ำยหรือเสพเครื่องดื่มมึนเมำและยำสูบ กำรกระท ำผิดเกี่ยวกับ
ยำเสพติด กำรปล่อยให้ผู้มีอำกำรมึนเมำประพฤติวุ่นวำย และกำรปล่อยให้มีกำรน ำอำวุธเข้ำไปในสถำน
ประกอบกำรด้วย 

หมวด 4 การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการลบชื่อออกจาก
ทะเบียน (มำตรำ 30 - มำตรำ 34) กล่ำวถึง อ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรกับผู้รับอนุญำต
และผู้ด ำเนินกำรที่ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้บัญญัติไว้ภำยใต้พระรำชบัญญัตินี้ โดยผู้อนุญำตมีอ ำนำจ
สั่งพักใช้ใบอนุญำตของผู้รับอนุญำตและผู้ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งผู้รับอนุญำตและผู้ด ำเนินกำร
จะต้องปฏิบัติตำม ในขณะที่ อธิบดีมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำตผู้รับอนุญำตและผู้ด ำเนินกำรในกรณีที่  
ผู้รับอนุญำตและผู้ด ำเนินกำรขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด หรือฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ท่ีบัญญัติไว้ หรือฝ่ำฝืน
ค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำต ทั้งนี้ ผู้รับอนุญำตที่เป็นบุคคลธรรมดำยังคงสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้อีก 60 วัน
หลังจำกมีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต และถ้ำเป็นนิติบุคคล ให้ผู้รับอนุญำตแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
แทนภำยใน 30 วันหลังจำกมีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต ส ำหรับผู้ให้บริกำรหำกขำดคุณสมบัติห รือมีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนด ให้ผู้อนุญำตลบชื่อผู้ให้บริกำรนั้นออกจำกทะเบียน  

หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่  (มาตรา 35 - มาตรา 37) กล่ำวถึง อ ำนำจของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และกำรแสดงบัตรประจ ำตัวต่อบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนด โดยสำมำรถเข้ำไปในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพในระหว่ำง
เวลำท ำกำรของสถำนที่นั้น เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ เก็บอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ 
และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรให้บริกำรเพ่ือสุขภำพในปริมำณพอสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่ ำงใน 
กำรตรวจสอบหรือวิเครำะห์ ยึดหรืออำยัดอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ ตลอดจนภำชนะ
บรรจุ หีบห่อ ฉลำกและเอกสำรก ำกับ และเอกสำรหรือวัตถุอ่ืนใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำจะเกี่ยวข้องกับ  
กำรกระท ำควำมผิด มีหนังสือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำ หรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่จ ำเป็นเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และให้ผู้รับอนุญำต ผู้ด ำเนินกำร ผู้ให้บริกำร หรือบุคคลซึ่งเป็น
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพนั้นอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

หมวด 6 การอุทธรณ์  (มำตรำ 38 - มำตรำ 40) กล่ำวถึง สิทธิของผู้รับอนุญำต 
ผู้ด ำเนินกำร หรือผู้ให้บริกำรในกำรอุทธรณ์ต่อกำรไม่ออกใบอนุญำต ไม่ให้ต่ออำยุใบอนุญำต ไม่ให้โอน
ใบอนุญำต ไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำร หรือถูกพักใช้ใบอนุญำต ถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรือถูกลบชื่อ
ออกจำกทะเบียน โดยจัดท ำเป็นหนังสือยื่นต่อปลัดกระทรวงมหำดไทยภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
แต่ไม่ท ำให้ทุเลำกำรบังคับตำมค ำส่งพักใช้ใบอนุญำต ค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต หรือค ำสั่งลบชื่อออกจำก
ทะเบียน ซึ่งค ำวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
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หมวด 7 บทก าหนดโทษ  (มำตรำ 41 - มำตรำ 48) กล่ำวถึงโทษที่ จะได้รับ 
ในควำมผิดแต่ละประเภท ดังนี้ 

(1) กำรใช้ชื่อหรือค ำแสดงชื่อในธุรกิจที่มีควำมหมำยเช่นเดียวกับในบทนิยำมค ำว่ำ 
“สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ” โดยมิได้รับอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 40,000 
บำท และผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 12 ที่ก ำหนดให้กำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต้องได้รับ
ใบอนุญำต ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(2) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 20 ที่ก ำหนดให้ผู้ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ
ต้องได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 20,000 บำท 

(3) ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 24 ที่ก ำหนดให้ผู้รับอนุญำตต้องประกอบกิจกำร 
ให้ตรงตำมประเภทของสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่ระบุไว้ในใบอนุญำต ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 
40,000 บำท 

(4) ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 28 (9) (10) (11) (12) หรือ (13) 
ที่ก ำหนดให้ต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีกำรลักลอบหรือมีกำรค้ำประเวณี หรือกำรกระท ำที่ขัดต่อกฎหมำย ควำม
สงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี ต้องไม่ปล่อยให้มีกำรจ ำหน่ำยหรือเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์
ยำสูบกำรมียำเสพติด กำรให้มีผู้มีอำกำรมึนเมำจนประพฤติตนวุ่ นวำย และกำรให้มีกำรน ำอำวุธ 
เข้ำไปในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ หรือผู้ด ำเนินกำรผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 29 วรรค 2  
ที่ก ำหนดให้ต้องควบคุมดูแลกำรบริกำร อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง  ๆ ให้ได้มำตรฐำน  
ถูกสุขลักษณะ และใช้ได้อย่ำงปลอดภัย เหล่ำนี้ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 30,000 บำท 

(5) ผู้ ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 35 วรรค 2 ที่ก ำหนดให้ผู้รับอนุญำต 
ผู้ด ำเนินกำร ผู้ให้บริกำร หรือบุคคลซึ่งเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต้องอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 10,000 บำท 

(6) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจำกกำรสั่งกำร หรือกำรกระท ำของบุคคลใด หรือไม่สั่งกำร หรือไม่กระท ำกำรอันเป็นหน้ำที่ที่ต้องกระท ำ
ของกรรมกำรผู้จัดกำร หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตำมที่
บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ ด้วย 

(7) บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้ผู้อนุญำตมีอ ำนำจเปรียบเทียบได้ 
ตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกำศก ำหนด และเมื่อผู้ต้องหำช ำระเงินค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทียบภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

บทเฉพาะกาล (มาตรา 49) ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำร ผู้ด ำเนินกำร และ 
ผู้ให้บริกำรในสถำนที่เพ่ือสุขภำพที่ได้รับกำรรับรองตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ก ำหนดสถำนที่
เพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริมสวย มำตรฐำนของสถำนที่ กำรบริกำร ผู้ให้บริกำร หลักเกณฑ์ และวิธีกำรตรวจสอบ
เพ่ือกำรรับรองให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนส ำหรับสถำนที่ เพ่ือสุขภำพตำมพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร  
พ.ศ. 2551 อยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร  ค ำขอรับ
ใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร หรือค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรต่อผู้อนุญำตภำยใน 180 วันนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อยื่นค ำขอรับใบอนุญำตหรือค ำขอขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ประกอบกิจกำร 
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ด ำเนินกำร หรือให้บริกำรต่อไปได้จนกว่ำจะได้รับแจ้งค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจำก 
ผู้อนุญำต แล้วแต่กรณี 

นอกจำกนั้น ยังมีกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียม ได้แก่ 

- ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพ 

ฉบับละ 10,000 บำท 

- ใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร ฉบับละ 1,500 บำท 

กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ครั้งละ
เท่ำกับค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประเภทและขนำดนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
- ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ 500 บำท 
- กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต ฉบับละ 500 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำร

เพ่ือสุขภำพรำยปี 
ปีละ 1,000 บำท 

2.3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขเป็น 
ผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎกระทรวงก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพ่ือ
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ นอกจำกนั้น มีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ที่เป็นข้ำรำชกำรพลเรือน หรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญระดับปฏิบัติกำรหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพหรือผู้ที่รับมอบหมำยเป็นผู้อนุญำต 
และปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และคณะกรรมกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

2.4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ขอรับอนุญำต ผู้รับอนุญำตที่เป็น 
ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ผู้ด ำเนินกำรที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ผู้ให้บริกำรที่เป็นผู้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนให้ท ำหน้ำที่
บริกำรเพ่ือสุขภำพในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และหน่วยงำนผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้พระรำชบัญญัตินี้ 

4.2 กฎกระทรวง 

กฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 สรุปสำระส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560  
ที่กล่ำวถึง กำรขอรับอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และกำรออกใบอนุญำต กำรขอ 
ต่ออำยุใบอนุญำต และกำรให้ต่ออำยุใบอนุญำต กำรขอโอนใบอนุญำต กำรขอรับโอนใบอนุญำต และ  
กำรอนุญำต กำรขอและกำรออกใบแทนใบอนุญำต และกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต ที่ก ำหนด
จะต้องยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรและหลักฐำนให้ครบถ้วน ณ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 
ส ำหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กรณีพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน หรือพ้ืนที่อ่ืนตำมที่
อธิบดีก ำหนด โดยจะต้องเป็นไปตำมแบบค ำขอที่อธิบดีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเช่นกัน ดังนี้ 
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1.1) การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เอกสำรและหลักฐำนจะต้องถูกต้องและครบถ้วน 
รวมทั้งผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 13 ในพระรำชบัญญัติสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 และสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  
ในกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในมำตรำ 26 กรณีไม่ได้รับอนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์ภำยใน  
7 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำต และเมื่อได้รับค ำสั่งอนุญำตให้ผู้ขอรับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่ำว  

1.2) การขอต่ออายุใบอนุญาต และการให้ต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นค ำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตต่อผู้อนุญำตพร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนที่ถูกต้องและครบถ้วนตำมแบบค ำขอต่ออำยุภำยใน 90 
วันก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ รวมทั้งผู้ขอต่อใบอนุญำตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 
13 ในพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 และสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพเป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในมำตรำ 26 กรณีไม่ได้รับอนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำตมี
สิทธิอุทธรณ์ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำต และเมื่อได้รับค ำสั่งอนุญำตให้ผู้ขอรับใบอนุญำตช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่ำว  

1.3) การขอโอนใบอนุญาต การขอรับโอนใบอนุญาต และการอนุญาต ผู้รับอนุญำต 
ที่ต้องกำรจะโอนใบอนุญำตให้แก่บุคคลอ่ืนต้องยื่นค ำขอโอนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำตพร้อมด้วยเอกสำรและ
หลักฐำนที่ถูกต้องและครบถ้วนตำมแบบค ำขอโอนใบอนุญำต รวมทั้งผู้รับโอนใบอนุญำตต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 13 ในพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 และผู้รับ
อนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำต และในกรณีที่ผู้รับอนุญำตถึงแก่ควำมตำย 
หำกผู้จัดกำรมรดกหรือทำยำทประสงค์จะประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต่อไป ให้ยื่นค ำขอรับ
โอนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำต พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมท่ีระบุไว้ในแบบค ำขอรับโอนใบอนุญำตภำยใน 
90 วันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย  

1.4) การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ในกรณีที่ใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรือ
ช ำรุดในสำระส ำคัญ ให้ผู้รับอนุญำตยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำต พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำน
ตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญดังกล่ำว รวมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญำตฉบับเดิมที่ช ำรุดหรือยื่นหลักฐำนกำรแจ้งควำมกรณี
สูญหำยหรือถูกท ำลำย และเมื่อได้รับค ำสั่งอนุญำตให้ผู้ขอรับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตภำยใน 
60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่ำว 

1.5) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต ผู้รับอนุญำตที่ต้องกำรจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตต้องยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำตพร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนที่ถูกต้องและครบถ้วนตำม
แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญำต และเมื่อได้รับค ำสั่งอนุญำตให้ผู้ขอรับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่ำว 

2) กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560  
กล่ำวถึงกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ กำรออกใบแทนใบอนุญำต และ
กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต ที่ก ำหนดจะต้องยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรและหลักฐำนให้ครบถ้วน 
ณ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ส ำหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และที่ส ำนักงำน



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-69 

สำธำรณสุขจังหวัด กรณีพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน หรือพ้ืนที่อ่ืนตำมที่อธิบดีก ำหนด โดยจะต้องเป็นไปตำมแบบค ำขอ  
ที่อธิบดีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเช่นกัน ดังนี้ 

2.1) การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ เอกสำรและหลักฐำนจะต้องถูกต้องและ
ครบถ้วน รวมทั้งผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 21 ในพระรำชบัญญัติ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 หำกมีกำรแก้ไขต้องรีบด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง และถ้ำมีค ำสั่งไม่อนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่ง 
ไม่อนุญำต และเมื่อได้รับกำรอนุญำต ให้ผู้ขอรับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตภำยใน 60 วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

2.2) การขอใบแทนใบอนุญาต ในกรณีที่ ใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดใน
สำระส ำคัญ ให้ผู้ด ำเนินกำรยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำต พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่
ระบุไว้ในแบบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือ
ช ำรุดในสำระส ำคัญดังกล่ำว รวมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญำตฉบับเดิมที่ช ำรุดหรือยื่นหลักฐำนกำรแจ้งควำมกรณี 
สูญหำยหรือถูกท ำลำย หำกมีกำรแก้ไขต้องรีบด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และต้อง
มีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมหำกได้รับอนุญำตแล้ว ทั ้งนี ้ ในกำรออกใบแทนใบอนุญำต ให้ผู ้อนุญำตออก
ใบอนุญำตใหม่ตำมใบอนุญำตเดิม โดยให้ก ำกับค ำว่ำ “ใบแทน” ไว้ที่มุมบนด้ำนซ้ำย และระบุวัน เดือน ปี 
ที่ออกใบแทนใบอนุญำตไว้ด้วย 

2.3) การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ ให้ยื่นค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรดังกล่ำวต่อ 
ผู้อนุญำต พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต 
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง หำกมีกำรแก้ไขต้องรีบด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง และต้องมีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมหำกได้รับอนุญำตแล้ว ทั้งนี้ ในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรใน
ใบอนุญำต ให้ผู้อนุญำตออกใบอนุญำตใหม่โดยมีสำระส ำคัญตำมใบอนุญำตเดิม เว้นแต่รำยกำรที่เปลี่ยนแปลง
แก้ไข และให้ประทับตรำยกเลิกกำรใช้ใบอนุญำตเดิมด้วยอักษรสีแดง 

3) กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 
กล่ำวถึงกำรขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำร กำรออกใบแทนใบอนุญำต และกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำร  
ในใบอนุญำต ที่ก ำหนดจะต้องยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรและหลักฐำนให้ครบถ้วน ณ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
กระทรวงสำธำรณสุข ส ำหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กรณีพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน 
หรือพ้ืนที่ อ่ืนตำมที่อธิบดีก ำหนด โดยจะต้องเป็นไปตำมแบบค ำขอที่อธิบดีก ำหนดโดยประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำเช่นกัน ดังนี้ 

3.1) การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ เอกสำรและหลักฐำนจะต้องถูกต้องและครบถ้วน 
รวมทั้ง ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 23 ในพระรำชบัญญัติ  
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 หำกมีกำรแก้ไขต้องรีบด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง และถ้ำมีค ำสั่งไม่อนุญำต ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำต 
และเม่ือได้รับกำรอนุญำต ให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบรับรองภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

3.2) การขอใบแทนใบอนุญาต  ในกรณีที่ ใบรับรองสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดใน
สำระส ำคัญ ให้ผู้ให้บริกำรยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำต พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่
ระบุไว้ในแบบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือ



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-70 

ช ำรุดในสำระส ำคัญดังกล่ำว รวมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญำตฉบับเดิมที่ช ำรุดหรือยื่นหลักฐำนกำรแจ้งควำมกรณี  
สูญหำยหรือถูกท ำลำย หำกมีกำรแก้ไขต้องรีบด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้  
ในกำรออกใบแทนใบรับรอง ให้ผู ้อนุญำตออกใบรับรองใหม่ตำมใบรับรองเดิม โดยให้ ก ำกับค ำว่ำ  
“ใบแทน” ไว้ที่มุมบนด้ำนซ้ำย และระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนใบรับรองไว้ด้วย  

3.3) การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ ให้ยื่นค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรดังกล่ำวต่อ 
ผู้อนุญำต พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบรับรอง 
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง หำกมีกำรแก้ไขต้องรีบด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง ทั้งนี้  ในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบรับรอง ให้ผู้อนุญำตออกใบรับรองใหม่โดยมี
สำระส ำคัญตำมใบอนุญำตเดิม เว้นแต่รำยกำรที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข และให้ประทับตรำยกเลิกกำรใช้ใบรับรอง
เดิมด้วยอักษรสีแดง 

4) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและการช าระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี พ.ศ. 2564  

4.1) ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระ  

(1) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรสปำ 

- พ้ืนที่กำรให้บริกำรไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร ฉบับละ 1,000 บำท 
- พ้ืนที่กำรให้บริกำรเกิน 100 ตำรำงเมตรแต่ไม่เกิน 

200 ตำรำงเมตร 
ฉบับละ 3,000 บำท 

- พ้ืนที่กำรให้บริกำรเกิน 200 ตำรำงเมตรแต่ไม่เกิน 
400 ตำรำงเมตร 

ฉบับละ 6,000 บำท 

- พ้ืนที่กำรให้บริกำรเกิน 400 ตำรำงเมตร ฉบับละ 10,000 บำท 

(2) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรนวดเพ่ือ
สุขภำพหรือเพ่ือเสริมควำมงำม 

- พ้ืนที่กำรให้บริกำรไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร ฉบับละ 500 บำท 
- พ้ืนที่กำรให้บริกำรเกิน 100 ตำรำงเมตรแต่ไม่เกิน 

200 ตำรำงเมตร 
ฉบับละ 1,500 บำท 

- พ้ืนที่กำรให้บริกำรเกิน 200 ตำรำงเมตรแต่ไม่เกิน 
400 ตำรำงเมตร 

ฉบับละ 3,000 บำท 

- พ้ืนที่กำรให้บริกำรเกิน 400 ตำรำงเมตร ฉบับละ 5,000 บำท 

(3) ใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร ฉบับละ 1,00 บำท 

(4) กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  ครั้งละ
เท่ำกับค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตำม (1) หรือ (2) 

(5) ใบแทนใบอนุญำตตำม (1) (2) หรือ (3) ฉบับละ 300 บำท 

(6) กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตตำม (1) (2) หรือ (3) ครั้งละ 300 บำท 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-71 

(7) ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพรำยปีส ำหรับ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตำม (1) ปีละ 1,000 บำท 

(8) ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพรำยปีส ำหรับ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตำม (2) ปีละ 500 บำท 

4.2) การด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

(1) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพรำยปีในปีแรก พร้อมกับช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต และให้ถือว่ำวันที่ช ำระค่ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวเป็นวันครบก ำหนดช ำระค่ำธรรมเนียมในปีต่อ ๆ ไปตลอดระยะเวลำที่ยังประกอบกิจกำรอยู่ 

(2) ผู้รับอนุญำตต้องแสดงหลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพรำยปีไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ชัดเจน ณ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพนั้น 

(3) จะต้องยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรและหลักฐำนให้ครบถ้วน ณ กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ส ำหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กรณีพ้ืนที่
จังหวัดอ่ืน หรือพ้ืนที่อ่ืนตำมที่อธิบดีก ำหนด โดยจะต้องเป็นไปตำมแบบค ำขอที่อธิบดีก ำหนดโดยประกำศ  
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ทั้งนี้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 รัฐบำลโดยกระทรวงสำธำรณสุข 
จึงได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพรำยปีให้กับ  
ผู้รับอนุญำตประกอบกิจกำรประเภทกิจกำรสปำ และประเภทกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริมควำมงำม 
เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 มีนำคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

5) กฎกระทรวงก าหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ. 2560 ที่กล่ำวถึงบริกำรอื่นในกิจกำรสปำ
จ ำนวน 29 รำยกำร ได้แก่ กำรขัดผิวกำย กำรขัดผิวหน้ำ กำรใช้ผ้ำห่มร้อน กำรท ำควำมสะอำดผิวกำย  
กำรท ำสะอำดผิวหน้ำ กำรท ำสมำธิ กำรนวดหน้ำ กำรบริกำรอำหำรหรือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภำพ กำรบ ำรุงผิวกำย 
กำรบ ำรุงผิวหน้ำ กำรประคบด้วยควำมเย็น กำรประคบด้วยหินร้อน กำรปรับสภำพผิวหน้ำ กำรแปรงผิว  
กำรพอกผิวกำย กำรพอกผิวหน้ำ กำรพันตัว กำรพันร้อน กำรอบซำวน่ำ กำรอบไอน้ ำ กำรอำบด้วยทรำยร้อน 
ชิบอล ไทเก็ก ไทชิ พิลำทิส ฟิตบอล โยคะ ฤำษีดัดตน และแอโรบิก 

6) กฎกระทรวงก าหนดให้กิ จการดูแลผู้ สู งอายุหรือผู้ มีภาวะพึ่ งพิ งเป็นกิจการอ่ืน 
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ที่กล่ำวถึงควำมหมำยของค ำว่ำ “กิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือ
ผู้มีภำวะพ่ึงพิง” หมำยควำมถึง กิจกำรที่ ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรดูแล ส่ งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภำพ หรือ 
กำรประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ โดยวิธีกำรจัดกิจกรรมในระหว่ำงวัน 
หรือกำรช่วยเหลือในกำรด ำรงชีพ หรือกำรจัดสถำนที่เพ่ือพ ำนักอำศัย หรือสถำนที่บริบำลดูแลผู้สูงอำยุหรือ  
ผู้มีภำวะพ่ึงพิง เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล โดยก ำหนดให้
เป็นกิจกำรอ่ืนในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ทั้งนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะได้แก่ (1) กำรให้บริกำรดูแล
ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงระหว่ำงวัน ที่มีกำรจัดกิจกรรมกำรดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุหรือ  
ผู้มีภำวะพ่ึงพิง โดยไม่มีกำรพักค้ำงคืน (2) กำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุ ที่มีกำรจัดกิจกรรมกำรดูแล ส่งเสริม 
และฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุ โดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย และ (3) กำรให้บริกำรดูแลและประคับประคอง



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-72 

ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง ที่มีกำรจัดกิจกรรมกำรดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะ
พ่ึงพิง โดยมีกำรพักค้ำงคืน 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุและผู้มีภำวะพ่ึงพิง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในวันก่อน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร 
หรือค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรต่อผู้อนุญำตภำยใน 180 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเมื่อ
ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตหรือค ำขอขึ้นทะเบียนแล้ว สำมำรถประกอบกิจกำร ด ำเนินกำร หรือให้บริกำรต่อไปได้
จนกว่ำจะได้รับแจ้งไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจำกผู้อนุญำต 

7) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม  
พ.ศ. 2560 ที่กล่ำวถึงมำตรฐำนด้ำนสถำนที่ มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย และมำตรฐำนด้ำนกำรให้บริกำร  
ที่สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรสปำ และกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริมควำมงำม  
ต้องปฏิบัติตำม ดังนี้ 

7.1) มาตรฐานด้านสถานที่ ประกอบด้วย 

- ในกรณีที่ใช้พ้ืนที่ประกอบกิจกำรอยู่ในอำคำรเดียวกันกับกำรประกอบกิจกำรอ่ืน 
ต้องแบ่งเขตพ้ืนที่บริเวณให้ชัดเจน และกิจกำรอ่ืนนั้นต้องไม่ใช่กิจกำรสถำนบริกำรที่เป็นสถำนอำบน้ ำ นวด 
หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริกำรให้แก่ลูกค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร รวมทั้งต้องไม่รบกวนต่อกำรให้บริกำร  
ในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพด้วย รวมทั้งพ้ืนที่ภำยในสถำนประกอบกำรจะต้องไม่มีช่องทำงที่ให้  
ผู้ให้บริกำรหรือผู้รับบริกำรไปมำหำสู่กันกับสถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร 

- กรณีสถำนประกอบกำรมีกำรให้บริกำรหลำยประเภทรวมอยู่ในอำคำรเดียวกันหรือ
สถำนที่เดียวกัน จะต้องมีกำรแบ่งสัดส่วนกำรให้บริกำรให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนจะต้องมีพ้ืนที่และลักษณะ
ตำมมำตรฐำนของกำรให้บริกำรแต่ละประเภท 

- บริเวณพ้ืนที่ที่มีกำรใช้น้ ำในกำรให้บริกำร พ้ืนควรท ำด้วยวัสดุที่กันลื่น 

- จัดให้มีแสงสว่ำงที่เพียงพอในกำรให้บริกำรแต่ละพ้ืนที่ และมีกำรระบำยอำกำศ
เพียงพอ และไม่มีกลิ่นอับทึบ 

- มีกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ ำเสียที่ถูกหลักสุขำภิบำล และมีกำรควบคุม
พำหะน ำโรคอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 

- มีกำรจัดบริเวณสถำนที่ที่ให้บริกำรที่เหมำะสม โดยกรณีให้บริกำรเฉพำะบุคคลต้อง
ไม่มีลักษณะมิดชิดหรือลับตำจนเกินไป 

- จัดให้มีกำรตกแต่งสถำนที่ที่เหมำะสม โดยจะต้องไม่มีลักษณะที่ท ำให้เสื่อมเสีย
ศีลธรรม หรือขัดต่อวัฒนธรรมและประเพณีอันดี 

- เฉพำะสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรสปำที่ต้องจัดให้มีห้องอำบน้ ำ 
ห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ำ และตู้เก็บเสื้อผ้ำที่สะอำด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอ
และต้องแยกส่วนส ำหรับชำยและหญิง 
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- เฉพำะสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริม
ควำมงำมที่ต้องจัดให้มีห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ำ และตู้เก็บเสื้อผ้ำที่สะอำด ถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัยและเพียงพอและต้องแยกส่วนส ำหรับชำยและหญิง รวมทั้งอำจจัดให้มีห้องอำบน้ ำด้วย 

7.2) มาตรฐานด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย 

- มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลไว้ในสถำนประกอบกำรและพร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำที่มี
กำรให้บริกำร 

- มีป้ำยหรือข้อควำมเพ่ือแสดง หรือเตือนให้ผู้รับบริกำรระมัดระวังอันตรำยหรือ
บริเวณท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยอันตรำย 

- มีกำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดอย่ำงถูกสุขลักษณะหลังจำก 
กำรใช้งำนและให้บริกำรก่อนมีกำรน ำกลับมำใช้ให้บริกำรครั้งต่อไป และต้องน ำอุปกรณ์และเครื่องมือไป  
ผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อที่สำมำรถฆ่ำและควบคุมเชื้อได้ทุกครั้งหลังจำกกำรใช้งำนและให้บริกำรในกรณีที่มี  
ควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อโรค 

- จัดให้ผู้ให้บริกำรต้องใส่หน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งเพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อจำก
ระบบทำงเดินหำยใจในกรณีที่มีกำรให้บริกำรที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริกำร 

- มีระบบกำรเก็บและป้องกันกำรติดเชื้อจำกมูลฝอยที่เหมำะสม ถูกสุขลักษณะและ 
มีวิธีกำรควบคุมกำรติดเชื้อหรือกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรค 

- มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต ำแหน่งที่เห็นชัดเจน
อย่ำงน้อย 1 เครื่อง ณ บริเวณทำงเข้ำออกหลักของสถำนประกอบกำร 

- เฉพำะสถำนประกอบกำรที่ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรอบไอน้ ำ กำรอบซำวน่ำ หรือ 
มีกำรใช้อ่ำงน้ ำวน บ่อน้ ำร้อนหรือน้ ำเย็น ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริกำรอ่ืนใดที่มีกำรใช้ควำมร้อนหรือควำมเย็น
อันอำจก่อให้เกิดอันตรำยไว้บริกำร ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีพนักงำนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ  
ควำมช ำนำญในกำรให้บริกำรและกำรใช้อุปกรณ์เป็นอย่ำงดีเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลกำรให้บริกำรและ  
ใช้อุปกรณ์ดังกล่ำวทั้งในขณะใช้งำนและหลังกำรใช้งำน มีนำฬิกำที่สำมำรถมองเห็น อ่ำนเวลำได้โดยง่ำยและ
ชัดเจนจำกจุดที่ผู้รับบริกำรก ำลังใช้บริกำรอยู่ มีระบบฉุกเฉินซึ่งสำมำรถหยุดกำรท ำงำนของอุปกรณ์ต่ำง  ๆ ได้
โดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดจำกภำวะซึ่งอำจเป็นอันตรำยต่อผู้รับบริกำร และกำรเข้ำถึงเพ่ือใช้ระบบฉุกเฉินนั้ น
ต้องสำมำรถกระท ำได้โดยง่ำยและสะดวกในเวลำที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุม
อุณหภูมิอัตโนมัติ และเครื่องตั้งเวลำเพ่ือให้พนักงำนผู้รับผิดชอบอุปกรณ์สำมำรถปรับและควบคุมอุณหภูมิให้
อยู่ในสภำวะที่ปลอดภัยส ำหรับผู้รับบริกำรตลอดเวลำ 

- เฉพำะสถำนประกอบกำรประเภทกิจกำรสปำต้องมีระบบคัดกรองผู้รับบริกำร ที่อำจ
มีควำมเสี่ยงต่อกำรเข้ำใช้บริกำรในบำงแผนก โดยเฉพำะต้องไม่อนุญำตให้สตรีตั้งครรภ์ ผู้ใช้ยำบำงประเภท  
ที่อำจเกิดปัญหำได้เมื่อเข้ำใช้อุปกรณ์บำงชนิด ผู้ที่เพ่ิงจะดื่มสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรื อเมำสุรำ 
ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบำหวำนและผู้ป่วยโรคหัวใจเข้ำใช้อุปกรณ์ หรือบริกำรที่เสี่ยงต่อภำวะนั้น 
รวมทั้งต้องดูแลและควบคุมคุณภำพน้ ำที่ใช้ส ำหรับให้บริกำรให้มีคุณสมบัติทำงเคมีที่ปลอดภัยและไม่เป็น  
แหล่งแพร่เชื้อโรค 
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- เฉพำะสถำนประกอบกำรประเภทกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพหรือกิจกำรนวดเพ่ือเสริม
ควำมงำมต้องระมัดระวังมิให้ผู้รับบริกำรที่มีควำมเสี่ยงจำกอำยุหรือภำวะโรคประจ ำตัวมำใช้บริกำรอันอำจเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ 

7.3) มาตรฐานด้านการให้บริการ ต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ได้แก่ ต้องไม่ฝ่ำฝืน
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบโรคศิลปะ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรสถำนบริกำรหรือกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล ต้องแสดงรำยกำรกำรให้บริกำรและ  
อัตรำค่ำบริกำรไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่ำยหรือสำมำรถตรวจสอบได้ ณ สถำนประกอบกำร ต้องไม่จัดให้
มีบริกำรอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรให้บริกำรในสถำนประกอบกำร ต้องก ำหนดให้มีเครื่องแบบส ำหรับ  
ผู้ให้บริกำรที่รัดกุม สุภำพ สะอำดเรียบร้อย และสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน โดยมีป้ำยชื่อผู้ให้บริกำรติดไว้  
ที่บริเวณหน้ำอก และมีกำรก ำหนดเวลำปิดเปิดที่ชัดเจนและแน่นอน โดยอยู่ระหว่ำง 06.00 – 24.00 น. ทั้งนี้ 
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรสปำต้องมีกำรจัดท ำทะเบียนประวัติผู้รับบริกำรไว้เป็นหลักฐำน
ด้วยตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนด  

8) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563 ที่กล่ำวถึงมำตรฐำน
ด้ำนสถำนที่ มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย และมำตรฐำนด้ำนกำรให้บริกำร ที่สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ
ประเภทกิจกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงต้องปฏิบัติตำม ดังนี้ 

8.1) มาตรฐานด้านสถานที่ ประกอบด้วย 

- ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีสภำพแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อสุขภำพ และมีทำงท่ีใช้ในกำรเข้ำออก
สะดวก มีควำมกว้ำงของทำงเดินไม่น้อยกว่ำ 90 เซนติเมตร มีควำมสะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  
มีกำรแบ่งเขตพ้ืนที่ ให้บริกำรแยกจำกพ้ืนที่ประกอบกิจกำรอ่ืนที่อยู่ในอำคำรเดียวกันไว้ชัดเจ น และ 
กำรประกอบกิจกำรอ่ืนต้องไม่รบกวนกำรให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และมีพ้ืนที่ส่วนกลำง
ส ำหรับผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับกำรประกอบกิจกรรมหรือสันทนำกำร รวมทั้งมีกำรแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่
ส ำหรับกำรให้บริกำรไว้อย่ำงชัดเจน เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรแต่ละลักษณะ 

- มีอำคำร สถำนที่ และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับผู้รับบริกำร และเป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข และจัดให้มีแสงสว่ำงที่เพียงพอ  
ในกำรให้บริกำรแต่ละพ้ืนที่  และมีกำรระบำยอำกำศเพียงพอ และไม่มีกลิ่นอับทึบ มีกำรเดินสำยไฟ  
อย่ำงเป็นระเบียบ ถูกประเภท และปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภัย มีเครื่องเรือนที่ปลอดภัย
ในกำรใช้สอย และมีห้องน้ ำตำมลักษณะที่ก ำหนดไว้ตำมกฎกระทรวงทั้งลักษณะของประตูเข้ำออก ระดับ
พ้ืนผิวภำยใน โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ บริเวณที่อำบน้ ำ มีสัญญำณเรียกฉุกเฉิน มีระบบท ำน้ ำอุ่นที่ปลอดภัย และ 
มีรำวจับ  

- มีกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ ำเสียที่ถูกหลักสุขำภิบำล และมีกำรควบคุม
พำหะน ำโรคอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล 

- มีหน่วยบริกำรในกำรประสำนงำน แจ้งเหตุเตือนภัย อ ำนวยควำมสะดวกและอ่ืน ๆ 
ซึ่งในกรณีของสถำนประกอบกำรที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย จะต้อง
จัดให้มีบริกำรระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรตลอด 24 ชั่วโมง  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-75 

- ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลและประคับประคอง
ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยมีกำรพักค้ำงคืน จะต้องจัดให้มีควำมกว้ำงขวำงระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 
เซนติเมตรเพ่ิมเติมจำกข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 

8.2) มาตรฐานด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย 

- มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลและคู่มือกำรปฐมพยำบำลไว้ในสถำนประกอบกำรและพร้อม
ใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

- มีป้ำยหรือข้อควำมเพ่ือแสดง หรือเตือนให้ผู้รับบริกำรระมัดระวังอันตรำยหรือ
บริเวณท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยอันตรำย รวมทั้งติดตั้งเครื่องป้องกันไม่ให้ผู้รับบริกำรเกิดอันตรำย 

- มีระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อที่เหมำะสม 

- มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต ำแหน่งที่เห็นชัดเจน
อย่ำงน้อย 1 เครื่อง กรณีสถำนประกอบกำรที่มีพ้ืนที่กำรให้บริกำรมำกกว่ำ 1 ชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้
ในต ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน อย่ำงน้อยชั้นละ 1 เครื่อง 

- มีระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงส ำรองตำมช่องทำงเดิน  

- มีแนวปฏิบัติกำรป้องกันภำวะเสี่ยงและภำวะฉุกเฉิน รวมทั้ งมีพนักงำนที่ได้รับ 
กำรอบรมกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ และฝึกซ้อมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนฝึกอบรมผู้ด ำเนินกำรและพนักงำน  
ในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยปีละ 1 ครั้งเช่นกัน 

- มีมำตรกำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรปีละ 1 ครั้ง 

- ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยจัดให้มี 
ที่พ ำนักอำศัยกำรให้บริกำรดูแลและประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยมีกำรพักค้ำงคืน จะต้อง  
จัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม ได้แก่ กำรมีอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพ และมีเครื่องกระตุกหัวใจอย่ำงน้อย 1 เครื่อง ติดตั้ง
ในจุดทีม่องเห็นได้ชัดเจน 

8.3) มาตรฐานด้านการให้บริการ ต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ได้แก่  

- ต้องมีกำรจัดท ำทะเบียนประวัติของผู้รับบริกำรตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
กำรท ำสัญญำหรือข้อตกลงกำรให้บริกำรระหว่ำงผู้ประกอบกำรและผู้รับบริกำร หรือญำติสำยตรง ผู้แทนโดย
ชอบธรรม หรือผู้ซึ่ งผู้ รับบริกำรมอบหมำยเป็นลำยลักษณ์ อักษร รวมทั้ งมีกำรบันทึกและติดตำม 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสุขภำวะอย่ำงต่อเนื่อง 

- มีกำรประเมินควำมต้องกำรกำรดูแลและควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรของผู้รับบริกำร
เมื่อแรกรับ และด ำเนินกำรซ้ ำทุก 3 เดือน เพื่อให้บริกำรดูแลผู้รับบริกำรตำมควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจวัตร
ประจ ำวันพ้ืนฐำนและที่ซับซ้อน ควบคู่กับกำรมีแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรฟื้นฟูสุขภำพ
ของผู้รับบริกำรบนพื้นฐำนของแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีที่ 

- มีกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพแบบองค์รวมที่รวมกับกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภำพ 
ในสังคมตำมควำมเหมำะสมและควำมพอใจของผู้รับบริกำร  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-76 

- ให้บริกำรอำหำรที่สะอำดและปลอดภัย รวมทั้งผู้รับบริกำรต้องได้รับกำรดูแลเรื่อง
ของกำรใช้ยำหรืออุปกรณ์สุขภำพประจ ำตัวตำมมำตรฐำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของแพทย์ผู้ดูแล  

- มีกำรแสดงรำยกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรไว้ในที่เปิดเผย มองเห็นได้ง่ำย และ
สำมำรถตรวจสอบได้ และต้องมีกำรแจ้งค่ำใช้จ่ำยในกำรรับบริกำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง  ๆ 
ที่ผู้รับบริกำรสมัครใจเข้ำร่วมให้ผู้รับบริกำรหรือผู้แทนรับทรำบ 

- กำรให้บริกำรต้องค ำนึงถึงควำมเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ยึดหลัก
ควำมต้องกำรหรือควำมเต็มใจของผู้รับบริกำรเป็นหลัก มีแนวทำงในกำรควบคุม ดูแล และป้องกันผู้รับบริกำร
จำกกำรถูกกระท ำต่อร่ำงกำย จิตใจ กำรเงิน และอ่ืน ๆ รวมทั้งกำรล่วงละเมิดทำงเพศ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
กับบุคคลภำยนอกมำตรฐำนเดียวกับกำรรักษำสิทธิของผู้ป่วย แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพและ 
กำรดูแลให้แก่ผู้รับบริกำร หรือญำติสำยตรง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ซึ่งผู้รับบริกำรมอบหมำยเป็น  
ลำยลักษณ์อักษร จัดให้มีพนักงำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ และต้องจัดให้มี
บุคลำกรเฝ้ำระวังหรืออยู่เวรยำมในตอนกลำงคืนอย่ำงเหมำะสมส ำหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพที่เป็น 
กำรพ ำนักระยะยำวหรือมีกิจกรรมพักค้ำงคืน และมีระบบกำรส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน 

- ผู้รับบริกำรหรือผู้แทนต้องได้รับกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกระบวนกำร 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรส่งเสริมสุขภำพ และมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรดูแลขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่เกิด
กำรเจ็บป่วย กำรประสำนงำนกับสถำนพยำบำลที่รับส่ง และกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล กำรดูแล  
ในระยะยำวที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลอ่ืนเกี่ยวกับสุขภำพของผู้รับบริกำร สิทธิและกำรดูแลตนเอง  
เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมสุขภำพของตน 

- ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยจัดให้มี 
ที่พ ำนักอำศัย ต้องมีกำรประสำนงำนกับสหวิชำชีพในกำรให้กำรดูแลด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรฟ้ืนฟูแก่
ผู้รับบริกำรเพ่ิมเติม เช่นเดียวกับสถำนประกอบกำรที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลและประคับประคอง
ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยมีกำรพักค้ำงคืน ที่ต้องมีกำรประสำนงำนกับสหวิชำชีพในกำรให้กำรดูแลด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรฟื้นฟู และกำรประคับประคองตำมแผนกำรรักษำของผู้ประกอบวิชำชีพ รวมทั้งต้องมี
สัดส่วนของผู้ให้บริกำร 1 คนดูแลผู้รับบริกำรไม่เกิน 5 คนแก่ผู้รับบริกำรเพิ่มเติมเช่นกัน   

4.3 ประกาศ 

ที่ออกโดยกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ คณะกรรมกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขที่เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำร ตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ. 2509 และกฎกระทรวง สรุปสำระส ำคัญประกำศที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) ประกาศการยื่นค าขอตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่กล่ำวถึง กำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำร 
ค ำขอโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำร ค ำขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำร ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร ค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตประกอบกิจกำร  กำรแจ้งเลิกประกอบกิจกำร  
ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร ค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รำยกำรในใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร ค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำร ค ำขอรับใบแทนใบรับรอง ค ำขอ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรที่ขึ้นทะเบียน ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียม และค ำขอรับรองหลักสูตรทำง
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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อิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถกระท ำได้ โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำใช้งำนระบบ มีชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่ำนในกำรแสดงตัวเพ่ือเข้ำใช้งำนได้ทำงเว็บไซต์ https://esta.hss.moph.go.th/ หรือทำงเว็บไซต์
ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) https://biz.govchannel.go.th/ 
และเมื่อได้รับอนุญำต ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในค ำขอที่ก ำหนดให้มีกำรเสียค่ำธรรมเนียมก่อนได้รับใบอนุญำต 
ทั้งนี้ เมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ห้ำมมิให้ปฏิเสธควำมมีผลผูกพันและกำรบังคับใช้กฎหมำยของข้อควำมใด ๆ 
ที่ปรำกฏนั้น และกำรแจ้งค ำสั่งของผู้อนุญำตหรือข้อควำมอ่ืนใดจะด ำเนินกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

2) ประกาศสถานที่ยื่นค าขอตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพิ่มเติมกรณี
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้ยื่นได้ ณ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 1-12 กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพอีกแห่งหนึ่ง ตำมท่ีอยู่และเขตพ้ืนที่รับผิดชอบแนบท้ำยประกำศ 

3) ประกาศหลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

(1) ผู้ขอรับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต้องจัดให้มีชื่อตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้แก่  

- ต้องเป็นอักษรภำษำไทย แต่จะมีภำษำอังกฤษก ำกับไว้ท้ำยชื่อภำษำไทยด้วยก็ได้  

- ต้องไม่ใช้ค ำหรือข้อควำมที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกินควำมจริง หรือท ำให้บุคคล
ทั่วไปเข้ำใจว่ำสถำนที่ดังกล่ำวมีกำรบ ำบัดรักษำโรค 

- ต้องไม่สื่ อควำมหมำยในทำงลำมก อนำจำร หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย 
ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงำม และต้องไม่สื่อควำมหมำยหรืออ้ำงอิงสถำบันพระมหำกษัตริย์ เว้นแต่ได้รับ
พระบรมรำชำนุญำตหรือพระรำชำนุญำต  

(2) ต้องไม่มีชื่อซ้ ำกันในกรณีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตใหม่ 
และผู้ได้รับใบอนุญำตรำยเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือยินยอมจำกผู้ได้รับใบอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเดิมให้ใช้ชื่อซ้ ำกันได้ แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมำยเลขเรียงล ำดับหรือที่ต้องสถำนที่ต่อท้ำยชื่อ 

(3) ต้องแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถำนประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตในที่เปิดเผย  
ณ สถำนประกอบกำร แสดงไว้บริเวณด้ำนหน้ำ หรือตัวอำคำรสถำนประกอบกำรที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน
จำกภำยนอก โดยกำรจัดให้มีแผ่นป้ำยแสดงชื่อเป็นตัวอักษรไทย และถ้ำมีตัวอักษรภำษำต่ำงประเทศให้ใช้
ขนำดอักษรที่เล็กกว่ำภำษำไทย พร้อมทั้งระบุประเภทกิจกำรไว้ในแผ่นป้ำยชื่อ ซึ่งต้องตรงกับประเภทและ  
ชื่อตำมใบอนุญำต 

4) ประกาศสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ต้องมีผู้ด าเนินการ พ.ศ. 2563  ที่ให้ยกเลิก
ประกำศเดียวกันในปี พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดให้สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรสปำ กิจกำร  
กำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุ โดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย และกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะ 
เป็นกำรให้บริกำรดูแลและประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง ที่มีกำรจัดกิจกรรมดูแล ส่งเสริม และ
ฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุและผู้ที่มีภำวะพ่ึงพิง โดยมีกำรพักค้ำงคืน  
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5) ประกาศหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ด าเนินการหรือผู้ ให้บริการ
ได้รับจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ พ.ศ. 2559 ที่มีการปรับปรุงอีก 3 ฉบับ คือ  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ที่ก ำหนดคุณสมบัติของสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำน หรือ
องค์กรต่ำง ๆ ที่มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำและมีทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ และต้องมีหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับพระรำชบัญญั ติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 และมำตรฐำนทำงวิชำกำร โดย
สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำน หรือองค์กรเหล่ำนี้ต้องยื่นขอกำรรับรองหลักสูตรจำกกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ตำมเอกสำรและหลักฐำนที่ก ำหนดท้ำยประกำศ ณ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ หรือสถำนที่อ่ืนที่ก ำหนด เพื่อ
คณะกรรมกำรตรวจและประเมินมำตรฐำนสถำนประกอบกำรกลำง พิจำรณำเสนออธิบดีพิจำรณำรับรอง
หรือไม่รับรอง รวมทั้งกำรเพิกถอนกำรรับรอง ที่หน่วยงำนที่ขอกำรรับรองมีสิทธิอุทธรณ์ได้  

6) ประกาศหลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ด าเนินการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดให้หลักสูตร
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพเป็นหลักสูตรด้ำนกำรบริกำรเพ่ือสุขภำพ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศำสตร์ หลักสูตร
พยำบำลศำสตร์ หรือกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ชั้นสูง หลักสูตรทันตแพทย์ศำสตร์ หลักสูตรสำธำรณสุข
ศำสตร์ และหลักสูตรกำยภำพบ ำบัด ซึ่งต้องได้รับกำรรับรองจำกกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ และต้องเป็น
หลักสูตรที่เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำในสถำบันอุดมศึกษำของภำครัฐหรือเอกชนที่ได้รับ  
กำรพิจำรณำจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

7) ประกาศหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ด าเนินการ  
พ.ศ. 2559 ที่ให้กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพด ำเนินกำรจัดสอบและประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง โดยก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครสอบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ทั้งนี้ 
ผู้สมัครสอบต้องยื่นค ำขอรับกำรทดสอบและประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ด ำเนินกำรในสถำน
ประกอบกำรพร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ โดยต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
60 ของคะแนนสอบทั้งหมดถึงจะถือว่ำสอบผ่ำน และมีสิทธิยื่นค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรต่อ 
ผู้อนุญำตภำยใน 180 วันนับแต่วันที่มีกำรประกำศผลบังคับใช้ ซึ่งต่อมำได้มีกำรประกาศหลักสูตรด้าน 
การบริการเพื่อสุขภาพอ่ืน ๆ เพิ่มเติมภำยใต้ประกำศฉบับนี้ คือ หลักสูตรนวดฝ่ำเท้ำเพ่ือสุขภำพส ำหรับ 
ผู้พิกำรทำงกำรเกิน 80 ชั่วโมง หลักสูตรผู้ด ำเนินกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง 130 ชั่วโมง และ
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 420 ชั่วโมง และเมื่อส ำเร็จกำรอบรมแล้วต้องยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรต่อ  
ผู้อนุญำตภำยใน 180 วันตำมที่ก ำหนดภำยใต้ประกำศเช่นกัน 

8) ประกาศหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ด าเนินการ 
การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563 ที่ให้กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพด ำเนินกำรจัดสอบและ
ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของ  
ผู้สมัครสอบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องยื่นค ำขอรับกำรทดสอบและประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรพร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
โดยต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมดถึงจะถือว่ำสอบผ่ำน  

9) ประกาศการก าหนดแบบตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ที่ยกเลิกประกำศของปี พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้บังคับกับแบบค ำขอรับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบใบรับค ำขอเกี่ยวกับกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ แบบค ำขอโอนใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพกรณีผู้รับอนุญำตถึงแก่ควำมตำย แบบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
แบบค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบใบรับค ำขออนุญำตเป็น
ผู้ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรในสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรในสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบใบรับ  
ค ำขอส ำหรับผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ใบรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรในสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอรับใบแทนใบรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 
หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรรำยปี แบบทะเบียนประวัติ
ผู้รับบริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ (ประเภทกิจกำรสปำ) และแบบทะเบียนประวัติผู้รับบริกำร 
ในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ (ประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง) 
 
 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-80 

 

5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ5 ระบุถึงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำมรดก 
ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ที่ใช้ในปัจจุบัน มีกฎหมำยในระดับรองลงมำ ได้แก่ ประกำศ จ ำนวน 4 
ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

5.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 

1) เหตุผลในกำรออกกฎหมำยฉบับนี้ โดยที่มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมเป็นสมบัติล้ ำค่ำที่ได้มี
กำรสร้ำงสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง และสืบทอดในชุมชนจำกคนรุ่นหนึ่งมำยังคนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ในปัจจุบันมรดก 
ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมดังกล่ำวได้รับผลกระทบจำกควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ บำงครั้งมีกำรน ำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมไปใช้ในทำงที่บิดเบือนหรือไม่เหมำะสม และ 
อำจเป็นเหตุให้มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมเหล่ำนั้นต้องเสื่อมสูญไปอย่ำงน่ำเสียดำย  สมควรจัดให้มี 
กำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมให้มีควำมสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 
2559 ประกอบด้วย  

2.1) นิยามความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 3) ได้แก่  

“มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม” หมำยควำมว่ำ ควำมรู้ กำรแสดงออก กำรประพฤติ
ปฏิบัติ หรือทักษะทำงวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่ำนบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน
ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้ำของร่วมกัน และมีกำรสืบทอดกันมำจำกคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งโดยอำจมี 
กำรปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมของตน 

“ชุมชน” หมำยควำมว่ำ กลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือหลำยกลุ่ม ที่มีควำมรู้ มีกำรประพฤติ
ปฏิบัติสืบทอด หรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมนั้น 

2.2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 
ประกอบด้วย 26 มำตรำ สรุปได้ดังนี้  

ประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ ได้รับการส่ง เสริมและรักษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ (มำตรำ 4) ที่แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนและภำษำ 
ประเภทศิลปะกำรแสดง ประเภทแนวปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกำล ประเภทควำมรู้และ
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชำติและจักรวำล ประเภทงำนช่ำงฝีมือดั้งเดิม ประเภทกำรเล่นพ้ืนบ้ำน กีฬำพ้ืนบ้ำน 
และศิลปะกำรต่อสู้ป้องกันตัว และประเภทที่มีลักษณะอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

กลไกการด าเนินงานในระดับนโยบายและการก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ง 
การควบคุมและส่งเสริมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ทั้งในระดับประเทศและระดับ
พื้นที่ (มำตรำ 5 - มำตรำ 19) ที่กล่ำวถึง 

                                                           
5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 
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(1) มีคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรโดยต ำแหน่ง จ ำนวน 11 คน ได้แก่ 
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ อธิบดีกรมพัฒนำ
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก อธิบดีกรมศิลปำกร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ ปลัดกรุงเทพมหำนคร และประธำนสภำวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ ำนวน 8 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ งจำกผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนและภำษำ  
ด้ำนศิลปะกำรแสดง ด้ำนแนวปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกำล ด้ำนควำมรู้และกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชำติและจักรวำล ด้ำนงำนช่ำงฝีมือดั้งเดิม ด้ำนกำรเล่นพื้นบ้ำน กีฬำพ้ืนบ้ำน และศิลปะกำรต่อสู้
ป้องกันตัว ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม หรือด้ำนอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยมีอธิบดีเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้อธิบดีแต่งตั้งข้ำรำชกำรใน 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่  

- ให้ค ำแนะน ำหรือค ำปรึกษำแก่รัฐมนตรี ในกำรออกกฎกระทรวงตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

- พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำมรดก 
ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร และคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมประจ ำจังหวัด
เสนอ 

- ออกประกำศเกี่ยวกับกำรก ำหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

- ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรจัดท ำรำยกำรเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรม 

- ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง 

- ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกรำยกำรเบื้องต้นมรดก 
ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

- พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกำรขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

- ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมำตรกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำ
มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

- พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนงำนและโครงกำรส่งเสริมและรักษำมรดก 
ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ 

- ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรม 

- สอดส่อง ดูแล คุ้มครอง ป้องกันมิให้มีกำรกระท ำอันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ ตลอดจนให้ข้อมูลหรือค ำแนะน ำแก่ผู้ที่น ำมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรมไปใช้ 
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- ประกำศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือ
หน่วยงำนที่ท ำคุณประโยชน์เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือพิจำรณำ หรือปฏิบัติกำร 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 

- ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
หรือตำมท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

(2) ให้ มีคณ ะกรรมกำรส่ งเสริมและรักษำมรดกภู มิ ปัญ ญ ำทำงวัฒ นธรรม
กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหำนคร เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรโดยต ำแหน่ง จ ำนวน  
7 คน ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรเครือข่ำยทำงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน
วัฒนธรรมศึกษำ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
กรุงเทพมหำนคร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และ 
กำรท่องเที่ยว กรุงเทพมหำนคร และประธำนสภำวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ ำนวน 6 คน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหำนครแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนและภำษำ 
ด้ำนศิลปะกำรแสดง ด้ำนแนวปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกำล ด้ำนควำมรู้และกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับธรรมชำติและจักรวำล ด้ำนงำนช่ำงฝีมือดั้งเดิม ด้ำนกำรเล่นพื้นบ้ำน กีฬำพ้ืนบ้ำน และศิลปะกำรต่อสู้
ป้องกันตัว ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม หรือด้ำนอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยให้ผู้อ ำนวยกำรกองวัฒนธรรม ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหำนคร เป็นเลขำนุกำร และให้อธิบดีแต่งตั้ งข้ำรำชกำรในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคนหนึ่ ง 
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร ทั้งนี้  ปลัดกรุงเทพมหำนครอำจแต่งตั้งข้ำรำชกำรในส ำนักวัฒนธรรม  กีฬำ และ 
กำรท่องเที่ยว กรุงเทพมหำนคร อีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

(3) ให้มีคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมประจ ำจังหวัด 
ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรโดยต ำแหน่ง จ ำนวน 5 คน ได้แก่ 
วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต 1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และ
ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวัด และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 6 คน ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งจำก 
ผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนและภำษำ ด้ำนศิลปะกำรแสดง ด้ำนแนวปฏิบัติทำงสังคม 
พิธีกรรม ประเพณี และเทศกำล ด้ำนควำมรู้และกำรปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชำติและจักรวำล ด้ำนงำนช่ำงฝีมือ
ดั้งเดิม ด้ำนกำรเล่นพ้ืนบ้ำน กีฬำพ้ืนบ้ำน และศิลปะกำรต่อสู้ป้องกันตัว ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรม หรือด้ำนอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดแต่งตั้งข้ำรำชกำรในส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

(4) คณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร 
และคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมประจ ำจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่  

- เสนอนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหำนคร หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี และอำจเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำ
ทำงวัฒนธรรมของประเทศต่อคณะกรรมกำร 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-83 

- ด ำเนินกำรร่วมกับชุมชนเพ่ือจัดท ำรำยกำรเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรม 

- พิจำรณำและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมจำกรำยกำรเบื้องต้นมรดก
ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมเพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมต่อคณะกรรมกำร 

- ประสำนงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน รวมทั้ง
ระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

- เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรม 

- ส่งเสริมให้รู้คุณค่ำและมีกำรสืบทอดมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

- ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 

(5) กรมส่งเสริมวัฒนธรรมท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
รับผิดชอบในงำนธุรกำรและงำนวิชำกำรของคณะกรรมกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่  

- เสนอนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของ
ประเทศต่อคณะกรรมกำร 

- เสนอแผนงำนและโครงกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม 
ด้ำนเงินอุดหนุนด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรฝึกอบรม ด้ำนกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรอนุรักษ์
และสืบทอด หรือด้ำนอ่ืนที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมต่อ
คณะกรรมกำร 

- เสนอมำตรกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม  รวมทั้ง
แนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชนที่มีมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมต่อคณะกรรมกำร 

- รวบรวมและจัดท ำรำยกำรเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมของประเทศ 

- ประกำศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐหรือ
เอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำรส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

- เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรม 

- ฝึกอบรมและศึกษำวิจัยเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

- ส่งเสริมให้มีกำรสืบทอดมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

- ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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การขึ้นทะเบียนและยกเลิกการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มำตรำ 20 
- มำตรำ 23) ที่กล่ำวถึง กระบวนกำรขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมเริ่มต้นขึ้นเมื่อคณะกรรมกำร
ส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมกรุงเทพมหำนคร หรือคณะกรรมกำรส่งเสริมและรักษำมรดก
ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมประจ ำจังหวัดพิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมรำยกำรใด
ได้รับกำรขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ให้เสนอมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมรำยกำรนั้นต่อ 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพ่ือเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ ซี่ งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะน ำเสนอให้
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง พิจำรณำให้ควำมเห็นทำงวิชำกำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำขึ้นบัญชีมรดก 
ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมรำยกำรนั้นของคณะกรรมกำรด้วย และเมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมรดก
ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมรำยกำรใดเป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด และสมควรได้รับกำรขึ้นบัญชี
มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ให้อธิบดีประกำศกำรขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมนั้นในรำชกิจจำ
นุเบกษำ แต่เมื่อปรำกฏในภำยหลังว่ำกำรพิจำรณำขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมรำยกำร ใดเป็นไป
โดยคลำดเคลื่อนหรือส ำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ หรือมีข้อเท็จจริงปรำกฏที่เปลี่ยนแปลงไป  
ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแก้ไขหรือยกเลิกกำรขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมรำยกำรนั้น 

การระงับการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(มำตรำ 24) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจของคณะกรรมกำรในกำรเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือมีค ำสั่งให้ระงับกำรกระท ำ 
ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้  เว้นแต่กรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
หรือเป็นกรณีที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจออกค ำสั่งระงับกำรกระท ำ 
ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยนั้นได้ทันที 

2.3 การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ห้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ นอกจำกนั้น ยังมีคณะกรรมกำร
ส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ในกำรมีหน้ำที่บังคับใช้
กฎหมำยและก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ก ำหนดไว้ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแล
กำรด ำเนินงำนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร รับผิดชอบ 
ในงำนธุรกำรและงำนวิชำกำรของคณะกรรมกำร  

2.4 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ชุมชนผู้เป็นเจ้ำของมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรม ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวทั้งในชุมชนและทั่วไป และหน่วยงำนและกลไกกำรด ำเนินงำนที่รับผิดชอบ
ในกำรก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกับดูแล ส่งเสริมและอนุรักษ์ และพิจำรณำขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญำทำง
วัฒนธรรมให้สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ควบคู่กับกำรอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่ำงยำวนำน  

5.2 ประกาศ 

ประกำศที่ออกโดยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่กล่ำวถึง มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมที่มีกำร
ขึ้นบัญชีไว้ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 แยกตำมประเภท ประกอบด้วย 

(1) ประเภท รำยกำรมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมที่ต้องได้รับกำรส่งเสริมและรักษำ 
อย่ำงเร่งด่วน ประกอบด้วย 
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- ลักษณะมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมด้ำนศิลปะกำรแสดง ได้แก่ สะไน วำยังกูเละ  
(พ.ศ. 2561) และล ำแมงตับเต่ำไทยเลย (พ.ศ. 2562) 

- ลักษณะมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมด้ำนแนวปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรม ประเพณี และ
เทศกำล ได้แก่ พิธีถวำยข้ำวพืชภำคฯ และบุญเสียค่ำหัวข้ำโอกำสพระธำตุพนม ประเพณีปอยส่ำงลอง  
(พ.ศ. 2561) และประเพณีแห่นำงดำน (พ.ศ. 2562)  

- ลักษณะมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมด้ำนควำมรู้และกำรปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชำติและ
จักรวำล ได้แก่ ขนมฝั่งกุฎีจีน (พ.ศ. 2561) ทุเรียนนนท์ และปลำสลิดบำงบ่อ (พ.ศ. 2562) 

- ลักษณะมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมด้ำนงำนช่ำงฝีมือดั้งเดิม  ได้แก่ เรือนโครำช  
กลองเอกรำช และเรือก ำบำง (พ.ศ. 2561) เครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียน และซิ่นหมี่คั่นน้อยไทหล่ม  
(พ.ศ. 2562) 

(2) ประเภท รำยกำรตัวแทนมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

- ลักษณะมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมด้ำนวรรณกรรมพ้ืนบ้ำนและภำษำ ได้แก่ นิทำน
พ้ืนบ้ำน เรื่องท้ำวแสนปม และต ำรำยำหลวงปู่ศุข (พ.ศ. 2561) ต ำนำนเขำสำปยำ (เขำสรรพยำ) และต ำนำน
เมืองลพบุรี (พ.ศ. 2562) 

- ลักษณะมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมด้ำนศิลปะกำรแสดง ได้แก่ ลิเก (พ.ศ. 2561) 
โปงลำง กลองอึด ร ำมอญ และร ำตร๊ด (พ.ศ. 2562) 

- ลักษณะมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมด้ำนกำรปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรม ประเพณี และ
เทศกำล ได้แก่ ประเพณีแห่เจ้ำพ่อเจ้ำแม่ปำกน้ ำโพ ประเพณีปักธงเมืองนครไชย และประเพณีถือศีลกินผัก 
(พ.ศ. 2561) ประเพณีอัฎฐมีบูชำ และโจลมะม้วต (พ.ศ. 2562) 

- ลักษณะมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมด้ำนควำมรู้และกำรปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชำติและ
จักรวำล ได้แก่ ดินสอพองลพบุรี (พ.ศ. 2561) หม้อน้ ำดินเผำเกำะเกร็ด และงำนปูนปั้นสกุลช่ำงเมืองเพชร 
(พ.ศ. 2562) 

- ลักษณะมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมด้ำนกำรเล่นพ้ืนบ้ำน กีฬำพ้ืนบ้ำน และศิลปะกำร
ต่อสู้ป้องกันตัว ได้แก่ วัวเทียมเกวียน กำรเล่นสะบ้ำ และกำรแข่งเรือยำวขึ้นโขงชิงธง (พ.ศ. 2561) อ้ินกอน
ฟ้อนแคน และกำรแข่งขันว่ำวตุ๊ยตุ่ย (พ.ศ. 2562)  
 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-86 

 

6. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ6 ระบุถึงพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมืองที่ใช้ในปัจจุบัน 
(ฉบับล่ำสุด) คือ พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง 
จ ำนวน 49 ฉบับ ประกำศ จ ำนวน 263 ฉบับ ค ำสั่ง จ ำนวน 33 ฉบับ ระเบียบ จ ำนวน 13 ฉบับ และค ำชี้แจง 
จ ำนวน 3 ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

6.1 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ 
คนเข้ำเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระรำชก ำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522 
พ.ศ. 2561 เนื่องจำกในปัจจุบัน คนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรมีจ ำนวนมำกขึ้นตำมล ำดับและ ได้ใช้
บังคับมำเป็นเวลำนำนแล้ว และมีบทบัญญัติต่ำง ๆ ที่ไม่ทันสมัยและไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
สมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองเสียใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือควำมมั่นคงของประเทศและเพ่ือควำมสงบ
เรียบร้อยของประชำชน จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ขึ้น  

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ประกอบด้วย  

2.1) นิยามความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่ 

“คนต่ำงด้ำว” หมำยควำมถึง บุคคลธรรมดำซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 

“พำหนะ” หมำยควำมถึง ยำนพำหนะหรือสัตว์พำหนะ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อำจน ำบุคคล
จำกที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง 

“เจ้ำของพำหนะ” หมำยควำมรวมถึงตัวแทนเจ้ำของ ผู้เช่ำ ตัวแทนผู้เช่ำ ผู้ครอบครอง 
หรือตัวแทนผู้ครอบครองพำหนะ แล้วแต่กรณี 

“ผู้ควบคุมพำหนะ” หมำยควำมถึง นำยเรือหรือผู้รับผิดชอบในกำรควบคุมพำหนะ 

“คนประจ ำพำหนะ” หมำยควำมถึง ผู้ซึ่งมีต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำหรือท ำงำนประจ ำ
พำหนะ และเพ่ือประโยชน์แห่งพระรำชบัญญัตินี้ ให้หมำยควำมรวมถึงผู้ควบคุมพำหนะซึ่งขับขี่พำหนะโดยไม่มี
คนประจ ำพำหนะ 

“คนโดยสำร” หมำยควำมถึง ผู้ซึ่งเดินทำงโดยพำหนะไม่ว่ำในกรณีใด ๆ นอกจำก 
ผู้ควบคุมพำหนะและคนประจ ำพำหนะ 

“คนเข้ำเมือง” หมำยควำมถึง คนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

“แพทย์ตรวจคนเข้ำเมือง” หมำยควำมถึง แพทย์ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

“เจ้ำบ้ำน” หมำยควำมถึง ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้ำครอบครองบ้ำน ในฐำนะเป็นเจ้ำของผู้เช่ำ 
หรือในฐำนะอ่ืนใด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนรำษฎร 

                                                           
6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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“เคหสถำน” หมำยควำมถึง ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อำศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพซึ่ง 
คนอยู่อำศัย และให้หมำยควำมรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อำศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตำม  
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

“โรงแรม” หมำยควำมถึง บรรดำสถำนที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรับสินจ้ำงส ำหรับ 
คนเดินทำงหรือบุคคลที่ประสงค์จะหำที่อยู่หรือที่พักชั่วครำว ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 

“ผู้จัดกำรโรงแรม” หมำยควำมถึง บุคคลผู้ควบคุมหรือจัดกำรโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยโรงแรม 

2.2) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2493 มี 8 หมวด 92 มาตรา และบทเฉพาะกาล 
สรุปได้ดังนี้  

หมวด 1 คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง (มำตรำ 6 - มำตรำ 10) ที่กล่ำวถึง 
กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคนเข้ำเมือง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหำดไทย เป็นประธำนกรรมกำร 
ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ อธิบดีกรมต ำรวจ  อธิบดีกรมแรงงำน อธิบดีกรมอัยกำร เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นกรรมกำร และผู้บังคับกำรกองตรวจคนเข้ำเมือง เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ เพิกถอนกำรอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว พิจำรณำอุทธรณ์ 
อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวเข้ำมำมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนต่ำงด้ำว 
ซึ่งขอเข้ำมำมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร เงื่อนไขเกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติและเงื่อนไขอ่ืน ก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรขอมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรของคนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว  อนุญำตให้ 
คนต่ำงด้ำวเข้ำมำมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร  และก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรแสดงฐำนะกำรเงินของ 
คนต่ำงด้ำวดังกล่ำว อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวมีถิ่นที่อยู่ ใน
รำชอำณำจักร และอนุญำตและก ำหนดเงื่อนไขในกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวซึ่งได้ยื่นค ำขอเพ่ือมีถิ่นที่อยู่ใน
รำชอำณำจักรอยู่ในรำชอำณำจักรต่อไปพลำงก่อน สั่งระงับกำรอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร อนุญำต
ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งเคยเข้ำมำมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรต่อไป พิจำรณำกำรเพิกถอน
กำรอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร ให้ค ำปรึกษำค ำแนะน ำ และควำมเห็นแก่รัฐมนตรีในกำรวำงระเบียบ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำด่ำนหรือพนักงำนอ่ืน เพ่ือรักษำควำมมั่นคงของชำติ 
หรือในกำรออกกฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งพิจำรณำให้ควำมเห็นในเรื่องเกี่ยวกับคนเข้ำเมือง
ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมำย 

หมวด 2 การเข้าและออกนอกราชอาณาจักร (มำตรำ 11 - มำตรำ 22) ที่กล่ำวถึง  

(1) บุคคลซึ่งเดินทำงเข้ำมำในหรือออกไปนอกรำชอำณำจักรจะต้องเดินทำงเข้ำมำ
หรือออกไปตำมช่องทำง ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เขตท่ำ สถำนี หรือท้องที่และตำมก ำหนดเวลำ ทั้งนี้ ตำมที่
รัฐมนตรีจะได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยยกเว้นกำรเดินทำงเข้ำ-ออกของคนต่ำงด้ำวที่มีลักษณะ
ต้องห้ำม ดังนี้ 

- ไม่มีหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงอันถูกต้องแ ละ 
ยังสมบูรณ์อยู่  หรือมีแต่ไม่ได้รับกำรตรวจลงตรำในหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-88 

เช่นว่ำนั้นจำกสถำนทูตหรือสถำนกงสุลไทยในต่ำงประเทศ หรือจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เว้นแต่กรณี 
ที่ไม่ต้องมีกำรตรวจลงตรำส ำหรับคนต่ำงด้ำวบำงประเภทเป็นกรณีพิเศษ  

- ไม่มีเงินติดตัวหรือไม่มีประกันตำมที่รัฐมนตรีประกำศ ไม่มีปัจจัยในกำรยังชีพ
ตำมควรแก่กรณีที่เข้ำมำในรำชอำณำจักร และเข้ำมำเพ่ือท ำงำนที่ห้ำมคนต่ำงด้ำวท ำตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  

- วิกลจริตหรือมีโรคอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง หรือยังมิได้
ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติกำรอย่ำงอ่ืนตำมวิชำกำรแพทย์เพ่ือป้องกันโรคติดต่อตำม 
ที่กฎหมำยบัญญัติและไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้ำเมืองด ำเนินกำร กำรตรวจวินิจฉัยโรค ร่ำงกำยหรือจิต  

- เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำของศำลไทยหรือค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย 
หรือค ำพิพำกษำของศำลต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิดอันได้กระท ำโดย
ประมำท หรือควำมผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง 

- มีพฤติกำรณ์เป็นที่น่ำเชื่อว่ำเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ำย 
ให้เกิดอันตรำยต่อควำมสงบสุขหรือควำมปลอดภัยของประชำชน หรือควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร หรือ
บุคคลซึ่งเจ้ำหน้ำที่รัฐบำลต่ำงประเทศได้ออกหมำยจับ หรือมีพฤติกำรณ์เป็นที่น่ำเชื่อว่ำเข้ำมำเพ่ือกำรค้ำ
ประเวณี กำรค้ำหญิงหรือเด็ก กำรค้ำยำเสพติดให้โทษ กำรลักลอบหนีภำษีศุลกำกรหรือเพ่ือประกอบกิจกำรอ่ืน
ที่ขัดตอ่ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน  

- รัฐมนตรีไม่อนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจักร 

- ถูกรัฐบำลไทยหรือรัฐบำลต่ำงประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิกำรอยู่
อำศัยในรำชอำณำจักรหรือในต่ำงประเทศมำแล้ว หรือถูกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งกลับออกไปนอกรำชอำณำจักร 
โดยรัฐบำลไทยเสียค่ำใช้จ่ำย ทั้งนี ้เว้นแต่รัฐมนตรีได้พิจำรณำยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย 

(2) คนต่ำงด้ำวที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือ
เดินทำง ได้แก ่ผู้ควบคุมพำหนะและคนประจ ำพำหนะทำงน้ ำหรือทำงอำกำศซึ่งเพียงแต่แวะเข้ำมำยังท่ำ สถำนี 
หรือท้องที่ ในรำชอำณำจักรแล้วกลับออกไป คนสัญชำติของประเทศที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศไทย
เดินทำงข้ำมพรมแดนไปมำชั่วครำว โดยปฏิบัติตำมข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลแห่งประเทศนั้น และ
คนโดยสำรรถไฟผ่ำนแดนซึ่ งถือตั๋ วโดยสำรทอดเดียวตลอดเพียงแต่ผ่ำนอำณำเขตประเทศไทยไป  
นอกรำชอำณำจักรตำมข้อตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลแห่งประเทศนั้น  ๆ และรวมตลอดถึงผู้ควบคุม
พำหนะและคนประจ ำพำหนะแห่งรถไฟดังกล่ำว 

(3) คนต่ำงด้ำวซึ่ งเข้ำมำในประเทศไทยที่ ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ได้แก่ บุคคลในคณะผู้แทนทำงทูตที่เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ในประเทศไทย หรือซึ่งเดินทำงผ่ำน
เพ่ือไปปฏิบัติหน้ำที่ในประเทศอ่ืน พนักงำนฝ่ำยกงสุลและลูกจ้ำงฝ่ำยกงสุลซึ่งรัฐบำลต่ำงประเทศส่งเข้ำมำ
ปฏิบัติหน้ำที่ ในประเทศไทย หรือซึ่งเดินทำงผ่ำนเพ่ือไปปฏิบัติหน้ำที่ ในประเทศอ่ืน  บุคคลซึ่งรัฐบำล
ต่ำงประเทศโดยควำมเห็นชอบของรัฐบำลไทยให้เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่หรือภำรกิจในประเทศไทย บุคคลซึ ่ง
ปฏิบัติหน้ำที่หรือภำรกิจในประเทศไทยเพื่อรัฐบำลไทยตำมควำมตกลงที่รัฐบำลไทยได้ท ำไว้กับรัฐบำล
ต่ำงประเทศ หัวหน้ำส ำนักงำนขององค์กำรหรือทบวงกำรระหว่ำงประเทศที่มีกฎหมำยคุ้มครองกำรด ำเนินงำน
ในประเทศไทย หรือซึ่งรัฐบำลไทยได้ให้ควำมเห็นชอบด้วยแล้ว และรวมถึงพนักงำนหรือผู้เชี่ยวชำญหรือบุคคล



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-89 

อ่ืนซึ่งองค์กำรหรือทบวงกำรเช่นว่ำนั้น แต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่หรือภำรกิจในรำชอำณำจักรเพ่ือ
องค์กำรหรือทบวงกำรดังกล่ำว หรือเพ่ือรัฐบำลไทยตำมควำมตกลงที่รัฐบำลไทยได้ท ำไว้กับองค์กำรหรือ 
ทบวงกำรระหว่ำงประเทศนั้น คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคล
ตำมที่กล่ำวมำแล้วทั้งหมดข้ำงต้น และคนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทำงจำกต่ำงประเทศเพื่อมำท ำงำนประจ ำเป็น
ปกติ ณ ที่พักอำศัยของบุคคลบุคคลในคณะผู้แทนทำงทูตที่เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ในรำชอำณำจักร หรือบุคคล 
ซึ่งได้รับเอกสิทธิเท่ำเทียมกันกับบุคคลซึ่งมีต ำแหน่งทำงทูตตำมควำมตกลงที่รัฐบำลไทยได้ท ำไว้กับรัฐบำล
ต่ำงประเทศหรือกับองค์กำรหรือทบวงกำรระหว่ำงประเทศ 

หมวด 3 พาหนะ (มำตรำ 23 - มำตรำ 33) ที่กล่ำวถึง  

(1) เจ้ำของพำหนะหรือผู้ควบคุมพำหนะ จะต้องน ำพำหนะเข้ำมำในหรือออกไปนอก
ประเทศไทยตำมช่องทำง ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เขตท่ำ สถำนี หรือท้องที่และตำมก ำหนดเวลำ ทั้งนี้ ตำมที่
รัฐมนตรีจะได้ประกำศในรำชกิจจำ และต้องแจ้งก ำหนดวันและเวลำที่พำหนะจะเข้ำมำถึงหรือจะออกจำกเขต 
ท่ำสถำนี หรือท้องที่ตำมแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ณ ที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมือง 
ซึ่งควบคุมเขตท่ำ สถำนี  หรือท้องที่นั้น ภำยในก ำหนดเวลำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประกำศไว้  ในกรณี 
ที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ ให้เจ้ำของพำหนะหรือผู้ควบคุมพำหนะไปแจ้งด้วยตนเองต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
ณ ที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองที่ใกล้ที่สุดโดยมิชักช้ำ ยกเว้นบำงกรณีที่ได้รับกำรอนุญำตจำกรัฐมนตรี 

(2) เจ้ำของพำหนะหรือผู้ควบคุมพำหนะซึ่งน ำพำหนะมำจำกหรือไปยังชำยแดนที่เป็น
ทำงต่อเนื่องกับประเทศอ่ืนและรับคนโดยสำรซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือรับคนโดยสำรไปส่งที่ชำยแดนเพ่ือ
ออกไปนอกรำชอำณำจักร ทั้งนี้ เฉพำะที่เกี่ยวกับคนโดยสำรซึ่งเดินทำงเข้ำมำในหรือออกไปนอกประเทศไทย
เท่ำนั้น ต้องยื่นรำยกำรตำมแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวงและผ่ำนกำรตรวจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ที่ท ำกำร
ตรวจคนเข้ำเมือง และภำยใต้เงื่อนไขที่อธิบดีประกำศก ำหนด รวมทั้งต้องมีหน้ำที่ไม่ให้คนโดยสำรหรือคน
ประจ ำพำหนะไปเสียจำกพำหนะหรือสถำนที่ที่จัดไว้  จนกว่ำจะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  เว้นแต่
กรณีท่ีผู้ควบคุมพำหนะและคนประจ ำพำหนะเป็นคนคนเดียวกัน ให้บุคคลนั้นออกไปจำกพำหนะเพ่ือไปแจ้งต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในฐำนะเป็นผู้ควบคุมพำหนะได้ รวมทั้งต้องยื่นบัญชีคนโดยสำรและบัญชีคนประจ ำพำหนะ
รวมทั้งผู้ควบคุมพำหนะต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวงและภำยในเวลำที่อธิบดีหรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประกำศก ำหนด  

(3) ในระหว่ำงที่ยังอยู่ในประเทศไทย ถ้ำมีกำรเพ่ิมหรือลด หรือเปลี่ยนคนประจ ำ
พำหนะที่เข้ำมำในหรือที่จะออกไปนอกประเทศ หรือคนประจ ำพำหนะดังกล่ำวผู้ใดจะไม่กลับออกไปนอก
ประเทศไทย ให้เจ้ำของพำหนะหรือในกรณีท่ีไม่มีเจ้ำของพำหนะอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้ควบคุมพำหนะแจ้งแก่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่คนประจ ำพำหนะจะไม่กลับออกไปดังกล่ำว
ในวรรคหนึ่งและคนประจ ำพำหนะนั้นเป็นคนต่ำงด้ำว ให้เจ้ำของพำหนะหรือผู้ควบคุมพำหนะ แล้วแต่กรณี  
น ำบุคคลผู้นั้นไปมอบแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยมิชักช้ำ โดยต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำร 
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

หมวด 4 การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (มำตรำ 34 – มำตรำ 39)  
ที่กล่ำวถงึ 

(1) คนต่ำงด้ำวซึ่งจะเข้ำมำในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวได้จะต้องเข้ำมำเพ่ือ 
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- กำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงทูตหรือกงสุล และกำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงรำชกำร ที่สำมำรถ
อยู่ได้ตำมก ำหนดระยะเวลำตำมควำมจ ำเป็น 

- กำรเล่นกีฬำ กำรเดินทำงผ่ำนประเทศไทย และกำรเป็นผู้ควบคุมพำหนะหรือ
คนประจ ำพำหนะที่เข้ำมำยังท่ำสถำนี หรือท้องที่ในประเทศไทย สำมำรถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 

- กำรท่องเที่ยว สำมำรถอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน 

- กำรท ำธุรกิจ กำรศึกษำหรือดูงำน กำรปฏิบัติหน้ำที่สื่อมวลชน กำรเผยแพร่
ศำสนำที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง กำรค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์หรือฝึกสอน 
ในสถำบันกำรค้นคว้ำหรือสถำบันกำรศึกษำในรำชอำณำจักร กำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงฝีมือหรือผู้เชี่ยวชำญ  
กำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง สำมำรถอยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี 

- กำรลงทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง สำมำรถอยู่
ได้ไม่เกิน 2 ปี 

- กำรลงทุนหรือกำรอ่ืนที่ เกี่ยวกับกำรลงทุนภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน สำมำรถอยู่ได้ตำมก ำหนดระยะเวลำที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำ
เห็นสมควร 

ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงทูตหรือกงสุล  กำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงรำชกำร  
กำรท่องเที่ยว และกำรเล่นกีฬำ ถ้ำมีควำมจ ำเป็นสำมำรถอยู่ต่อได้เกินระยะเวลำที่ก ำหนดแต่ครั้งละไม่เกิน 1 ปี 
ให้ เป็น ไปตำมอธิบดี พิจำรณำอนุมัติ  โดยคนต่ำงด้ำวที่ ต้องกำรอยู่ต่อต้องยื่นค ำขอตำมแบบและ 
เสียค่ำธรรมเนียมตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  

(2) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ต้องปฏิบัติ
ดังนี้ 

- ไม่ประกอบอำชีพหรือรับจ้ำงท ำงำน เว้นแต่จะได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวหรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 

- พักอำศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร 
ไม่สำมำรถพักอำศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้แจ้งกำรเปลี่ยนที่พักอำศัยต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ภำยใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลำที่เข้ำพักอำศัย 

- แจ้งต่อเจ้ำพนักงำนต ำรวจ ณ สถำนีต ำรวจท้องที่ที่คนต่ำงด้ำวผู้นั้นพักอำศัย
ภำยใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลำที่ย้ำยไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอำศัย และถ้ำที่พักอำศัยใหม่อยู่ต่ำงท้องที่กับสถำนี
ต ำรวจท้องที่เดิม คนต่ำงด้ำวผู้นั้นต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนต ำรวจ ณ สถำนีต ำรวจท้องที่ที่ไปพักอำศัยใหม่
ภำยใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลำที่ไปถึงด้วย 

- ถ้ำเดินทำงไปจังหวัดใดและอยู่ในจังหวัดนั้นเกิน 24 ชั่วโมง ให้คนต่ำงด้ำวผู้นั้น
แจ้งต่อเจ้ำพนักงำนต ำรวจ ณ สถำนีต ำรวจท้องที่ภำยใน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลำที่ไปถึง อำจยกเว้นกรณีคนต่ำง
ด้ำวที่เข้ำมำในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำว (รวมนักท่องเที่ยว) ที่ไม่ต้องแจ้ง แต่ต้องเป็นไปตำมที่อธิบดีก ำหนด 

- ถ้ำอยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วัน คนต่ำงด้ำวผู้นั้นต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ ณ กองตรวจคนเข้ำเมืองทรำบถึงที่พักอำศัยของตนโดยมิชักช้ำเมื่อครบระยะ 90 วัน และต่อไปให้
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กระท ำเช่นเดียวกันทุกระยะ 90 วัน ถ้ำท้องที่ใดมีที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองตั้งอยู่ จะแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ณ ที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองแห่งนั้นก็ได้  ยกเว้นกรณีคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำว  
(รวมนักท่องเที่ยว) ที่ไม่ต้องแจ้ง แต่ต้องเป็นไปตำมที่อธิบดีก ำหนด 

(3) เจ้ำบ้ำน เจ้ำของหรือผู้ครอบครองเคหสถำน หรือผู้จัดกำรโรงแรมซึ่งรับคน 
ต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวเข้ำพักอำศัย  จะต้องแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
ณ ที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้ำน เคหสถำน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภำยใน 24 ชั่วโมงนับแต่
เวลำที่คนต่ำงด้ำวเข้ำพักอำศัย ถ้ำท้องที่ใดไม่มีที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้ำพนักงำนต ำรวจ  
ณ สถำนีต ำรวจท้องที่นั้น และแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ กองตรวจคนเข้ำเมือง ในกรณีที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่
กรุงเทพมหำนคร  

(4) คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำว หำกเดิน
ทำงออกไปนอกประเทศไทย ให้ถือว่ำกำรได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวดังกล่ำว 
เป็นอันสิ้นสุด แต่ถ้ำก่อนเดินทำงออกไปนอกรำชอำณำจักร ได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้กลับเข้ำมำ
ในประเทศไทยได้อีก และคนต่ำงด้ำวนั้นได้กลับเข้ำมำในประเทศไทยโดยไม่เป็นผู้ต้องห้ำม ถ้ำระยะเวลำ 
ที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรยังมีเหลืออยู่  ให้อยู่ในรำชอำณำจักรต่อไปได้เท่ำระยะเวลำที่ยัง 
เหลืออยู่นั้น โดยให้ยื่นค ำขออนุญำตตำมแบบ  

หมวด 5 การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (มำตรำ 40 - มำตรำ 52) ที่กล่ำวถึง 
คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำว หำกประสงค์จะมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
ให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ณ ที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองในท้องที ่ที ่ตนอยู ่ ในกรณีที่ 
ท ้องที ่นั ้น ไม ่ม ีที ่ท ำกำรตรวจคน เข ้ำเม ือง  ให ้ยื ่น ค ำขอ  ณ  ที ่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองที่ ใกล้ เคียง  
เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังไม่เกินจ ำนวนที่รัฐมนตรีประกำศ หรือเป็นบุคคลที่มีลักษณะ 

(1) คนต่ำงด้ำวซึ่ งเคยเข้ำมำมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทยแล้ว  และได้กลับเข้ำมำ 
ในประเทศไทยอีก 

(2) หญิงซึ่งมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดและได้สละสัญชำติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับ 
คนต่ำงด้ำว 

(3) บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะของหญิงซึ่งมีสัญชำติไทยโดยกำรเกิดไม่ว่ำหญิงนั้น  
จะสละสัญชำติไทยในกรณีที่ได้สมรสกับคนต่ำงด้ำวหรือไม่ก็ตำม 

(4) บุตรของบิดำมำรดำซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำวที่เกิดในระหว่ำงเวลำที่มำรดำออกไปนอก
ประเทศไทย โดยมีหลักฐำนกำรแจ้งออกไปนอกประเทศเพ่ือกลับเข้ำมำอีก เมื่อเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย
พร้อมกับบิดำหรือมำรดำ ซึ่งกลับเข้ำมำอีกภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมหลักฐำนกำรแจ้งออกไปนอกประเทศ 
และบุตรนั้นอำยุยังไม่เกิน 1 ปี 

นอกจำกนั้น รวมถึงกำรไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำของศำลไทยหรือ
ค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย หรือค ำพิพำกษำของศำลต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดลหุโทษหรือ
ควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดที ่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง  และไม่เป ็นผู ้ไม ่สำมำรถ
ประกอบกำรหำเลี้ยงชีพได้ เพรำะกำยพิกำรหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีโรคอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงคนต่ำงด้ำวที่ได้รับให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวที่มีคุณสมบัติและไม่เป็น
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ผู้ต้องห้ำมตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น สำมำรถขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยโดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี  
โดยต้องยื่นค ำขอ หำกก ำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวจะสิ้นสุดลง 
ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ คนต่ำงด้ำวผู ้นั ้นอำจยื ่นค ำขอ ณ ที ่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองแห่งเดียวกันนั ้น  
เพื่ออยู่ในประเทศไทยต่อไปจนถึงวันได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำ ให้คณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ซึ ่งคณะกรรมกำรมอบหมำยมีอ ำนำจอนุญำตได้ กำรอนุญำตนี ้ คณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ซึ่งคณะกรรมกำรมอบหมำยจะก ำหนดเงื่อนไขประกำรใดก็ได้  ทั ้งนี ้ กำรยื่นค ำขออนุญำตตำมวรรคหนึ่ง  
ให้เสียค่ำธรรมเนียมตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 6 การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (มำตรำ 53 - มำตรำ 56) 
ที่กล่ำวถึง คนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรแล้วภำยหลังปรำกฏว่ำเป็นบุคคลซึ่งมีพฤติกำรณ์
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ไม่เหมำะสม หรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด หรือเป็นผู้มีลักษณะ
ต้องห้ำม หรือเป็นผู้ได้รับโทษ ให้อธิบดีเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมกำร ถ้ำคณะกรรมกำรเห็นว่ำควรเพิกถอน
กำรอนุญำตให้มีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร ก็ให้เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งเพิกถอนกำรอนุญำตต่อไป 

หมวด 7 เบ็ดเตล็ด (มำตรำ 57 - มำตรำ 60) ที่กล่ำวถึง คนต่ำงด้ำวผู้ใดไม่มีหลักฐำน
กำรเข้ำมำในประเทศไทยโดยถูกต้อง หรือไม่มีใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ตำมพระรำชบัญญัตินี้  และทั้งไม่มีใบส ำคัญ
ประจ ำตัวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทะเบียนคนต่ำงด้ำว ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำคนต่ำงด้ำวผู้นั้นเข้ำมำใน
ประเทศไทยโดยฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัตินี้ 

หมวด 8 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 61 - มำตรำ 84) ที่กล่ำวถึง  

(1) บุคคลซึ่งเดินทำงเข้ำมำในหรือออกไปนอกประเทศไทยโดยไม่เป็นไปตำมช่องทำง 
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เขตท่ำ สถำนี หรือท้องที่และตำมก ำหนดเวลำ รวมทั้ง ถ้ำไม่ผ่ำนกำรตรวจอนุญำตของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง ตลอดจนไม่ได้ยื่นรำยกำรตำมแบบที่ก ำหนด มีโทษจ ำคุกไม่เกิน  
2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บำท และถ้ำมีสัญชำติไทยต้องปรับไม่เกิน 2,000 บำท  

(2) ผู้ใดน ำหรือพำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำในประเทศไทยหรือกระท ำกำรด้วยประกำรใด ๆ 
อันเป็นกำรอุปกำระหรือช่วยเหลือ หรือให้ควำมสะดวกแก่คนต่ำงด้ำวให้เข้ำมำในประเทศไทย โดยฝ่ำฝืน
พระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บำท  

(3) ผู้ใดรู้ว่ำคนต่ำงด้ำวคนใดเข้ำมำในประเทศไทยโดยฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัตินี้   
ให้เข้ำพักอำศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประกำรใด ๆ เพ่ือให้คนต่ำงด้ำวนั้นพ้นจำกกำรจับกุม ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บำท โดยให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำผู้นั้นรู้ว่ำคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวเข้ำมำ
โดยฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัตินี้  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำตนไม่รู้โดยได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรแล้ว  แต่ถ้ำ 
กำรกระท ำควำมผิดเป็นกำรกระท ำเพ่ือช่วยบิดำ มำรดำ บุตร สำมีหรือภริยำของผู้กระท ำ ศำลจะไม่ลงโทษก็ได้ 

(4) เจ้ำของพำหนะหรือผู้ควบคุมพำหนะผู้ใดไม่น ำพำหนะเข้ำมำในหรือออกไปนอก
ประเทศไทยตำมช่องทำง ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เขตท่ำ สถำนี หรือท้องที่และตำมก ำหนดเวลำ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และถ้ำไม่แจ้งก ำหนดเวลำเข้ำออกที่ชัดเจน
ตำมแบบที่ก ำหนด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  
และถ้ำไม่ให้ควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 20,000 บำท 
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(5) เจ้ำของพำหนะหรือผู้ควบคุมพำหนะผู้ ใดปล่อยให้มี กำรเพ่ิมหรือลด หรือ 
เปลี่ยนคนประจ ำพำหนะที่เข้ำมำในหรือออกไปจำกประเทศไทย หรือคนประจ ำพำหนะไม่ยอมออกจำก
ประเทศไทยโดยไม่แจ้งแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 10,000 บำท และถ้ำไม่น ำตัวมำมอบ
ให้เจ้ำหน้ำที ่ต้องระวำงโทษปรับเรียงรำยตัวคนประจ ำพำหนะที่มิได้น ำไปมอบนั้นคนละไม่เกิน 10,000 บำท 

(6) พำหนะใดมีคนโดยสำรซึ่ งเป็นคนต่ำงด้ำวซึ่ งมีลักษณะต้องห้ำมเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร เจ้ำของพำหนะหรือผู้ควบคุมพำหนะนั้น ต้องระวำงโทษปรับเรียงรำยตัวคนต่ำงด้ำวคนละ 
ไม่เกิน 20,000 บำท และถ้ำกรณีที่ไม่หยุดรถเพ่ือให้ตรวจตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(7) เจ้ำของพำหนะหรือผู้ควบคุมพำหนะผู้ ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรควบคุมคนต่ำงด้ำวไว้ในพำหนะหรือส่งตัวให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  
5 ปี และปรับไม่เกิน 50,000 บำท และถ้ำกำรไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวท ำให้ 
คนต่ำงด้ำวหลบหนี ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บำท 

(8) คนต่ำงด้ำวผู้ใดหลบหนีไปจำกพำหนะหรือหลบหนีไปในระหว่ำงส่งตัวไปยัง
สถำนที่ใด ๆ ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้สั่งให้เจ้ำของพำหนะหรือผู้ควบคุมพำหนะควบคุมตัวไว้หรือให้ส่งตัวไป  
หรือหลบหนีไปในระหว่ำงที่ถูกกักตัวหรือควบคุมตำมอ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้   
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(9) คนต่ำงด้ำวผู้ใดประกอบอำชีพหรือรับจ้ำงท ำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำต ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(10) คนต่ำงด้ำวผู้ใดไม่พักอำศัยตำมสถำนที่ที่แจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือไม่แจ้งกรณี
มีกำรย้ำยออกภำยใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลำที่ย้ำย เดินทำงไปจังหวัดอ่ืนเกิน 24 ชั่วโมง และอยู่ในประเทศไทย
เกินกว่ำเวลำที่ก ำหนด ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บำทและปรับอีกไม่เกินวันละ 200 บำท จนกว่ำ 
จะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

(11) เจ้ำบ้ำน เจ้ำของหรือผู้ครอบครองเคหสถำนหรือผู้ จัดกำรโรงแรมซึ่ งรับ 
คนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวเข้ำพักอำศัยโดยไม่แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำมเวลำที่ก ำหนด ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 2,000 บำท แต่ถ้ำผู้นั้นเป็นผู้จัดกำรโรงแรม ต้องระวำงโทษ
ปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บำท 

(12) เจ้ำของพำหนะ ผู้ควบคุมพำหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสำรหรือหลักฐำนผู้ใด  
ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่ให้เจ้ำของพำหนะ ผู้ควบคุมพำหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสำรหรือ
หลักฐำนเพ่ือประกันกำรกลับออกนอกประเทศของคนต่ำงด้ำว ยกเลิก คืน หรือเปลี่ยนแปลงสำระส ำคัญในตั๋ว 
เอกสำรหรือหลักฐำนดังกล่ำว ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินวันละ 500 บำทจนกว่ำ 
คนต่ำงด้ำวดังกล่ำวจะกลับออกไปนอกประเทศไปแล้ว แต่มิให้ปรับเกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(13) คนต่ำงด้ำวผู้ใดอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญำตหรือกำรอนุญำตสิ้นสุดหรือ
ถูกเพิกถอน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และคนต่ำงด้ำว
ผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำม ขัดขืน หรือไม่ยอมรับทรำบค ำสั่งของรัฐมนตรี คณะกรรมกำร อธิบดี หรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งคณะกรรมกำรมอบหมำยซึ่งสั่งกำรแก่คนต่ำงด้ำวผู้นั้นตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษปรับ
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ไม่เกิน 5,000 บำท แต่ถ้ำเป็นกรณีค ำสั่งให้กลับออกไปนอกรำชอำณำจักร คนต่ำงด้ำวผู้นั้น ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บำท 

(14) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือ 
ไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท ำควำมผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ 
ด้วย 

บทเฉพาะกาล (มำตรำ 85 - มำตรำ 92) ที่ให้ถือว่ำคนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่
ในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวอยู่แล้วในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับ  เป็นผู้ ได้รับอนุญำตตำม
พระรำชบัญญัตินี้  แต่คงได้รับสิทธิและประโยชน์เพียงเท่ำที่ปรำกฏในหลักฐำนกำรอนุญำตไว้แล้วเท่ำนั้น 
นอกจำกนั้น 

(1) ให้คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวและได้อยู่เกิน 
90 วันแล้วในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แจ้งครั้งแรกต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(2) ให้เจ้ำบ้ำน เจ้ำของหรือผู้ครอบครองเคหสถำน หรือผู้จัดกำรโรงแรมซึ่งรับ 
คนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวเข้ำพักอำศัยอยู่แล้วในวันที่พระรำชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(3) ให้บรรดำกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่งหรือมติของคณะกรรมกำร
พิจำรณำคนเข้ำเมืองตำมพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมืองซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 

ทั้งนี้ จนกว่ำจะได้มีกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง หรือมติของคณะกรรมกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน 

ส ำหรับอัตรำค่ำธรรมเนียมและค่ำท ำกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ดังนี้ 

(1) กำรตรวจลงตรำตำมมำตรำ 12 ใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บำท ใช้ได้หลำยครั้ง 
10,000 บำท 

(2) อุทธรณ์ตำมมำตรำ 22 คนละ 2,000 บำท 

(3) ค ำขออนุญำตเพ่ืออยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวต่อไปตำมมำตรำ 35  
คนหนึ่ง ครั้งละ 2,000 บำท 

(4) อุทธรณ์ตำมมำตรำ 36 คนละ 2,000 บำท 

(5) ค ำขออนุญำตเพ่ือกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรอีกตำมมำตรำ 39 คนหนึ่งใช้ได้ 
ครั้งเดียว 2,000 บำท ใช้ได้หลำยครั้งภำยในระยะเวลำที่ยังเหลืออยู่ 5,000 บำท 

(6) ค ำขออนุญำตเพื่อมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักร ตำมมำตรำ 45 คนละ 8,000 บำท 

(7) ใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ตำมมำตรำ 47 หรือ มำตรำ 51 ฉบับละ 200,000 บำท 
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-95 

ในกรณีที่ผู้ขอใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ เป็นคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของ 
คนต่ำงด้ำวที่มีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักรหรือของบุคคลที่มีสัญชำติไทยฉบับละ 100,000 บำท 

(8) หลักฐำนกำรแจ้งออกไปนอกรำชอำณำจักรเพ่ือกลับเข้ำมำอีกตำมมำตรำ 50 (1) 
คนละ 2,000 บำท 

(9) ใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ตำมมำตรำ 50 (2) ฉบับละ 20,000 บำท 

(10) เอกสำรที่ออกให้ตำมมำตรำ 52 ฉบับละ 2,000 บำท 

(11) ค ำขอเพ่ือขอพิสูจน์สัญชำติต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ 57 คนละ  
800 บำท 

(12) กำรตรวจพำหนะนอกเวลำรำชกำร ถ้ำพำหนะไม่มีคนโดยสำร พำหนะหนึ่ง  
ครั้งละไม่เกิน 200 บำท ถ้ำมีคนโดยสำร ให้คิดเพ่ิมข้ึนตำมรำยตัวคนโดยสำร คนละไม่เกิน 10 บำท 

(13) กำรตรวจพำหนะ ณ ที่อ่ืน นอกจำกที่อธิบดีประกำศก ำหนดตำมมำตรำ 26 (1) 
พำหนะหนึ่ง วันละไม่เกิน 200 บำท 

(14) กำรรอคอยเพ่ือตรวจพำหนะอันมิใช่ควำมผิดของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่วันละไม่เกิน 
200 บำท 

(15) กำรไปนอกสถำนที่ท ำกำรเพ่ือควบคุมพำหนะ พำหนะหนึ่งวันละไม่เกิน 200 บำท 

2.3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  และ 
ออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมกับค่ำท ำกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  ๆ ไม่เกินอัตรำตำมบัญชีท้ำย
พระรำชบัญญัตินี้ และก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งอธิบดีและคณะกรรมกำร
พิจำรณำคนเข้ำเมือง 

2.4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ได้แก่ ผู้ประกอบกำรน ำเที่ยว มัคคุเทศก์ 
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรธุรกิจที่พักและโรงแรม และผู้ประกอบกำรยำนพำหนะขนส่ง 

6.2 กฎกระทรวง 

ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยที่เป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงตำมพระรำชบัญญัติ
คนเช้ำเมือง พ.ศ. 2522 โดยมีกฎกระทรวงหลักท่ีเกี่ยวข้องด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และ 
การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 เนื่องจำกมีคนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับยกเว้นกำรตรวจลงตรำในกำร
เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือกำรท่องเที่ยว  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำที่อนุญำตให้อยู่ ใน
รำชอำณำจักรได้เดินทำงออกและกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักรตำมช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง
หรือด่ำนพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทำงบก เพ่ือให้ได้สิทธิในกำรพ ำนักอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำร
ต่อเนื่องเกินระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็น
กำรชั่วครำวเพ่ือกำรท่องเที่ยว ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดระเบียบกำรเข้ำเมืองของคนต่ำงด้ำวเป็นไปโดยเหมำะสม 
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำโดยจ ำกัดจ ำนวนครั้งที่ให้คนต่ำงด้ำวเข้ำมำใน
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รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือกำรท่องเที่ยวในกรณีที่เข้ำมำตำมช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง
หรือด่ำนพรมแดนดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้โดย 

(1) ก ำหนดกำรตรวจลงตรำประเภทนักท่องเที่ยว ให้จ ำกัดเฉพำะกำรขอรับกำรตรวจลงตรำ
เข้ำมำในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือกำรท่องเที่ยว โดยผู้ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือ
เดินทำงต้องยื่นขอรับกำรตรวจลงตรำต่อสถำนทูตหรือสถำนกงสุลไทย ในกรณีที่เป็นกำรเดินทำงเข้ำมำ 
ในประเทศไทยเพ่ือกำรท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน หำกผู้เดินทำง เป็นผู้มีสัญชำติของประเทศที่รัฐมนตรีก ำหนด
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและมีสัญชำติของประเทศที่ออกหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรที่ใช้แทน
หนังสือเดินทำงและมีตั๋วหรือเอกสำรที่ใช้เดินทำงซึ่งช ำระค่ำโดยสำรครบถ้วนแล้ว  ส ำหรับใช้เดินทำงกลับ
ออกไปนอกประเทศไทยภำยในก ำหนดเวลำไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่เดินทำงเข้ำมำ ผู้เดินทำงเข้ำมำดังกล่ำว
จะยื่นขอรับกำรตรวจลงตรำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  ณ ช่องทำงอนุญำตของ 
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองตำมท่ีรัฐมนตรีก ำหนดก็ได้ 

(2) กรณีที่เป็นกำรเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยเพ่ือกำรท่องเที่ยวตำมควำมตกลงระหว่ำง
รัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรกัมพูชำส ำหรับกำรอนุวัติกำรตรวจลงตรำเดียว  
ในกรอบยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้ำพระยำ - แม่โขง ซึ่งท ำเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม  
พ.ศ. 2550 ผู้ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงต้องยื่นเรื่องขอรับกำรตรวจลงตรำเดียว 
ในกรอบยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ต่อสถำนทูตหรือสถำนกงสุลไทยหรือต่อสถำนทูตหรือสถำนกงสุลกัมพูชำ  
แต่ในกรณีที่ยื่นเรื่องขอรับกำรตรวจลงตรำเดียวต่อสถำนทูตหรือสถำนกงสุลกัมพูชำและได้รับควำมเห็นชอบให้
ตรวจลงตรำเดียวจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ให้เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยตำมช่องทำงอนุญำตของ 
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่รัฐมนตรีก ำหนด โดยเสียค่ำธรรมเนียมกำรตรวจลงตรำให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองประจ ำช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองนั้น 

(3) กำรตรวจลงตรำประเภทคนเดินทำงผ่ำนประเทศไทย ให้จ ำกัดเฉพำะกำรขอรับกำรตรวจ
ลงตรำเข้ำมำในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือกำรเล่นกีฬำ กำรเดินทำงผ่ำนรำชอำณำจักร และกำรเป็น 
ผู้ควบคุมพำหนะหรือคนประจ ำพำหนะที่เข้ำมำยังท่ำ สถำนี หรือท้องที่ในรำชอำณำจักร โดยให้ผู้ถือหนังสือ
เดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงยื่นขอรับกำรตรวจลงตรำต่อสถำนทูตหรือสถำนกงสุลไทย 

(4) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองมีอ ำนำจเปลี่ยนประเภทกำรตรวจ 
ลงตรำหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงจำกประเภทนักท่องเที่ยวเป็นประเภทคนอยู่ชั่วครำว
ให้แก่คนต่ำงด้ำวซึ่งเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยเพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรจัดตั้งส ำนักงำนผู้แทนของ 
นิติบุคคลต่ำงประเทศในธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศในประเทศไทย หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง
ส ำนักงำนภูมิภำคของบริษัทข้ำมชำติในประเทศไทยได้ โดยกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำวจะต้องได้รับใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว จำกกรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ แล้ว 

(5) กำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

- ผู้ถือหนังสือเดินทำงของประเทศที่รัฐบำลของประเทศนั้นได้ท ำควำมตกลงไว้กับ 
รฐับำลไทย 
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- ผู้ถือหนังสือเดินทำงซึ่งเดินทำงมำจำกประเทศที่ไม่มีสถำนทูตหรือสถำนกงสุลไทย
ตั้งอยู่ตำมที่รัฐมนตรีก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

- ผู้ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงซึ่งเข้ำมำเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือ
กำรท่องเที่ยวภำยใต้เงื่อนไขคือ มีสัญชำติของประเทศที่รัฐมนตรีก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
และมีสัญชำติของประเทศที่ออกหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงนั้น  เดินทำงเข้ำมำ 
โดยพำหนะขนส่งคนโดยสำรประเภทเครื่องบินหรือเรือเดินทะเลที่มีขนำดจดทะเบียนไว้ตั้งแต่  500 ตันขึ้นไป 
หรือตำมช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หรือด่ำนพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับประเทศมำเลเซีย 
หรือตำมช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีก ำหนด และถ้ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
โดยพำหนะขนส่งคนโดยสำรประเภทเครื่องบิน เรือเดินทะเล รถไฟ รถขนส่งคนโดยสำร รถยนต์รับจ้ำง รถยนต์
บริกำรทัศนำจร หรือรถจักรยำนยนต์รับจ้ำง ต้องมีตั๋วหรือเอกสำรที่ใช้เดินทำงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของเจ้ำของ
พำหนะหรือผู้ควบคุมพำหนะที่ช ำระค่ำโดยสำรครบถ้วนแล้ว  ส ำหรับใช้เดินทำงกลับออกไปได้ภำยใน
ก ำหนดเวลำตำมที่ก ำหนด หรือมีเอกสำรหลักฐำนของเจ้ำของพำหนะหรือผู้ควบคุมพำหนะแสดงกำรจองที่นั่ง
ในพำหนะที่ช ำระค่ำโดยสำรครบถ้วนแล้ว ส ำหรับใช้เดินทำงกลับออกได้ภำยในก ำหนดเวลำ 

ทั้งนี้ เว้นแต่บุคคลซึ่งมีสัญชำติมำเลเซียหรือบุคคลซึ่งมีสัญชำติอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีก ำหนด 
ซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยพำหนะขนส่งคนโดยสำรประเภทรถขนส่งคนโดยสำร  รถยนต์รับจ้ำง รถยนต์
บริกำรทัศนำจร หรือรถจักรยำนยนต์รับจ้ำง ตำมช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองหรือด่ำนพรมแดน
ที่เป็นเขตติดต่อกับประเทศมำเลเซีย ไม่ต้องมีตั๋วหรือเอกสำรดังกล่ำว 

(6) ผู้ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงซึ่งเข้ำมำในประเทศไทย 
เป็นกำรชั่วครำวเพ่ือกำรประชุมหรือกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงประเทศ ซึ่งรัฐบำลไทยเป็นเจ้ำภำพหรือที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกกระทรวง ทบวง กรมท่ีเกี่ยวข้อง 

(7) ผู้ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงของประเทศสมำชิกกลุ่ม 
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) และมีบัตร
เดินทำงส ำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card : ABTC) ซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็น 
กำรชั่วครำวเพื่อประกอบธุรกิจ 

(8) ผู้ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงซึ่งเข้ำมำในประเทศไทยเป็น 
กำรชั่วครำวเพ่ือรับกำรรักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล โดยมีสัญชำติของ
ประเทศที่รัฐมนตรีก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และมีสัญชำติของประเทศที่ออกหนังสือ
เดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงนั้น ซึ่งรวมถึงผู้ติดตำมของบุคคลดังกล่ำวจ ำนวนไม่เกิน 4 คน 
ได้แก่ บิดำ มำรดำ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือผู้ดูแลผู้ซึ่งเดินทำงเข้ำมำเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือรับ 
กำรรักษำพยำบำล โดยผู้ซึ่งเดินทำงเข้ำมำเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือรับกำรรักษำพยำบำลได้ให้ควำมยินยอมเก่ียวกับ
ผู้ติดตำมนั้นแล้ว ทั้งนี ้ 

- ต้องมีเอกสำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลที่ออกโดยสถำนพยำบำลในประเทศไทยตำม
ประกำศรำยชื่อที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด หรือออกโดยกระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือน ำมำแสดงต่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ เช่น เอกสำรกำรนัดหมำย เอกสำรกำรรับรองของแพทย์ เอกสำรยืนยันกำรรักษำพยำบำล หรือ
เอกสำรทำงกำรแพทย์ประเภทอ่ืน พร้อมทั้งเอกสำรทำงกำรเงินเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล เช่น 
ใบรับรองค่ำใช้จ่ำยตำมสิทธิ เอกสำรทำงกำรเงินอื่น ๆ ซึ่งออกโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ 
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- ผู้ติดตำมต้องมีเอกสำรที่แสดงถึงควำมสัมพันธ์ในครอบครัวมำแสดงต่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนสมรส ส ำเนำสูติบัตร  
ส ำเนำใบรับรองบุตร หรือหนังสือรับรองจำกผู้ซึ่งเดินทำงเข้ำมำเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือรับกำรรักษำพยำบำล  
ในกรณีที่ ไม่ ได้จดทะเบียนสมรส ส ำหรับกรณีของผู้ดูแลผู้ซึ่ งเดินทำงเข้ำมำเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือรับ 
กำรรักษำพยำบำล จะต้องมีสัญญำจ้ำง หรือหนังสือรับรองจำกผู้ซึ่งเดินทำงเข้ำมำเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือรับ 
กำรรักษำพยำบำลมำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือ
เดินทำงซึ่งเข้ำมำเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือรับกำรรักษำพยำบำล ต้องจัดท ำเอกสำรแสดงรำยชื่อผู้ติดตำมดังกล่ำว
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองเอกสำรด้วย  

- ผู้ได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำดังกล่ำวให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 30 วันนับแต่
วันที่เดินทำงเข้ำมำ ส ำหรับผู้ซึ่งได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำที่เป็นผู้ถือหนังสือเดินทำง APEC และ ABTC 
และกำรเดินทำงเพ่ือเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล ให้อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่เดินทำงเข้ำมำ 

- ผู้เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือกำรท่องเที่ยวทำงช่องทำง
อนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองหรือด่ำนพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทำงบกและใช้ใบอนุญำตแทน
หนังสือเดินทำง ให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน ยกเว้นบุคคลซึ่งมีสัญชำติมำเลเซียหรือ
บุคคลซึ่งมีสัญชำติของประเทศอ่ืนที่รัฐมนตรีก ำหนด อำจเข้ำมำได้เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน  

(9) ให้ก ำหนดกำรส ำหรับคนต่ำงด้ำวซึ่งจะเข้ำมำในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวได้ในกรณ ี

- กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือภำรกิจในครอบครัวของคนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำเป็นกำรชั่วครำว 
โดยเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลดังกล่ำว 
หรือโดยเป็นคนรับใช้ส่วนตัว 

- กำรให้ควำมอุปกำระแก่หรือรับควำมอุปกำระจำกบุคคลสัญชำติไทย หรือบุคคลผู้มีถิ่น
ที่อยู่ในประเทศไทย โดยเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
ของบุคคลดังกล่ำว 

- กำรปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่รัฐวิสำหกิจหรือองค์กำรกุศลสำธำรณะ 

- กำรเข้ำมำในฐำนะผู้สูงอำยุเพ่ือใช้ชีวิตในบั้นปลำย 

- กำรเข้ำมำของผู้เคยมีสัญชำติไทยเพ่ือเยี่ยมญำติหรือขอกลับเข้ำมำอยู่ในประเทศไทย 

- กำรเข้ำมำเพ่ือรับกำรรักษำพยำบำล 

- กำรเข้ำมำเพ่ือเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬำตำมควำมต้องกำรของทำงรำชกำร 

- กำรเข้ำมำของคู่ควำมและพยำนเพ่ือด ำเนินกระบวนพิจำรณำอันเกี่ยวกับคดี 

2) กฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) 
ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นและส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว รวมทั้งเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติให้เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยในช่วงฤดูกำลกำรท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่อง สมควรยกเลิกกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ
ลงตรำตำมมำตรำ 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียวส ำหรับกรณียื่นค ำขอรับกำรตรวจตรำลงตรำ 
ณ ช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเป็นกำรชั่วครำว ซึ่งจะมีระยะเวลำก ำหนดไว้แน่นอน เช่น 
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กฎกระทรวง พ.ศ. 2562 นี้ที่ก ำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เมษำยน 
พ.ศ. 2563 และเมื่อถึงสิ้นสุดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ให้กลับไปใช้อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรตรวจลงตรำเดิมตำม
มำตรำ 12 (1)  

6.3 ประกาศ 

ที่ออกโดยรัฐมนตรีกระทรวงมหำดไทย และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
เป็นต้น โดยมีประกำศท่ีเกี่ยวข้องหลัก ๆ ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ 

1) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
(ฉบับ Update ล่ำสุด) ที่กล่ำวถึง 

(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือเดินทำงบุคคลทั่วไป โดยให้อยู่ภำยใต้บังคับของ
ระเบียบกระทรวงกำรต่ำงประเทศว่ำด้วยกำรออกหนังสือเดินทำง พ.ศ. 2548 ข้อ 42 

- ส ำหรับ 5 ปี ฉบับละ 1,000 บำท 
- ส ำหรับต่ ำกว่ำ 5 ป ี ปีละ 200 บำท 

(2) ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสือเดินทำงรำชกำร ฉบับละ 1,000 บำท 

(3) ค่ำธรรมเนียมกำรออกหนังสือเดินทำงชั่วครำว ฉบับละ 200 บำท 

(4) ค่ำธรรมเนียมกำรแก้ไขหนังสือเดินทำงที่ ไม่ ใช่หนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์  
ฉบับละ 100 บำท 

(5) ค่ำธรรมเนียมกำรบันทึกรำยกำรในหนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับละ 100 บำท 

(6) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำหนังสือเดินทำง ฉบับละ 100 บำท 

(7) ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุหนังสือเดินทำงบุคคลทั่วไปที่ ไม่ ใช่หนังสือเดินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ในต่ำงประเทศ ฉบับละ 100 บำท 

(8) อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรหนังสือเดินทำงเล่มด่วน 

- กรณียื่นค ำร้องพร้อมแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลักษณ์อักษร ภำยในเวลำ 12.00 น. 
และขอรับเล่มภำยในเวลำ 16.30 น. ของวันเดียวกัน (ส ำหรับผู้ยื่นค ำร้องที่กรมกำรกงสุลเท่ำนั้น และขอรับเล่ม
ได้เฉพำะที่กรมกำรกงสุล) เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 3 เท่ำของอัตรำค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำงตำมปกติ 

- กรณียื ่นค ำร้องพร้อมแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลักษณ์อักษร ระหว่ำงเวลำ 
เปิดท ำกำร ถึงเวลำ 12.00 น. ที่ส ำนักงำนหนังสือเดินทำงฯ ทุกแห่ง ยกเว้นส ำนักงำนศูนย์บริกำรฯ กระทรวง
แรงงำน และหน่วยหนังสือเดินทำงเคลื่อนที่ โดยขอรับเล่มได้เฉพำะที่กรมกำรกงสุลภำยในเวลำ 12.00 น.  
ของวันท ำกำรถัดไป เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 2 เท่ำของอัตรำค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำงตำมปกติ 

- กรณียื่นค ำร้องพร้อมแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลักษณ์ อักษร  ระหว่ำงเวลำ  
12.00 น. ถึงเวลำปิดท ำกำร ที่ส ำนักงำนหนังสือเดินทำงฯ ทุกแห่ง ยกเว้น ส ำนักงำนศูนย์บริกำรฯ กระทรวง
แรงงำน และหน่วยหนังสือเดินทำงเคลื่อนที่ โดยขอรับเล่มได้เฉพำะที่กรมกำรกงสุล เวลำ 12.00 น. เป็นต้นไป 
ของวันท ำกำรถัดไป เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 2 เท่ำของอัตรำค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำงตำมปกติ 
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- กระทรวงกำรต่ำงประเทศจะให้บริกำรหนังสือเดินทำงเล่มด่วนตำมประกำศนี้รวมกัน
วันละไม่เกิน 400 เล่ม โดยกำรขอรับบริกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศก ำหนด 
ทั้งนี ้ เงินค่ำธรรมเนียมที่ผู ้ยื ่นค ำร้องได้ช ำระให้แก่ทำงรำชกำรไปแล้วนั ้นไม่ สำมำรถเรียกคืนได้ไม่ว่ำ 
กรณีใด ๆ 

- กระทรวงกำรต่ำงประเทศสำมำรถใช้ดุลยพินิจยกเว้นกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
หนังสือเดินทำงเล่มด่วนได้ ด้วยเหตุผลด้ำนมนุษยธรรมหรือเหตุผลทำงรำชกำร 

2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการรักษาพยาบาลและ
ผู้ติดตามได้รับยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วัน (ฉบับ Update ล่ำสุด)  
ที่กล่ำวถึง รำยชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร
เป็นกำรชั่วครำวเพ่ือรับกำรรักษำพยำบำลและผู้ติดตำมของบุคคลดังกล่ำวจ ำนวนไม่เกิน  4 คน ได้รับยกเว้น
กำรตรวจลงตรำและให้อยู่ในรำชอำณำจักรได้ไม่เกิน 90 วัน ได้แก่ รำชอำณำจักรบำห์เรน รัฐคูเวต รัฐสุลต่ำน
โอมำน รัฐกำตำร์ รำชอำณำจักรซำอุดีอำระเบีย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน  

3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ในการขอรับการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 9) ที่กล่ำวถึง ช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองในกำรขอรับ
กำรตรวจลงตรำ ได้แก่ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนกรุงเทพ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำน
เชียงใหม่ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนภูเก็ต  ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่  
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองแม่สำย ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงแสน 
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเชียงของ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองเบตง ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองสะเดำ ด่ำนตรวจคนเข้ำ
เมืองสมุย ณ บริเวณเขตท่ำอำกำศยำนเกำะสมุย ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำเรืองกรุงเทพ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง
ศรีรำชำ ณ ท ำเลจอดเรืออ่ำวอุดม และบริเวณเขตท่ำเรือแหลมฉบัง ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองมำบตำพุด  
ณ บริเวณเขตท่ำเรือมำบตำพุด และท ำเลจอดเรือในอ่ำวหน้ำเมืองระยอง ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองหนองคำย  
ณ เส้นทำงคมนำคมทำงบกจำกพรมแดนถึงที่ตั้งด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองหนองคำย ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองสมุย  
ณ ท ำเลจอดเรือบริเวณอ่ำวหน้ำทอน ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองภูเก็ต ณ ท ำเลจอดเรือบริเวณอ่ำวมะขำมและท ำเล
จอดเรือบริเวณอ่ำวฉลอง ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองสตูล ณ บริเวณท่ำเรือด่ำนศุลกำกรต ำมะลัง และบริเวณ 
เขตท่ำเรือเจ้ะปิลัง ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองกระบี่  ณ บริเวณเขตท่ำเรือน้ ำลึกกระบี่  บริเวณเขตท่ำเรือเจ้ำฟ้ำ 
บริเวณเขตท่ำเรือเกำะลันตำ และบริเวณเขตสนำมบินกระบี่ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองสงขลำ ณ บริเวณเขตท่ำเรือ
น้ ำลึกสงขลำ และบริเวณเขตท่ำเรือเดินเรือไทย ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนเชียงรำย และด่ำน 
ตรวจคนเข้ำเมืองท่ำอำกำศยำนสุรำษฎร์ธำนี 

4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับท่ี 2) ที่กล่ำวถึง ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 เพ่ือเป็นกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ
กำรท่องเที่ยวโดยเรือส ำรำญและกีฬำ (เรือยอร์ช) จึงก ำหนดให้คนต่ำงด้ำวกับเรือส ำรำญและกีฬำ (เรือยอร์ช) 
มีสิทธิขอรับกำรตรวจลงตรำประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) ณ ช่องทำง
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อนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองได้ภำยใน 30 วันหลังจำกวันที่ประกำศนี้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 
เช่นเดียวกับกรณีของบุคคลต่ำงด้ำวที่ประสงค์จะเดินทำงมำพ ำนักระยะยำว (Long Stay)  

5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับยกเว้น
การตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ที่กล่ำวถึง รำยชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือ
เดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงซึ่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวเพ่ือกำรท่องเที่ ยวได้รับ
ยกเว้นกำรตรวจลงตรำและให้อยู่ในรำชอำณำจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ได้แก่ รำชรัฐอันดอร์รำ เครือรัฐออสเตรเลีย 
สำธำรณรัฐออสเตรีย รำชอำณำจักรเบลเยี่ยม รัฐบำห์เรน สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล เนกำรำบรูไนดำรุสซำลำม 
แคนำดำ สำธำรณรัฐเช็ก รำชอำณำจักรเดนมำร์ก สำธำรณรัฐเอสโตเนีย สำธำรณรัฐฟินแลนด์ สำธำรณรัฐ
ฝรั่งเศส สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี สำธำรณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) สำธำรณรัฐฮังกำรี สำธำรณรัฐไอซ์แลนด์ 
สำธำรณรัฐอินโดนี เซีย ไอร์แลนด์  รัฐอิสรำเอล สำธำรณรัฐอิตำลี  ญี่ปุ่น รัฐคู เวต สำธำรณรัฐลัตเวีย  
รำชรัฐลิกเตนสไตน์ สำธำรณรัฐลิทัวเนีย รำชรัฐลักเซมเบิร์ก มำเลเซีย สำธำรณรัฐมัลดีฟส์ สำธำรณรัฐ
มอริเชียส รำชรัฐโมนำโก รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ รำชอำณำจักรนอร์เวย์ รัฐสุลต่ำนโอมำน 
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ สำธำรณรัฐโปแลนด์ สำธำรณรัฐโปรตุเกส รัฐกำตำร์ สำธำรณรัฐซำนมำรีโน สำธำรณรัฐ
สิงคโปร์ สำธำรณรัฐสโลวัก สำธำรณรัฐสโลวีเนีย  รำชอำณำจักรสเปน สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ สำธำรณรัฐ
เกำหลี รำชอำณำจักรสวีเดน สมำพันธรัฐสวิส สำธำรณรัฐตุรกี ยูเครน สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ สหรำชอำณำจักร 
บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ สหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐเปรู ฮ่องกง และสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 

6) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรทางช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับ
พรมแดนทางบกได้เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน ที่กล่ำวถึง กำรก ำหนดให้บุคคลซึ่งมีสัญชำติของประเทศอ่ืน 
เพ่ิมจำกประเทศที่ก ำหนดในข้อ 13 (3)  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร และเงื่อนไขใน 
กำรตรวจกำรยกเว้นและกำรเปลี่ยนประเภทกำรตรวจลงตรำ พ.ศ. 2545 สำมำรถใช้สิทธิกำรยกเว้นกำรตรวจ
ลงตรำเพ่ือกำรท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยได้ทำงช่องทำงอนุญำตของด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง  หรือ
ด่ำนพรมแดนที่ เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทำงบก ได้เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน ได้แก่ บรูไนดำรุสซำลำม 
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย และสำธำรณรัฐสิงคโปร์ 

7) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภท
นักท่องเที่ยวแก่บุคคลซึ่งถือหนังสือเดินทางจีน และถือหนังสือเดินทางจีนไทเปเป็นการชั่วคราว ที่กล่ำวถึง
กำรอนุญำตให้บุคคลซึ่งถือหนังสือเดินทำงจีนและถือหนังสือเดินทำงจีนไทเปที่ประสงค์จะเดินทำงเข้ำมำอยู่ 
ในประเทศไทยเพ่ือกำรท่องเที่ยวได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรตรวจลงตรำประเภทนักท่องเที่ยวเป็น  
กำรชั่วครำว เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยว 

6.4 ค าสั่ง 

ค ำสั่งที่ออกโดยส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย ได้แก่ 

1) ค าสั่งเรื่องก าหนดรายการข้อมูลที่พัก (Accommodation) หรือสถานที่อยู่ในประเทศไทย 
(Place of stay in Thailand) เพื่อให้คนต่างด้าวแจ้งล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้คนต่ำงด้ำวที่จะ
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เข้ำมำอยู่ในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวแจ้งข้อมูลที่พัก (Accommodation) หรือสถำนที่อยู่ในประเทศไทย 
(Place of stay in Thailand) โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองตรวจสอบ
ข้อมูลล่วงหน้ำ เพ่ือประโยชน์ด้ำนควำมปลอดภัยของคนต่ำงด้ำว และกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจ
อนุญำตให้เข้ำมำในรำชอำณำจักร โดยให้เจ้ำของหรือผู้จดทะเบียนอำกำศยำน หรือผู้ด ำเนินกำรเดินอำกำศ 
จัดเก็บข้อมูลที่พัก หรือสถำนที่อยู่ในประเทศไทยของคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวทุกเที่ยวบิน ตำมมำตรฐำน Platform 
ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลแนบท้ำยค ำสั่งนี้ น ำส่งทำงอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบกำรตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสำร
ล่วงหน้ำ (Advance Passenger Processing System : APPS) เพ่ือน ำเข้ำระบบสำรสนเทศตรวจคนเข้ำเมือง 
ตำมบัญชีแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

2) ค าสั่งเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้คนต่างด้าวใช้ช่องตรวจหนังสือ
เดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) เนื่องด้วยรัฐบำลมีเป้ำหมำยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง 
กำรเดินทำงท่องเที่ยวในอำเซียนในด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ และกำรท่องเที่ยว
เชื่อมโยงทั้งทำงบก ทำงน้ ำและทำงอำกำศ โดยทำงอำกำศมีกำรเพ่ิมเที่ยวบินเชื่อมโยงจำกเมืองหลักสู่เมืองรอง 
ซึ่งจะท ำให้มีคนต่ำงด้ำวเดินทำงเข้ำมำในและออกไปนอกรำชอำณำจักรเป็นจ ำนวนมำก จ ำเป็นต้องอ ำนวย
ควำมสะดวกให้คนต่ำงด้ำวบำงสัญชำติสำมำรถเดินทำงเข้ำและออกโดยผ่ำนช่องตรวจหนังสือเดินทำงอัตโนมัติ 
(Automatic Channel) ประกอบกับปัจจุบันกำรคัดกรองคนต่ำงด้ำวที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้มี
ระบบกำรตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสำรล่วงหน้ำ  Advance Passenger Processing System (APPS) 
ก่อนกำรเดินทำง ส ำหรับช่องตรวจหนังสือเดินทำงอัตโนมัติ (Automatic Channel) ขณะนี้ได้มีกำรพัฒนำ
ปรับปรุงระบบโดยขั้นตอนกำรท ำงำนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลคนต่ำงด้ำวได้จำกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certificate) กับข้อมูลจำก ICAO Public Key Directory ในกำรใช้งำน (Automatic Channel) ซึ่งจะเป็น
กำรลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ โดยก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ไว้ดังนี้  

(1) คุณสมบัติของคนต่ำงด้ำวผู้ใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทำงอัตโนมัติ (Automatic Channel) 
ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นผู้ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำงซึ่งได้รับ 
กำรตรวจลงตรำประเภททูต รำชกำร หรืออัธยำศัยไมตรี เป็นผู้ถือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรใช้แทนหนังสือ
เดินทำงสัญชำติของประเทศที่ได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจลงตรำ โดยมีระยะเวลำพ ำนักอยู่ในประเทศไทย  
30 วัน  

(2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคนต่ำงด้ำวผู้ใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทำงอัตโนมัติ  ต้องถือ
หนังสือเดินทำง ซึ่งมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนนับแต่วันที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักร ไม่เป็น 
คนต่ำงด้ำวซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมมิให้เข้ำมำในประเทศไทย แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522  
ไม่เป็นผู ้อยู ่ในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำต  หรือกำรอนุญำตสิ ้นสุดหรือถูกเพิกถอนกำรอนุญำต  
ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิด หรือต้องหำคดีอำญำในรำชอำณำจักร หรือไม่มีชื่อในระบบบัญชีเฝ้ำดู (Watch 
list) ถ้ำกรณีคนต่ำงด้ำวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องขอรับกำรสลักหลังแจ้งออก พร้อมทั้งหลักฐำน 
กำรแจ้งออกไปนอกประเทศเพ่ือกลับเข้ำมำอีกภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วันที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท ำ
หลักฐำนให้ 

(3) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวใช้ช่องตรวจหนังสือ
เดินทำงอัตโนมัติ (Automatic Channel) ในกรณีใด ๆ ก็ได้ 
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(4) สถำนที่ ใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทำงอัตโนมัติ  (Automatic Channel) คนต่ำงด้ำว
สำมำรถเดินทำงเข้ำ - ออกประเทศไทย ณ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองที่มีช่องตรวจหนังสือเดินทำงอัตโนมัติ 
(Automatic Channel) 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2560 

6.5 ระเบียบ 

ระเบียบที่ออกโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง และกระทรวงมหำดไทย 
โดยมีระเบียบที่เก่ียวข้องด้ำนกำรท่องเที่ยว ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงต่างประเทศว่าด้วย การออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ที่กล่ำวถึง 

(1) หนังสือเดินทำงมี 4 ประเภท คือ หนังสือเดินทำงทูต หนังสือเดินทำงรำชกำร หนังสือ
เดินทำงบุคคลทั่วไป และหนังสือเดินทำงชั่วครำว 

- หนังสือเดินทางทูต  ออกให้แก่พระบรมวงศ์และพระนัดดำในพระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัว พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้ำและคู่สมรส พระรำชวงศ์และบุคคลส ำคัญที่รำชเลขำธิกำรขอไปเป็น
กรณีพิเศษ ประธำนองคมนตรี และองคมนตรี นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประธำนและ
รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนและรองประธำนวุฒิสภำ ประธำนศำลฎีกำ รองประธำนศำลฎีกำ  
และประธำนศำลอุทธรณ์ ประธำนศำลรัฐธรรมนูญ และประธำนศำลปกครองสูงสุด อดีตนำยกรัฐมนตรี  
และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด และผู้บัญชำกำรทหำรเหล่ำทัพ 
ข้ำรำชกำรที่มีต ำแหน่งทำงกำรทูต ซึ่งเดินทำงไปรำชกำรในต่ำงประเทศ ข้ำรำชกำรที่มีต ำแหน่งทำงกำรทูต  
ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำอยู่  ณ ส่วนรำชกำรในต่ำงประเทศ คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยซึ่งอยู่ใน 
ควำมดูแลของบิดำมำรดำในประเทศท่ีประจ ำอยู่ หรือท ำกำรศึกษำอยู่ในประเทศอ่ืน แต่บุตรจะต้องอำยุไม่เกิน 
25 ปี คู่สมรสที่ร่วมเดินทำงไปกับบุคคลดังกล่ำว บุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แก่ทำงรำชกำร หรือภำยใต้
พันธกรณีระหว่ำงประเทศ หรือภำยใต้สถำนกำรณ์พิเศษที่มีควำมจ ำเป็น หรือเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ชื่อเสียง
เกียรติคุณของประเทศ หรืออดีตเอกอัครรำชทูต หรือในกรณีที่เห็นสมควร ให้ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศมอบหมำย มีอ ำนำจใช้ดุลยพินิจในกำรอนุมัติให้ออกหนังสือเดินทำงทูตได้ 
ทั้งนี ้หนังสือเดินทำงทูตมีอำยุไม่เกิน 5 ปี หรือเมื่อเสร็จสิ้นภำรกิจที่เก่ียวกับกำรใช้หนังสือเดินทำงทูต 

- หนังสือเดินทางราชการ ออกให้แก่ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่จัดตั้ง 
ตำมรัฐธรรมนูญและสมำชิกรัฐสภำ ซึ่งเดินทำงไปรำชกำรในต่ำงประเทศ ข้ำรำชกำรซึ่งไปปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำ
อยู่ ณ สถำนเอกอัครรำชทูตหรือสถำนกงสุลไทยหรือในคณะทูตถำวรไทยประจ ำองค์กำรระหว่ำงประเทศ  
ในต ำแหน่งอ่ืนที่มิใช่ต ำแหน่งทำงกำรทูต รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยซึ่งอยู่ในควำมดูแลของ
บิดำมำรดำในประเทศที่ประจ ำอยู่หรือท ำกำรศึกษำอยู่ในประเทศอ่ืน แต่บุตรจะต้องอำยุไม่เกิน 25 ปี บุคคล 
ที่ได้รับมอบหมำยให้ไปรำชกำรต่ำงประเทศ และบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แก่ทำงรำชกำรหรือในกรณี 
ที่ เห็นสมควรเป็นพิเศษ หรือเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศ  ให้ปลัดกระทรวง 
กำรต่ำงประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศมอบหมำย มีอ ำนำจใช้ดุลยพินิจในกำรอนุมัติให้ออก
หนังสือเดินทำงรำชกำรได้ ทั้งนี้ หนังสือเดินทำงรำชกำรมีอำยุไม่เกิน 5 ปี หรือเมื่อเสร็จสิ้นภำรกิจที่เกี่ยวกับ
กำรใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร นั้น 
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- หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ออกให้กับบุคคลสัญชำติไทยเท่ำนั้น มีอำยุไม่เกิน 5 ปี 
และไม่สำมำรถต่ออำยุได้อีก 

- หนังสือเดินทางชั่วคราว ออกให้กับบุคคลที่หนังสือเดินทำงสูญหำย หรือเสียหำย 
จนใช้กำรไม่ได้ หรือหนังสือเดินทำงขำดอำยุระหว่ำงอยู่ต่ำงประเทศ แต่มีหลักฐำนประกอบกำรขอออกหนังสือ
เดินทำงครบถ้วน และประสงค์จะเดินทำงเป็นกำรเร่งด่วนโดยไม่อำจรอกำรออกหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ 
ให้แทนได้ และบุคคลที่มีควำมจ ำเป็นจะต้องเดินทำงเร่งด่วนอย่ำงยิ่ง และปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศหรือ 
ผู้ที่ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศมอบหมำย อนุมัติ ทั้งนี้ มีอำยุไม่เกิน 1 ปี และไม่สำมำรถต่ออำยุได้อีก 

นอกจำกนั้น ยังมีเอกสำรใช้แทนหนังสือเดินทำง ที่ทำงสถำนเอกอัครรำชทูตและ 
สถำนกงสุลไทยในต่ำงประเทศอำจออกหนังสือส ำคัญประจ ำตัว (Certificate of Identity) เป็นเอกสำรใช้แทน
หนังสือเดินทำงตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศก ำหนด ให้แก่บุคคลในกรณีที่หนังสือ
เดินทำงของบุคคลนั้นถูกยกเลิก หรือเมื่อบุคคลนั้นไม่มีหนังสือเดินทำง หนังสือเดินทำงสูญหำย หรือเสียหำย
จนใช้กำรไม่ได้หรือหนังสือเดินทำงขำดอำยุ แต่มีหลักฐำนอ่ืนเพียงพอที่จะท ำให้ผู้ออกเอกสำรเชื่อได้ว่ำบุคคล 
ผู้นั้นมีสัญชำติไทย และประสงค์จะเดินทำงกลับประเทศไทยเป็นกำรเร่งด่วนโดยไม่อำจรอกำรออกหนังสือ
เดินทำงเล่มใหม่ให้แทนได้ ทั้งนี้ มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ใช้เดินทำงกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึง
ประเทศไทยแล้วเป็นอันหมดอำยุไม่สำมำรถต่ออำยุได้อีก 

(2) กำรขอ และขอด ำเนินกำรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหนังสือเดินทำงในประเทศ สำมำรถกระท ำได้ 
ณ กองหนังสือเดินทำง กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือส ำนักงำนหนังสือเดินทำงชั่วครำว ทั้งใน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค หรือหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ของกองหนังสือเดินทำง หรือสถำนที่ซึ่งกระทรวง 
กำรต่ำงประเทศอำจก ำหนดขึ้นเป็นกำรเฉพำะกิจ หรือสถำนเอกอัครรำชทูตและสถำนกงสุลไทยทุกแห่ง หรือ
สถำนที่ที่สถำนเอกอัครรำชทูตและสถำนกงสุลใหญ่ก ำหนดเป็นกำรเฉพำะกิจ ยกเว้นสถำนกงสุลกิตติมศักดิ์ 

(3) กำรยื่นขอหนังสือเดินทำงบุคคลทั่วไป ต้องยื่นค ำขอด้วยตนเองพร้อมหลักฐำน ได้แก่ 

- กรณีบุคคลที่บรรลุนิติภำวะแล้ว ต้องมีบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอ่ืนที่ใช้ 
แทนกันได ้หรือหลักฐำนอื่นที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจขอเพ่ิมเติมตำมที่เห็นสมควร 

- กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต้องมีสูติบัตรหรือส ำเนำสูติบัตรที่ทำงรำชกำรรับรอง
ส ำหรับผู้อำยุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องมีบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนที่ใช้ 
แทนกันได้ ส ำหรับผู้มีอำยุอยู่ในเกณฑ์ต้องมีบัตรประจ ำตัวประชำชน โดยให้ผู้มีอ ำนำจปกครองมำแสดงตน
พร้อมผู้ร้องขอ เพ่ือร่วมลงนำมในสัญญำยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยส ำหรับผู้จะเดินทำงไปต่ำงประเทศในแบบค ำร้อง 

- กรณีผู้มีอ ำนำจปกครองคือบิดำและมำรดำ ให้บิดำและมำรดำมำแสดงตนพร้อมกัน  
ถ้ำบิดำและมำรดำมำแสดงตนพร้อมกันไม่ได้ ให้ผู้ที่ไม่มำท ำเป็นหนังสือแสดงควำมยินยอมตำมเงื่อนไขและ
แบบวิธีที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศก ำหนด พร้อมทั้งต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนและหลักฐำนแสดง
ควำมเกี่ยวพันและกำรมีอ ำนำจปกครองผู้ร้องต่อเจ้ำพนักงำน 

- กรณีบุคคลผู้ถูกศำลสั่งให้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  
ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอ่ืนที่ใช้แทนกันได้ และต้องยื่นค ำร้องพร้อมผู้อนุบำล หรือผู้พิทักษ์
ตำมแต่กรณี ผู้ซึ่งจะต้องร่วมลงนำมในสัญญำยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยส ำหรับผู้จะเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
ในแบบค ำร้อง โดยแสดงหลักฐำนระบุสถำนะและควำมเก่ียวพันระหว่ำงกัน 
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- กรณีพระภิกษุและสำมเณรในพุทธศำสนำ จะต้องมีใบสุทธิพระภิกษุสำมเณร ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน/วัด ส ำเนำใบตรำตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทำง และเอกสำรแสดงกำรได้รับ
อนุญำตให้เดินทำงไปต่ำงประเทศ ตำมนัยระเบียบมหำเถรสมำคมก ำหนดวิธีปฏิบัติในกำรไปต่ำงประเทศส ำหรับ
พระภิกษุสำมเณร พ.ศ. 2537 

นอกจำกนั้น กรณีกำรขอหนังสือเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์  ต้องด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเดียวกับกำรขอหนังสือเดินทำงบุคคลทั่วไป พร้อมแสดงหลักฐำนเพ่ิมเติม คือ หนังสือ
จำกส ำนักจุฬำรำชมนตรี หรือหนังสือจำกคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมประจ ำจังหวัดรับรองสถำนะกำรเดินทำง
ไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

(4) ในระหว่ำงอำยุใช้งำนของหนังสือเดินทำงธรรมดำที่ไม่ใช่หนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ถือหนังสือเดินทำงสำมำรถยื่นค ำร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอเพ่ิมหน้ำตรวจลงตรำตำมควำมจ ำเป็นโดยต้องยื่น 
ค ำร้องขอตำมแบบที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศก ำหนด พร้อมหลักฐำนบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรแสดง
ตัวอ่ืนที่ใช้แทนกันได้ พร้อมด้วยหนังสือเดินทำงที่ขอให้ด ำเนินกำร และเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ 
กรณีที่ร้องขอ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรหย่ำ ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อและชื่อสกุล ตำมควำมจ ำเป็น
แต่ละกรณี เป็นต้น 

(5) ส ำหรับหนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลได้  แต่ในระหว่ำง
อำยุใช้งำนของหนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหนังสือเดินทำงสำมำรถยื่นค ำร้องให้มีกำรบันทึกรำยกำร
ระบุกำรถือหนั งสือเดินทำงเล่มเดิม  หรือกำรเปลี่ยนลำยมือชื่อโดยยื่นค ำร้องตำมแบบที่กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศก ำหนด พร้อมเอกสำรประกอบ ได้แก่ บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรแสดงตัวอ่ืนที่ใช้แทน
กันได้ หนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ขอให้ด ำเนินกำร และเอกสำรที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีที่ร้องขอ ได้แก่ 
หนังสือเดินทำงฉบับเดิม หรือตัวอย่ำงลำยมือชื่อท่ีต้องกำรแก้ไข 

(6) กำรขอรับหนังสือเดินทำงท ำได้  3 วิธี คือ ขอรับด้วยตนเอง ให้น ำใบนัดรับหนังสือ
เดินทำงไปขอรับจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมก ำหนดเวลำและสถำนที่ซึ่งระบุไว้ในใบนัด หรือกำรมอบหมำยให้
ผู้อ่ืนรับแทน ผู้ร้องขอหนังสือเดินทำงต้องท ำหนังสือมอบอ ำนำจตำมแบบที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศก ำหนด 
เพ่ือให้ผู้รับมอบอ ำนำจมำรับตำมก ำหนดเวลำและสถำนที่ในใบนัด หรือขอรับทำงไปรษณีย์ ผู้ร้องขอหนังสือ
เดินทำงต้องแสดงควำมจ ำนงขอรับทำงไปรษณีย์ขณะยื่ นค ำร้องหนังสือเดินทำงตำมแบบที่กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศก ำหนด โดยผู้ร้องช ำระค่ำบริกำรเอง 

(7) ส ำหรับกำรยื่นค ำร้องเกี่ยวกับหนังสือเดินทำงในต่ำงประเทศที่ไม่ใช่ทำงอิเล็กทรอนิกส์  
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งกรณีหนังสือเดินทำงทูตและหนังสือเดินทำงรำชกำร กำรยื่นค ำร้องหนังสือเดินทำง
ชั่วครำว กำรยื่นค ำร้องหนังสือเดินทำงของบุคคลทั่วไป และกรณีกำรเดินทำงไปท ำพิธีฮัจญ์  โดยต้องยื่น 
ด้วยตนเองที่กองหนังสือเดินทำง กรมกำรกงสุล หรือส ำนักงำนที่ได้รับมอบหมำยผู้ถือหนังสือเดินทำง 
ในต่ำงประเทศ หรือสถำนทูตสถำนกงสุลไทยทุกแห่งโดยยื่นพร้อมเอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงถึงสิทธิใน 
กำรถือหนังสือเดินทำงประเภทนั้น ๆ  

2) ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วย การแจ้งของเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
เคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เข้าพักอาศัย ที่กล่ำวถึง กำรแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ณ ที่ท ำกำรตรวจคนเข้ำเมืองซึ่งมีอ ำนำจควำม
รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ที่บ้ำน เคหสถำน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภำยใน 24 ชั่วโมงนับแต่วันที่คนต่ำงด้ำวเข้ำพัก
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อำศัย และกรณีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้แจ้ง ณ กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 1 ส ำนักงำนตรวจคน
เข้ำเมือง ซึ่งให้รวมถึงคนต่ำงด้ำวที่ได้รับกำรตรวจลงตรำชนิดใช้ได้หลำยครั้ง (Re-entry Permit) ทั้งนี ้อำจแจ้ง
ด้วยตนเองหรือมอบหมำยให้ผู้อ่ืนน ำหนังสือแจ้งหรือมีหนังสือแจ้งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือแจ้งผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 

3) ระเบียบกรมต ารวจว่าด้วย การแจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัย การย้ายท่ีพักอาศัย การเดินทาง
ไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมง และการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันของคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ที่กล่ำวถึง กรณีคนต่ำงด้ำวซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักร
เป็นกำรชั่วครำวเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงทูต หรือกงสุล กำรปฏิบัติหน้ำที่ทำงรำชกำร กำรท่องเที่ยว กำรเล่น
กีฬำ ธุรกิจ กำรลงทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนรัฐ กำรลงทุนหรือกำรอ่ืนภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วย 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรเดินทำงผ่ำนประเทศไทย กำรเป็นผู้ควบคุมพำหนะ หรือคนประจ ำพำหนะ 
ที่เข้ำมำยังท่ำสถำนี หรือท้องที่ในประเทศไทย กำรศึกษำหรือดูงำน กำรปฏิบัติหน้ำที่สื่อมวลชน กำรเผยแพร่
ศำสนำที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนรัฐ กำรค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์ กำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงฝีมือหรือ
ผู้เชี่ยวชำญ และกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือภำรกิจในครอบครัวของคนต่ำงด้ำวซึ่งเข้ำมำในประเทศไทยเป็น 
กำรชั่วครำว กำรให้ควำมอุปกำระหรือรับควำมอุปกำระจำกบุคคลสัญชำติไทย หรือบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ 
ในประเทศไทย โดยบิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคล
ดังกล่ำว กำรปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่หน่วยงำนรัฐ กำรเข้ำมำในฐำนะผู้สูงอำยุเพ่ือใช้ชีวิตในบั้นปลำย กำรเข้ำมำ
เยี่ยมญำติหรือขอกลับเข้ำมำอยู่ในประเทศไทยของผู้เคยมีสัญชำติไทย กำรเข้ำมำเพ่ือรับกำรรักษำพยำบำล 
กำรเข้ำมำเพ่ือเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬำตำมตวำมต้องกำรของทำงรำชกำร และกำรเข้ำมำของคู่ควำมและพยำน 
ในกระบวนกำรพิจำรณำคดี ซึ่งกรณีมีเหตุผลสมควรไม่สำมำรถพักอำศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตรวจคนเข้ำเมือง ให้คนต่ำงด้ำวแจ้งกำรเปลี่ยนที่พักอำศัยต่อเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองภำยใน 
24 ชั่วโมงนับแต่เวลำที่เข้ำพักอำศัย โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว คนต่ำงด้ำวอำจไปแจ้งด้วยตนเองหรือ
มอบหมำยให้ผู้อ่ืนน ำหนังสือแจ้งหรือมีหนังสือแจ้งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

ค าชี้แจง 

ค ำชี้แจงเป็นเรื่องเกี่ยวกับบันทึกของคณะกรรมเปรียบเทียบ ตำมพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง 
พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบตำมควำมผิดตำม
มำตรำต่ำง ๆ ภำยใต้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ 
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7. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ7 ระบุถึงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ ประกำศ 
จ ำนวน 5 ฉบับ ค ำสั่ง จ ำนวน 14 ฉบับ และระเบียบ จ ำนวน 10 ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

7.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ โดยที่ในปัจจุบันกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งยังไม่มีควำมเป็นเอกภำพ ขำดกำรบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชนในท้องถิ่น 
ประกอบกับได้มีกำรบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภำพพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเป็น
จ ำนวนมำก ท ำให้ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมประกอบกับกฎหมำยที่ใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบันยังไม่มีควำมครอบคลุมเพื่อคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในบำงพ้ืนที่ สมควรมีกฎหมำย
เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรบริหำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งและกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รวมทั้งให้ประชำชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกำรปลูก 
กำรบ ำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ และกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำงสมดุลและยั่งยืน จึงจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย  

2.1) นิยามความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 3) ได้แก่  

“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตำม
ธรรมชำติในบริเวณทะเลและชำยฝั่ง รวมถึงพรุชำยฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ ำชำยฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสำบ และบริเวณ
พ้ืนที่ปำกแม่น้ ำที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ ำทะเลเข้ำถึง เช่น ป่ำชำยเลน ป่ำชำยหำด หำด  
ที่ชำยทะเล เกำะ หญ้ำทะเล ปะกำรัง ดอนหอย พืชและสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่
ระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ง เช่น ปะกำรังเทียม แนวลดแรงคลื่น และกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง 

“ชุมชนชายฝั่ง” หมำยควำมว่ำ ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
ในเขตพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลหรือเกำะ 

“เขตอนุรักษ์” หมำยควำมว่ำ เขตอุทยำนแห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำน
แห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำและเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ   
เขตป่ำสงวนแห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำสงวนแห่งชำติ เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  ที่รักษำพืชพันธุ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมงและ 
เขตพ้ืนที่คุ้มครองอย่ำงอ่ืนเพ่ือสงวนและรักษำสภำพธรรมชำติตำมท่ีมีกฎหมำยก ำหนด 

2.2) พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
พ.ศ. 2558 มี 5 หมวด 30 มาตรา สรุปได้ดังนี้  

                                                           
7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติ (มำตรำ 6 - มำตรำ 15) ที่กล่ำวถึง กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรในกำรบริหำรจัดกำรจ ำนวน 
2 ชุด คือ 

(1) คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งแห่งชาติ ที่มีนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีที่ ได้รับมอบหมำย  เป็นประธำนกรรมกำร 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธำนกรรมกำร อธิบดีเป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร มีหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงกลำโหม ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนำคม ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงำน ปลัดกระทรวงพำณิชย์  ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวง
อุตสำหกรรม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคง
แห่งชำติ ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ ำนวนไม่เกิน 12 คน ท ำหน้ำที่ 

- เสนอนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
แห่งชำติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ควำมเห็นชอบ 

- ให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะ และค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนของรัฐเพ่ือด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแห่งชำติ 

- พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเขตพ้ืนที่ที่จะใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่ง 

- ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแห่งชำติ 

- เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำมีมติตำมที่เห็นสมควรในกรณีที่
ปรำกฏว่ำหน่วยงำนของรัฐไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
แห่งชำติ 

- พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ 18 มำตรำ 20 
และมำตรำ 21 

- เสนอรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งและ 
กำรกัดเซำะชำยฝั่งของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำร หรือตำมท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 

ทั้งนี้ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจะท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำร 
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(2) คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจังหวัดส าหรับจังหวัด ที่มีพ้ืนที่
เพ่ือกำรปลูก กำรบ ำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ และกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ประกอบด้วย  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นประธำนกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำจังหวัด ผู้แทนกรมป่ำไม้ 
ผู้แทนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ประมงจังหวัด โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
แต่งตั้งจำกผู้แทนภำคประชำชนหรือชุมชนชำยฝั่งในจังหวัดนั้นซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เป็น  
ที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  ด้ำนระบบนิเวศทำงทะเล
และชำยฝั่ง ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรท่องเที่ยว หรือด้ำนกำรประมง จ ำนวนไม่เกิน 8 คน 

ส ำหรับกรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วยผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เป็น
ประธำนกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมเจ้ำท่ำ ผู้แทนกรมประมง 
ผู้แทนกรมป่ำไม้ ผู้แทนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ผู้แทนกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ผู้แทน
กองทัพเรือ ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  ผู้แทนสภำกรุงเทพมหำนคร เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง  
และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตั้งจำกผู้แทนภำคประชำชนหรือชุมชนชำยฝั่ง  
ในกรุงเทพมหำนครซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นที่ประจักษ์หรือเป็นที่ยอมรับด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ด้ำนระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ง ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรท่องเที่ยว  
หรือด้ำนกำรประมง จ ำนวนไม่เกิน 8 คน 

โดยมีข้ำรำชกำรในกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งตำมที่อธิบดีเสนอจ ำนวน 
1 คน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดนี้มีอ ำนำจหน้ำที่ 

- จัดท ำและเสนอนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งจังหวัดต่อคณะกรรมกำรเพ่ือก ำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่งแห่งชำติ 

- เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรในกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดให้พ้ืนที่ป่ำ
ชำยเลนบริเวณหนึ่งบริเวณใดในจังหวัดเป็นพ้ืนที่ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ตำมมำตรำ 18 หรือออกกฎกระทรวง
ก ำหนดพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งตำมมำตรำ 20 

- เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบพ้ืนที่ที่จะ
ใช้มำตรกำรในกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง 

- ช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำ และประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐในระดับจังหวัด
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรหรือปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแห่งชำติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น 

- ด ำเนินกำรร่วมกับภำคประชำชน ชุมชนชำยฝั่ง และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในกำรปลูก กำรบ ำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ กำรฟ้ืนฟู และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งในจังหวัด 
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- เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรหรืออธิบดีเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมที่
เห็นสมควรในกรณีที่ปรำกฏว่ำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งภำยในบริเวณจังหวัดได้รับควำมเสียหำยหรือ
จ ำเป็นต้องได้รับกำรปลูก กำรบ ำรุงรักษำ กำรอนุรักษ ์หรือกำรฟื้นฟู 

- เสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งจังหวัดส ำหรับจังหวัดนั้น และสถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง และกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ของจังหวัดนั้นต่อคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

หมวด 2 ชุมชนชายฝั่ง (มำตรำ 16) ที่กล่ำวถึง ควำมช่วยเหลือที่ชุมชนชำยฝั่งและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับในกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร  กำรปลูก กำรบ ำรุงรักษำ  
กำรอนุรักษ์ กำรฟ้ืนฟู และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรจำกกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในเรื่องต่ำง ๆ 
ได้แก่  

(1) สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งแห่งชำติและจังหวัด 

(2) ให้ค ำปรึกษำแก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำร  
กำรปลูก กำรบ ำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ กำรฟ้ืนฟู และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน โครงกำร หรือกิจกรรมของชุมชนในเรื่องดังกล่ำว 

(3) เผยแพร่ควำมรู้หรือข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร  กำรปลูก  
กำรบ ำรุงรักษำ กำรอนุรักษ์ กำรฟ้ืนฟ ูและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

(4) เรื่องอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

หมวด 3 การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (มำตรำ 17 - มำตรำ 23)  
ที่กล่ำวถึง แนวทำงกำรปฏิบัติของหน่ำยงำนที่รับผิดชอบต่อกำรกระท ำควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง ดังนี้  

(1) กำรกระท ำควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งของ
บุคคลใดก็ตำม ที่เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของอธิบดีมอบหมำยสั่งให้บุคคลนั้นระงับกำรกระท ำหรือกิจกรรมที่เกิดให้
เกิดควำมเสียหำย และเมื่อมีค ำสั่งห้ำมดังกล่ำวแล้ว อธิบดีจะประสำนกับหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ยกเว้นเป็นกรณีเร่งด่วน 

(2) กำรก ำหนดในรูปของกฎกระทรวงให้ พ้ืนที่ป่ำชำยเลนบริเวณใดเป็นพ้ืนที่ 
ป่ำชำยเลนอนุรักษ์ ซึ่งต้องไม่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในครอบครองตำมกฎหมำยของบุคคลใดที่ไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐ  

(3) กำรก ำหนดลักษณะของพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  อันเป็น
ถิ่นที่อยู่อำศัยของสัตว์และพืชตำมสภำพทำงธรรมชำติที่สมบูรณ์ มีควำมส ำคัญทำงระบบนิเวศทำงทะเลและ
ชำยฝั่งที่ควรได้รับกำรอนุรักษ์ และต้องไม่อยู่ในเขตอนุรักษ์ หรือเขตที่ได้รับอนุญำตให้ท ำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
รวมทั้งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตพื้นท่ีคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแบบท้ำยกฎกระทรวง  
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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(4) กำรออกกฎกระทรวงเพ่ือแสดงแนวเขตที่จะใช้มำตรกำรป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่ง ที่ห้ำมด ำเนินกิจกรรมหรือกระท ำกำรใด ๆ ที่อำจส่งผลหรือก่อให้เกิดปัญหำในกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
เพ่ิมข้ึน ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้ำงหรือกิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำรภำยในเขตพ้ืนที่ที่ก ำหนดก่อนที่จะมี 
กำรออกกฎกระทรวง ซึ่งอำจสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ หรือระงับกำรด ำเนินกำร หรือรื้อถอนสิ่งก่อสร้ำง 
โดยได้รับค่ำชดเชยตำมสมควร รวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ภำยในแนวเขตพ้ืนที่ 
ที่ประกำศก ำหนด  

(5) กรณีควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงเข้ำข้ันวิกฤติ จะมีกำรก ำหนดมำตรกำรคุ้มครอง
พ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่คุ้มครอง และพ้ืนที่ป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง เพ่ือให้ด ำเนินกำรในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ได้แก่ 
ห้ำมด ำเนินกิจกรรมหรือกระท ำกำรใด ๆ ที่อำจเป็นอันตรำยหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง ก ำหนดมำตรกำรในกำรสงวน กำรอนุรักษ์ กำรฟื้นฟู และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่งตำมควำมเหมำะสมแก่สภำพพ้ืนที่นั้น ก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือรักษำสภำพธรรมชำติหรือมิ
ให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศตำมธรรมชำติ ก ำหนดมำตรกำรในกำรคุ้มครองชำยหำดเพ่ือประโยชน์
สำธำรณะ และอ่ืน ๆ ตำมท่ีเห็นสมควรและเหมำะสมแก่สภำพพ้ืนที่ 

หมวด 4 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มำตรำ 24 - มำตรำ 26) ที่กล่ำวถึง กำรปฏิบัติหน้ำที่
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสำมำรถเข้ำไปในสถำนที่ใด ๆ 
ส ำหรับกำรตรวจค้นสถำนที่หรือยำนพำหนะได้ทุกเวลำ สำมำรถยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง สั่งให้บุคคลใดออกจำกพ้ืนที่ ซึ่งห้ำมไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว  

หมวด 5 บทก าหนดลงโทษ (มำตรำ 27 - มำตรำ 30) ที่กล่ำวถึง บทลงโทษใน 
กำรไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ ได้แก่ 

(1) ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ออกโดยอธิบดีกรณีบุคคลใดก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
อย่ำงร้ำยแรงต่อทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 
บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(2) ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง  
หรือมำตรกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ  

(3) ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 
ที่อยู่ในขั้นวิกฤต ิต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ  

(4) กรณีผู้กระท ำผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของบุคคล
ใด หรือไม่สั่งกำร หรือไม่กระท ำของบุคคลใดอันเป็นหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ ให้ผู้นั้นต้องรับโทศ 

2.3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด 90 วันนับแต่
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ที่หมำยถึง ข้ำรำชกำรพลเรือน 
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญระดับปฏิบัติกำรหรือเทียบเท่ำกับ  
ออกกฎกระทรวงและประกำศเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  โดยมีอธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งเป็นผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรร่วมด้วย  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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2.4) ผู้ที่ ได้ รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ส ำหรับภำคกำรท่ องเที่ ยว ได้ แก ่
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ทั้งบริษัทน ำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้น ำเที่ยว โรงแรมและที่พัก เจ้ำของสถำนที่
ท่องเที่ยว รวมทั้งชุมชนท่องเที่ยวทำงทะเลและชำยฝั่ง ตลอดจนนักท่องเที่ยว 

7.2 ประกาศ 

1) ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจังหวัด พ.ศ. 2653 คณะกรรมกำร
สรรหำมีจ ำนวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
เป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ประมงจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส่วนอนุรักษ์ทรัพยำกร
ทำงทะเล ผู้อ ำนวยกำรส่วนอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน ให้คณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
จังหวัดนั้น แต่งตั้งผู้แทนภำคประชำชนหรือชุมชนชำยฝั่งที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือถูกเสนอชื่อเพ่ือเป็นกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 3 คนที่มีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เป็นกรรมกำร 

2) ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ก าหนดสถานที่ยื่นค าขอ ก าหนดแบบค า
ขอ แบบใบอนุญาตและแบบอ่ืน ๆ ในการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือ
ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 
ก ำหนดสถำนที่ยื่นค ำขอ และก ำหนดแบบค ำขอ แบบใบอนุญำตและแบบอ่ืน ๆ ในกำรขออนุญำตและ 
กำรอนุญำตท ำประโยชน์ในเขตป่ำชำยเลนหรือป่ำชำยเลนอนุรักษ์  ให้ส ำนักอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน 
และสถำนีพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลน ในท้องที่ที่ป่ำนั้นตั้งอยู่เป็นสถำนที่ยื่นค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ใน
เขตป่ำ โดยใช้แบบค ำขออนุญำตท ำประโยชน์ในเขตป่ำ , แบบรำยงำนกำรตรวจสภำพป่ำที่มีผู้ขออนุญำตเข้ำ
ท ำประโยชน์ในเขตป่ำ และแบบใบอนุญำตท ำประโยชน์ในเขตป่ำ ตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำตและ  
กำรอนุญำตท ำประโยชน์ในเขตป่ำ พ.ศ. 2558 

7.3 ค าส่ัง 

ค ำสั่งที่ออกโดยกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

(1) มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ได้แก่  

- ค าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 210/2564 เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรปะการังในพื้นที่กองหิน 8 ไมล์ อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ห้ำมท ำกำรประมงในพ้ืนที่กองหิน  
8 ไมล์ อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นแนวปะกำรังที่มีควำมส ำคัญต่อกำรท่องเที่ยวด ำน้ ำของประเทศ
และด้ำนระบบนิเวศ  

- ค าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1901/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่ปะการังเทียมขาแท่นปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่เกาะพะงัน อ าเภอเกาะ 
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้ำมท ำกำรประมงและห้ำมด ำเนินกิจกรรมกำรท่องเที่ยวด ำน้ ำ หรือกระท ำกำรใด 
ๆ ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อปะกำรังและสิ่งมีชีวิตในบริเวณจัดวำงปะกำรังเทียมขำแท่นปิโตรเลียม เกำะพะ
งัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

- ค าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1150/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะพยาม อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ห้ำมจอดเรือโดย
กำรทิ้งสมอ หรือทอดสมอบริเวณแนวปะกำรัง ห้ำมให้อำหำรสัตว์น้ ำเพ่ือล่อ จับ ได้มำ หรือเก็บสัตว์น้ ำ  
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ห้ำมเท ทิ้ง ระบำยของเสีย น้ ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งที่ท ำให้เกิดมลพิษต่อทรัพยำกรทะเลและ
ชำยฝั่ง หรือกำรกระท ำที่อำจท ำให้เกิดตะกอนที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อแนวปะกำรังหรือหญ้ำทะเล 
บริเวณพ้ืนที่เกำะพยำม อ ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

- ค าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1148/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่กองหินใต้น้ าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา และ
จังหวัดกระบี่ ห้ำมท ำกำรประมงในพ้ืนที่แนวปะกำรังบริเวณกองหินใต้น้ ำพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จังหวัด
ปัตตำนี จังหวัดพังงำ และจังหวัดกระบี่  

- ค าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 864/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ห้ำมมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด สูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ 
บริเวณชำยหำด เว้นแต่เป็นกำรสูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ในบริเวณพ้ืนที่หรือในสถำนที่ที่ เจ้ำหน้ำที่  หรือ
หน่วยงำนรำชกำรได้จัดไว้ เท ทิ้ง ระบำยของเสีย ขยะมูลฝอย หรือวัสดุที่มีลักษณะเป็นพลำสติก โฟม ของเสีย 
กระดำษ เศษอำหำร หรือผ้ำ น้ ำเสีย สิ่งปฏิกูล สำรแขวนลอย ครำบน้ ำมัน สำรปนเปื้อน มูลสัตว์ ซำกสัตว์ 
มลภำวะ หรือสิ่งต่ำง ๆ เว้นแต่ได้ด ำเนินกำร เท ทิ้ง หรือระบำยในบริเวณพ้ืนที่ หรือในสถำนที่ที่เจ้ำหน้ำที่หรือ
หน่วยงำนรำชกำรได้จัดไว้เพ่ือกำรนั้น หรือได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรหรือมำตรฐำนที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
กระท ำกำรใด ๆ อันส่งผลหรืออำจส่งผลให้ชำยหำดได้รับควำมเสียหำย ในบริเวณชำยหำดในท้องที่ชำยหำด
บำนชื่น อ ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด ท้องที่ชำยหำดแหลมเสด็จ อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี ท้องที่
ชำยหำดแสงจันทร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ท้องที่ชำยหำดบำงแสน อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ท้องที่
ชำยหำดถ้ ำพัง อ ำเภอเกำะสีชัง จังหวัดชลบุรี ท้องที่ชำยหำดทรำยแก้ว อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ท้องที่
ชำยหำดดงตำล พัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี ท้องที่ชำยหำดชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 
ท้องที่ชำยหำดหัวหิน ชำยหำดเขำตะเกียบ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท้องที่ชำยหำดทรำยรี อ ำเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร ท้องที่ชำยหำดบ่อผุด อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ท้องที่ชำยหำดโฉลกบ้ำนเก่ำ 
เกำะเต่ำ อ ำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ท้องที่ชำยหำดปลำยทรำย อ ำเภอปำกพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ท้องที่ชำยหำดชลำทัศน์ อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ ท้องที่ชำยหำดวำสุกรี อ ำเภอสำยบุรี 
จังหวัดปัตตำนี ท้องที่ชำยหำดป่ำตอง อ ำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ท้องที่ชำยหำดเกำะไข่นอก ชำยหำดเกำะไข่ใน 
อ ำเภอเกำะยำว จังหวัดพังงำ ท้องที่ชำยหำดเขำหลัก อ ำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ ท้องที่ชำยหำดพระแอะ 
อ ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ ท้องที่ชำยหำดคลองดำว ชำยหำดคอกวำง อ ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ 
และท้องที่ชำยหำดส ำรำญ อ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง 

- ค าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 518/2562 เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อ าเภอเกาะสีชัง และอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ห้ำมเท ทิ้ง ระบำยของเสีย น้ ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมลงสู่
บริเวณทะเลและชำยฝั่งบริเวณพ้ืนที่เกำะสีชัง อ ำเภอเกำะสีชัง และอ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี  

- ค าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่  755/2561 เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน และเกาะสมุย อ าเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้ำมจอดเรือโดยกำรทิ้งสมอ หรือทอดสมอบริเวณแนวปะกำรังในพ้ืนที่เกำะ
เต่ำ เกำะพะงัน อ ำเภอเกำะพะงัน และเกำะสมุย อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในลักษณะที่ก่อให้เกิด
อันตรำย หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อแนวปะกำรัง โดยให้จอดเรือโดยกำรผูกทุ่นจอดเรือในบริเวณที่มีทุ่น
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จอดเรือ ห้ำมให้อำหำรสัตว์น้ ำ ที่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือล่อ จับ ได้มำ ค้นหำ หรือเก็บสัตว์น้ ำ ห้ำมเท ทิ้ง ระบำย 
ของเสีย น้ ำเสีย ขยะมูลฝอย ลงสู่ทะเล และห้ำมด ำเนินกิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (sea walker) หรือ
กระท ำกำรใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อแนวปะกำรัง 

(2) มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ได้แก่ 

- ค าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 443/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่
เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย และเกาะไข่ใน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  ห้ำมจอดเรือโดยกำรทิ้งสมอบริเวณ
พ้ืนที่เกำะไข่นอก เกำะไข่นุ้ย และเกำะไข่ใน อ ำเภอเกำะยำว จังหวัดพังงำ เว้นแต่จอดเรือในบริเวณพ้ืนที่ที่กรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งก ำหนดไว้เท่ำนั้น ห้ำมเล่นเครื่องเล่นกีฬำทำงน้ ำทุกชนิดอันอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ห้ำมค้นหำ ล่อ จับ ได้มำ เก็บสัตว์น้ ำ หรือกระท ำใด ๆ ที่มี
จุดมุ่งหมำยเพ่ือล่อ จับ ได้มำ หรือเก็บสัตว์น้ ำ หรือให้อำหำรสัตว์น้ ำ ห้ำมกระท ำกำรก่อสร้ำง ยึดถือ 
ครอบครอง หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง ห้ำมทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ของเสีย น้ ำเสีย หรือสิ่งอ่ืนใด ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ห้ำม
บุคคล หรือผู้ประกอบกิจกำรท่องเที่ยวด ำน้ ำตื้นกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ในขณะที่ ผู้ประกอบกิจกำรท่องเที่ยวด ำน้ ำลึก ต้องได้รับใบอนุญำตประกอบ
ธุรกิจน ำเที่ยวจำกส ำนักทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและหลักกำรของ
สถำบันกำรเรียนกำรสอนด ำน้ ำสำกล รวมทั้ง บุคคลใด หรือนิติบุคคลใด หรือผู้ประกอบกิจกำรใด ซึ่งเป็น
เจ้ำของเรือ หรือยำนพำหนะใด ที่ใช้ในกำรเข้ำ หรือออก บริเวณเกำะไข่นอก เกำะไข่นุ้ย และเกำะไข่ใน อ ำเภอ
เกำะยำว จังหวัดพังงำ ให้ไปจดแจ้งทะเบียนเรือ หรือยำนพำหนะนั้น ณ ที่ท ำกำรส ำนักงำนบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ 6 (จังหวัดภูเก็ต) ภำยใน 30 วัน นับแต่ค ำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ 

- ค าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรปะการัง บริเวณ 7 พื้นที่ ห้ำมจอด
เรือโดยกำรทิ้งสมอเรือบริเวณแนวปะกำรัง บริเวณ 7 พ้ืนที่ ได้แก่ เกำะมันใน จังหวัดระยอง เกำะทะลุ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เกำะเหลื่อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกำะไข่ จังหวัดชุมพร เกำะรำชำใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 
แหลมพันวำ จังหวัดภูเก็ต และเกำะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง ห้ำมทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ ำเสีย มลพิษ 
ลงในทะเล ที่อำจมีผลกระทบต่อคุณภำพน้ ำทะเลอันจะส่งผลกระทบให้เกิดควำมเสียหำยต่อปะกำรัง  
ห้ำมกำรขุดลอกร่องน้ ำในแนวปะกำรัง ห้ำมกำรกระท ำกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดตะกอนลงสู่แนวปะกำรังอันจะ
ส่งผลกระทบให้เกิดควำมเสียหำยต่อปะกำรัง ห้ำมค้นหำ ล่อ จับ ได้มำ เก็บสัตว์น้ ำ หรือกำรกระท ำใด ๆ ที่มี
จุดมุ่งหมำยเพ่ือล่อ จับ ได้มำ หรือเก็บสัตว์น้ ำในบริเวณแนวปะกำรัง ห้ำมกำรให้อำหำรปลำและสัตว์น้ ำในแนว
ปะกำรัง ห้ำมกำรเดินเหยียบย่ ำปะกำรัง ห้ำมกำรเก็บหรือท ำลำยปะกำรัง เว้นแต่กำรกระท ำเพ่ือกำรศึกษำวิจัย
ทำงวิชำกำร บุคคล หรือผู้ประกอบกิจกำรท่องเที่ยวด ำน้ ำตื้นจะต้องไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อแนวปะกำรัง และผู้ประกอบกิจกำรท่องเที่ยวด ำน้ ำลึก ต้องได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำ
เที่ยวจำกส ำนักทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและหลักกำรของสถำบัน
กำรเรียนกำรสอนด ำน้ ำสำกล 
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7.4 ระเบียบ 

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์ของกำรมีอำสำสมัครพิทักษ์ทะเล เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพ ควำมเข้มแข็ง กระบวนกำรเรียนรู้และ
พ่ึงตนเองของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืนในท้องถิ่นของตนเอง 
ประสำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งระหว่ำงระดับนโยบำย และระดับชุมชน และเพ่ือ
สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งในท้องถิ่นของตนเอง โดยกรมทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝั่ง หรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย ประสำนและประชำสัมพันธ์แจ้งข่ำว เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบ ผู้ที่สนใจสมัครเป็น อำสำสมัครพิทักษ์ทะเลให้ยื่นควำมจ ำนงขอสมัครเป็นสมำชิกได้ตำมหน่วยงำนของ
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ได้รับมอบหมำยหรือที่ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด หรือที่ว่ำกำรอ ำเภอในเขตพ้ืนที่ หรือสมัครทำงระบบสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง 

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง 
พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้ชุมชนชำยฝั่ง หรือกลุ่มประชำชนที่รวมตัวกัน ที่มีควำมประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนชุมชน
ชำยฝั่ง ให้ประธำนชุมชนชำยฝั่ งหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรยื่นค ำขอต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
ณ ส ำนักงำนในเขตพ้ืนที่ที่ชุมชนชำยฝั่งนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำน ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน เอกสำรแสดงประวัติโดยย่อของชุมชนชำยฝั่ง 
กำรจัดตั้ง วันเดือนปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์ท่ีจัดตั้ง พร้อมด้วยระเบียบหรือข้อบังคับ บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนในปัจจุบัน และบัญชีรำยชื่อสมำชิกชุมชนชำยฝั่ง  
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8. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ8 ระบุถึงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ที่ใช้ในปัจจุบัน จำกที่มีกำรออกกฎหมำยมำแล้วอีก 4 ฉบับ โดยมีกฎหมำย 
ในระดับรองลงมำได้แก่ พระรำชกฤษฎีกำ จ ำนวน 1 ฉบับ กฎกระทรวง จ ำนวน 12 ฉบับ ประกำศ จ ำนวน 
293 ฉบับ ค ำสั่ง จ ำนวน 80 ฉบับ และระเบียบ จ ำนวน 6 ฉบับ ซึ่ งสรุปสำระส ำคัญที่ เกี่ยวข้องกับ 
กำรท่องเที่ยว ดังนี้ 

8.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เหตุผลในการออก
กฎหมายฉบับนี้ เพ่ือให้กฎหมำยมีมำตรกำรควบคุม และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงพอเพียงสมควร
ปรับปรุงใหม่โดยส่งเสริมประชำชน และองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม จัดระบบกำรบริหำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมหลักกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมก ำหนด
อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และรำชกำรส่วนท้องถิ่น ให้เกิดกำรประสำนงำน และมีหน้ำที่
ร่วมกันในกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม และก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในส่วนที่ไม่มีหน่วยงำนใด
รับผิดชอบโดยตรง ก ำหนดมำตรกำรควบคุมมลพิษด้วยกำรจัดให้มีระบบบ ำบัดอำกำศเสีย ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
ระบบก ำจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับมลพิษ ก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน ก ำหนดให้มีมำตรกำรส่งเสริมด้ำน
กองทุน และควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรจูงใจให้มีกำรยอมรับที่จะปฏิบัติหน้ำที่ในกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ประกอบด้วย  

2.1) นิยามความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่  

“สิ่งแวดล้อม” หมำยควำมว่ำ สิ่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะทำงกำยภำพและชีวภำพที่อยู่
รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท ำข้ึน 

“คุณภำพสิ่งแวดล้อม” หมำยควำมว่ำ ดุลยภำพของธรรมชำติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และ
ทรัพยำกรธรรมชำติต่ำง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ท ำขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีพของประชำชน และ
ควำมสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชำติ 

“มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม” หมำยควำมว่ำ ค่ำมำตรฐำนคุณภำพน้ ำ อำกำศ เสียง 
และสภำวะอ่ืน ๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งก ำหนดเป็นเกณฑ์ท่ัวไปส ำหรับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อ 

“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนสิ่งแวดล้อม 

“มลพิษ” หมำยควำมว่ำ ของเสีย วัตถุอันตรำย และมลสำรอ่ืน ๆ รวมทั้งกำก ตะกอน 
หรือสิ่งตกค้ำงจำกสิ่งเหล่ำนั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติ  

                                                           
8 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเมื่อ 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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ซึ่งก่อให้เกิดหรืออำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือภำวะที่เป็นพิษภัยอันตรำยต่อสุขภำพ
อนำมัยของประชำชนได้ และให้หมำยควำมรวมถึง รังสี ควำมร้อน แสง เสียง กลิ่น ควำมสั่นสะเทือน หรือเหตุ
ร ำคำญอ่ืน ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษด้วย 

“ภำวะมลพิษ” หมำยควำมว่ำ สภำวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดย
มลพิษซึ่งท ำให้คุณภำพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทำงน้ ำ มลพิษทำงอำกำศ มลพิษในดิน 

“แหล่งก ำเนิดมลพิษ” หมำยควำมว่ำ ชุมชน โรงงำนอุตสำหกรรม อำคำร สิ่งก่อสร้ำง 
ยำนพำหนะ สถำนที่ประกอบกิจกำรใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มำของมลพิษ 

“ของเสีย” หมำยควำมว่ำ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ ำเสีย อำกำศเสีย มลสำร หรือวัตถุ
อันตรำยอ่ืนใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มำจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ รวมทั้งกำก ตะกอน หรือสิ่งตกค้ำงจำก 
สิ่งเหล่ำนั้น ที่อยู่ในสภำพของแข็ง ของเหลว หรือก๊ำซ 

“น้ ำเสีย” หมำยควำมว่ำ ของเสียที่อยู่ในสภำพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสำรที่ปะปน
หรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น 

“อำกำศเสีย” หมำยควำมว่ำ ของเสียที่อยู่ในสภำพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊ำซ เขม่ำ 
ฝุ่นละออง เถ้ำถ่ำน หรือมลสำรอ่ืนที่มีสภำพละเอียดบำงเบำจนสำมำรถรวมตัวอยู่ในบรรยำกำศได้ 

“วัตถุอันตรำย” หมำยควำมว่ำ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์
ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท ำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรม  
วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง วัตถุอย่ำงอ่ืนไม่ว่ำจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อำจท ำให้เกิด
อันตรำยแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

“เหตุร ำคำญ” หมำยควำมว่ำ เหตุร ำคำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข 

“โรงงำนอุตสำหกรรม” หมำยควำมว่ำ โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 

“อำคำร” หมำยควำมว่ำ อำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 

“ยำนพำหนะ” หมำยควำมว่ำ รถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
รถยนต์ เรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยเรือไทย และอำกำศยำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศ 

“ผู้ควบคุม” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ท ำกำรควบคุม ตรวจสอบ วิเครำะห์ 
ด ำเนินกำร และบ ำรุงรักษำระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ระบบก ำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส ำหรับ
กำรควบคุม บ ำบัด หรือก ำจัดมลพิษอ่ืนใด ซึ่งเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษจัดสร้ำงให้มีขึ้นเพ่ือ
กำรบ ำบัดน้ ำเสีย ก ำจัดของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใด ด้วยกำรลงทุนและเสียค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 

“ผู้รับจ้ำงให้บริกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้รับจ้ำงท ำกำรบ ำบัดน้ ำ
เสียหรือก ำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

“เขตอนุรักษ์” หมำยควำมว่ำ เขตอุทยำนแห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เขตสงวน
เพ่ือกำรท่องเที่ยว และเขตพ้ืนที่คุ้มครองอย่ำงอ่ืนเพ่ือสงวนและรักษำสภำพธรรมชำติตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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2.2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มี  
7 หมวด และบทเฉพาะกาล ทั้งหมด 115 มาตรา ที่มีส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรของ
ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวและกำรด ำเนินกิจกำรแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
ที่ต้องไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม และกำรบุกรุกสถำนที่หรือพ้ืนที่ต้องห้ำม ได้แก่ 

หมวด 1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (มำตรำ 12 – มำตรำ 21) กล่ำวถึง 
กำรจัดตั้ งคณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้อมแห่งชำติ  ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร  
รองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่ 2 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ และกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่เกิน 8 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมกำร ในจ ำนวนนี้จะต้องมี
ผู้แทนภำคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง และปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ ำนำจและหน้ำที่  

(1) เสนอนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เพ่ือขอ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี 

(2) ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมมำตรำ 32 

(3) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีเสนอตำม
มำตรำ 35 

(4) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัดตำมมำตรำ 37 

(5) เสนอแนะมำตรกำรด้ำนกำรเงิน  กำรคลัง กำรภำษีอำกร และกำรส่งเสริม 
กำรลงทุนเพ่ือปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติต่อคณะรัฐมนตรี 

(6) เสนอแนะให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมต่อคณะรัฐมนตรี 

(7) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในแผนปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขอันตรำยอัน 
เกิดจำกกำรแพร่กระจำยของมลพิษหรือภำวะมลพิษท่ีคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษเสนอตำมมำตรำ 53 (1) 

(8) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิด
ที่รัฐมนตรีเสนอตำมมำตรำ 55 

(9) ก ำกับดูแลและเร่งรัดให้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกำศ ระเบียบ และค ำสั่งที่จ ำเป็น เพ่ือให้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมมีควำมเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 
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(10) เสนอควำมเห็นต่อนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรในกรณีที่ปรำกฏว่ำ  
ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจใด ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมอันอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 

(11) ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ และเอกชนในเรื่องที่เก่ียวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

(12) ก ำกับกำรจัดกำรและบริหำรเงินกองทุน 

(13) เสนอรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ คุณภำพสิ่ งแวดล้อมของประเทศต่อ
คณะรัฐมนตรีอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(14) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอ่ืนให้เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

หมวด 2 กองทุนสิ่งแวดล้อม (มำตรำ 22 - มำตรำ 31) ที่กล่ำวถึง  

(1) กำรจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่ำ “กองทุนสิ่งแวดล้อม” ในกระทรวงกำรคลัง 
ส ำหรับกำรใช้จ่ำยเพ่ือให้ส่วนรำชกำรหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นส ำหรับกำรลงทุนและด ำเนินงำนระบบบ ำบัด  
น้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสียรวม รวมทั้งกำรจัดหำจัดซื้อ ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำน และบ ำรุงรักษำระบบดังกล่ำวด้วย ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสำหกิจกู้ยืม 
เพ่ือจัดให้มีระบบบ ำบัดอำกำศเสียหรือน้ ำเสีย ระบบก ำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด ส ำหรับใช้เฉพำะ 
ในกิจกำรของรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสำหกิจนั้น ให้เอกชนกู้ยืม ในกรณีที่บุคคลนั้นมีหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
ที่จะต้องจัดให้มีระบบบ ำบัดอำกำศเสียหรือน้ ำเสีย ระบบก ำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อ่ืนใด เพ่ือกำรควบคุม
บ ำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจำกกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกิจกำรของตนเอง หรือบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญำต
ให้ประกอบกิจกำรเป็นผู้รับจ้ำงให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียหรือก ำจัดของเสียตำมพระรำชบัญญัตินี้  เพ่ือเป็นเงิน
ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจกำรใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมที่คณะกรรมกำร
กองทุนเห็นสมควร และโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  และเป็นค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรกองทุน 

(2) มีคณะกรรมกำรกองทุน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นประธำนกรรมกำร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำ 
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ อธิบดีกรมกำรปกครอง อธิบดีกรมบัญชีกลำง 
อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและ 
กำรเหมืองแร่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไม่เกิน 5 คนซึ่งคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแต่งตั้ง เป็นกรรมกำร และเลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม*เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำจัดสรร
เงินกองทุนเพ่ือใช้ตำมกิจกำรที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 23  ก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และวิธีกำร 
ขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ และวิธีด ำเนินงำนของผู้จัดกำรกองทุน 
ตลอดจนวิธีกำรประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรกองทุน กรมบัญชีกลำง และผู้จัดกำรกองทุน วำงระเบียบ
กำรรับเงินและเบิกจ่ำยเงินกองทุน ก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนเงินที่กู้ยืมจำกกองทุน รวมทั้งอัตรำดอกเบี้ยและ
หลักประกันตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ก ำหนดอัตรำส่วนและหลักเกณฑ์ส ำหรับกำรหักเงินค่ำบริกำรและ
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ค่ำปรับส่งเข้ำกองทุน จัดท ำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  
ตำมท่ีคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติก ำหนด และอ่ืน ๆ  

หมวด 3 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มำตรำ 32 - มำตรำ 34) ที่กล่ำวถึง 
กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมทำงด้ำน น้ ำในแม่น้ ำ ล ำคลอง หนอง บึง ทะเลสำบ อ่ำงเก็บน้ ำ และ
แหล่งน้ ำสำธำรณะอ่ืน ๆ จ ำแนกตำมลักษณะกำรใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ ำในแต่ละพ้ืนที่  มำตรฐำน
คุณภำพน้ ำทะเลชำยฝั่งรวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ปำกแม่น้ ำ น้ ำบำดำล อำกำศในบรรยำกำศโดยทั่วไป ระดับเสียง
และควำมสั่นสะเทือนโดยทั่วไป และสิ่งแวดล้อมในเรื่องอ่ืน ๆ  

ส่วนที่  2 การวางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มำตรำ 35 - มำตรำ 41)  
ที่กล่ำวถึง บทบำทหน้ำที่ของรัฐมนตรีในกำรจัดท ำแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมส ำหรับเป็นกรอบใน  
กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว และมีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรรองรับทั้งในส่วนกลำงและระดับจังหวัด 

ส่วนที่ 3 เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (มำตรำ 42 - มำตรำ 45)  
ที่กล่ำวถึง กำรออกกฎกระทรวงเพ่ือก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่ประกอบด้วย 
กำรก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือรักษำสภำพธรรมชำติ หรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตำม
ธรรมชำติ หรือคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กำรออกกฎห้ำมกำรกระท ำหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อำจเป็น
อันตรำย หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทำงเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่นั้นจำกลักษณะตำมธรรมชำติ 
หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กำรก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำร
ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนที่จะท ำกำรก่อสร้ำงหรือด ำเนินกำรในพ้ืนที่นั้น ให้มีหน้ำที่ต้องเสนอ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  กำรก ำหนดวิธีจัดกำรโดยเฉพำะส ำหรับพ้ืนที่นั้น รวมทั้ง 
กำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในกำรร่วมมือและ
ประสำนงำนให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือรักษำสภำพธรรมชำติหรือระบบนิเวศน์ตำมธรรมชำติ
หรือคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพ้ืนที่นั้น และมำตรกำรคุ้มครองอ่ืน ๆ ตำมที่เห็นสมควรและเหมำะสม
แก่สภำพของพ้ืนที่นั้น 

ส่วนที่ 4 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มำตรำ 46 - มำตรำ 51) 
ที่กล่ำวถึง 

(1) กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมำยถึง กระบวนกำรศึกษำและประเมินผล 
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกำรหรือกำรด ำเนินกำรใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญำตให้มี 
กำรด ำเนินกำรที่อำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ  คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต 
หรือส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชำชนหรือชุมชน ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยผ่ำนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน เพ่ือก ำหนดมำตรกำรป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่ำว ผลกำรศึกษำเรียกว่ำ รำยงำน 
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(2) ผู้ที่ต้องจัดท ำรำยงำนหรือที่เรียกว่ำผู้ด ำเนินกำรคือ เจ้ำของโครงกำรหรือกิจกำร
หรือกำรด ำเนินกำรที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้หมำยควำมรวมถึงผู้จัดกำร
ของนิติบุคคลอำคำรชุดส ำหรับทรัพย์ส่วนกลำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด  และผู้จัดสรรที่ดินหรือ
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คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้ำนจัดสรรส ำหรับสำธำรณูปโภคตำมกฎหมำยว่ำด้วย  
กำรจัดสรรที่ดินด้วย  

(3) เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้อนุญำตยินยอมให้บุคคลใดกระท ำกำรใด 
ที่มีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับควำมยินยอมก่อนกระท ำกำรนั้น และให้หมำยควำมรวมถึงกำรออกใบอนุญำต 
กำรอนุมัต ิกำรจดทะเบียน กำรข้ึนทะเบียน กำรรับแจ้ง กำรให้ประทำนบัตร และกำรให้อำชญำบัตรด้วย 

กำรพิจำรณำอนุญำตจะต้องด ำเนินกำรภำยใน 45 วันนับจำกวันที่ได้รับรำยงำน 
กำรประเมินผล และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว สำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิงได้ภำยในระยะเวลำ 5 ปี ตรำบใดที่ผู้รับอนุญำต
ไม่มีกำรดัดแปลง ขยำย ต่อเติม เพ่ิม ลด หรือเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบหรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่และชุมชนเพ่ิมขึ้นจำกที่ระบุในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับควำมเห็น
จำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

หมวด 4 การควบคุมมลพิษ 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ (มำตรำ 52 – มำตรำ 54) ที่กล่ำวถึง กำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมกำรปกครอง อธิบดีกรมต ำรวจ อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก 
อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ อธิบดี
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม อธิบดีกรมอนำมัย อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหำนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่เกิน 5 คนซึ่งคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแต่งตั้ง เป็นกรรมกำร และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ ำนำจและหน้ำที ่ 

- เสนอแผนปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขอันตรำยอันเกิดจำกกำรแพร่กระจำยของ
มลพิษหรือภำวะมลพิษต่อคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

- เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรให้มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมำย 
ที่เก่ียวข้องกับกำรควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

- เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมด้ำนภำษีอำกรและกำรลงทุน
ของเอกชนเกี่ยวกับกำรควบคุมมลพิษ และกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

- เสนอแนะกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับระบบบ ำบัดน้ ำ เสียรวม หรือระบบ
ก ำจัดของเสียรวมของทำงรำชกำรต่อคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

- ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีในกำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิด 

- ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีในกำรก ำหนดประเภทของแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้อง
ปฏิบัติตำม 

- ให้ค ำแนะน ำในกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรำย 

- ประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และเอกชน เพ่ือควบคุม ป้องกัน ลด 
หรือขจัดมลพิษ 
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- จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
ปีละหนึ่งครั้ง 

- พิจำรณำวินิจฉัยกำรคัดค้ำนค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

- ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอ่ืนให้เป็นอ ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติมอบหมำย 

ส่วนที่  2 มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด  (มำตรำ 55 – มำตรำ 58)  
ที่กล่ำวถึง อ ำนำจของรัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ และโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ในกำรประกำศรำชกิจจำนุเบกษำก ำหนดมำตรฐำนควบคุมมลพิษจำก
แหล่งก ำเนิด ส ำหรับควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้ง กำรปล่อยทิ้งอำกำศเสีย กำรปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอ่ืนใด 
จำกแหล่งก ำเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้ได้มำตรฐำน และกฎหมำยอ่ืนที่ก ำหนด
มำตรฐำนสูงกว่ำ รวมทั้งมีกำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิด ทั้งนี้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
มีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก ำหนดมำตรฐำนควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดสูงกว่ำมำตรฐำนควบคุม
มลพิษจำกแหล่งก ำเนิดที่ก ำหนดไว้ได้เช่นกัน  

ส่วนที่ 3 เขตควบคุมมลพิษ (มำตรำ 59 - มำตรำ 63) ที่กล่ำวถึง กำรประกำศเขต
ควบคุมลพิษในท้องที่ที่มีปัญหำมลพิษร้ำยแรงถึงขนำดเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน  หรือ 
อำจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหำยต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติมีอ ำนำจ
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก ำหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษเพ่ือด ำเนินกำรควบคุม  ลด และ 
ขจัดมลพิษได้ และต้องมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอต่อ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพ่ือรวมไว้ในแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

ส่วนที่ 4 มลพิษทางอากาศและเสียง (มำตรำ 64 - มำตรำ 68) กำรมำตรฐำนและ
กำรลงโทษแก่เจ้ำของยำนพำหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกว่ำมำตรฐำนควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดที่ก ำหนด 
นอกจำกนั้น ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ก ำหนดประเภทของแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม กำรปล่อยอำกำศเสีย รังสี หรือมลพิษอ่ืนใดที่อยู่ 
ในสภำพเป็นควัน ไอ ก๊ำซ เขม่ำ ฝุ่น ละออง เถ้ำถ่ำน หรือมลพิษอำกำศ ในรูปแบบใดออกสู่บรรยำกำศไม่เกิน
มำตรฐำนควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดท่ีก ำหนด หรือมำตรฐำนที่ส่วนรำชกำรใดก ำหนดโดยอำศัยอ ำนำจตำม
กฎหมำยอ่ืน และมำตรฐำนนั้นยังมีผลใช้บังคับ หรือมำตรฐำนที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำหนดเป็นพิเศษส ำหรับ
เขตควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษที่ก ำหนดมีหน้ำที่ต้องติดตั้ง หรือจัดให้มี
ระบบบ ำบัดอำกำศเสีย อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออ่ืนใด ส ำหรับกำรควบคุม ก ำจัด ลด หรือขจัดมลพิษซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศตำมที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษก ำหนด เว้นแต่จะได้มีระบบ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือดังกล่ำว ซึ่งเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษได้ท ำกำรตรวจสภำพ และทดลองแล้วเห็นว่ำยังใช้กำรได้ 
อยู่แล้ว เพ่ือกำรนี้ เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะก ำหนดให้มีผู้ควบคุมกำรด ำเนินงำนระบบบ ำบัดอำกำศเสีย 
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือดังกล่ำวด้วยก็ได้ มำตรฐำนนี้ยังมีผลใช้บังคับกับมำตรฐำนที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำหนด
เป็นพิเศษส ำหรับเขตควบคุมมลพิษโดยอนุโลม 
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ส่วนที่ 5 มลพิษทางน้ า (มำตรำ 69 - มำตรำ 77) ที่กล่ำวถึง  

(1) ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษมีอ ำนำจประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำก ำหนดประเภทของแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสีย  หรือของ
เสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งก ำเนิดมลพิษไม่เกินมำตรฐำนควบคุม
มลพิษจำกแหล่งก ำเนิดที่ก ำหนด หรือมำตรฐำนที่ส่วนรำชกำรใดก ำหนดโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยอื่น และ
มำตรฐำนนั้นยังมีผลใช้บังคับ หรือมำตรฐำนที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำหนดเป็นพิเศษส ำหรับเขตควบคุมมลพิษ  

(2) เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษที่ก ำหนด มีหน้ำที่ต้องก่อสร้ำง ติดตั้ง 
หรือจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัดของเสียตำมที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษก ำหนด  เพ่ือกำรนี้  
เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษจะก ำหนดให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองมีผู้ควบคุมกำรด ำเนินงำนระบบบ ำบัดน้ ำ เสีย 
หรือระบบก ำจัดของเสียที่ก ำหนดให้ท ำกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง หรือจัดให้มีขึ้นนั้นด้วยก็ได้ ส ำหรับเจ้ำของหรือ 
ผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษท่ียังมิได้ท ำกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัด
ของเสียตำมที่เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษก ำหนด หรือไม่ประสงค์ที่จะท ำกำรก่อสร้ำง หรือจัดให้มีระบบบ ำบัด
น้ ำเสีย หรือระบบก ำจัดของเสียตำมท่ีเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษก ำหนดดังกล่ำว มีหน้ำที่ต้องจัดส่งน้ ำเสีย หรือ
ของเสียที่เกิดจำกกำรด ำเนินกิจกำรของตนไปท ำกำรบ ำบัด หรือก ำจัดโดยระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม หรือระบบ
ก ำจัดของเสียรวมที่มีอยู่ภำยในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้น และมีหน้ำที่ต้องเสียค่ำบริกำรตำมอัตรำ 
ที่ก ำหนดโดยพระรำชบัญญัตินี้ หรือโดยกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 

(3) ในกรณีที่แหล่งก ำเนิดมลพิษใดมีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัดของเสีย 
อยู่แล้วก่อนวันที่มีประกำศของรัฐมนตรี ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษแจ้งต่อเจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษเพ่ือตรวจสอบ หำกเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษเห็นว่ำระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัด 
ของเสียที่มีอยู่แล้วนั้นยังไม่สำมำรถท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสีย หรือก ำจัดของเสียให้เป็นไปตำมมำตรฐำนควบคุม
มลพิษจำกแหล่งก ำเนิดที่ก ำหนดไว้ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษมีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรแก้ไข
หรือปรับปรุงตำมท่ีเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษก ำหนด 

(4) ในกรณีที่ทำงรำชกำรได้จัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสีย
รวมไว้แล้ว ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษทุกประเภท มีหน้ำที่ต้องจัดส่งน้ ำเสีย หรือของเสีย 
ที่เกิดจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษของตนไปท ำกำรบ ำบัด หรือก ำจัดโดยระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัด
ของเสียรวมที่มีอยู่ภำยในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้น และมีหน้ำที่ต้องเสียค่ำบริกำรตำมอัตรำ 
ที่ก ำหนดโดยพระรำชบัญญัตินี้ หรือโดยกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่แหล่งก ำเนิดมลพิษนั้นมีระบบบ ำบัด 
น้ ำเสีย หรือระบบก ำจัดของเสียของตนเองอยู่แล้ว และสำมำรถท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสีย หรือก ำจัดของเสียได้ตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

(5) ห้ำมมิให้ผู้ใดรับจ้ำงเป็นผู้ควบคุม หรือรับจ้ำงให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียหรือก ำจัด 
ของเสีย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น กำรขอและกำรออกใบอนุญำต คุณสมบัติของ 
ผู้ขอรับใบอนุญำต กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผู้ได้รับอนุญำต กำรต่ออำยุใบอนุญำต กำรออกใบแทน
ใบอนุญำต กำรสั่งพักและกำรเพิกถอนกำรอนุญำต และกำรเสียค่ำธรรมเนียมกำรขอและกำรออกใบอนุญำตให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และจะเรียกเก็บค่ำบริกำรเกินกว่ำอัตรำ 
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวงมิได้ 
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(6) ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตท้องที่ใดที่ทำงรำชกำรยังมิได้จัดให้มีระบบบ ำบัด
น้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสียรวม และไม่มีผู้ได้รับใบอนุญำตรับจ้ำงให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย หรือก ำจัด
ของเสียอยู่ในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้น เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนควบคุม
มลพิษอำจก ำหนดวิธีกำรชั่วครำวส ำหรับกำรบ ำบัดน้ ำเสีย หรือก ำจัดของเสียซึ่งเกิดจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษได้
ตำมที่จ ำเป็นจนกว่ำจะได้มีกำรก่อสร้ำง ติดตั้ง และเปิดด ำเนินงำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัด 
ของเสียรวมในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้น โดยวิธีกำรชั่วครำวส ำหรับกำรบ ำบัดน้ ำเสียหรือก ำจัด 
ของเสียหมำยควำมรวมถึงกำรเก็บรวบรวม กำรขนส่ง หรือกำรจัดส่งน้ ำเสียหรือของเสียด้วยวิธีกำรใด ๆ  
ที่เหมำะสม ไปท ำกำรบ ำบัด หรือก ำจัดโดยระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสียรวมของ 
ทำงรำชกำรที่อยู่ในเขตอ่ืน หรืออนุญำตให้ผู้ได้รับใบอนุญำตรับจ้ำงให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย หรือก ำจัดของเสีย 
ซึ่งรับจ้ำงให้บริกำรอยู่ในเขตอ่ืนเข้ำมำเปิดด ำเนินกำรรับจ้ำงให้บริกำรในเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้น
เป็นกำรชั่วครำว หรืออนุญำตให้ผู้ได้รับใบอนุญำตรับจ้ำงให้บริกำรนั้นท ำกำรเก็บรวบรวมน้ ำเสียหรือของเสีย
เพ่ือน ำขนเคลื่อนย้ำยไปท ำกำรบ ำบัด หรือก ำจัดโดยระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัดของเสียของผู้นั้นซึ่งอยู่
ในเขตท้องที่อ่ืนนอกเขตควบคุมมลพิษ หรือเขตท้องที่นั้น 

ส่วนที่ 6 มลพิษอ่ืนและของเสียอันตราย (มำตรำ 78 - มำตรำ 79) ที่กล่ำวถึง  
กำรเก็บรวบรวม กำรขนส่ง และกำรจัดกำรด้วยประกำรใด ๆ เพ่ือบ ำบัดและขจัดขยะมูลฝอยและของเสียอ่ืน 
ที่อยู่ในสภำพเป็นของแข็ง กำรป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจำกหรือมีที่มำจำกกำรท ำเหมืองแร่ทั้งบนบก
และในทะเล กำรป้องกันและควบคุมมลพิษที่ เกิดจำกหรือมีที่มำจำกกำรส ำรวจ  และขุดเจำะน้ ำมัน  
ก๊ำซธรรมชำติ และสำรไฮโดรคำร์บอนทุกชนิดทั้งบนบกและในทะเล หรือกำรป้องกันและควบคุมมลพิษ 
ที่เกิดจำกหรือมีที่มำจำกกำรปล่อยทิ้งน้ ำมัน และกำรทิ้งเทของเสียและวัตถุอ่ืน ๆ จำกเรือเดินทะเล เรือบรรทุก
น้ ำมัน และเรือประเภทอ่ืน ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น  รวมทั้งรัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดชนิดและประเภทของของเสียอันตรำยที่เกิดจำก
กำรผลิต กำรใช้สำรเคม ีหรือวัตถุอันตรำยในกระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม เกษตรกรรม กำรสำธำรณสุข 
และกิจกำรอย่ำงอื่นให้อยู่ในควำมควบคุม ในกำรนี้ ให้ก ำหนดหลักเกณฑ์ มำตรกำร และวิธีกำรเพ่ือควบคุม
กำรเก็บรวบรวม กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรขนส่งเคลื่อนย้ำย กำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร กำรส่งออกไป
นอกรำชอำณำจักร และกำรจัดกำร บ ำบัด และก ำจัดของเสียอันตรำยดังกล่ำวด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม และถูกต้อง
ตำมหลักวิชำที่เกี่ยวข้องด้วย 

ส่วนที่ 7 การตรวจสอบและควบคุม (มำตรำ 80 - มำตรำ 87) ที่กล่ำวถึง เจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบ ำบัดอำกำศเสีย  อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส ำหรับควบคุม 
กำรปล่อยทิ้งอำกำศเสีย หรือมลพิษอ่ืน ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัดของเสียเป็นของตนเอง มีหน้ำที่
ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลกำรท ำงำนของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่ำวในแต่ละวัน และ
จัดท ำบันทึกรำยละเอียดเป็นหลักฐำนไว้ ณ สถำนที่ตั้งแหล่งก ำเนิดมลพิษนั้น และจะต้องจัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรท ำงำนของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่ำวเสนอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งก ำเนิด
มลพิษนั้นตั้งอยู่อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งถ้ำไม่ปฏิบัติตำม เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษมีสิทธิในกำรสั่งปรับ 
สั่งเพิกถอนหรือพักกำรใช้ใบอนุญำต หรือสั่งปิดหรือใช้ประโยชน์เกี่ยวกับแหล่งก ำเนิดมลพิษดังกล่ำว  
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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ส่วนที่ 8 ค่าบริการและค่าปรับ (มำตรำ 88 - มำตรำ 93) ที่กล่ำวถึง 

(1) เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่จัดส่งน้ ำเสียหรือของ
เสียไปท ำกำรบ ำบัดโดยระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสียรวมของทำงรำชกำร และลักลอบ
ปล่อยทิ้งน้ ำเสียหรือของเสียนั้นออกสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอกเขตที่ตั้งแหล่งก ำเนิดมลพิษที่ตนเป็นเจ้ำของหรือ  
ผู้ครอบครอง หรือจัดส่งน้ ำเสียหรือของเสียไปท ำกำรบ ำบัดโดยระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสีย
รวมของทำงรำชกำร แต่ไม่ยอมช ำระค่ำบริกำรที่ก ำหนดโดยไม่มีสิทธิได้รับยกเว้น จะต้องเสียค่ำปรับ 4 เท่ำของ
อัตรำค่ำบริกำรที่ก ำหนด จนกว่ำจะปฏิบัติตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 

(2) เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือระบบ
ก ำจัดของเสียผู้ใดลักลอบปล่อยทิ้งน้ ำเสียหรือของเสียลงสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสียรวม
ของทำงรำชกำร จะต้องเสียค่ำปรับรำยวันในอัตรำ 4 เท่ำของจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยประจ ำวันส ำหรับกำรเปิด
เดินเครื่องท ำงำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัดของเสียของตนตลอดเวลำที่ด ำเนินกำรเช่นว่ำนั้น และ 
มีหน้ำที่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยหำกกำรปล่อยทิ้งน้ ำเสียหรือของเสียนั้นก่อให้เกิดควำมช ำรุดเสียหำยหรือ  
ควำมบกพร่องแก่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม หรือระบบก ำจัดของเสียรวมของทำงรำชกำรด้วยประกำรใด ๆ 

(3) เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษผู้ใดละเว้นไม่ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ของตนที่มีอยู่ส ำหรับกำรควบคุมมลพิษอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน หรือละเว้นไม่ท ำกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
หรือก ำจัดของเสียโดยใช้ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัดของเสียของตนที่มีอยู่ และลักลอบปล่อยทิ้งมลพิษ
น้ ำเสียหรือของเสียดังกล่ำวออกสู่สิ่งแวดล้อมภำยนอกเขตแหล่งก ำเนิดมลพิษของตน จะต้องเสียค่ำปรับรำยวัน
ในอัตรำ 4 เท่ำของจ ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยประจ ำวันส ำหรับกำรเปิดเดินเครื่องท ำงำนของอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัดของเสียของตนตลอดเวลำที่ด ำเนินกำรดังกล่ำว 

หมวด 5 มาตรการส่งเสริม (มำตรำ 94 - มำตรำ 95) ที่กล่ำวถึง 

(1) เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษผู้ใดซึ่งมีหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้  
หรือตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดให้มีระบบบ ำบัดอำกำศเสีย ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัด
ของเสียอย่ำงอ่ืน รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จ ำเป็นส ำหรับแหล่งก ำเนิดมลพิษนั้น หรือผู้รับ
จ้ำงให้บริกำรซึ่งได้รับอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ มีสิทธิขอรับกำรส่งเสริมและช่วยเหลือจำกทำงรำชกำรได้ 
ทั้งในเรื่องของด้ำนอำกรขำเข้ำส ำหรับกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร และกำรขอรับอนุญำตน ำผู้ช ำนำญกำร 
หรือผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ติดตั้ง ควบคุม หรือด ำเนินงำนระบบบ ำบัดอำกำศเสีย 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย หรือระบบก ำจัดของเสีย ในกรณีที่ไม่สำมำรถจัดหำและว่ำจ้ำงบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเป็น
ผู้ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรได้ภำยในรำชอำณำจักร 
รวมทั้งขอยกเว้นภำษีเงินได้ของบุคคลนั้นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรเข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ควบคุมใน
รำชอำณำจักรด้วย เช่นเดียวกับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษที่ไม่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
แต่ประสงค์ที่จะจัดให้มีระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ของตนเอง เพ่ือท ำกำรบ ำบัดอำกำศเสีย น้ ำเสีย 
หรือของเสียอย่ำงอ่ืนที่เกิดจำกกิจกำรหรือกำรด ำเนินกิจกำรของตน มีสิทธิที่จะขอรับกำรส่งเสริมและช่วยเหลือ
จำกทำงรำชกำรดังกล่ำวได้เช่นกัน 

(2) ค ำขอรับกำรส่งเสริมและช่วยเหลือจำกทำงรำชกำร ให้ยื ่นต่อคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง (มำตรำ 96 – มำตรำ 97) กล่ำวถึง เจ้ำของหรือ 
ผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งก ำเนิดของกำรรั่วไหล หรือแพร่กระจำยของมลพิษ
อันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพอนำมัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อ่ืน หรือ
ของรัฐเสียหำยด้วยประกำรใด ๆ นั้น มีหน้ำที่ต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หรือค่ำเสียหำยเพ่ือกำรนั้น  
ไม่ว่ำกำรรั่วไหล หรือแพร่กระจำยของมลพิษนั้นจะเกิดจำกกำรกระท ำโดยจงใจ หรือประมำทเลินเล่อของ
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตำม เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ำเกิดจำกเหตุสุดวิสัยหรือ
กำรสงครำม เป็นกำรกระท ำตำมค ำสั่งของรัฐบำลหรือเจ้ำพนักงำนของรัฐ กำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำ
ของผู้ที่ได้รับอันตรำยหรือควำมเสียหำยเอง หรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ 
ค่ำสินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำย ซึ่งเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษมีหน้ำที่ต้องรับผิด 
หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ทำงรำชกำรต้องรับภำระจ่ำยจริงในกำรขจัดมลพิษท่ีเกิดข้ึนนั้นด้วย 

หมวด 7 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 98 - มำตรำ 111) กล่ำวถึง บทลงโทษที่มีต่อ 
กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎกระทรวง และค ำสั่งที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งโทษปรับ และโทษจ ำคุก หรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ ที่มีโทษตั้งแต่จ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน ไปจนถึงไม่เกิน 5 ปี ปรับไมเ่กิน 5,000 บำท จนถึงปรับไม่เกิน 
1 ล้ำนบำท  

บทเฉพาะกาล (มำตรำ 112 – มำตรำ 115) ที่กล่ำวถึง กำรใช้กฎหมำยเดิมไปก่อน 
ที่จะมีกำรออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งภำยใต้พระรำชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้  

นอกจำกนั้น ยังมีกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียม ได้แก่ 

- ใบอนุญำตเป็นผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

ปีละ 5,000 บำท 

- ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ควบคุม ฉบับละ 40 บำท 
- ใบอนุญำตเป็นผู้ควบคุม ปีละ 10,000 บำท 
- ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้รับจ้ำงให้บริกำร ปีละ 4,000 บำท 
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 

 

2.3) การบังคับใช้กฎหมายและการก ากับดูแล ให้นำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจ
หน้ำที่ของตน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีอ ำนำจแต่งตั้งเจ้ำพนักงำน
ควบคุมมลพิษ และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  กับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำย
พระรำชบัญญัตินี้ และก ำหนดกิจกำรอื่นเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ โดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หมำยถึง นำยกเทศมนตรี ส ำหรับในเขต
เทศบำล ประธำนสุขำภิบำล ส ำหรับในเขตสุขำภิบำล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ส ำหรับในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ส ำหรับในเขตกรุงเทพมหำนคร ปลัดเมืองพัทยำ ส ำหรับในเขตเมือง
พัทยำ หัวหน้ำผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กำรปกครองท้องถิ่นอย่ำงอ่ืน ที่ได้รับกำรประกำศก ำหนดให้เป็นรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยเฉพำะว่ำด้วยกำรนั้น ส ำหรับในเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
นำยกรัฐมนตรีจะมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรภำยในเขตจังหวัดแทนนำยกรัฐมนตรีได้ โดย
ให้ท ำเป็นค ำสั่งและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และเมื่อนำยกรัฐมนตรีได้สั่งดังกล่ำว หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
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ในกำรปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรีได้สั่งแล้ว ให้ประกำศค ำสั่งดังกล่ำวในรำชกิจจำนุเบกษำโดยมิชักช้ำ 
นอกจำกนั้น เพ่ือเป็นกำรป้องกันแก้ไข ระงับหรือบรรเทำเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุภยันตรำยจำกภำวะมลพิษ ให้
รัฐมนตรีก ำหนดมำตรกำรป้องกัน และจัดท ำแผนฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้ำ 

2.4) ผู้ที่ ได้ รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ส ำหรับด้ ำนกำรท่ องเที่ ยว  ได้ แก่ 
ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยวที่จัดโปรแกรมกำรท่องเที่ยว  เจ้ำของสถำนที่ท่องเที่ยว โรงแรมและที่พัก และ
หน่วยงำนผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้พระรำชบัญญัตินี้ 

8.2 พระราชกฤษฎีกา 

พระรำชกฤษฎีกำที่ออกโดยนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร เกี่ยวข้องกับ 
กำรก ำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรและค่ำตอบแทนบุคลำกรหรือสถำบันที่คณะกรรมกำร
ผู้ช ำนำญกำรมอบหมำย พ.ศ. 2563  

8.3 กฎกระทรวง 

ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมผู้มีหน้ำที่รักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ส ำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรท่องเที่ยว สรุปสำระส ำคัญดังนี้ 

1) กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2550) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 ที่กล่ำวถึงมำตรกำร
คุ้มครองพ้ืนที่บริเวณเกำะยูง เกำะไม้ไผ่ เกำะพีพีดอน เกำะพีพีเล และเกำะบิด๊ะ จังหวัดกระบี่ และบริเวณ
น่ำนน้ ำโดยรอบเกำะดังกล่ำววัดจำกแนวน้ ำลงต่ ำสุดออกไปในทะเลเป็นระยะ 3 กิโลเมตร เป็นเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมท่ี 

(1) ห้ำมไม่ให้ประกอบกิจกำรโรงงำนอุตสำหกรรมเว้นแต่ได้รับอนุญำต  

(2) ห้ำมมิให้มีกำรก่อสร้ำงอำคำรที่เป็นโรงแรม และอำคำรชุด ส ำหรับกรณีของโรงแรม
ยกเว้นแต่บริเวณพ้ืนที่เกำะพีพีดอนที่ให้ก่อสร้ำงได้ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นโรงแรมที่ได้รับอนุญำต
ให้ก่อสร้ำงและได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยถูกต้อง และเป็นกำรก่อสร้ำงทดแทนอำคำรเดิม 
ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกธรณีพิบัติเมื่อวันที่  26 ธันวำคม พ.ศ. 2547 โดยมีจ ำนวนห้องพักและพ้ืนที่อำคำ 
รวมกันไม่เกินกว่ำที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม และมีควำมสูงของอำคำรไม่เกิน 9 เมตร โดยมีใต้ถุนโล่ง และสูง 
ไม่น้อยกว่ำ 0.80 เมตร  

(3) ห้ำมมิให้มีกำรกระท ำหรือกิจกรรมในพ้ืนที่  ได้แก่ กำรขุดตักหรือดูดทรำยเพ่ือกำรค้ำ  
กำรท ำเหมืองแร่ กำรระเบิดและย่อยหิน กำรเก็บหรือท ำลำยปะกำรัง รวมทั้งกำรจับปลำสวยงำมเพ่ือกำรค้ำ 
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งในเชิงพำณิชย์เฉพำะกำรประกอบกิจกำรเลี้ยงกุ้งทะเล  กำรประมงที่ใช้เครื่องมือ 
ที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์น้ ำวัยอ่อน กำรถมทะเล กำรถมหรือปรับพ้ืนที่ซึ่งท ำให้แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติตื้นเขินหรือ
เปลี่ยนทิศทำง กำรปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ ำหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่ำนกำรบ ำบัดตำม
มำตรฐำนของทำงรำชกำรแล้ว กำรขนส่งหรือล ำเลียงวัตถุอันตรำยโดยใช้ระบบท่อขนส่ง 

(4) ต้องมีกำรเสนอรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนสิ่งแวดล้อมตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระเบียบปฏิบัติที่ก ำหนด ส ำหรับกำรก่อสร้ำงหรือด ำเนินโครงกำร
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หรือกิจกำรในพ้ืนที่ในรูปของท่ำเทียบเรือ โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน และกำรจัดสรรที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมกำรจัดสรรที่ดิน 

2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่กล่ำวถึง มำตรกำรคุ้มครองพ้ืนที่บริเวณเกำะภูเก็ต และเกำะอ่ืน ๆ 
ของจังหวัดภูเก็ต และบริเวณน่ำนน้ ำโดยรอบเกำะดังกล่ำววัดจำกแนวน้ ำลงต่ ำสุดออกไปในทะเลเป็นระยะ  
3 กิโลเมตร เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ห้ำมมิให้มีกำรกระท ำหรือกิจกรรมในพ้ืนที่  ได้แก่ กำรขุดตัก
หรือดูดทรำยเพ่ือกำรค้ำ กำรทอดสมอเรือในแนวปะกำรัง กำรเก็บหรือท ำลำยปะกำรัง รวมทั้งกำรจับปลำ
สวยงำมเพ่ือกำรค้ำ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งในเชิงพำณิชย์เฉพำะกำรประกอบกิจกำรเลี้ยงกุ้งทะเล  
กำรประมงที่ใช้เครื่องมือที่เป็นอันตรำยต่อสัตว์น้ ำวัยอ่อน กำรถมทะเล กำรถมหรือปรับพ้ืนที่ซึ่งท ำให้แหล่งน้ ำ
ตำมธรรมชำติตื้นเขินหรือเปลี่ยนทิศทำง กำรปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ ำหรือทะเล เว้นแต่เป็น
กรณีที่ได้ผ่ำนกำรบ ำบัดตำมมำตรฐำนของทำงรำชกำรแล้ว กำรขนส่งหรือล ำเลียงวัตถุอันตรำยโดยใช้ระบบ 
ท่อขนส่ง 

3) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่กล่ำวถึง มำตรกำรคุ้มครองพ้ืนที่บริเวณป่ำคูนล ำพัน ซึ่งเป็นที่ดิน
อันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตั้งอยู่บ้ำนนำเชือก หมู่ที่ 1 ต ำบลนำเชือก อ ำเภอ
นำเชือก จังหวัดมหำสำรคำม เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ห้ำมมิให้มีกำรกระท ำหรือกิจกรรมในพ้ืนที่  
ได้แก่ กำรยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่อสร้ำง แผ้วถำง หรือเผำป่ำ กำรกระท ำด้วยประกำรใด ๆ 
ให้เป็นอันตรำยหรือท ำให้เสื่อมสภำพแก่ดิน หิน กรวด หรือทรำย กำรขุด ถม ปรับ หรือเปลี่ยนแปลงสภำพ
พ้ืนที ่ซึ่งท ำให้แหล่งน้ ำธรรมชำติท่วมท้น เหือดแห้ง หรือเปลี่ยนทิศทำง กำรปิด หรือท ำให้กีดขวำงทำงบก หรือ
ทำงน้ ำ กำรน ำยำนพำหนะเข้ำออก หรือขับขี่ยำนพำหนะในทำงที่มิได้จัดไว้เพ่ือกำรนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญำต
จำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กำรน ำสัตว์ออกไป เว้นแต่เพ่ือกำรศึกษำวิจัยและได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
กำรล่ำหรือท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้เป็นอันตรำยแก่สัตว์ กำรน ำหรือปล่อยสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์พำหนะเข้ำไป  
กำรเก็บ ท ำลำย หรือน ำพืชทุกชนิดออกไป เว้นแต่เพ่ือกำรศึกษำวิจัยและได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
กำรยิงปืน ท ำให้เกิดระเบิดซึ่งวัตถุระเบิด หรือจุดดอกไม้เพลิง กำรทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอำจท ำให้เกิดเพลิง 
กำรทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่ำง ๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพ่ือกำรนั้น กำรก่อสร้ำงอำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ เว้นแต่
อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และได้รับกำรอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  กำรปิด
ประกำศ โฆษณำ หรือขีดเขียนในที่ต่ำง ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  กำรส่งเสียงอ้ือฉำว 
หรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรรบกวน หรือเป็นที่เดือดร้อนร ำคำญแก่คนหรือสัตว์ กำรน ำเครื่องมือส ำหรับล่ำ
สัตว์ หรืออำวุธใด ๆ เข้ำไป เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  กำรกระท ำกำร หรือก่อให้เกิด
กิจกรรมใด ๆ ที่อำจเป็นอันตรำยหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ กำรเข้ำไป
ด ำเนินกิจกำรใด ๆ เพ่ือหำผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งห้ำมมิให้บุคคล
ใดกระท ำให้หลักเขต ป้ำย หรือเครื่องหมำยอ่ืนซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดไว้เคลื่อนที่  ลบเลือน เสียหำยหรือ 
ไร้ประโยชน์ 

4) กฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่ต าบลบางกะเจ้า ต าบลบางกอบัว ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบล 
บางยอ ต าบลบางกระสอบ และต าบลทรงคะนอง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ที่กล่ำวถึง มำตรกำรคุ้มครองพ้ืนที่ดังกล่ำว เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมท่ี 
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(1) ห้ำมมิให้มีกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด  ๆ ให้ เป็นโรงงำน 
ทุกประเภทหรือทุกชนิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงทดแทนโรงงำนที่มีอยู่เดิมบน 
พ้ืนที่เดิม ทั้งนี้ จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป 
ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 
ท่ำเทียบเรือส ำรำญและกีฬำ และอำคำรทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่ได้จัดซื้อตำมโครงกำรสวนกลำงมหำนคร 
เว้นแต่อำคำรที่ใช้เพ่ือสำธำรณประโยชน์ หรือกำรปรับปรุงหรือก่อสร้ำงทดแทนอำคำรหน่วยงำนของรัฐใน 
พ้ืนที่เดิมซึ่งไม่ขัดกับมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ โดยต้องขอใช้พ้ืนที่และได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย 
ที่เก่ียวข้อง 

(2) ห้ำมกระท ำกำรหรือประกอบกิจกรรม กำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย กำรจัดสรรที่ดิน
เพ่ือประกอบพำณิชยกรรม กำรท ำสนำมกอล์ฟ กำรถม ปรับพ้ืนที ่หรือปิดกั้น ซึ่งมีผลท ำให้ล ำกระโดง คู คลอง 
หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทำง หรือท ำให้น้ ำในแหล่งน้ ำนั้นไม่อำจไหลไปได้ตำมปกติ  
เว้นแต่เป็นกำรกระท ำของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์สำธำรณะหรือป้องกันน้ ำท่วม  กำรปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่ 
แหล่งน้ ำ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่ำนกำรบ ำบัดตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว และกำรท ำผนังคอนกรีต 
ริมฝั่งคู คลอง เว้นแต่กรณีกำรซ่อมแซมผนังคอนกรีตเดิมที่มีอยู่แล้วส ำหรับพ้ืนที่ใดที่ยังไม่ด ำเนินกำร  
ให้อนุรักษ์ไว้โดยใช้วัสดุธรรมชำติ และให้มีที่ว่ำงตำมแนวขนำนริมฝั่งคลองหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ และริมฝั่ง
แม่น้ ำเจ้ำพระยำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

5) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดท าบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 ที่กล่ำวถึงหน้ำที่ของเจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผล 
กำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียในแต่ละวัน และจัดท ำบันทึกรำยละเอียดดังกล่ำวเก็บไว้ ณ สถำนที่ตั้ง
แหล่งก ำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลำ 2 ปีนับแต่วันที่มีกำรเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และต้องจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียในแต่ละเดือนเสนอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นภำยในวันที่  15 ของ 
เดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งก ำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่  หรือส่งทำงไปรษณีย์ 
ตอบรับหรือรำยงำนด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกำศก ำหนด ทั้งนี้ กำรส่ง
รำยงำนทำงไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรำยงำน และกำรส่งรำยงำนด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจำกระบบข้อมูลของผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรำยงำน 
ทั้งนี้ สำมำรถน ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมกฎหมำยอ่ืน และกำรเก็บสถิติและ
ข้อมูล กำรจัดท ำบันทึกรำยละเอียดหรือกำรจัดท ำรำยงำนซึ่งมีข้อมูลไม่น้อยกว่ำกำรเก็บสถิติและข้อมูล  
กำรจัดท ำบันทึกรำยละเอียดหรือกำรจัดท ำรำยงำนตำมกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่ำกำรเก็บสถิติและข้อมูล  
กำรจัดท ำบันทึกรำยละเอียดหรือกำรจัดท ำรำยงำนตำมกฎหมำยดังกล่ำวเป็นกำรเก็บสถิติและข้อมูล กำรจัดท ำ
บันทึกรำยละเอียดหรือกำรจัดท ำรำยงำนตำมกฎกระทรวงฉบับนี้โดยอนุโลม และให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก ำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบ ำบัดน้ ำเสียเสนอรำยงำนดังกล่ำวต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมวิธีก ำร 
ที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี ้หลักเกณฑ์ดังกล่ำวน ำมำใช้บังคับแก่ผู้รับจ้ำงให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสียด้วยโดยอนุโลม 
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8.4 ประกาศ 

ประกำศที่ออกโดยคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ กรมควบคุมมลพิษ และคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ ส ำหรับ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรท่องเที่ยว ส่วนใหญ่อยู่ในประกำศก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต่ำง ๆ รวมทั้งประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงในกำรจัดท ำ
รำยงำน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมดังกล่ำว สรุปสำระส ำคัญเฉพำะในส่วนของกำรก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 

1) ประกาศก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อ าเภอคุระบุรี  อ าเภอ
ตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ที่กล่ำวถึง  

(1) กำรก ำหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตอนุรักษ์และเขตควบคุมอำคำรของจังหวัดพังงำตำมแผน 
ที่แนบท้ำยประกำศ เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศ 
แบ่งออกเป็น 4 พ้ืนที ่6 บริเวณ ได้แก่  

บริเวณที่ 1 เขตอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำชำยแลน 

บริเวณที่ 2 เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำไม้  

บริเวณที่ 3 เขตน่ำนน้ ำเพื่อคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเล ประมง และชำยฝั่ง  

บริเวณที่ 4 เขตคุ้มครองแหล่งวำงไข่ของเต่ำทะเล 

บริเวณที่ 5 เขตกำรจัดกำรชำยฝั่งทะเลและเกำะ  

บริเวณที่ 6 พ้ืนที่นอกจำกบริเวณท่ี 1-5  

(2) มีกำรระบุถึงกำรห้ำมกระท ำกำรหรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภำยใน
บริเวณดังกล่ำว ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

บริเวณที่ 1 กำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรเปลี่ยนสภำพธรรมชำติของพื้นที่ป่ำชำยเลน และ
กำรกระท ำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงธรณีสัณฐำนหรือสภำพทำงธรรมชำติในพ้ืนที่สันดอน
หรือปำกแม่น้ ำ 

บริเวณที่ 2 กำรก่อสร้ำง แผ้วถำง เผำป่ำ หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้ป่ำหรือ
ทรัพยำกรธรรมชำติเสื่อมสภำพหรือเสียหำย  

บริเวณที่ 3 ได้แก่ 

- กรณีท ำให้เกิดมลพิษ ขยะ สำรแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสำรปนเปื้อน 
จำกกำรเดินเรือ กำรจอดเรือ กำรขนส่ง หรือกำรขนถ่ำย ที่มีผลท ำให้คุณภำพน้ ำทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภำพ
ควำมเป็นธรรมชำติ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรชีวภำพทำงทะเล เช่น ปะกำรัง หญ้ำทะเล สัตว์ทะเล  
เป็นต้น 
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- เก็บ ท ำลำย หรือกระท ำด้วยประกำรใดๆ ที่อำจเป็นอันตรำยหรือมีผลกระทบต่อ
ปะกำรัง ซำกปะกำรัง หินปะกำรัง กัลปังหำ หรือหญ้ำทะเล  

- ทอดสมอเรือ หรือกระท ำกำรใด ๆ เล่น กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล เรือท้องกระจก 
หรือเรือประเภททีใ่ช้ควำมดันอำกำศกดน้ ำให้ออกจำกเรือเพ่ือดูปลำใต้ท้องทะเล 

- กิจกรรมที่มีลักษณะก่อควำมเดือดร้อนร ำคำญอันมีผลกระทบต่อประชำชน  เช่น  
เล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ๊ตสก ีหรือกิจกรรมที่ใช้เรือลำกทุกชนิด  

บริเวณที่ 4 ได้แก่ 

- กำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงธรณีสัณฐำนหรือสภำพทำง
ธรรมชำติของชำยหำดเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม หรือท ำให้ทัศนียภำพบริเวณชำยหำดเสียไป  

- กำรขับขี่ยำนพำหนะบริเวณพ้ืนที่ชำยหำด ยกเว้นเรือ  

บริเวณที่ 5 ได้แก่  

- กำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงธรณีสัณฐำนหรือสภำพทำง
ธรรมชำติของชำยหำดเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม หรือท ำให้ทัศนียภำพบริเวณชำยหำดเสียไป 

- กำรขับขี่ยำนพำหนะบริเวณพ้ืนที่ชำยหำด ยกเว้นเรือ 

- กำรก่อสร้ำงเพิงพัก ศำลำ อำคำร สิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ รวมทั้งกำรจัดวำงร่ม โต๊ะ เตียง 
หรือที่นั่งบริเวณพ้ืนที่ชำยหำด 

- กำรก่อสร้ำงและประกอบกิจกำรโรงแรมหรือสถำนที่พักตำกอำกำศ อำคำรอยู่อำศัย
รวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำหำร และอำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด ที่มีจ ำนวนห้อง
มำกกว่ำ 30 ห้องในพื้นที่อ ำเภอเกำะยำว 

(3) ห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด ๆ เป็นอำคำรหรือประกอบกิจกำร
โรงเรือนหรืออำคำรที่ใช้เลี้ยงสัตว์เพ่ือกำรค้ำหรือเพ่ือกำรท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้อง 
ถูกควบคุม เว้นแต่มีระยะห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่น้อยกว่ำ 1,000 เมตร และห่ำงจำกแหล่งน้ ำสำธำรณะ
หรือบ่อน้ ำเพ่ือกำรบริโภคไม่น้อยกว่ำ 300 เมตร โดยต้องมีบ่อกรองและบ่อบ ำบัดมูลสัตว์และน้ ำเสีย ตลอดจน
ต้องมีมำตรกำรควบคุมกำรปล่อยทิ้งของเสียให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด  รวมทั้งกิจกำรที่น ำ
บ้ำนพักอำศัยที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้บริกำรที่พักเป็นกำรชั่วครำว
ส ำหรับบุคคลอ่ืนใดไม่ว่ำระยะสั้นหรือระยะยำวโดยมีค่ำตอบแทนในลักษณะที่ไม่ เข้ำข่ำยโรงแรม และมีจ ำนวน
ห้องพักรวมทั้งหมดตั้งแต ่30 ห้องข้ึนไป ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณท่ี 6 

(4) ห้ำมกระท ำหรือประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรถมทะเลหรือที่ชำยตลิ่ง กำรปล่อยทิ้ง
มลพิษลงสู่แหล่งน้ ำหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ ได้ผ่ำนกำรบ ำบัดตำมมำตรฐำนของทำงรำชกำรแล้ว  
กำรปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ ำล ำแม่น้ ำ เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญำต รวมทั้ง กำรถม ปรับสภำพ หรือ
ปิดกั้นพรุหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ซึ่งมีผลท ำให้ตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทำงน้ ำ หรือท ำให้น้ ำไม่อำจไหลได้
ตำมปกติหรือตำมธรรมชำติ 
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(5) กำรติดตั้งป้ำยหรือกำรก่อสร้ำงสิ่งใด ๆ เพ่ือติดตั้งป้ำย ต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- พ้ืนที่ที่จะติดตั้งป้ำยหรือก่อสร้ำงต้องมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงไม่เกิน  
40 เมตร หรือพ้ืนที่ที่มีควำมลำดชันไม่เกินร้อยละ 35 

- ป้ำยหรือสิ่งก่อสร้ำงดังกล่ำวต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภำพและต้องเป็นไป
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

- ถ้ำติดตั้งหรือก่อสร้ำงในพื้นที่ของเอกชนต้องมีระยะห่ำงจำกท่ีสำธำรณะในแนวรำบบน
พ้ืนดินและในอำกำศไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำของควำมสูงของป้ำยในแนวดิ่งนับจำกพ้ืนดิน 

- กำรก่อสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ โดยรอบเขตโบรำณสถำนที่ได้มีประกำศขึ้น
ทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ในระยะ  
100 เมตร ต้องมีควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภำพ 

- กำรก่อสร้ำงโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม สถำนที่พักตำกอำกำศ อำคำรอยู่
อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด หรือหอพัก 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบ ำบัดน้ ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อหรือ
ทำงน้ ำสำธำรณะ โดยระบบและน้ ำเสียที่บ ำบัดแล้วต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 

(6) ก่อนกำรก่อสร้ำงอำคำร หรือด ำเนินโครงกำรหรือประกอบกิจกำร ให้จัดท ำและเสนอ
รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  แล้วแต่กรณี  
ต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระเบียบปฏิบัติ
ที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ. 2535 
ส ำหรับกำรประกอบกิจกำร ดังนี้ 

- โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม หรือสถำนที่พักตำกอำกำศ ที่มีจ ำนวนห้องพัก
ตั้งแต่ 30 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอำคำรดังกล่ำวรวมกันตั้งแต่ 1,500 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 
4,000 ตำรำงเมตร 

- อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  หรืออำคำรชุดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุดที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่  30 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอำคำร
ดังกล่ำวรวมกันตั้งแต่ 1,500 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตำรำงเมตร 

- กิจกำรที่น ำบ้ำนพักอำศัย หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ที่อยู่ในที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริกำรเป็นสถำนที่พักในลักษณะโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม  และ 
ที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต ่30 ห้องข้ึนไป 

- ท่ำเทียบเรือทุกประเภทที่สำมำรถรับเรือขนำดตั้งแต่ 100 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 500  
ตันกรอส หรือมีควำมยำวหน้ำท่ำตั้งแต่ 20 เมตร แต่ไม่ถึง 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมของท่ำเทียบเรือตั้งแต่ 
200 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตำรำงเมตร 

- ท่ำเทียบเรือส ำรำญกีฬำที่รองรับเรือได้ตั้งแต่  5 ล ำ แต่ไม่ถึง 50 ล ำ หรือพ้ืนที่ตั้งแต่ 
100 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตำรำงเมตร 
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2) ประกาศก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2560 ที่กล่ำวถึง  

(1) ให้พ้ืนที่ที่ได้มีกำรก ำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตควบคุมอำคำร และ 
เขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ต เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้
ในประกำศนี ้โดยจ ำแนกพ้ืนที่ที่ให้ใช้มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็น 9 บริเวณตำมแผนที่ท้ำยประกำศ ดังนี้  

บริเวณที่  1 ได้แก่ พ้ืนที่ ในบริเวณที่วัดจำกแนวชำยฝั่งทะเลรอบเกำะภูเก็ตเข้ำไป 
ในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร รวมทั้งพ้ืนที่ในเกำะบริวำรต่ำง ๆ เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณที ่6 และบริเวณที ่7 

บริเวณที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจำกแนวเขตบริเวณที่  1 เข้ำไปในแผ่นดินเป็น
ระยะ 150 เมตร เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณท่ี 5 บริเวณท่ี 6 และบริเวณท่ี 7 

บริเวณที่ 3 ได้แก ่พ้ืนที่ที่ก ำหนดให้เป็นศูนย์รำชกำรตำมมติของคณะรัฐมนตรี และพ้ืนที่
ในบริเวณท่ีวัดจำกแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้ำไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 
6 และบริเวณท่ี 7 

บริเวณที่ 4 ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตเทศบำลนครภูเก็ต เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณที่  1 บริเวณที่ 2 
บริเวณที่  3 บริเวณที่ 5 บริเวณที่  6 และบริเวณที่  7 โดยจ ำแนกพ้ืนที่ตำมแผนที่ท้ำยประกำศออกเป็น  
เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือย่ำนอำคำรเก่ำ เขตหนำแน่นมำก และเขตหนำแน่นสูงมำก  

บริเวณที่ 5 ได้แก่ พ้ืนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตำมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7 พ้ืนที่ดินของอำคำรหรือสถำนที่ 
ที่เป็นสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ และพ้ืนที่ที่วัดจำกแนวขอบเขตที่ดินของอำคำรหรือสถำนที่จำกพ้ืนที่ดังกล่ำว
ออกไปทุกด้ำนเป็นระยะ 100 เมตร 

บริเวณที่ 6 ได้แก่ พื้นที่ที่มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงตั้งแต่  40 เมตร ถึง 
80 เมตร 

บริเวณที่ 7 ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงเกินกว่ำ 80 เมตรขึ้นไป 

บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ในเกำะภูเก็ตและเกำะบริวำรต่ำง ๆ นอกจำกบริเวณที่ 1 ถึง
บริเวณท่ี 7 

บริเวณที่ 9 ได้แก่ พ้ืนที่ทะเลรอบเกำะภูเก็ตและรอบเกำะบริวำรต่ำง ๆ 

(2) มีกำรระบุถึงกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  
ที่ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร หรือต้องมีระยะห่ำงจำกแนวชำยเกำะต่ำง ๆ  
ไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร กรณีท่ีเกำะนั้นไม่มีชำยฝั่งทะเล รวมทั้ง 

บริเวณที่ 1 ในระยะ 30 เมตร ต่อจำกพ้ืนที่ที่ก ำหนดไว้ดังกล่ำว ให้ท ำได้เฉพำะอำคำร 
ที่มีควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร และมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำต  

บริเวณที่ 2 ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 12 เมตร และต้องมีท่ีว่ำงไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำตส ำหรับอำคำรประเภทบ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด อำคำรสำธำรณะ อำคำร 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-134 

อยู่อำศัยรวม หรือส ำนักงำน หรือมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำตส ำหรับอำคำร
ประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้ำนแถว หรืออำคำรพำณิชย์ 

บริเวณที่ 3 ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 16 เมตร และต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำตส ำหรับอำคำรประเภทบ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด อำคำรสำธำรณะ อำคำร 
อยู่อำศัยรวม หรือส ำนักงำน หรือที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำตส ำหรับอำคำร
ประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้ำนแถว หรืออำคำรพำณิชย์ 

บริเวณที่ 4  

- เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือย่ำนอำคำรเก่ำ ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่ม ี
ควำมสูงไม่เกิน 9เมตร ส ำหรับอำคำรอ่ืนที่มิได้มีลักษณะตำมรูปแบบสถำปัตยกรรมชิโน - โปรตุกีส ต้องมีที่ว่ำง 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำต 

- เขตหนำแน่นมำก ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 45 เมตร และมีค่ำสูงสุด
ของอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้นต่อพ้ืนที่ดินของอำคำรทุกหลังที่ก่อสร้ำงในที่ดินแปลงเดียวกันที่ ยื่น 
ขออนุญำตก่อสร้ำงไม่เกิน 6 ต่อ 1 และต้องมีท่ีว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 35 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำต 

- เขตหนำแน่นสูงมำก ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 60 เมตร และมีค่ำสูงสุด
ของอัตรำส่วนพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้นต่อพ้ืนที่ดินของอำคำรทุกหลังที่ก่อสร้ำงในที่ดินแปลงเดียวกันที่ยื่น 
ขออนุญำตก่อสร้ำงไม่เกิน 8 ต่อ 1 และต้องมีท่ีว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำต 

บริเวณที่  5 ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร เว้นแต่สภำท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องอำจมีมติให้อำคำรมีควำมสูงได้เกินกว่ำ 6 เมตร แต่จะให้อำคำรมีควำมสูงเกิน 12 เมตรไม่ได้ และ
ต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำตส ำหรับอำคำรประเภทบ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด 
อำคำรสำธำรณะ อำคำรอยู่อำศัยรวม หรือส ำนักงำน หรือมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของที่ดินแปลง 
ที่ขออนุญำตส ำหรับอำคำรประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้ำนแถว หรืออำคำรพำณิชย์ 

บริเวณที่ 6 ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 8 เมตร และต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำตส ำหรับอำคำรประเภทบ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด อำคำรสำธำรณะ อำคำร 
อยู่อำศัยรวม หรือส ำนักงำน หรือมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำตส ำหรับอำคำร
ประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้ำนแถว หรืออำคำรพำณิชย์ 

บริเวณที่ 7 ห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรเป็นอำคำรใด ๆ  

บริเวณที่  8 ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  23 เมตร และต้องมีที่ว่ำง 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำตส ำหรับอำคำรประเภทบ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด อำคำรสำธำรณะ 
อำคำรอยู่อำศัยรวม หรือส ำนักงำน หรือมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำตส ำหรับ
อำคำรประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้ำนแถว หรืออำคำรพำณิชย์ 

(3) มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ส ำหรับกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรในพ้ืนที่ 
ที่มีควำมลำดชัน และกำรวัดควำมสูงของอำคำรในพ้ืนที่ในบริเวณที่  1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 
บริเวณท่ี 5 บริเวณท่ี 6 และบริเวณท่ี 8  

(4) ห้ำมกระท ำกำรหรือประกอบกิจกรรมดังนี้ในพ้ืนที่บริเวณที่ 9  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-135 

- ท ำให้เกิดมลพิษ ขยะมูลฝอย สำรแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสำรปนเปื้อน
จำกกำรเดินเรือ กำรจอดเรือ กำรขนส่ง หรือกำรขนถ่ำย ที่มีผลท ำให้คุณภำพน้ ำทะเลเสื่อมโทรม หรือเสียสภำพ
ควำมเป็นธรรมชำติ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรชีวภำพทำงทะเล เช่น ปะกำรัง หญ้ำทะเล สัตว์ทะเล  
เป็นต้น 

- เก็บ ท ำลำย หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ที่อำจเป็นอันตรำยหรือมีผลกระทบต่อ
ปะกำรัง ซำกปะกำรัง หินปะกำรัง กัลปังหำ หรือหญ้ำทะเล เว้นแต่ 

- ทอดสมอเรือ หรือกระท ำกำรใด ๆ ที่มีผลต่อสภำพพ้ืนทะเลในบริเวณที่มีแหล่งหญ้ำ
ทะเลแนวปะกำรัง หินปะกำรัง และกองหินใต้ทะเลตำมธรรมชำติ รวมทั้งพ้ืนที่โดยรอบแหล่งธรรมชำติดังกล่ำว
ในระยะ 300 เมตร เช่น กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (Sea walker) เรือท้องกระจก หรือเรือประเภทที่ใช้
ควำมดันอำกำศกดน ้ำให้ออกจำกเรือเพ่ือดูปลำใต้ท้องทะเล เป็นต้น 

- จับ ดัก ล่อ ฆ่ำ น ำขึ้นมำจำกทะเล หรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นอันตรำยต่อเต่ำทะเล 
พะยูน โลมำ วำฬ ปลำฉลำมวำฬ หรือสัตว์ทะเลหำยำกอ่ืน ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

- ถมทะเลหรือท่ีชำยตลิ่งปำกคลอง  

(5) ห้ำมกระท ำกำรหรือประกอบกิจกรรมดังนี้ในพ้ืนที่บริเวณที่ 4  

- กำรถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งท ำให้แหล่งน้ ำสำธำรณะในแผ่นดินและแหล่งน้ ำในขุม
เหมืองตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทำงหรือท ำให้น้ ำในแหล่งน้ ำนั้นไม่อำจไหลไปได้ตำมปกติ  หรือกำรปลูกสร้ำงสิ่ง
ล่วงล้ ำล ำน้ ำ 

- กำรปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ ำหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่ำนกำรบ ำบัดตำม
มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 

- กำรจับหรือครอบครองปลำสวยงำม 

- กำรกระท ำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงธรณีสัณฐำนทำงด้ำน
กำยภำพชีวภำพหรือชีวกำยภำพ ในพ้ืนที่สันทรำย สันดอน หน้ำผำ ปำกน้ ำ หรือกำรท ำลำยหินดำนทั้งที่อยู่ใต้
พ้ืนดิน ระดับพ้ืนดิน หรือโผล่พ้นดิน  

- กำรติดตั้งป้ำยหรือกำรก่อสร้ำงสิ่งใด ๆ ในพ้ืนที่นี้ ที่สร้ำงขึ้นส ำหรับเพ่ือติดตั้งป้ำย  
ต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี ซึ่งให้กระท ำได้ 
ในพ้ืนที่ที่มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงไม่เกิน 40 เมตร หรือพ้ืนที่ที่มีควำมลำดชันไม่เกินร้อยละ 35 
ไม่มีลักษณะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภำพและต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด ในกรณีที่กระท ำ
ในพ้ืนที่ของเอกชน ให้มีระยะห่ำงจำกที่ดินโดยรอบในแนวรำบบนพ้ืนดินและในอำกำศไม่น้อยกว่ำ  2 เท่ำของ
ควำมสูงของป้ำยในแนวดิ่ง 

(6) กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรเป็นโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด หรือ
หอพักตำมกฎหมำยว่ำด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบ ำบัดน้ ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อ
หรือทำงน้ ำสำธำรณะ โดยระบบและน้ ำเสียที่บ ำบัดแล้วต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 
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(7) กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรเป็นโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรืออำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุดที่อยู่
ห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลเกินกว่ำ 50 เมตร หรืออยู่ห่ำงจำกแนวชำยเกำะเกินกว่ำ 50 เมตร กรณีที่เกำะนั้น 
ไม่มีชำยฝั่งทะเล และมีจ ำนวนห้องพักตั ้งแต่ 10 ห้อง ถึง 29 ห้อง ต้องด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดท้ำย
ประกำศนี ้

(8) ก่อนกำรก่อสร้ำงอำคำร หรือด ำเนินโครงกำรหรือประกอบกิจกำร ให้จัดท ำและเสนอ
รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี  
ต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระเบียบปฏิบัติ
ที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ. 2535 
ส ำหรับกำรประกอบกิจกำร ดังนี้ 

- โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม หรือสถำนที่พักตำกอำกำศ ที่มีจ ำนวนห้องพัก
ตั้งแต่ 30 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอำคำรดังกล่ำวรวมกันตั้งแต่ 1,500 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 
4,000 ตำรำงเมตร 

- กิจกำรที่น ำบ้ำนพักอำศัย หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ที่อยู่ในที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริกำรเป็นสถำนที่พักในลักษณะโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม  และ 
ที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต ่30 ห้องข้ึนไป 

- ท่ำเทียบเรือทุกประเภทที่สำมำรถรับเรือขนำดตั้งแต่  100 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 500  
ตันกรอส หรือมีควำมยำวหน้ำท่ำตั้งแต่ 20 เมตร แต่ไม่ถึง 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมของท่ำเทียบเรือตั้งแต่ 
200 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตำรำงเมตร 

- ท่ำเทียบเรือส ำรำญกีฬำที่รองรับเรือได้ตั้งแต่  5 ล ำ แต่ไม่ถึง 50 ล ำ หรือพ้ืนที่ตั้งแต่ 
100 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตำรำงเมตร 

(9) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร หรืออำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด ที่อยู่ห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตร หรือ 
อยู่ห่ำงจำกแนวชำยเกำะไม่เกิน 50 เมตร กรณีที่เกำะนั้นไม่มีชำยฝั่งทะเล หรือกิจกำรที่น ำบ้ำนพักอำศัยที่มี
จ ำนวนตั้งแต่ 80 หลังขึ้นไป หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ที่อยู่ใน
ที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริกำรเป็นสถำนที่พักในลักษณะโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม 
ต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์  วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำง 
กำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3) ประกาศก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ าเภอบางละมุง 
และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 ที่กล่ำวถึง  

(1) ให้พ้ืนที่ที่ได้มีกำรก ำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตควบคุมอำคำร และ 
เขตควบคุมมลพิษของอ ำเภอบำงละมุง และอ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มำตรกำรคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ โดยจ ำแนกพ้ืนที่ที่ให้ใช้มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็น 
2 บริเวณตำมแผนที่ท้ำยประกำศ ดังนี้  

บริเวณที่ 1 ได้แก ่พ้ืนที่บนแผ่นดินใหญ ่และพ้ืนที่เกำะล้ำน เกำะครก และเกำะสำก 
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บริเวณที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่น่ำนน้ ำทะเล 

(2) กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด ๆ ที่ได้รับกำรอนุญำตให้ก่อสร้ำง
จะต้องเป็นไปตำมพ้ืนที่และหลักเกณฑ์ที่อนุญำตให้ด ำเนินกำรได้ดังนี้ 

- ห้ำมด ำเนินกำรในพ้ืนที่ที่วัดจำกแนวชำยฝั่งทะเลเข้ำไปในแผ่นดินเป็นระยะ 20 เมตร 
ยกเว้นกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ 

- พ้ืนที่ที่วัดจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงเข้ำไปในแผ่นดินเป็นระยะ 100 เมตร ให้ท ำได้
เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 14 เมตร และต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ยื่น 
ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร และมีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของที่ว่ำง  

- พ้ืนที่เกำะล้ำน เกำะครก และเกำะสำก ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  
9 เมตร และต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร และมีพ้ืนที่ 
สีเขียวไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของที่ว่ำง 

- พ้ืนที่ที่มีควำมลำดชันตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 ให้ก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร
ได้ตำมหลักเกณฑ์ ถ้ำเป็นพ้ืนที่บนแผ่นดินใหญ่ให้ท ำได้เฉพำะบ้ำนเดี่ยวหรืออำคำรเดี่ยวที่มีควำมสูงไม่เกิน  
12 เมตร และถ้ำเป็นพ้ืนที่บนเกำะล้ำน เกำะครก และเกำะสำก ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน  
9 เมตร  

- พ้ืนที่ที่มีควำมลำดชันเกินกว่ำร้อยละ 35 ห้ำมก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรใด ๆ 

- พ้ืนที่ภำยในบริเวณระยะ 6 เมตรจำกแนวริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติของแม่น้ ำ  
ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ห้ำมก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรใด ๆ  

- กำรปรับสภำพพ้ืนที่และที่ว่ำงบริเวณที่ 1 ที่มีควำมลำดชันตั้งแต่ร้อยละ 20 ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด  

(3) ในพ้ืนที่คุ้มครองห้ำมกระท ำกำรหรือประกอบกิจกรรม 

- กำรปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล้ ำล ำน้ ำ เว้นแต่กรณีที่ ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย 

- กำรปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ ำหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่ำนกำรบ ำบัดตำม
มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 

- กำรจับหรือครอบครองปลำสวยงำม 

- กำรทดสมอเรือในแนวปะกำรัง 

- กำรประกอบกิจกำรเรือภัตตำคำร เรือสถำนบริกำร หรือกำรเดินทำงท่องเที่ยวใต้ทะเล 
เว้นแต่เป็นเขตที่ได้รับกำรอนุญำต 

- กำรเล่นเรือสกู๊เตอร์ เจ็ตสกี สกีน้ ำ หรือเรือลำกทุกชนิด ยกเว้นในเป็นเขตที่ได้รับ
อนุญำต 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-138 

- กำรเก็บ ท ำลำยหรือกำรกระท ำที่อำจเป็นอันตรำยต่อปะกำรัง ซำกปะกำรัง หิน
ปะกำรัง หรือกัลปังหำ  

- กำรกระท ำท่ีเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพตำมธรรมชำติของพ้ืนที่หำด  

(4) กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรเป็นโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด หรือ
หอพักตำมกฎหมำยว่ำด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบ ำบัดน้ ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อ
หรือทำงน้ ำสำธำรณะ โดยระบบและน้ ำเสียที่บ ำบัดแล้วต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 

(5) กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรเป็นโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรืออำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุดที่อยู่
ห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลเกินกว่ำ 50 เมตร หรืออยู่ห่ำงจำกแนวชำยเกำะเกินกว่ำ 50 เมตร กรณีที่เกำะนั้น 
ไม่มีชำยฝั่งทะเล และมีจ ำนวนห้องพักตั ้งแต่ 10 ห้อง ถึง 29 ห้อง ต้องด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดท้ำย
ประกำศนี ้

(6) ก่อนกำรด ำเนินโครงกำรหรือประกอบกิจกำร ให้จัดท ำและเสนอรำยงำนผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ต่อส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระเบียบปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ 46 
แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ. 2535 ส ำหรับกำรประกอบกิจกำร 
ดังนี้ 

- โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมอำคำร หรืออำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด ที่อยู่ห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลเกินกว่ำ  
50 เมตร ที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 30 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอำคำรดังกล่ำวรวมกันตั้งแต่ 
1,500 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตำรำงเมตร 

- กิจกำรที่น ำบ้ำนพักอำศัย หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ที่อยู่ในที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริกำรเป็นสถำนที่ พักในลักษณะโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม และ 
ที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต ่30 ห้อง ถึง 79 ห้อง 

- ท่ำเทียบเรือทุกประเภทที่สำมำรถรับเรือขนำดตั้งแต่  100 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 500  
ตันกรอส หรือมีควำมยำวหน้ำท่ำตั้งแต่ 20 เมตร แต่ไม่ถึง 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมของท่ำเทียบเรือตั้งแต่ 
200 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตำรำงเมตร 

- ท่ำเทียบเรือส ำรำญกีฬำที่รองรับเรือได้ตั้งแต่  5 ล ำ แต่ไม่ถึง 50 ล ำ หรือพ้ืนที่ตั้งแต่ 
100 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตำรำงเมตร 

(7) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร หรืออำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด ที่อยู่ห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตร หรือ 
อยู่ห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเล หรือแนวชำยเกำะไม่เกิน 50 เมตร กรณีที่เกำะนั้นไม่มีชำยฝั่งทะเล หรือกิจกำร 
ที่น ำบ้ำนพักอำศัยที่มีจ ำนวนตั้งแต่ 80 หลังขึ้นไป หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 
80 ห้องขึ้นไป ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริกำรเป็นสถำนที่พักในลักษณะโรงแรม 
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ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์  วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

นอกจำกนั้น กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ออกประกำศส ำหรับ 
เขตพ้ืนที่เมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ประกาศก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณเมืองพัทยา พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2540 ที่ก ำหนดให้เขตเมืองพัทยำเป็นเขตควบคุมมลพิษ และ
พ้ืนที่ที่ควบคุมภำยใต้เขตผังเมืองรวมและเขตควบคุมอำคำรของเมืองพัทยำ ให้เป็นเขตพ้ืนที่ที่ใช้มำตรกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยห้ำมมิให้มีกำรถมหรือปรับพ้ืนที่ ซึ่งท ำให้แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติตื้นเขิน หรือเปลี่ยน
ทิศทำง กำรปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ ำหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่ำนกำรบ ำบัดตำม
มำตรฐำนของทำงรำชกำรไว้แล้ว  นอกจำกนั้น กรณีที่มีกำรก่อสร้ำงอำคำร หรือดัดแปลงหรือเปลี่ยน 
กำรใช้อำคำรให้เป็นอำคำรที่ได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำร จะต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์กรณีที่พ้ืนที่มีระยะห่ำง
จำกแนวฝั่งทะเลเข้ำไปในแผ่นดินเป็นระยะ 100 เมตร ห้ำมมีควำมสูงเกิน 14 เมตร ห้ำมมีระยะห่ำง 
จำกแนวชำยฝั่งทะเลน้อยกว่ำ 20 เมตร และที่มีที่ว่ำงอันปรำศจำกสิ่งปกคลุมน้อยกว่ำร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ 
ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรนั้น กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร 
ทั้งนี้ เอกชนที่จะท ำกำรก่อสร้ำงโรงแรมหรือสถำนที่พักตำกอำกำศ  อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด 
อำคำรขนำดใหญ่หรืออำคำรพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรือด ำเนินโครงกำรหรือกิจกำร 
ในพ้ืนที่ ต้องเสนอรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนสิ่งแวดล้อมตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและระเบียบปฏิบัติที่ก ำหนด 

4) ประกาศก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ าเภอบ้าน
แหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และอ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 ที่กล่ำวถึง  

(1) ให้พ้ืนที่ที่ได้มีกำรก ำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์และควบคุมมลพิษ เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้
มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และไม่ให้มีกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด ๆ ให้เป็นโรงงำน
ทุกประเภท ยกเว้นที่ได้รับอนุญำต โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 8 บริเวณ ได้แก่ 

บริเวณที่ 1 ได้แก่ พ้ืนที่ต ำบลบำงตะบูน และต ำบลบำงตะบูนออก อ ำเภอบ้ำนแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณที่ 7 

บริเวณที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนแหลม ต ำบลบำงขุนไทร ต ำบลปำกททะเล ต ำบล 
ลำงแก้ว และต ำบลแหลมผักเบี้ย อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณท่ี 7 

บริเวณที่ 3 ได้แก่ พ้ืนที่ต ำบลหำดเจ้ำส ำรำญ และต ำบลหนองขนำน อ ำเภอเมือง
เพชรบุรี ต ำบลปึกเตียน อ ำเภอท่ำยำง ต ำบลหนองศำลำ และต ำบลบำงเก่ำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี  
เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณท่ี 7 

บริเวณที่ 4 ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตเทศบำลเมืองชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี และพ้ืนที่
เทศบำลเมืองหัวหิน อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณที่ 8  

บริเวณที่ 5 ได้แก่ พ้ืนที่ต ำบลปำกน้ ำปรำณ อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณท่ี 7 และบริเวณท่ี 8  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-140 

บริเวณที่ 6 ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณที่วัดจำกแนวชำยฝั่งทะเบออกไปในทะเลเป็นระยะ 
3,000 เมตร ตั้งแต่ด้ำนเหนือต ำบลบำงตะบูน อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี ลงไปทำงทิศใต้ขนำนกับ
แนวชำยฝั่งทะเลจนถึงสุดเขตต ำบลปำกน้ ำปรำณ อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ 
ด้ำนเหนือเทศบำลเมืองหัวหิน อ ำเภอหัวหิน ลงไปทำงทิศใต้ขนำนกับแนวชำยฝั่งทะเลจนถึงสุดเขตต ำบล
ปำกน้ ำปรำณ อ ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณที่ 7  

บริเวณที่ 7 ได้แก่ พ้ืนที่ป่ำชำยเลน ซึ่งไม่รวมป่ำชำยเลนในพ้ืนที่ที่มีเอกสำรสิทธิ์ 

บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยป่ำไม้ ซึ่งไม่รวมแม่น้ ำ ล ำคลอง ถนน 
พ้ืนที่ที่มีเอกสำรสิทธิ์หรือพ้ืนที่ที่ไม่อยู่ในควำมครอบครำองของรำชกำร และพ้ืนที่บริเวณท่ี 7 

(2) ในพ้ืนที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 และบริเวณที่ 5 ห้ำมก่อสร้ำง 
ดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด ๆ ให้เป็นอำคำรท่ำเทียบเรือ เว้นแต่เป็นท่ำเทียบเรือโดยสำรเพ่ือ 
กำรท่องเที่ยวตำมนโยบำยของรัฐ และท่ำเทียบเรือส ำรำญกีฬำ 

(3) ห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรที่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  ที่ต้องมี
ระยะห่ำงตำมท่ีก ำหนด โดยห้ำมด ำเนินกำรในบริเวณท่ีมีควำมลำดชันเกินร้อยละ 35 ได้แก่ 

บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 และบริเวณที่ 4 ในระยะ 6 เมตร จำกริมฝั่งตำมสภำพธรรมชำติ
ของแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ 

บริเวณที่ 4 ภำยในระยะ 12 เมตร จำกำแนวโดยรอบคันขอบอ่ำงเก็บน้ ำเขำเต่ำ 

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 ที่วัดจำกแนวชำยฝั่งทะเลเข้ำไปในแผ่นดิน 50 
เมตร ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร พ้ืนที่รวมกันไม่เกิน 75 เมตร และต้องมีระยะห่ำงจำก
แนวชำยฝั่งทะเลไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร และส ำหรับวัดจำกแนวชำยฝั่งทะเลเข้ำไปในแผ่นดิน 150 เมตร ให้ท ำได้
เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 12 เมตร  

บริเวณที่ 4 และบริเวณที่ 5 ที่วัดจำกแนวชำยฝั่งทะเลเข้ำไปในแผ่นดิน 50 เมตร ให้ท ำ
ได้เฉพำะอำคำรเดี่ยว ชั้นเดียว ที่มีควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร พ้ืนที่รวมกันไม่เกิน 75 ตำรำงเมตร โดยอำคำร 
แต่ละหลังต้องห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร ห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อ่ืนไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร มีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 75 ของที่ดิน และต้องมีระยะห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร และส ำหรับวัดจำก 
แนวชำยฝั่งทะเลเข้ำไปในแผ่นดิน 150 เมตร ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 12 เมตร พ้ืนที่รวมกัน 
ไม่เกิน 2,000 ตำรำงเมตร 

บริเวณที่ 5 ที่วัดจำกแนวเขตเข้ำไปในแผ่นดิน 500 เมตร ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มี 
ควำมสูงไม่เกิน 23 เมตร และมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของที่ดิน 

บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 และบริเวณที่ 5 กำรก่อสร้ำงอำคำร
หรือสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ โดยรอบเขตที่ดินของอำคำรหรือสถำนที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบรำณสถำนในระยะ 100 
เมตร ต้องมีควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภำพ 

บริเวณที่ 6 มีได้เฉพำะท่ำเทียบเรือสำธำรณะส ำหรับเรือประมง ท่ำเทียบเรือโดยสำรเพ่ือ
กำรท่องเที่ยวตำมนโยบำยของรัฐ และท่ำเทียบเรือส ำรำญกีฬำ นอกจำกนั้น ในบริเวณนี้ยังห้ำมกระท ำกำรหรือ
ประกอบกิจกรรมที่ท ำให้เกิดมลพิษ ขยะมูลฝอย สำรแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสำรปนเปื้อน 
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จำกกำรเดินเรือ กำรจอดเรือ กำรขนส่ง หรือกำรขนถ่ำย ที่มีผลท ำให้คุณภำพน้ ำทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภำพ
ควำมเป็นธรรมชำติ ห้ำมถมทะเลหรือท่ีชำยตลิ่งปำกคลอง  

บริเวณที่ 7 ห้ำมกำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรเปลี่ยนสภำพธรรมชำติของพ้ืนที่ป่ำชำยเลน  

บริเวณที่ 8 ห้ำมก่อสร้ำง แผ้วถำง เผำป่ำ ล่ำหรือกระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นอันตรำต่อสัตว์
หรือท ำให้ป่ำหรือทรัพยำกรธรรมชำติเสื่อมสภำพหรือเสียหำย 

(4) ตำมพ้ืนที่ที่ก ำหนดทั้งหมดห้ำมกระท ำหรือประกอบกิจกรรม 

- กำรถม ปรับพ้ืนที่  หรือปิดกั้น ท ำให้พ้ืนที่พรุหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะตื้นเขินหรือ 
เปลี่ยนทิศทำงหรือท ำให้น้ ำในพื้นท่ีพรุหรือแหล่งน้ ำนั้นไม่อำจไหลไปได้ตำมปกติ  

- กำรค้นหำ เก็บ ท ำลำย หรือท ำให้เสียหำยซึ่งโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ หรือศิลปวัตถ ุ

- กำรกระท ำที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงธรณีสัณฐำนทำงด้ำนกำยภำพ
ชีวภำพหรือชีวกำยภำพ ในพ้ืนที่สันทรำย สันดอน หน้ำผำ ปำกน้ ำ  

- กำรกระท ำที่เปลี่ยนแปลงสภำพตำมธรรมชำติของพ้ืนที่หำด และสภำพสิ่งแวดล้อม
ตำมธรรมชำติในบริเวณท่ีได้รับกำรประกำศให้เป็นบริเวณแหล่งธรรมชำติอันควรอนุรักษ์ 

- กำรปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ ำหรือทะเล 

- กำรขับขี่ยำนพำหนะบริเวณพ้ืนที่ชำยหำด ยกเว้นเรือ 

(5) กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรเป็นโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด หรือ
หอพักตำมกฎหมำยว่ำด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบ ำบัดน้ ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อ
หรือทำงน้ ำสำธำรณะ โดยระบบและน้ ำเสียที่บ ำบัดแล้วต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 

(6) กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรเป็นโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม
อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรืออำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุดที่อยู่
ห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลเกินกว่ำ 50 เมตร และมีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 10 ห้อง ถึง 29 ห้อง ต้องด ำเนินกำร
ตำมข้อก ำหนดท้ำยประกำศนี้ 

(7) ก่อนกำรก่อสร้ำงอำคำร หรือด ำเนินโครงกำรหรือประกอบกิจกำร ให้จัดท ำและ 
เสนอรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  แล้วแต่กรณี  
ต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระเบียบปฏิบัติ
ที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ. 2535 
ส ำหรับกำรประกอบกิจกำร ดังนี้ 

- โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม หรือสถำนที่พักตำกอำกำศ ที่มีจ ำนวนห้องพัก
ตั้งแต่ 30 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอำคำรดังกล่ำวรวมกันตั้งแต่ 1,500 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 
4,000 ตำรำงเมตร 
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- กิจกำรที่น ำบ้ำนพักอำศัย หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ที่อยู่ในที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริกำรเป็นสถำนที่พักในลักษณะโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม  และ 
ที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 30 ห้อง ถึง 79 ห้อง  

- ท่ำเทียบเรือสำธำรณะส ำหรับเรือประมงหรือเรือโดยสำรเพ่ือกำรท่องเที่ยว  ที่มีพ้ืนที่
รวมของท่ำเทียบเรือตั้งแต่ 100 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตำรำงเมตร 

- ท่ำเทียบเรือส ำรำญกีฬำที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ 5 ล ำ แต่ไม่ถึง 50 ล ำ หรือพ้ืนที่ตั้งแต่ 
100 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตำรำงเมตร 

- สถำนที่ที่ใช้ในกำรก ำจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมำณไม่เกิน 50 ตันต่อวัน  

(8) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร หรืออำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด ที่อยู่ห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตร หรือ
กิจกำรที่น ำบ้ำนพักอำศัยที่มีจ ำนวนตั้งแต่  80 ห้องขึ้นไป หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ที่มีจ ำนวน
ห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริกำรเป็นสถำนที่พักในลักษณะ
โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

5) ประกาศก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อ าเภออ่าวลึก 
อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559  
กล่ำวถึง 

(1) ให้พ้ืนที่ที่ได้มีกำรก ำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์และควบคุมอำคำรของจังหวัด เป็นเขตพ้ืนที่
ที่ให้ใช้มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 5 บริเวณ ได้แก่ 

บริเวณที่  1 เขตอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำชำยเลน  ได้แก่ พ้ืนที่ป่ำชำยเลน 
ในที่ดินของรัฐที่จ ำแนกไว้ พ้ืนที่ที่ได้จ ำแนกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่ำชำยเลน และพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้น ำพ้ืนที่ป่ำชำยเลนที่จ ำแนกออกเป็นเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่ำชำยเลน ในท้องที่ต ำบล
อ่ำวลึกใต้ ต ำบลแหลมสัก ต ำบลอ่ำวลึกน้อย อ ำเภออ่ำวลึก ต ำบลเขำครำม ต ำบลเขำทอง ต ำบลปำกน้ ำ  
ต ำบลกระบี่ใหญ่ ต ำบลกระบี่น้อย ต ำบลคลองประสงค์ ต ำบลอ่ำวนำง ต ำบลไสไทย อ ำเภอเมืองกระบี่  
ต ำบลเหนือคลอง ต ำบลคลองเขม้ำ ต ำบลตลิ่งชัน ต ำบลคลองขนำน ต ำบลปกำสัย ต ำบลเกำะศรีบอยำ  
อ ำเภอเหนือคลอง ต ำบลเพหลำ ต ำบลคลองท่อมใต้ ต ำบลห้วยน้ ำขำว ต ำบลคลองพน ต ำบลทรำยขำว  
อ ำเภอคลองท่อม และต ำบลคลองยำง ต ำบลเกำะกลำง ต ำบลเกำะลันตำน้อย ต ำบลศำลำด่ำน ต ำบล 
เกำะลันตำใหญ่ อ ำเภอเกำะลันตำ 

บริเวณที่ 2 เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำไม้ ได้แก่ พ้ืนที่ภำยในแนวเขตอุทยำน
แห่งชำติธำรโบกขรณี อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะลันตำ อุทยำนแห่งชำติหำดนพรัตน์ธำรำ – หมู่เกำะพีพี เขตห้ำมล่ำ
สัตว์ป่ำทุ่งทะเล และพ้ืนที่ป่ำภำยในแนวเขตที่มีมติคณะรัฐมนตรีก ำหนดไว้ให้เป็นป่ำเพ่ือกำรอนุรักษ์ และป่ำไม้
ถำวร 

บริเวณที่ 3 เขตน่ำนน้ ำเพ่ือคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเล ประมงและชำยฝั่ง ได้แก่ พ้ืนที่
น่ำนน้ ำทะเลภำยในแนวเขต 
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บริเวณที่ 4 เขตกำรจัดกำรชำยฝั่งทะเลและเกำะ ได้แก่ พ้ืนที่ชำยหำดตลอดแนวชำยฝั่ง
ทะเล ตั้งแต่บ้ำนอ่ำวน้ ำ ต ำบลแหลมสัก อ ำเภออ่ำวลึก จดแนวเขตด้ำนใต้ สุดเขตบ้ำนบ่อม่วง ต ำบลทรำยขำว 
อ ำเภอคลองท่อม ยกเว้นบริเวณท่ี 3 พ้ืนที่เกำะต่ำง ๆ ยกเว้นบริเวณท่ี 1 และบริเวณท่ี 2  

บริเวณที่ 5 ได้แก่ พ้ืนที่นอกจำกบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 4 ยกเว้นพ้ืนที่ในเขตเทศบำล
เมืองกระบี ่

(2) กำรก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

- ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่น้อยกว่ำ 30 เมตร หรือมีควำมลำดชันไม่เกิน
ร้อยละ 35  

- พ้ืนที่แนวชำยฝั่งทะเลหรือที่ริมตลิ่งของปำกแม่น้ ำเข้ำไปในแผ่นดิน ที่มีควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเลปำนกลำงไม่เกิน 40 เมตร และมีควำมลำดชันไม่เกินร้อยละ  

- พ้ืนที่ว่ำงต้องมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ของพ้ืนที่ว่ำงนั้น 

- พ้ืนที่ที่มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงเกิน 40 เมตร ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มี
ควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร ส ำหรับอำคำรทรงจั่วให้มีควำมสูงได้ไม่เกิน 9 เมตร โดยมีควำมสูงจำกพ้ืนดินถึง 
ยอดผนังของชั้นสูงสุดต้องไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีพ้ืนที่ที่มีไม้ยืนต้นปกคลุมดินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75  
ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำต 

- ในพ้ืนที่ที่ควำมลำดชันเกินกว่ำร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 ให้ท ำได้เฉพำะอำคำร 
ที่มีควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร และให้ปรับระดับตำมแนวนอนต่อแนวดิ่งได้ในอัตรำส่วนไม่เกิน 2 ต่อ 1 ส่วน และ
ห้ำมปรับระดับโดยกำรขุดดินหรือถมดิน ลึกหรือสูงเกิน 1 เมตร และมิให้เคลื่อนย้ำยหรือท ำลำยหินดำนทั้งท่ีอยู่
ใต้พ้ืนดิน ระดับพ้ืนดิน หรือโผล่เหนือพ้ืนดิน และต้องมีพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำต 

- ในพ้ืนที่เกำะพีพีดอนและเกำะลันตำใหญ่ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยเฉพำะ  

- กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร 

(3) ห้ำมกระท ำกำรใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภำยในบริเวณ  

บริเวณที่ 1 กำรใช้ประโยชน์ไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ และกำรกระท ำใด ๆ ที่ก่อให้เกิด 
กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงธรณีสัณฐำนหรือสภำพทำงธรรมชำติในพื้นที่สันดอนหรือปำกแม่น้ ำ  

บริเวณที่ 2 กำรก่อสร้ำง แผ้วถำง เผำป่ำ หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ให้ป่ำ หรือ
ทรัพยำกรธรรมชำติเสื่อมสภำพหรือเสียหำย  

บริเวณที่ 3  

- กำรท ำให้เกิดมลพิษ ขยะ สำรแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสำรปนเปื้อนจำก
กำรเดินเรือ กำรจอดเรือ กำรขนส่ง หรือกำรขนถ่ำย ที่มีผลท ำให้คุณภำพน้ ำทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภำพ
ควำมเป็นธรรมชำติ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรชีวภำพทำงทะเล เช่น ปะกำรัง หญ้ำทะเล สัตว์ทะเล 
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- กำรเก็บ ท ำลำย หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ที่อำจเป็นอันตรำยหรือมีผลกระทบต่อ
ปะกำรัง ซำกปะกำรัง หินปะกำรัง กัลปังหำ หรือหญ้ำทะเล  

- ทอดสมอเรือ หรือกระท ำกำรใด ๆ เช่น กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (sea walker) 
เรือท้องกระจก หรือเรือประเภทที่ใช้ควำมดันอำกำศกดน้ ำให้ออกจำกเรือเพ่ือดูปลำใต้ท้องทะเลที่มีผลต่อ
สภำพพ้ืนทะเลในบริเวณที่มีแหล่งหญ้ำทะเล แนวปะกำรัง หินปะกำรัง และกองหินใต้ทะเลตำมธรรมชำติ  
เป็นต้น 

- กิจกรรมที่มีลักษณะก่อควำมเดือดร้อนร ำคำญอันมีผลกระทบต่อประชำชน  เช่น  
เล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ๊ตสก ีหรือกิจกรรมทีใ่ช้เรือลำกทุกชนิด เป็นต้น 

- กิจกำรร้ำนอำหำร ภัตตำคำร หรือโรงแรม 

บริเวณที่ 4 

- กำรกระท ำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงธรณีสัณฐำน หรือสภำพทำง
ธรรมชำติของชำยหำดเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม หรือท ำให้ทัศนียภำพบริเวณชำยหำดเสียไป 

- กำรขับขี่ยำนพำหนะบริเวณพ้ืนที่ชำยหำด ยกเว้นเรือ 

- กำรก่อสร้ำงเพิงพัก ศำลำ อำคำร สิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ รวมทั้งกำรจัดวำงร่ม โต๊ะ เตียง 
หรือที่นั่ง บริเวณพ้ืนที่ชำยหำด 

(4) ห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใด ๆ เป็นอำคำรหรือประกอบกิจกำร 
ที่เป็นโรงเรือนหรืออำคำรที่ใช้เลี้ยงสัตว์เพ่ือกำรค้ำหรือเพ่ือกำรท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมกำรปล่อยมลพิษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  หรือที่ก่อเหตุ
ร ำคำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข เว้นแต่มีระยะห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่น้อยกว่ำ 1,000 เมตร 
และห่ำงจำกแหล่งน้ ำสำธำรณะหรือบ่อน้ ำเพ่ือกำรบริโภคไม่น้อยกว่ำ  300 เมตร โดยต้องมีบ่อกรองและ 
บ่อบ ำบัดมูลสัตว์และน้ ำเสีย ตลอดจนต้องมีมำตรกำรควบคุมกำรปล่อยทิ้งของเสียให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
ที่กฎหมำยก ำหนด 

(5) ห้ำมกระท ำหรือประกอบกิจกรรมในเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น กำรถมทะเลหรือ 
ที่ชำยตลิ่ง กำรปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ ำหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่ำนกำรบ ำบัดตำมมำตรฐำนของ
ทำงรำชกำรแล้ว กำรปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล้ ำล ำแม่น้ ำ กำรถม ปรับสภำพ หรือปิดกั้นพรุหรือ 
แหล่งน้ ำสำธำรณะ ซึ่งมีผลท ำให้ตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทำงน้ ำ หรือท ำให้น้ ำไม่อำจไหลได้ตำมปกติหรือตำม
ธรรมชำติ กำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรค้นหำ เก็บ ท ำลำย หรือท ำให้เสียหำย ซึ่งโบรำณสถำน โบรำณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ กำรจับหรือ
กำรครอบครองปลำสวยงำม 

(6) กำรติดตั้งป้ำยหรือกำรก่อสร้ำงสิ่งใด ๆ เพ่ือติดตั้งป้ำย ต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องโดยพ้ืนที่ที่จะติดตั้งป้ำยหรือก่อสร้ำงต้องมีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง ไม่เกิน 40 เมตร 
หรือพ้ืนที่ที่มีควำมลำดชันไม่เกินร้อยละ 35 ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภำพและต้องเป็นไปตำม 
ที่กฎหมำยก ำหนด ต้องมีระยะห่ำงจำกที่สำธำรณะในแนวรำบบนพ้ืนดินและในอำกำศไม่น้อยกว่ำ  2 เท่ำของ
ควำมสูงของป้ำยในแนวดิ่งนับจำกพ้ืนดิน  
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(7) กำรก่อสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ โดยรอบเขตโบรำณสถำนที่ได้มีประกำศ 
ขึ้นทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ในระยะ 
100 เมตร ต้องมีควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภำพ 

(8) กำรก่อสร้ำงโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม สถำนที่พักตำกอำกำศ อำคำรอยู่อำศัย
รวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด หรือหอพักตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบ ำบัดน้ ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อหรือทำงน้ ำสำธำรณะ 
โดยระบบและน้ ำเสียที่บ ำบัดแล้วต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 

(9) ก่อนกำรก่อสร้ำงอำคำร หรือด ำเนินโครงกำรหรือประกอบกิจกำร ให้จัดท ำและเสนอ
รำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  แล้วแต่กรณี  
ต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระเบียบปฏิบัติ
ที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
ส ำหรับกำรประกอบกิจกำร ดังนี้ 

- โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม หรือสถำนที่พักตำกอำกำศ ที่มีจ ำนวนห้องพัก
ตั้งแต่ 30 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอำคำรดังกล่ำวรวมกันตั้งแต่ 1,500 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 
4,000 ตำรำงเมตร 

- กิจกำรที่น ำบ้ำนพักอำศัย หรือห้องแถว ตึกแถว หรือบ้ำนแถว ที่อยู่ในที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริกำรเป็นสถำนที่พักในลักษณะโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม  และ 
ที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต ่30 ห้อง ถึง 79 ห้อง  

- ท่ำเทียบเรือสำธำรณะส ำหรับเรือประมงหรือเรือโดยสำรเพ่ือกำรท่องเที่ยว ที่มีพ้ืนที่รวม
ของท่ำเทียบเรือตั้งแต ่100 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตำรำงเมตร 

- ท่ำเทียบเรือส ำรำญกีฬำที่รองรับเรือได้ตั้งแต่  5 ล ำ แต่ไม่ถึง 50 ล ำ หรือพ้ืนที่ตั้งแต่ 
100 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตำรำงเมตร 

6) ประกาศก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม 
ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ด ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย 
และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2557 
กล่ำวถึง  

(1) ให้ พ้ืนที่ที่ ได้มีกำรก ำหนดให้ เป็นเขตอนุรักษ์และเขตควบคุมอำคำรของจังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 7 บริเวณ ได้แก่ 

บริเวณที่ 1 ได้แก ่พ้ืนที่น่ำนน้ ำทะเล ที่ไม่รวมพ้ืนที่แปลงสัมปทำนปิโตรเลียม 

บริเวณที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่บนแผ่นดินนับจำกแนวชำยฝั่งทะเลเข้ำไปในแผ่นดินของเกำะสมุย 
เกำะแตน อ ำเภอเกำะสมุย และเกำะพะงัน อ ำเภอเกำะพะงัน ยกเว้นบริเวณท่ี 3  

บริเวณที่ 3 ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงตั้ง 80-140 เมตร และ 
ที่เกิน 140 เมตรในพ้ืนที่เกำะสมุย อ ำเภอเกำะสมุย และเกำะพะงัน อ ำเภอเกำะพะงัน รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีควำมสูง
จำกระดับน้ ำทะเล 80 เมตรขึ้นไปในพ้ืนที่เกำะแตน อ ำเภอเกำะสมุย   
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บริเวณที่ 4 ได้แก่ พ้ืนที่บนแผ่นดินนับจำกแนวชำยฝั่งทะเลเข้ำไปในแผ่นดินของเกำะ 
มัดหลัง เกำะฟำน เกำะวังใน เกำะวังนอก เกำะรำบ เกำะมัดสุม อ ำเภอเกำะสมุย  

บริเวณที่ 5 ได้แก่ พ้ืนที่บนแผ่นดินนับจำกแนวชำยฝั่งทะเลเข้ำไปในแผ่นดินของเกำะ 
มัดแดง เกำะมัดโกง เกำะหัวตะเข้ เกำะดิน เกำะแม่ทับ เกำะแมลงป่อง เกำะฟำนใหญ่ เกำะส้ม เกำะลุมหมูน้อย 
เกำะแหลมรำยใน เกำะแหลมรำยนอก อ ำเภอกำะสมุย เกำะกงเกลี้ยง เกำะม้ำ เกำะกงธำรเสด็จ เกำะแตนอก 
เกำะแต่ใน อ ำเภอเกำะพะงัน  

บริเวณที่ 6 ได้แก่ พ้ืนที่บนแผ่นดินนับจำกแนวชำยฝั่งทะเลเข้ำไปในแผ่นดินของเกำะ 
กงทรำยแดง เกำะกง เกำะกงนุ๊ย เกำะกงริ้น อ ำเภอเกำะพงัน เกำะรำใหญ่ เกำะหลัก เกำะทะลุ เกำะเจดมูล 
เกำะพึง เกำะกงออก เกำะนำเทียน เกำะฟำนน้อย เกำะรำหิน เกำะรำเทียน อ ำเภอเกำะสมุย และเกำะอ่ืน ๆ  
ที่อยู่ภำยในน่ำนน้ ำบริเวณท่ี 1 ยกเว้นที่อยู่ในบริเวณท่ี 4-บริเวณท่ี 7  

บริเวณที่ 7 ได้แก่ พ้ืนที่บนแผ่นดินนับจำกแนวชำยฝั่งทะเลเข้ำไปในแผ่นดินของเกำะเต่ำ 
เกำะนำงยวน และเกำะหำงเต่ำ และพ้ืนที่น่ำนน้ ำทะเล  

(2) หำ้มกระท ำกำรหรือประกอบกิจกำรในพื้นที่บริเวณต่ำง ๆ ดังนี้ 

- กำรขุด กำรถมทะเล กำรถมปรับพ้ืนที่ หรือปิดกั้น ซึ่งท ำให้แหล่งน้ ำสำธำรณะตื้นเขิน 
เปลี่ยนทิศทำงไม่อำจไหลได้ตำมปกติ และกำรกระท ำหรือกิจกรรมที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสภำพทำง
กำยภำพของหำด   

- กำรล่วงล้ ำล ำน้ ำ ยกเว้นกำรป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง  
- กำรกระท ำในแนวปะกำรังที่ก่อให้เกิดอันตรำยหรือมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเล ปะกำรัง 

ซำกปะกำรัง กัลปังหำ หญ้ำทะเล และอ่ืน ๆ ถูกท ำลำยหรือได้รับควำมเสียหำย รวมทั้งกำรจับหรือครอบครอง
ปลำสวยงำม  

- กำรปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่ทะเล เว้นแต่ได้ผ่ำนกำรบ ำบัดตำมมำตรฐำนของทำงรำชกำร  
- กำรเล่นสกู๊ตเตอร์ กำรเล่นเจ็ตสกี กำรเล่นสกีน้ ำ หรือกำรเล่นเรือลำกทุกชนิด  
- กำรบุกรุกแผ้วถำงหรือก่อสร้ำงในบริเวณพ้ืนที่ป่ำตำมกฎหมำย  
- กำรสร้ำงสนำมบินพำณิชย์ เว้นแต่จะเป็นนโยบำยรัฐบำล 
- กำรท ำสนำมกอล์ฟ 
- กำรกระท ำที่เปลี่ยนแปลงสภำพสิ่งแวดล้อมธรรมำติในบริเวณที่ได้รับกำรประกำศเป็น

แหล่งธรรมที่ควรอนุรักษ์ 

(3) กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรที่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ได้แก่ 

บริเวณที่ 2  

- อำคำรพำณิชย์ และโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม กิจกำรที่น ำบ้ำนพักอำศัย
ตั้งแต่ 10 หลังขึ้นไป หรือกิจกำรที่น ำห้องแถว ตึกแถวหรือบ้ำนแถวตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไป ให้บริกำรเป็นสถำนที่
พักในลักษณะโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมมำตรฐำน
ที่หน่วยงำนรำชกำรก ำหนด ก่อนเชื่อมต่อลงสู่ทำงระบำยน้ ำสำธำรณะ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-147 

- โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม และอำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมอำคำร ต้องมีพ้ืนที่สีเขียงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่ำง โดยมีพันธ์ไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ท้องถิ่น
เป็นองค์ประกอบหลัก 

บริเวณที่ 3 โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรมต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ ำบัด
น้ ำเสียตำมมำตรฐำนที่หน่วยงำนรำชกำรก ำหนด ก่อนเชื่อมต่อลงสู่ทำงระบำยน้ ำสำธำรณะ  

บริเวณที่ 4  

- อำคำรพำณิชย์ และโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม กิจกำรที่น ำบ้ำนพักอำศัย
ตั้งแต่ 10 หลังขึ้นไป หรือกิจกำรที่น ำห้องแถว ตึกแถวหรือบ้ำนแถวตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไป ให้บริกำรเป็นสถำนที่พัก
ในลักษณะโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมมำตรฐำน 
ที่หน่วยงำนรำชกำรก ำหนด ก่อนเชื่อมต่อลงสู่ทำงระบำยน้ ำสำธำรณะ 

- โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรมในแต่ละโครงกำรให้สร้ำงได้ไม่เกิน 50 ห้อง  

- อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงใด ๆ ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร 
ควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร และข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ทั้งในเรื่องของพ้ืนที่อำคำรรวม พ้ืนที่ว่ำง พ้ืนที่สีเขียว และ
ลักษณะทำงสถำปัตยกรรม 

บริเวณที่ 5 ห้ำมอำคำรทุกชนิด ทุกประเภท เว้นแต่เพ่ือสำธำรณประโยชน์ 

บริเวณที่ 6 ห้ำมก่อสร้ำงอำคำรทุกชนิดทุกประเภท ยกเว้นอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงเพ่ือ
ประโยชน์หรือควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือ  

บริเวณที่ 7  

- พ้ืนที่เกำะเต่ำที่มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำงไม่เกิน 80 เมตร อำคำรหรือ
สิ่งก่อสร้ำงต้องมีระยะห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร ควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร และข้อก ำหนด
อ่ืน ๆ ทั้งในเรื่องของพ้ืนที่อำคำรรวม พ้ืนที่ว่ำง พ้ืนที่สีเขียว และลักษณะทำงสถำปัตยกรรม และส ำหรับพ้ืนที่
เกำะเต่ำที่มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลตั้งแต่ 80 เมตรขึ้นไป ให้มีได้เฉพำะอำคำรอยู่อำศัยที่เป็นอำคำรเดี่ยว  

- พ้ืนที่เกำะนำงยวน เกำะหำงเต่ำ อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงต้องมีระยะห่ำงจำกแนวชำยฝั่ง
ทะเลไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร ควำมสูงไม่เกิน 6 เมตร และข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ทั้งในเรื่องของพ้ืนที่อำคำรรวม  
พ้ืนที่ว่ำง พ้ืนที่สีเขียว และลักษณะทำงสถำปัตยกรรม 

- อำคำรพำณิชย์ และโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม กิจกำรที่น ำบ้ำนพักอำศัย
ตั้งแต่ 10 หลังขึ้นไป หรือกิจกำรที่น ำห้องแถว ตึกแถวหรือบ้ำนแถวตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไป ให้บริกำรเป็นสถำนที่พัก
ในลักษณะโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำมมำตรฐำน 
ที่หน่วยงำนรำชกำรก ำหนด ก่อนเชื่อมต่อลงสู่ทำงระบำยน้ ำสำธำรณะ 

(4) ก่อนกำรก่อสร้ำงอำคำร หรือด ำเนินโครงกำรหรือประกอบกิจกำร ให้จัดท ำและ 
เสนอรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  แล้วแต่กรณี  
ต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระเบียบปฏิบัติ
ที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ. 2535 
ส ำหรับกำรประกอบกิจกำร ดังนี้ 
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- โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม หรืออำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมอำคำร หรือสถำนที่พักตำกอำกำศที่อยู่ห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลเกินกว่ำ 50 เมตร ที่มีจ ำนวน
ห้องพักตั้งแต่ 30 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอำคำรดังกล่ำวรวมกันตั้งแต่ 500 ตำรำงเมตร  
แต่ไม่ถึง 4,000 ตำรำงเมตร 

- ท่ำเทียบเรือทุกประเภทที่มีขนำดตั้งแต่ 100 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 500 ตันกรอส หรือ 
มีควำมยำวหน้ำท่ำตั้งแต่  20 เมตร แต่ไม่ถึง 100 เมตร หรือที่มี พ้ืนที่รวมของท่ำเทียบเรือตั้งแต่  200  
ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตำรำงเมตร  

- ท่ำเทียบเรือส ำรำญกีฬำที่รองรับเรือได้ตั้งแต่ 10 ล ำ แต่ไม่ถึง 50 ล ำ หรือพ้ืนที่ตั้งแต่ 
100 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตำรำงเมตร 

- สถำนที่ที่ใช้ในกำรก ำจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมำณไม่เกิน 50 ตันต่อวัน 

(5) โรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงแรม อำคำรอยู่อำศัยรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร หรือสถำนที่พักตำกอำกำศที่อยู่ห่ำงจำกแนวชำยฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตร ทำงหรือถนนส่วนบุคคล 
ที่มีขนำดมำกกว่ำ 2 ช่องจรำจร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก ที่มีควำมยำวต่อเนื่องกันตั้งแต่ 1,500 
เมตรขึ้นไปในบริเวณที่  4 ต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์  วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

นอกจำกนั้น ยังมีประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนดเขตพ้ืนที่และ
มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดต่ำง ๆ เช่น ต ำบลวัดเกต ต ำบลหนองหอย อ ำเภอ
เมือง ต ำบลหนองผึ้ง ต ำบลยำงเนิ้ง และต ำบลสำรภี อ ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต ำบลอุโมงค์ 
อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน พ้ืนที่เมืองโบรำณศรีมโหสถ อ ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปรำจีนบุรี เป็นต้น 

8.5 ค าสั่ง 

ที่ออกโดยนำยกรัฐมนตรี และผู้ว่ำรำขกำรจังหวัด ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจของ
นำยกรัฐมนตรี และค ำสั่งให้ระงับกำรใช้ควำมเค็มในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำของแต่ละจังหวัด 

8.6 ระเบียบ 

ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ระเบียบว่ำด้วยอ ำนำจ
หน้ำที่ของผู้จัดกำรกองทุน กำรรับเงินและเบิกจ่ำยเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 ระเบียบว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2558) และระเบียบที่ออกโดยกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมว่ำด้วยกำรคัดค้ำนค ำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษตำมมำตรำ 87 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. 2535 ที่ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษ ผู้ได้รับใบอนุญำตให้บริกำรบ ำบัดน้ ำเสีย
หรือก ำจัดของเสีย หรือผู้ควบคุม สำมำรถคัดค้ำนค ำสั่งของเจ้ำพนักงำน โดยกำรท ำค ำร้องเป็นหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลยื่นต่อคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษหรือผู้ที่คณะกรรมกำรฯ มอบหมำยภำยใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง  
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9. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ9 ระบุถึงพระรำชบัญญัติกำรผังเมืองที่ใช้ในปัจจุบันคือ 
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ พระรำชกฤษฎีกำ จ ำนวน  
75 ฉบับ กฎกระทรวง จ ำนวน 928 ฉบับ ประกำศ จ ำนวน 333 ฉบับ และระเบียบ จ ำนวน 11 ฉบับ ซึ่งสรุป
สำระส ำคัญ ดังนี้ 

9.1 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ โดยที่ระบบกำรผังเมืองของประเทศจ ำเป็นต้องมีกรอบ
นโยบำยกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภำค และระดับจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำประเทศในด้ำนกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำร โดยกำรน ำไปสู่ 
กำรปฏิบัติในรูปแบบของผังก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นแนวทำงและแผนงำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเพ่ือกำรพัฒนำทำงด้ำนกำยภำพและกำรด ำรงรักษำเมือง กรณีจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมี
กฎหมำยเพื่อก ำหนดรูปแบบกำรวำงและจัดท ำผังเมืองทุกระดับ พร้อมทั้งบริหำรจัดกำรผังเมืองให้มีรูปแบบ
กำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรวำงกรอบนโยบำยกำรพัฒนำพื้นที่ และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ ระดับภำค 
ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจนกระจำยอ ำนำจในกำรวำงและจัดท ำผังเมืองให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนผ่ำนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำก 
ทุกภำคส่วน และโดยที่กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินต้องสอดคล้องกับ
นโยบำยและยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำประเทศ กรณีจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมกำรที่เป็นผู้ก ำหนด
นโยบำยในภำพรวม และคณะกรรมกำรที่เป็นผู้ก ำกับดูแลหน่วยงำนภำครัฐให้ปฏิบัติกำรเพื ่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรผังเมือง ประกอบกับในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรผังเมือง 
บำงกรณีจ ำเป็นที่รัฐต้องใช้สิทธิเหนือเคหสถำนและทรัพย์สิน รวมถึงกำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ของเอกชน
เพื่อประโยชน์สำธำรณะ และกำรจ ำกัดขอบเขตในกำรเลือกถิ่นที่อยู่หรือกำรประกอบกิจกำรของบุคคล 
อีกทั้งกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำพ้ืนที่หรือกำรเพ่ิม
ศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศกับนำนำประเทศ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย  

2.1) นิยามความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่  

“กำรผังเมือง” หมำยควำมว่ำ กำรวำง จัดท ำ และกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมผังเมือง 
ในระดับต่ำง ๆ ส ำหรับเป็นกรอบชี้น ำกำรพัฒนำทำงด้ำนกำยภำพในระดับประเทศ ระดับภำค ระดับจังหวัด  
ระดับเมือง ระดับชนบท และพ้ืนที่เฉพำะควบคู่กับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เพ่ือกำรพัฒนำเมือง 
บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ให้มีหรือท ำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ควำมสะดวกสบำย ควำมเป็นระเบียบ  
ควำมสวยงำม กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน กำรคมนำคมและกำรขนส่ง ควำมปลอดภัยของประชำชน สวัสดิภำพ
ของสังคม กำรป้องกันภัยพิบัติ และกำรป้องกันควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือส่งเสริมกำรเศรษฐกิจ 
สังคม และสภำพแวดล้อม เพ่ือด ำรงรักษำหรือบูรณะสถำนที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่ำในทำงศิลปกรรม 

                                                           
9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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สถำปัตยกรรม ประวัติศำสตร์หรือโบรำณคดี หรือบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศ 
ที่งดงำมหรือมีคุณค่ำในทำงธรรมชำติ 

“กำรพัฒนำเมือง” หมำยควำมว่ำ กำรด ำเนินกำรวำงนโยบำย รวมทั้งกำรสร้ำง 
ปรับปรุง ฟ้ืนฟู บูรณะ ด ำรงรักษำ หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือพัฒนำที่ดินหรืออสังหำริมทรัพย์ ภำยใต้กรอบของ 
กำรผังเมือง เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน และควำมเจริญก้ำวหน้ำของเมือง บริเวณ 
ที่เก่ียวข้อง หรือชนบท ในด้ำนต่ำง ๆ 

“ผังเมืองรวม” หมำยควำมว่ำ แผนผัง นโยบำย และโครงกำร รวมทั้งมำตรกำรควบคุม
โดยทั่วไปในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำเมืองและกำรด ำรงรักษำเมือง  บริเวณ 
ที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน กำรคมนำคมและกำรขนส่ง กำรสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร บริกำรสำธำรณะ และสภำพแวดล้อม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรผังเมือง 

“ผังเมืองเฉพำะ” หมำยควำมว่ำ แผนผังและโครงกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำหรือด ำรง
รักษำบริเวณเฉพำะแห่งหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องในเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง หรือชนบท เพ่ือประโยชน์ในกำรสร้ำง
เมืองใหม ่กำรพัฒนำเมือง กำรอนุรักษ์เมือง หรือกำรฟื้นฟูเมือง 

“อำคำร” หมำยควำมว่ำ อำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร รวมทั้ง
สิ่งก่อสร้ำงทุกชนิดหรือสิ่งอ่ืนใดที่วำงบน ใต้ หรือผ่ำนเหนือพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ ำ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
กำรผังเมือง 

“ที่อุปกรณ์” หมำยควำมว่ำ ที่ดินของเอกชนซึ่งผังเมืองเฉพำะจัดให้เป็นที่เว้นว่ำง หรือ
ใช้เพ่ือสำธำรณประโยชน์อย่ำงอ่ืนด้วย เช่น ทำงเท้ำ ทำงเดิน ตรอกหลัง หรือข้ำงอำคำร ทำงน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ 
หรือท่อระบำยน้ ำ 

“ที่โล่ง” หมำยควำมว่ำ บริเวณที่ดินอันได้ระบุไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะให้
เป็นที่ว่ำงเป็นส่วนใหญ่ และเพ่ือใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

“ผังน้ ำ” หมำยควำมว่ำ ผังน้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัพยำกรน้ ำ หรือผังแสดงเขต 
กำรพัฒนำแหล่งน้ ำและพ้ืนที่น้ ำหลำก 

2.2) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มี 10 หมวด 111 มาตราและ 
บทเฉพาะกาล สรุปได้ดังนี้  

หมวด 1 บททั่วไป  (มำตรำ 6 - มำตรำ 7) ที่กล่ำวถึง วัตถุประสงค์ของกำรมี
พระรำชบัญญัตินี้ ที่จะมีผลผูกพันหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องด ำเนินงำนตำม
หน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนตำมที่ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติ  

หมวด 2 การวางและจัดท าผังเมือง (มำตรำ 8 - มำตรำ 12) ที่กล่ำวถึง  

(1) ผังเมืองตำมพระรำชบัญญัตินี้ ประกอบด้วย  

- ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่  คือ กำรก ำหนดกรอบนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำประเทศในด้ำนกำรใช้พ้ืนที่เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำร แบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ผังนโยบำยระดับประเทศ ผังนโยบำยระดับภำค และผังนโยบำยระดับจังหวัด 
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- ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน  คือ กำรก ำหนดกรอบแนวทำงและ
แผนงำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเพ่ือกำรพัฒนำเมืองและกำรด ำรงรักษำเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง 
และชนบท แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพำะ 

(2) ในกำรวำงผังเมืองทั้งกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่  และกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน จะต้องจัด
ให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรปรึกษำหำรือ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยให้ค ำนึงถึงผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบในผังแต่ละประเภท โดยจะมีกำรทบทวนผังนโยบำยกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ทุก 5 ปี หรืออำจก่อนหน้ำ
นั้ นตำมกำรเปลี่ ยนแปลงของแผนชำติและแผนระดับประเทศ  สภำพเศรษฐกิจและสั งคม  หรือ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และจะต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำม
พระรำชบัญญัตินี้ภำยใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ ทั้งนี้  กำรวำงและจัดท ำผังนโยบำยต้องมี 
ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับประเทศ  

หมวด 3 ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่  (มำตรำ 13 - มำตรำ 17) กล่ำวถึง 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำและองค์ประกอบของผังนโยบำยในแต่ละระดับ ดังนี้ 

(1) ผังนโยบายระดับประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ 
กำรพัฒนำประเทศในด้ำนกำรใช้พ้ืนที่ กำรพัฒนำเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และชนบท โครงสร้ำงพ้ืนฐำนหลัก 
กำรพัฒนำพ้ืนที่ พิ เศษ กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้  

- วัตถุประสงค์ในกำรวำงและจัดท ำผังนโยบำยระดับประเทศ 

- กรอบนโยบำย เป้ำหมำย แผนและแผนผังทำงด้ำนกำยภำพ เพ่ือกำรพัฒนำหรือ
กำรอนุรักษ์ของประเทศ ทำงด้ำนกำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ กำรตั้งถิ่นฐำนและระบบชุมชน โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ด้ำนต่ำง ๆ (อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย กำรจัดกำรน้ ำ กำรสำธำรณสุข กำรศึกษำ กำรพลังงำน กำรท่องเที่ยว 
กำรคมนำคมและกำรขนส่ง รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) พ้ืนที่พัฒนำพิเศษซึ่งเป็นพ้ืนที่เพ่ือด ำเนินกำร
พัฒนำตำมนโยบำยรัฐบำลหรือกิจกำรเฉพำะที่รัฐจัดให้มีขึ้น ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ท้องถิ่น กำรพัฒนำเมืองและชนบท กำรเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำค และ
กำรอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น 

- มำตรกำรและวิธีด ำ เนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังนโยบำย
ระดับประเทศ 

- กำรบริหำรและพัฒนำกำรผังเมือง วิธีปฏิบัติ และควำมร่วมมือของหน่วยงำน
และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

(2) ผังนโยบายระดับภาค เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและกำรด ำรงรักษำพ้ืนที่ 
ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัด ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรพัฒนำเมืองและชนบท กำรคมนำคมและ 
กำรขนส่งกำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งกำรบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

- วัตถุประสงค์ในกำรวำงและจัดท ำผังนโยบำยระดับภำค 

- แผนที่แสดงเขตผังนโยบำยระดับภำค 
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- แผนผังที่ท ำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลำยฉบับ  ได้แก่ แผนผังแสดงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงกำรตั้งถิ่นฐำนและระบบชุมชน แผนผังแสดงระบบกำรคมนำคมและกำรขนส่ง 
แผนผังแสดงระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และบริกำรสำธำรณะ ตำมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน แผนผังแสดง
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว แผนผังเพ่ือกำรพัฒนำเมืองและชนบท แผนผังพ้ืนที่พัฒนำพิเศษ แผนผังแสดงแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ท้องถิ่น แผนผังแสดงแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
แผนผังแสดงผังน้ ำ แผนผังแสดงกำรเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำค และแผนผังอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็น  

- นโยบำย มำตรกำร และวิธีด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังนโยบำย
ระดับภำค 

- กำรบริหำรและพัฒนำกำรผังเมือง วิธีปฏิบัติ และควำมร่วมมือของหน่วยงำน
และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

(3) ผังนโยบายระดับจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและกำรด ำรงรักษำ
พื้นที่ระดับจังหวัดในด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรพัฒนำเมืองและชนบท กำรคมนำคมและกำรขนส่ง  
กำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งกำรบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  

- วัตถุประสงค์ในกำรวำงและจัดท ำผังนโยบำยระดับจังหวัด 

- แผนที่แสดงเขตผังนโยบำยระดับจังหวัด 

- แผนผังที่ท ำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลำยฉบับ  ได้แก่ แผนผังแสดงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงกำรตั้งถิ่นฐำนและระบบชุมชน แผนผังแสดงเขตส่งเสริมกำรพัฒนำเมือง แผนผัง
แสดงโครงกำรกำรคมนำคมและกำรขนส่งและโครงข่ำยกำรเชื่อมต่อ  แผนผังแสดงระบบสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร และบริกำรสำธำรณะตำมโครงสร้ำงพื้นฐำน แผนผังแสดงสภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ แผนผังแสดงผังน้ ำ แผนผังแสดงเขตพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว แผนผังแสดงเขตกำร
พัฒนำอุตสำหกรรม แผนผังแสดงเขตกำรพัฒนำเกษตรกรรม แผนผังพ้ืนที่พัฒนำพิเศษ แผนผังแสดงเขตกำร
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น และสภำพแวดล้อมในพ้ืนที่ระดับจังหวัด และแผนผังอ่ืน ๆ ตำม
ควำมจ ำเป็น  

- รำยกำรประกอบแผนผังตำมควำมจ ำเป็น 

- นโยบำย มำตรกำร และวิธีด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังนโยบำย
ระดับจังหวัด 

- กำรบริหำรและพัฒนำกำรผังเมือง วิธีปฏิบัติ และควำมร่วมมือของหน่วยงำน
และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

หมวด 4 ผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (มำตรำ 19 – มำตรำ 70) ที่กล่ำวถึง  
กำรก ำหนดเขตที่ดินที่จะท ำกำรส ำรวจเพ่ือกำรวำงแผนและจัดท ำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะ  ที่จะมี 
กำรก ำหนดเขตท้องที่และแผนที่แสดงเขตส ำรวจแนบท้ำยพระรำชกฤษฎีกำ  และก ำหนดระยะเวลำใน 
กำรบังคับใช้ไม่เกิน 5 ปี หรือหลังจำกที่ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะมีผลใช้บังคับ ซ่ึงในระยะเวลำที่มีกำรใช้
บังคับดังกล่ำว รัฐมนตรีมีอ ำนำจก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงและ
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จัดท ำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะ โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรผังเมืองหรือคณะกรรมกำรผังเมือง
จังหวัด นอกจำกนั้น ยังก ำหนดองค์ประกอบของผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพำะ อ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ดังนี้  

(1) องค์ประกอบของผังเมืองรวม ประกอบด้วย 

- วัตถุประสงค์ในกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม 

- แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศ ระดับชั้นควำมสูง
และพิกัดภูมิศำสตร์  

- แผนผังที่ท ำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลำยฉบับ  ได้แก่ แผนผังแสดงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จ ำแนกประเภท แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงกำรกำรคมนำคมและกำรขนส่ง 
รวมทั้งโครงข่ำยเชื่อมโยง แผนผังแสดงโครงกำรกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และบริกำรสำธำรณะ 
ตำมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน แผนผังแสดงแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แผนผังแสดงผังน้ ำ และแผนผังอ่ืน ๆ 
ตำมควำมจ ำเป็น  

- รำยกำรประกอบแผนผัง 

- ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไป 
ตำมแผนผัง ได้แก่ ประเภทและขนำดกิจกำร ประเภท ชนิด ขนำด ควำมสูง และลักษณะของอำคำร อัตรำส่วน
พ้ืนที่อำคำรปกคลุมดินต่อพ้ืนที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรหรืออัตรำส่วนพ้ืนที่ว่ำงอันปรำศจำกสิ่งปกคลุม
ดินชของแปลงที่ดินที่อำคำรตั้งอยู่ต่อพ้ืนที่ใช้สอยรวมของอำคำร ระยะถอยร่นจำกแนวธรรมชำติ ถนน แนวเขต
ที่ดิน อำคำร แหล่งทรัพยำกร น้ ำสำธำรณะ และสถำนที่อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น รวมทั้งพ้ืนที่แนวกันชนด้วย ขนำดของ
แปลงที่ดินที่อนุญำตให้ก่อสร้ำงอำคำร และอ่ืน ๆ  

- นโยบำย มำตรกำร และวิธีด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม 

(2) ต้องมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผั งเมืองรวมที่คณะกรรมกำรผังเมืองหรือ
คณะกรรมกำรผังเมืองจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้วให้ประชำชนทรำบโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออ่ืน ๆ และปิดประกำศแผนที่แสดงเขตและรำยละเอียดของผังเมืองรวมไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนเขต
หรือที่ว่ำกำรอ ำเภอ และที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยในเขตของผังเมืองรวมนั้น แล้วแต่กรณี 
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วันนับแต่วันปิดประกำศ โดยให้ลงวันที่ที่ปิดประกำศไว้ในประกำศนั้นด้วย และต้องมี
ค ำประกำศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อก ำหนดของผังเมืองรวมได้ ณ กรมโยธำธิกำรและ
ผังเมืองหรือที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วำงและจัดท ำผังเมืองรวมนั้น 

(3) ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดต้องกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อก ำหนด
ดังกล่ำวที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สำธำรณะหรือเป็นไปตำมที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ยื่นค ำร้องแสดงควำมเห็นไว้เมื่อ ได้มี
กำรรับฟังควำมคิดเห็น ให้ยื่นค ำร้องต่อกรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วำงและ
จัดท ำผังเมืองรวม โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรผังเมืองก ำหนด และเมื่อพ้นก ำหนด
ระยะเวลำแล้วไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นค ำร้อง ให้ด ำเนินกำรออกประกำศกระทรวงมหำดไทยหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หลังจำกคณะรัฐมนตรีมีมติให้ควำมเห็นชอบ และเมื่อมีกำรแก้ไขผังเมืองรวมเฉพำะบริเวณหรือ 
เฉพำะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชน์
สำธำรณะ ให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและข้ันตอนเดิม  
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(4) ห้ำมบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจำกที่ได้ก ำหนดไว้ในผังเมืองรวม  หรือ
ปฏิบัติกำรใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม  ยกเว้นกรณีที่ เจ้ำของหรือ 
ผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมำก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับในพ้ืนที่นั้น  และจะใช้ประโยชน์ที่ดิน
เช่นนั้นต่อไป แต่ถ้ำคณะกรรมกำรผังเมืองหรือคณะกรรมกำรผังเมืองจังหวัดเห็นว่ำกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เช่นนั้นต่อไปเป็นกำรขัดต่อนโยบำยของผังเมืองรวมในสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ควำมปลอดภัยของ
ประชำชน สวัสดิภำพของสังคม หรือประโยชน์สำธำรณะ คณะกรรมกำรผังเมืองหรือคณะกรรมกำรผังเมือง
จังหวัดมีอ ำนำจก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือระงับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป โดยค ำนึงถึงกิจกำรที่มีกำรใช้
ประโยชน์ที่ดิน สภำพของที่ดินและทรัพย์สินอ่ืนที่เกี่ยวกับที่ดิน กำรลงทุนประโยชน์ หรือควำมเดือดร้อน
ร ำคำญที่ประชำชนได้รับจำกกิจกำรนั้น อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขต่ำง ๆ 
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือเสื่อมสิทธิที่ได้รับอยู่เดิมของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดิน  ให้ก ำหนดค่ำทดแทน
ให้แก่เจ้ำของที่ดินและทรัพย์สิน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรผังเมือง พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมำยทรำบ 
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้  

(5) กำรวำงและจัดท ำผังเมืองเฉพำะ ซึ่งต้องตรำเป็นพระรำชบัญญัติหรือพระรำช
กฤษฎีกำ และกำรด ำเนินกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์  โดยมี
องค์ประกอบของผังเมืองเฉพำะ ดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ในกำรวำงและจัดท ำผังเมืองเฉพำะ 

- แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพำะ  

- แผนผังที่ท ำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลำยฉบับ  ได้แก่ แผนผังแสดงกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินซึ่งจ ำแนกเป็นประเภทกิจกำรพร้อมทั้งแนวเขตกำรแบ่งที่ดินออกเป้นประเภทและย่ำน แผนผัง
แสดงโครงกำรกำรคมนำคมและกำรขนส่ง โครงข่ำยเชื่อมโยง และรำยละเอียดแสดงแนวและขนำด 
ทำงสำธำรณะ แผนผังแสดงโครงกำรกำรกิจกำรสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และบริกำรสำธำรณะ  
ตำมโครงสร้ำงพ้ืนฐำน แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงกำรก ำหนดระดับพ้ืนดิน แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของ
สถำนที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่ำในทำงศิลปกรรม สถำปัตยกรรม และประวัติศำสตร์หรือโบรำณคดี 
ที่จะพึงส่งเสริมด ำรงรักษำหรือบูรณะ แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม หรือภูมิประเทศ
ที่งดงำม หรือมีคุณค่ำทำงธรรมชำติ รวมทั้งต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ที่จะถึงส่งเสริมหรือบ ำรุงรักษำ แผนผัง
แสดงพื้นท่ีสีเขียวและพ้ืนที่อนุรักษ ์ 

- รำยกำรและค ำอธิบำยประกอบแผนผัง รวมทั้งประเภทและชนิดของอำคำรที่จะ
อนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ก่อสร้ำง 

- ข้อก ำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ 
ผังเมืองเฉพำะ ได้แก่ แนวเขตของทำงและขนำดของที่ดินของเอกชนเพ่ือใช้เป็นที่อุปกรณ์ ประเภท ชนิด 
ลักษณะ ขนำด ควำมสูง และจ ำนวนของอำคำรที่จะอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ก่อสร้ำง ประเภทและขนำดของ
กิจกำรที่จะอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ด ำเนินกำร ประเภท ชนิด ขนำด จ ำนวนและลักษณะของอำคำรที่ช ำรุด
ทรุดโทรม หรืออยู่ในสภำพอันเป็นที่น่ำรังเกียจ หรือน่ำจะเป็นอันตรำยแก่ผู้อำศัยหรือสัญจรไปมำซึ่งจะถูกสั่งให้
รื้อหรือเคลื่อนย้ำยตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรบริหำรกำรผังเมืองส่วนท้องถิ่น  กำรใช้ประโยชน์ของอำคำร 
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ที่อนุญำตให้ก่อสร้ำงขึ้นใหม่ หรืออนุญำตให้เปลี่ยนแปลงอันผิดไปจำกกำรใช้ประโยชน์ตำมที่ได้ขอไว้เมื่อ 
ขออนุญำตก่อสร้ำง ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ขนำดและแปลงที่ดินที่จะอนุญำตให้เป็น 
ที่ก่อสร้ำงอำคำรที่ใช้เพ่ือประโยชน์ต่ำง ๆ ตำมที่ได้ระบุไว้ในผังเมืองเฉพำะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่ก ำหนดให้
เป็นที่โล่งเพ่ือประโยชน์ตำมที่ระบุไว้ กำรส่งเสริมด ำรงรักษำหรือบูรณะสถำนที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือ
คุณค่ำในทำงศิลปกรรม สถำปัตยกรรม ประวัติศำสตร์หรือโบรำณคดี กำรด ำรงรักษำที่โล่ง กำรส่งเสริมหรือ
บ ำรุงรักษำต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ กำรดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร และกำรอื่นที่จ ำเป็น 

- รำยละเอียดที่ดินของเอกชนเพื่อใช้เป็นที่อุปกรณ์เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำร
ตำมผังเมืองเฉพำะ 

- รำยละเอียดและแผนที่ ระบุที่ ดินหรืออสังหำริมทรัพย์อย่ ำงอ่ืนซึ่ งเป็น 
สำธำรณสมบัติของแผ่นดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำน
ของรัฐเป็นเจ้ำของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลรักษำ ซึ่งจะน ำมำใช้เพื่อประโยชน์แก่กำรผังเมือง 

- แผนที่ แผนผัง หรือรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็น 

(6) ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นปิดประกำศแสดงเขตท่ีประมำณว่ำจะวำงและจัดท ำผังเมือง
เฉพำะไว้ในที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนเขตหรือที่ว่ำกำรอ ำเภอ และที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภำยในเขตที่จะวำงและจัดท ำผังเมืองเฉพำะนั้น รวมทั้งในที่ที่สำมำรถมองเห็นได้โดยชัดเจนในเขตที่จะวำงและ
จัดท ำผังเมืองเฉพำะไม่น้อยกว่ำ 1 แห่ง เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน นับแต่วันปิดประกำศ และให้มีหนังสือแจ้ง
ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตทรำบโดยเร็ว รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนเชิญชวนให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดิน  หรือผู้มีสิทธิโดยชอบ 
ด้วยกฎหมำยในที่ดินของผู้อ่ืนเสนอควำมคิดเห็น ตลอดจนควำมประสงค์ในกำรปรับปรุงที่ดินในเขตที่ได้ 
แสดงไว้ โดยท ำเป็นหนังสือเสนอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือกรมโยธำธิกำรและผังเมือง แล้วแต่กรณี ภำยใน 
45 วันนับแต่วันที่ครบก ำหนดเวลำที่ประกำศไว้  และมีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  หรือ 
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองไม่เห็นด้วยกับควำมคิดเห็นและควำมประสงค์ในกำรปรับปรุงที่ดินดังกล่ำว 

(7) กำรวำงและจัดท ำผังเมืองเฉพำะต้องให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม และให้ค ำนึงถึง
ควำมคิดเห็นของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยในที่ดินของผู้อ่ืน  รวมทั้ง  
กำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และกำรได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงอำคำรภำยใน
ระยะเวลำที่ได้ประกำศพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะท ำกำรส ำรวจเพ่ือวำงและจัดท ำผังเมืองเฉพำะ 
อย่ำงไรก็ตำม ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพำะ ห้ำมบุคคลใด
ใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหำริมทรัพย์ให้ผิดไปจำกที่ได้ก ำหนดไว้ 

(8) ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระรำชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพำะ ให้มีคณะกรรมกำร
บริหำรกำรผังเมืองส่วนท้องถิ่นขึ้น ทั้งในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่มีผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เป็นประธำน
กรรมกำร และในเขตจังหวัดอ่ืน ที่มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นประธำนกรรมกำร และส ำหรับเขตพ้ืนที่คำบเกี่ยว
ตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป ให้คณะกรรมกำรผังเมืองแต่งตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอีกไม่น้อยกว่ำ 15 คน
แต่ไม่เกิน 21 คน มีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรจัดที่ดินของเอกชนเพ่ือใช้เป็นที่อุปกรณ์ 
ตำมผังเมืองเฉพำะ พิจำรณำกำรโอนที่อุปกรณ์ให้เป็นที่สำธำรณสมบัติของแผ่นดินในเขตผังเมืองเฉพำะ 
พิจำรณำและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรที่จะต้องด ำเนินกำรดังกล่ำวตำม 
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ผังเมืองเฉพำะ ก ำหนดเงินค่ำตอบแทน  พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมกำรบริหำรกำรผังเมือง 
ส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมท่ีบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 

(9) กรณีที่คณะกรรมกำรบริหำรกำรผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีค ำสั่งให้เจ้ำของหรือ 
ผู้ครอบครองดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร ให้ เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทน 
ตำมที่ก ำหนด และหำกผู้มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนไม่เห็นด้วย มีสิทธิอุทธรณ์ได้ แต่ถ้ำไม่ใช้สิทธิดังกล่ำว หรือ 
คณะกรรมกำรฯ ไม่เห็นด้วยกับกำรอุทธรณ์ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งภำยใน
ก ำหนดเวลำ 30 วันนับแต่วันรับทรำบค ำสั่งหรือค ำวินิจฉัยอุทธรณ์  และถ้ำไม่ปฏิบัติตำมภำยในระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดดังกล่ำว เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรมีอ ำนำจเข้ำไปในที่ดินและรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรโดย 
คิดค่ำใช้จ่ำยจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหักจำกค่ำตอบแทนที่จะได้รับ 

หมวด 5 คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ (มำตรำ 71 - มำตรำ 79)  
ที่มีนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย เป็นรองประธำนกรรมกำร กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ ประธำนสภำหอกำรค้ำแห่ง 
ประเทศไทย ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ประธำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ นำยกสมำคมองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นำยกสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย และนำยกสมำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งประเทศไทย และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรผังเมือง เศรษฐศำสตร์ สังคมศำสตร์ ภูมิศำสตร์ หรือสำขำวิชำกำรด้ำนอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวนไม่เกิน 13 คน โดยมีปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และอธิบดีเป็น
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยเกี่ยวกับกำรผังเมืองและกำรพัฒนำเมืองของประเทศ 

(2) ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือของภำคประชำสังคมและประสำนงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนเกี่ยวกับกำรผังเมือง 

(3) เสนอควำมเห็นต่อนำยกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมำตรกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง และ
มำตรกำรอ่ืนเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ของกำรผังเมือง 
และเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(4) เสนอควำมเห็นต่อนำยกรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรและก ำหนดระเบียบปฏิบัติ
รำชกำรในกรณีที่ปรำกฏว่ำหน่วยงำนของรัฐใดไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
กำรผังเมืองอันอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 

(5) ให้ควำมเห็นชอบผังนโยบำยระดับประเทศและผังนโยบำยระดับภำค 

(6) ก ำกับดูแล เร่งรัดให้มีกำรวำงและจัดท ำ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมผังนโยบำยระดับประเทศและผังนโยบำยระดับภำค 
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(7) ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปีที่จัดท ำโดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองตำม
มำตรำ 10 และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบก่อนเสนอสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ  และ
เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป 

(8) จัดท ำธรรมนูญว่ำด้วยกำรผังเมืองเพ่ือใช้เป็นหลักกำรพ้ืนฐำนที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรผังเมืองพึงปฏิบัติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

(9) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมท่ีบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 

หมวด 6 คณะกรรมการผังเมือง  (มำตรำ 80 - มำตรำ 84) ที่ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงมหำดไทย เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลำโหม 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนำคม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 
เลขำธิกำรส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  และเลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำ
แห่งชำติ และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรผังเมือง สถำปัตยกรรมศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ นิติศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ สังคมศำสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ประวัติศำสตร์หรือโบรำณคดี และเกษตรกรรม จ ำนวนด้ำนละ 1 คน กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทน
สภำวิศวกร ผู้แทนสภำสถำปนิก ผู้แทนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
และผู้แทนสมำคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้แทนสถำบันหรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรผังเมืองจ ำนวนไม่เกิน 4 คนซึ่งต้องมำจำกภำคประชำสังคมอย่ำงน้อย 1 คน โดยให้
อธิบดีเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ให้ควำมเห็นชอบผังนโยบำยระดับจังหวัด หรือผังเมืองรวมที่กรมโยธำธิกำรและ 
ผังเมืองเป็นผู้วำงและจัดท ำ 

(2) ให้ควำมเห็นชอบผังเมืองรวมที่มี พ้ืนที่คำบเกี่ยวตั้งแต่  2 จังหวัดขึ้นไป และ 
ผังเมืองเฉพำะ 

(3) ให้ควำมเห็นหรือค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผังเมืองและกำรพัฒนำ
เมืองต่อคณะกรรมกำรนโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติและคณะกรรมกำรผังเมืองจังหวัด 

(4) ก ำกับดูแล เร่งรัดให้มีกำรวำงและจัดท ำ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมผังนโยบำยระดับจังหวัด 

(5) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวำงและจัดท ำผังเมืองที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรผังเมือง 

(6) วินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหน้ำที่และอ ำนำจและควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนของรัฐใน
กำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพำะ 

(7) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  หรือตำมที่คณะกรรมกำร 
นโยบำยกำรผังเมืองแห่งชำติมอบหมำย 

หมวด 7 คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด (มำตรำ 85 - มำตรำ 89) แบ่งออกเป็น 
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(1) เขตกรุงเทพมหานคร มีปลัดกระทรวงมหำดไทย เป็นประธำนกรรมกำร ผู้แทน
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมธนำรักษ์ ผู้แทน
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ผู้แทนกำรเคหะแห่งชำติ ผู้แทนกองบังคับกำร
ต ำรวจจรำจร ผู้แทนส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ  ผู้แทนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย ผู ้แทนสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และผู ้แทนหน่วยงำนอื่นที ่เกี ่ยวข้องกับกำรผังเมืองจ ำนวนไม่เกิน 4 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรผังเมืองหรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรผังเมืองจ ำนวน ไม่เกิน 4 คนและ
บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรผังเมืองจ ำนวนไม่เกิน 4 คน ซึ่งคณะกรรมกำรผังเมืองแต่งตั้ง เป็นกรรมกำร และ 
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักผังเมืองกรุงเทพมหำนคร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

(2) ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นประธำนกรรมกำร ปลัดจังหวัด 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัด ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด 
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด ธนำรักษ์พ้ืนที่ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พลังงำนจังหวัด 
อุตสำหกรรมจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนในเขตพ้ืนที่  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทำงหลวงในเขตพ้ืนที่ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทำงหลวงชนบทในเขตพ้ืนที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติจังหวัด ผู้แทนกรมโยธำธิกำรและ
ผังเมือง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ผู้แทนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ผู้แทนกำรประปำส่วนภูมิภำค ผู้แทน
ต ำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค ผู้แทนส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติภำค ผู้แทน
หอกำรค้ำจังหวัด ผู้แทนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตพ้ืนที่  ผู้แทนสภำเกษตรกรจังหวัด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมกำรผังเมืองแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญทำงกำรผังเมือง
หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำรผังเมืองจ ำนวนไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมกำร และให้โยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และในกรณีที่เป็นกำรวำงและจัดท ำ แก้ไข หรืออนุมัติผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพำะ ในเขตพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงทำงทหำร ให้ผู้แทนกระทรวงกลำโหมเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรด้วย  

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรผังเมืองจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ให้ควำมเห็นชอบผังเมืองรวมที่วำงและจัดท ำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับกำรวำง
และจัดท ำผังนโยบำยระดับจังหวัด ผังเมืองรวมที่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นผู้วำงและจัดท ำผังเมืองรวม 
ที่มีพ้ืนที่คำบเก่ียวตั้งแต ่2 จังหวัดขึ้นไป และผังเมืองเฉพำะ 

(3) ให้ค ำปรึกษำและควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมต่อ 
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรผังเมืองและกำรพัฒนำเมือง 

(5) ก ำกับ ดูแล ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล ให้ค ำแนะน ำหรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรควบคุมและกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมผังเมือง 

(6) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวำงและจัดท ำผังเมืองที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรผังเมืองจังหวัด 

(7) พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมกำรผังเมืองจังหวัด 

(8) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมท่ีบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 
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หมวด 8 อุทธรณ์ (มำตรำ 90 - มำตรำ 96) ที่กล่ำวถึง 

(1) กำรอุทธรณ์ที่สำมำรถกระท ำได้ภำยใน 30 วัน นับแต่วันได้รับค ำสั่งหรือหนังสือ
แจ้งในกรณีดังนี ้

- กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมมำตรำ 37 
วรรค 2 

- กำรก ำหนดค่ำทดแทนตำมมำตรำ 37 วรรค 3 

- กำรปฏิเสธหรือสั่งกำรเกี่ยวกับโครงกำรที่จะมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  หรือที่จะ
ก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 44 

- กำรสั่งให้ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 57 

- กำรก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนตำมมำตรำ 59 มำตรำ 64 มำตรำ 66  
ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรกำรผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนด และมำตรำ 67 

- กำรคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 60 

- กำรคิดค่ำใช้จ่ำยในกำรดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 61 

- กำรจัดท ำระบบสำธำรณูปโภคและกำรก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำตอบแทนในกำรใช้
ที่ดินตำมมำตรำ 69 

- กำรสั่งให้ระงับกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน หรือกำรสั่งให้แก้ไขปรับปรุง หรือกำรสั่งให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตำมมำตรำ 97 

(2) มีคณะกรรมกำรอุทธรณ์ ประกอบด้วย รัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร อัยกำร
สูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ  และ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรผังเมือง นิติศำสตร์ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุข และเศรษฐศำสตร์ จ ำนวนด้ำนละ 1 คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำบันกำรศึกษำของรัฐจ ำนวน 1 คน เป็นกรรมกำร โดยมีอธิบดีเป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร ท ำหน้ำที่ร่วมกับ คณะกรรมกำรผังเมืองจังหวัด หรือคณะกรรมกำรบริหำรกำรผังเมืองส่วนท้องถิ่น 
มีค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ภำยใน 60 วันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งค ำวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยัง
ผู้อุทธรณ์และเจ้ำพนักงำนกำรผัง เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และวิธีกำรในกำรยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจำรณำในกำรวินิจฉัยค ำอุทธรณ์ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 9 หน้าที่และอ านาจของผู้ปฏิบัติงาน (มำตรำ 97- มำตรำ 101) ที่กล่ำวถึง 
อ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนท้องถิ่นในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ในเขตที่ดินที่จะท ำกำรส ำรวจเพ่ือกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะ  โดยกำรสั่งให้ระงับ 
กำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืน และกำรออกหนังสือเรียกบุคลที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง หรือให้ส่งเอกสำรหลักฐำนหรือ
สิ่งที่จ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่มำประกอบกำรพิจำรณำ มีอ ำนำจเข้ำไปในที่ดินและอำคำรซึ่งอยู่ในท้องที่ 
ที่ประกำศใช้บังคับ โดยต้องแสดงบัตรประจ ำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
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หมวด 10 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 102 - มำตรำ 105) ที่กล่ำวถึง  

(1) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ
นิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำร และละเว้นไม่สั ่งกำรหรือ 
ไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท ำควำมผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ 
ด้วย 

(2) ผู้ใดฝ่ำฝืนค ำสั่งให้รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร หรือค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือฝ่ำฝืน
ค ำสั่งให้ดัดแปลงอำคำร หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เจ้ำพนักงำนกำรผัง  
หรือเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(3) ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  ฝ่ำฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตำมรำยละเอียดหรือหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

นอกจำกระวำงโทษดังกล่ำวแล้ว ผู้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมยังต้องระวำงโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกิน 30,000 บำทตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืน หรือจนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

บทเฉพาะกาล (มำตรำ 106 - มำตรำ 111) ที่กล่ำวถึง กำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรและเลขำนุกำรในคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 
เช่นเดียวกับพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือค ำสั่งที่ออกก่อนวันที่
พระรำชบัญญัติมีผลบังคับใช้ รวมทั้งผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรวำงและจัดท ำ  

2.3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงและประกำศกระทรวงมหำดไทยเพ่ือ
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  นอกจำกนั้น ยังมีอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
ผู ้ว ่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครในกรณีที ่ เป ็นกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะในเขต
กรุงเทพมหำนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หมำยถึง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้ง และเจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำร ที่หมำยถึง เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือองค์กรซึ่งมีหน้ำที่และอ ำนำจ หรือซึ่งได้รับมอบหมำยให้มี
หน้ำที่และอ ำนำจกระท ำกิจกำรให้เป็นไปตำมผังเมืองเฉพำะ 

2.4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก ่ผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว เจ้ำของกิจกำร
โรงแรมและที่พัก และผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับกิจกรรมกำรท่องเที่ยว เจ้ำของและผู้ครอบครองที่ดินและ
อสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตผังเมืองก่อนกำรประกำศใช้ รวมทั้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

9.2 พระราชกฤษฎีกา 

พระรำชกฤษฎีกำที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ มีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมรำช
โองกำร สำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรก ำหนดเขตที่ดินที่จะท ำกำรส ำรวจเพ่ือกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม  และ 
ผังเมืองเฉพำะ กำรก ำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน กำรก ำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตอุทยำนแห่งชำติ 
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กำรถอนสภำพกำรเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพำะของที่รำชพัสดุ  
และกำรถอนสภำพที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยมีตัวอย่ำงสรุปได้ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจเพื่อการวางและจัดท าผังเมืองรวม 
ในท้องที่  72 จังหวัด พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและด ำรงรักษำเมืองและบริเวณ 
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน กำรคมนำคมและกำรขนส่ง กำรสำธำรณูปโภค
บริกำรสำธำรณะ และสภำพแวดล้อม ยังไม่แล้วเสร็จ สมควรก ำหนดเขตที่ดินที่จะท ำกำรส ำรวจในท้องที่
ดังกล่ำวให้เป็นกำรต่อเนื่องจำกพระรำชกฤษฎีกำที่ได้ตรำไว้  เพ่ือให้เจ้ำพนักงำนกำรผังหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนกำรผังเข้ำไปท ำกำรอันจ ำเป็น เพ่ือกำรส ำรวจและก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินได้ต่อไป เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรผังเมือง ในท้องที่ 70 จังหวัด ตำมพระรำชกฤษฎีกำ พ.ศ. 2555 และตำมพระรำชกฤษฎีกำ 
พ.ศ. 2558 ส ำหรับในท้องที่ 47 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดกำฬสินธุ์ จังหวัด
ก ำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนำท จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดตำก จังหวัด
นครพนม จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบึงกำฬ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปัตตำนี จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพังงำ จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดมหำสำรคำม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดมุกดำหำร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดล ำพูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลำ จังหวัด
สตูล จังหวัดสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จังหวัด
หนองคำย จังหวัดอ่ำงทอง จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
โดยพระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับได้ 3 ปี และอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นเจ้ำพนักงำนกำรผังตำม
พระรำชกฤษฎีกำนี ้ 

2) พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจเพื่อการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ
ในพื้นที่ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนำและด ำรงรักษำบริเวณท้องที่ดังกล่ำว เพ่ือประโยชน์แก่กำรผังเมือง เช่น ในท้องที่
เขตลำดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร และอ ำเภอบำงพลี อ ำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร ใน
ท้องที่แขวงปำกคลองภำษีเจริญ แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ แขวงตลำดพลู แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี 
และแขวงบำงค้อ แขวงบำงขุนเทียน แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร และในท้องที่ต ำบล 
ช ำผักแพว ต ำบลท่ำมะปรำง ต ำบลชะอม ต ำบลห้วยแห้ง อ ำเภอแก่งคอย ต ำบลมิตรภำพ อ ำเภอมวกเหล็ก 
ต ำบลเจริญธรรม ต ำบลคลองเรือ ต ำบลบ้ำนล ำ ต ำบลหนองสรวง ต ำบลวิหำรแดง อ ำเภอวิหำรแดง จังหวัด
สระบุรี และต ำบลเขำเพ่ิม ต ำบลศรีกะอำง ต ำบลบ้ำนพริก ต ำบลป่ำขะ ต ำบลบ้ำนนำ ต ำบลบ้ำนพร้ำว ต ำบล
พิกุลออก อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ในท้องที่ต ำบลทุ่งสุขลำ ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ และ
ต ำบลบำงละมุง อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี ในท้องที่ต ำบลห้วยโป่ง และต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอ 
เมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นต้น 

9.3 กฎกระทรวง 

กฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2562 ส่วนใหญ่เป็นกำรออกกฎกระทรวงฉบับต่ำง ๆ ที่ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง เพ่ือใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่ำง ๆ ทั่วประเทศ ให้มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภำยในเขตผังเมืองรวมตำมแนวเขตตำมแผนที่ที่ระบุไว้ท้ำยกฎกระทรวงแต่ละฉบับ และแผนผังก ำหนดกำรใช้



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-162 

ประโยชน์ที่ดินตำมที่ได้จ ำแนกประเภทและแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง  และรำยกำรประกอบ 
แผนผังท้ำยกฎกระทรวง แบ่งตำมประเภทที่ดิน นอกจำกนั้น กำรห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภทอำจ
แตกต่ำงกันในแต่ละพ้ืนที่ที่ก ำหนด โดยทั่วไป และยังมีกำรออกกฎกระทรวงขยำยระยะเวลำกำรใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมในแต่ละท้องที่ สรุปสำระส ำคัญของกำรออกกฎกระทรวงเพ่ือใช้บังคับผังเมืองรวมในแต่ละพ้ืนที่  
ดังนี้ 

(1) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ก ำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่
อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
กิจกำรอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำร
ตำมท่ีก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

- โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำย ว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

- สถำนที่บรรจุก๊ำซ สถำนที่เก็บก๊ำซ และห้องบรรจุก๊ำซตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรบรรจุ 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงสถำนีบริกำร ร้ำนจ ำหน่ำยก๊ำซ สถำนที่ใช้ก๊ำซและสถำนที่
จ ำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ 

- สถำนที่เก็บน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมัน
เชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 

- เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพ่ือกำรค้ำ 

- สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำย ว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน 

- จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 

- จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพำณิชยกรรม 

- ก ำจัดมูลฝอย 

ทั้งนี้ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 205 ให้มีที่ว่ำงห่ำงจำกแนวเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร 

(2) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) ก ำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ 
กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณและห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
กิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

- โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำย ว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

- สถำนที่บรรจุก๊ำซ สถำนที่เก็บก๊ำซ และห้องบรรจุก๊ำซตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรบรรจุ 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงสถำนีบริกำร ร้ำนจ ำหน่ำยก๊ำซ สถำนที่ใช้ก๊ำซและสถำนที่
จ ำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-163 

- สถำนที่เก็บน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมัน
เชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 

- เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพ่ือกำรค้ำ 

- สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำย ว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน 

- ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร 

- ก ำจดัมูลฝอย 

- ซื้อขำยเศษวัสดุ 

ทั้งนี้ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 205 ให้มีที่ว่ำงห่ำงจำกแนวเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร 

(3) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) ก ำหนดให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือพำณิชยกรรม กำรอยู่อำศัย สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ 
ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณและ
ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

- โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

- สถำนที่บรรจุก๊ำซ สถำนที่เก็บก๊ำซ และห้องบรรจุก๊ำซตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรบรรจุ 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงร้ำนจ ำหน่ำยก๊ำซ สถำนที่ใช้ก๊ำซและสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร 
ที่ใช้ก๊ำซ 

- สถำนที่เก็บน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมัน
เชื้อเพลิง 

- เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพ่ือกำรค้ำ 

- สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำย ว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน 

- ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร 

- ก ำจัดมูลฝอย 

- ซื้อขำยเศษวัสดุ 

ทั้งนี้ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 205 ให้มีที่ว่ำงห่ำงจำกแนวเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร 

(4) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) ก ำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
อุตสำหกรรมคลังสินค้ำ กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-164 

กิจกำรอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณและห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำร
ตำมท่ีก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

- สุสำนและฌำปนสถำนตำมกฎหมำย ว่ำด้วยสุสำนและฌำปนสถำน 

- สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 

- สถำนสงเครำะห์หรือรับเลี้ยงคนชรำ 

ทั้งนี้ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 205 ให้มีที่ว่ำงห่ำงจำกแนวเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร 

(5) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) ก ำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่  ส ำหรับ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจกำรอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณและห้ำมใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

- โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำย ว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนตำมประเภท ชนิด และ
จ ำพวกที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรได้ตำมบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

- สถำนที่บรรจุก๊ำซ สถำนที่เก็บก๊ำซ และห้องบรรจุก๊ำซตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรบรรจุ 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงสถำนีบริกำร ร้ำนจ ำหน่ำยก๊ำซ สถำนที่ใช้ก๊ำซและสถำนที่
จ ำหน่ำยอำหำรที่ใช้ก๊ำซ 

- สถำนที่เก็บน้ ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมัน
เชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง 

- โรงแรมตำมกฎหมำย ว่ำด้วยโรงแรม 

- จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสำหกรรม 

- จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรม  เว้นแต่เป็นกำรจัดสรรที่ เป็นส่วนหนึ่ งของ 
กำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงกำรทั้งหมด 

- กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 

- กำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว  เว้นแต่เป็น 
กำรด ำเนินกำรในโครงกำรจัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย และมีพ้ืนที่ไม่เกินร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงกำรทั้งหมด 

- กำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด หรอืหอพัก 

ในกรณีที่มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพำณิชยกรรมตำมที่ระบุไว้
ข้ำงต้น และเพ่ือกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทห้องแถวหรือตึกแถว ที่ด ำเนินกำรในโครงกำร
จัดสรรที่ดินเดียวกัน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรดังกล่ำวรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงกำรทั้งหมด 
และข้อห้ำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นกำรอยู่อำศัยหรือประกอบพำณิชยกรรมประเภทอำคำรขนำดใหญ่ และ
กำรอยู่อำศัยประเภทห้องชุด อำคำรชุด หรือหอพัก ไม่ให้ใช้บังคับแก่โครงกำรโยกย้ำยชุมชนแออัดของ 
กำรเคหะแห่งชำติที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐ 
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ทั้งนี้ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 และทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 205 ให้มีที่ว่ำงห่ำงจำกแนวเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร 

(6) ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) 
เฉพำะที่เป็นของรัฐ ก ำหนดให้ใช้ประโยชน์เพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น และส ำหรับกรณีเอกชนเป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 
ด้วยกฎหมำย ก ำหนดให้ใช้ประโยชน์เพ่ือนันทนำกำรหรือเกี่ยวข้องกับนันทนำกำร  กำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กำรอยู่อำศัย เกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น และห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

- จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย 

- กำรอยู่อำศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว ห้องชุด อำคำรชุด หรือหอพัก 

- กำรอยู่อำศัยประเภทอำคำรขนำดใหญ่ 

- เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำ ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพ่ือกำรค้ำ 

ทั้งนี้ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ ให้มีที่ว่ำงตำม
แนวขนำนริมฝั่งแม่น้ ำ ล ำคลอง หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงเพ่ือ 
กำรคมนำคมทำงน้ ำ หรือกำรสำธำรณูปโภค 

(7) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) ก ำหนดให้ใช้ประโยชน์เพ่ือกำรศึกษำหรือ
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 

(8) ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา (สีเทาอ่อน) ก ำหนดให้ใช้ประโยชน์เพ่ือกำรศำสนำหรือ
เกี่ยวข้องกับกำรศำสนำ กำรศึกษำ สถำบันรำชกำร หรือสำธำรณประโยชน์เท่ำนั้น 

(9) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ าเงิน) ก ำหนดให้
ใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกำรของรัฐ กิจกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร หรือสำธำรณประโยชน์
เท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 205 ให้มีที่ว่ำงห่ำงจำกแนวเขตทำง 
ไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร 

(10) ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง (สีชมพู) ก ำหนดให้ใช้ประโยชน์เพ่ือก่อสร้ำง
ถนน กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรที่เก่ียวข้อง หรือเกษตรกรรมเท่ำนั้น 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือกำรประกอบกิจกำรในเขต  
ผังเมืองรวมปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงนี้ 

9.4 ประกาศ 

ที่ส่วนใหญ่เป็นประกำศกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมในท้องที่แต่ละจังหวัดและพ้ืนที่  ยกตัวอย่ำงเช่น 
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ใน
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การวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2555 โดยแต่ละจังหวัดก็จะออกกฎหมำยโดยมี
สำระส ำคัญก ำหนดแตกต่ำงกันไป  

(1) ก ำหนดควำมหมำยของค ำว่ำ “อำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง” คือ อำคำรที่ใช้
ประโยชน์เพ่ือกำรพำณิชยกรรมในอำคำรหลังเดียวหรือหลำยหลัง ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบ
กิจกำรขำยปลีกขำยส่งสินค้ำอุปโภคและบริโภคหลำยประเภทที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง
ตลำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข และอำคำรที่ใช้ด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมหรือจ ำหน่ำยสินค้ำซึ่งเป็น
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

(2) มีกำรก ำหนดเขตท้องที่ในแต่ละจังหวัดที่ห้ำมไม่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือก่อสร้ำง ดัดแปลง ใช้
หรือเปลี่ยนกำรใช้เป็นอำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบ
กิจกำรขำยปลีกขำยส่งสินค้ำอุปโภคและบริโภคหลำยประเภทที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  ตั้งแต่ 200 ตำรำงเมตร 
และตั้งแต ่300 ตำรำงเมตรขึ้นไป 

(3) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือก่อสร้ำง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้เป็นอำคำรพำณิชยกรรม
ประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบกิจกำรขำยปลีกขำยส่งสินค้ำอุปโภคและ
บริโภคหลำยประเภทที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ตั้งแต่ 300 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตำรำงเมตร ต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

- มีระยะห่ำงจำกเขตเทศบำลไม่น้อยกว่ำ 15 กิโลเมตร 

- ที่ดินแปลงที่ตั้งอำคำรจะต้องอยู่ติดถนนสำธำรณะที่มีช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ 4 ช่องทำง 
หรือมีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงที่เท่ำกันหรือ
มำกกว่ำ 

- แนวศูนย์กลำงปำกทำงเข้ำออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่ำงจำกทำงร่วมทำงแยกที่เป็นทำง
บรรจบกันของถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำ 100 เมตร 

- มีอัตรำส่วนของพ้ืนที่อำคำรคลุมดินต่อพ้ืนที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกิน 0.3 

- มีอัตรำส่วนของพ้ืนที่ใช้สอยรวมของอำคำรต่อพ้ืนที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 
ไม่เกิน 1.5 

- มีอัตรำส่วนของพ้ืนที่ว่ำงที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือกำรนันทนำกำรต่อ
พ้ืนที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 

- มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำร ห่ำงจำกเขตริมทำงของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 50 เมตร 
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

- มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงและด้ำนหลังของอำคำร ห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทำงของถนน
สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขต
ทำงด้ำนท่ีติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

- อำคำรที่มีควำมสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอำคำร 
ศูนย์รำชกำรหลักของจังหวัดหรืออ ำเภอ ศำสนสถำน โบรำณสถำน และสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 500 เมตร 
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรที่ขออนุญำตถึงแนวเขตที่ดินของสถำนที่ดังกล่ำว 
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- มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่ำ 1 คัน ต่อพ้ืนที่อำคำร 20 ตำรำงเมตร เศษของ 20 ตำรำงเมตร 
ให้คิดเป็น 20 ตำรำงเมตร 

- ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่ำงจำกเขตท่ีดินของผู้อื่นหรือถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร 
และต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ประกอบอำหำรและสถำนที่เก็บอำหำรไม่น้อยกว่ำ  4 เมตร แต่ถ้ำที่พักมูลฝอย 
มีขนำดควำมจุเกิน 3 ลูกบำศก์เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำว ไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร และสำมำรถ 
ขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก 

- กรณีอำคำรที่ก่อสร้ำงหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ ำสำธำรณะ เช่น แม่น้ ำ คู คลอง ล ำธำร 
หรือล ำกระโดง ต้องมีที่ว่ำงอันปรำศจำกอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงใด ๆ ในด้ำนที่ติดกับแหล่งน้ ำสำธำรณะนั้น  
ถ้ำแหล่งน้ ำสำธำรณะนั้นมีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 10 เมตร ต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร แต่ถ้ำแหล่งน้ ำ
สำธำรณะนั้นมีควำมกว้ำงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร ส ำหรับอำคำรที่ก่อสร้ำงหรือ
ดัดแปลงใกล้แหล่งน้ ำสำธำรณะขนำดใหญ่ เช่น บึง หรือทะเลสำบ ต้องมีท่ีว่ำงไม่น้อยกว่ำ 12 เมตร 

(4) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือก่อสร้ำง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้เป็นอำคำรพำณิชยกรรม
ประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบกิจกำร ขำยปลีกขำยส่งสินค้ำอุปโภคและ
บริโภคหลำยประเภทที่ใช้ในชีวิตประจ ำวันเกิน 500 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตำรำงเมตร ต้องเป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

- มีระยะห่ำงจำกเขตเทศบำลไม่น้อยกว่ำ 20 กิโลเมตร 

- ที่ดินแปลงที่ตั้งอำคำรจะต้องอยู่ติดถนนสำธำรณะที่มีช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ 4 ช่องทำง 
หรือมีขนำดเขตทำงไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร และจะต้องบรรจบกับถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงที่เท่ำกันหรือ
มำกกว่ำ 

- แนวศูนย์กลำงปำกทำงเข้ำออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่ำงจำกทำงร่วมทำงแยกที่เป็นทำง
บรรจบกันของถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงตั้งแต่ 14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำ 100 เมตร 

- มีอัตรำส่วนของพ้ืนที่อำคำรคลุมดินต่อพ้ืนที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกิน 0.3 

- มีอัตรำส่วนของพ้ืนที่ใช้สอยรวมของอำคำรต่อพ้ืนที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 
ไม่เกิน 1.0 

- มีอัตรำส่วนของพ้ืนที่ว่ำงที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือกำรนันทนำกำรต่อ
พ้ืนที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 

- มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำร ห่ำงจำกริมเขตทำงของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 50 เมตร 
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

- มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงและด้ำนหลังของอำคำร ห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทำงของถนน
สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 15 เมตร โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขต
ทำงด้ำนท่ีติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

- อำคำรที่มีควำมสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอำคำรศูนย์
รำชกำรหลักของจังหวัดหรืออ ำเภอ ศำสนสถำน โบรำณสถำน และสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 500 เมตร  
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรที่ขออนุญำตถึงแนวเขตที่ดินของสถำนที่ดังกล่ำว 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-168 

- มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่ำ 1 คัน ต่อพ้ืนที่อำคำร 20 ตำรำงเมตร เศษของ 20 ตำรำงเมตร 
ให้คิดเป็น 20 ตำรำงเมตร 

- ที่พักมูลฝอย ต้องมีระยะห่ำงจำกเขตท่ีดินของผู้อื่นหรือถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร 
และต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ประกอบอำหำรและสถำนที่เก็บอำหำรไม่น้อยกว่ำ  4 เมตร แต่ถ้ำที่พักมูลฝอย 
มีขนำดควำมจุเกิน 3 ลูกบำศก์เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำว ไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร และสำมำรถ 
ขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก 

- กรณีอำคำรที่ก่อสร้ำงหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ ำสำธำรณะ เช่น แม่น้ ำ คู คลอง ล ำธำรหรือ
ล ำกระโดง ต้องมีที่ว่ำงอันปรำศจำกอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงใด ๆ ในด้ำนที่ติดกับแหล่งน้ ำสำธำรณะนั้น ถ้ำแหล่ง
น้ ำสำธำรณะนั้นมีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 10 เมตร ต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร แต่ถ้ำแหล่งน้ ำสำธำรณะนั้น 
มีควำมกว้ำงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร ส ำหรับอำคำรที่ก่อสร้ำงหรือดัดแปลงใกล้
แหล่งน้ ำสำธำรณะขนำดใหญ่ เช่น บึง หรือทะเลสำบ ต้องมีท่ีว่ำงไม่น้อยกว่ำ 12 เมตร 

(5) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือก่อสร้ำง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้เป็นอำคำรพำณิชยกรรม
ประเภทค้ำปลีกค้ำส่ง ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยอำคำรรวมกันเพ่ือประกอบกิจกำรขำยปลีกขำยส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค
และหลำยประเภทที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน เกิน 1,000 ตำรำงเมตร ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

- มีระยะห่ำงจำกเขตเทศบำล ไม่น้อยกว่ำ 30 กิโลเมตร 

- ที่ดินแปลงที่ตั้งอำคำรจะต้องอยู่ติดทำงหลวงแผ่นดินหรือถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำง
ไม่น้อยกว่ำ 40 เมตร 

- แนวศูนย์กลำงปำกทำงเข้ำออกของรถยนต์ต้องอยู่ห่ำงจำกทำงร่วมทำงแยกที่เป็นทำง
บรรจบกันของถนนสำธำรณะที่มีขนำดเขตทำงตั้งแต่  14 เมตรขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำ 1,000 เมตร และมีทำง
คู่ขนำนกับถนนสำธำรณะเชื่อมต่อกับทำงเข้ำออกของรถยนต์ 

- มีอัตรำส่วนของพ้ืนที่อำคำรคลุมดินต่อพ้ืนที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่เกิน 0.2 

- มีอัตรำส่วนของพ้ืนที่ใช้สอยรวมของอำคำรต่อพ้ืนที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 
ไม่เกิน 0.8 

- มีอัตรำส่วนของพ้ืนที่ว่ำงที่จัดให้เป็นสวนหรือบริเวณปลูกต้นไม้  หรือกำรนันทนำกำร  
ต่อพ้ืนที่ของแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 

- มีที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำร ห่ำงจำกริมเขตทำงของถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 75 เมตร 
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงริมเขตทำงด้ำนที่ติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

- มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงและด้ำนหลังของอำคำร ห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อื่นหรือริมเขตทำงของถนน
สำธำรณะไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรถึงเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขต
ทำงด้ำนท่ีติดกับแปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอำคำร 

- อำคำรที่มีควำมสูงเกิน 10 เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกแนวเขตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอำคำรศูนย์
รำชกำรหลักของจังหวัดหรืออ ำเภอ ศำสนสถำน โบรำณสถำน และสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 500 เมตร  
โดยวัดระยะจำกขอบนอกสุดของอำคำรที่ขออนุญำตถึงแนวเขตที่ดินของสถำนที่ดังกล่ำว 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-169 

- มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่ำ 1 คัน ต่อพ้ืนที่อำคำร 20 ตำรำงเมตร ส ำหรับพ้ืนที่อำคำร 
1,000 ตำรำงเมตรแรก ส่วนที่เกิน 1,000 ตำรำงเมตร ให้คิดในอัตรำ 1 คัน ต่อพ้ืนที่อำคำร 40 ตำรำงเมตร 
เศษของ 40 ตำรำงเมตร ให้คิดเป็น 40 ตำรำงเมตร 

- ที่พักขยะมูลฝอย ต้องมีระยะห่ำงจำกเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือถนนสำธำรณะไม่น้อยกว่ำ  
10 เมตร และต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ประกอบอำหำรและสถำนที่เก็บอำหำรไม่น้อยกว่ำ  4 เมตร แต่ถ้ำ 
ที่พักมูลฝอย มีขนำดควำมจุเกิน 3 ลูกบำศก์เมตร ต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร 
และสำมำรถขนย้ำยมูลฝอยได้โดยสะดวก 

- กรณีอำคำรที่ก่อสร้ำงหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ ำสำธำรณะ เช่น แม่น้ ำ คู คลอง ล ำธำร 
หรือล ำกระโดง ต้องมีที่ว่ำงอันปรำศจำกอำคำร และสิ่งก่อสร้ำงใด ๆ ในด้ำนที่ติดกับแหล่งน้ ำสำธำรณะนั้น  
ถ้ำแหล่งน้ ำสำธำรณะนั้นมีควำมกว้ำงน้อยกว่ำ 10 เมตร ต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร แต่ถ้ำแหล่งน้ ำ
สำธำรณะนั้นมีควำมกว้ำงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องมีที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร ส ำหรับอำคำรที่ก่อสร้ำงหรือ
ดัดแปลงใกล้แหล่งน้ ำสำธำรณะขนำดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสำบ ต้องมีท่ีว่ำงไม่น้อยกว่ำ 12 เมตร 

- กรณีผู้ขออนุญำตไม่อำจปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ผู้ขออนุญำตอำจยื่นร้องขอต่อ 
ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่  เพ่ือน ำเสนอคณะอนุกรรมกำรผังเมืองระดับจังหวัดเพ่ือพิจำรณำปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
กำรพิจำรณำอนุญำตอำคำรพำณิชยกรรมค้ำปลีกค้ำส่งตำมควำมเหมำะสมได้ ภำยใต้กรอบหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด
ในประเด็นเกี่ยวกับที่ว่ำงด้ำนหน้ำของอำคำรที่ต้องห่ำงจำกริมเขตทำงของถนนสำธำรณะ หรือที่ว่ำงด้ำนข้ำง
และด้ำนหลังของอำคำรห่ำงจำกริมเขตที่ดินของผู้อ่ืนหรือริมเขตทำงของถนนสำธำรณะ หรือที่ว่ำงด้ำนหน้ำ
ของอำคำร ห่ำงจำกริมเขตทำงของถนนสำธำรณะ หรือที่ว่ำงด้ำนข้ำงและด้ำนหลังของอำคำร ห่ำงจำกเขตท่ีดิน
ของผู้อื่นหรือริมเขตทำงของถนนสำธำรณะ  

นอกจำกนั้น มีประกำศกรุงเทพมหำนคร เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือแจ้งกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
หรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่ก ำหนดให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
ที่ประสงค์จะใช้ที่ดินเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรหรือประกอบกิจกำรที่ต้องขออนุญำตหรือต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนตำม
กฎหมำย แจ้งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแบบหนังสือกำรแจ้ง  
ที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครประกำศก ำหนด พร้อมกับกำรยื่นค ำขออนุญำตหรือกำรแจ้งต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น ประกำศของกระทรวงสำธำรณสุขเกี่ยวกับกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและกำรปนเปื้อนของน้ ำจำก 
ขยะมูลฝอย รวมทั้งประกำศของกรมอนำมัยที่เกี่ยวกับกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่ควบคุมก ำกับกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย 

9.5 ระเบียบ 

ระเบียบคณะกรรมกำรผังเมืองว่ำด้วยกำรพิจำรณำค ำร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นค ำร้องขอให้
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม  และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรประกำศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดูแผนผัง  นอกจำกนั้น ยังมี
ร ะ เบี ย บ ก รม โย ธ ำธิ ก ำ รแ ล ะ ผั ง เมื อ ง ว่ ำ ด้ ว ย ห ลั ก เก ณ ฑ์  แ ล ะ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใน ก ำร ให้ บ ริ ก ำ ร 
แผนที่ดิจิทัล พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรเสนอแผนผังบริเวณอำคำรและ
รูปแบบอำคำรที่จะขอก่อสร้ำงในบริเวณท่ีจะวำงและจัดท ำผังเมืองเฉพำะ พ.ศ. 2527 โดยสรุปได้ดังนี้ 
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-170 

1) ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่น 
ค าร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม 
พ.ศ. 2547   

(1) ผู้มีส่วนได้เสียตำมประกำศนี้หมำยถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับ
ที่ดินนั้น หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น หรือเป็นผู้มีสิทธิทั้งหลำยอันเกี่ยวกับที่ดินที่ตั้งอยู่ภำยในเขตผัง
เมืองรวม และบุคคลอ่ืนใดที่แสดงได้ว่ำตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้ได้รับมอบหมำยจำกผู้มีกรรมสิทธิ์และ
บุคคลอ่ืนดังกล่ำว ซึ่งได้ยื่นค ำร้องขอ ที่อยู่ในรูปของหนังสือของผู้มีส่วนได้เสียที่มีถึงกรมโยธำธิกำรและ 
ผังเมืองหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นผู้วำงและจัดท ำผังเมืองรวมร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้นภำยในระยะเวลำที่พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  
พ.ศ. 2518 ก ำหนดไว้ และให้หมำยควำมรวมถึง กำรที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นค ำร้องขอผ่ำนทำงระบบ
อินเทอร์เน็ตหรือระบบสำรสนเทศอ่ืนของกรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นผู้วำงและจัดท ำ
ผังเมืองรวมนั้นด้วย 

(2) ผู้มีส่วนได้เสียต้องยื่นค ำร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับ
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้นภำยในระยะเวลำที่พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. 2518 ก ำหนดไว้ 
และค ำร้องขอต้องประกอบด้วย 

- หลักฐำนแสดงว่ำตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
หรือบัตรอ่ืนใดที่ทำงรำชกำรออกให้ และข้อควำมระบุแสดงได้ว่ำตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียและควำมต้องกำร 
ที่จะให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดจำกเดิมเป็นของใหม่  พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ และ 
หำกกรณีผู้มีส่วนได้ เสียเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินหรืออำคำรที่ตั้ งอยู่ ในที่ดินที่มี  
กำรร้องขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนด ให้แสดงหลักฐำนประกอบด้วย 

- แผนที่หรือแผนผังที่ใช้ประกอบค ำร้อง โดยต้องมีรำยละเอียดให้สำมำรถตรวจสอบกับ
สถำนที่จริงได ้

ทั้งนี ้ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรต้องแนบหลักฐำนกำรมอบหมำยด้วย 

(3) กรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นผู้วำงและจัดท ำผังเมืองรวมนั้น 
แล้วแต่กรณีต้องเสนอค ำร้องขอของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมกำรผังเมืองพร้อมด้วยควำมเห็นภำยใน 90 วัน 
นับตั้งแต่วันพ้นก ำหนดระยะเวลำของกำรยื่นค ำร้องขอ และในกรณีที่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนด ให้ขออนุมัติประธำนคณะกรรมกำรผังเมืองเพ่ือ 
ขยำยระยะเวลำได้อีกไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำดังกล่ำว รวมทั้งต้องแจ้งกำรขยำยระยะเวลำ
ตำมวรรคหนึ่งพร้อมเหตุผลให้ผู้มีส่วนได้เสียผู้ยื่นค ำร้องขอ หรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นที่รับค ำร้องส่งมำแล้วแต่
กรณีทรำบภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำ โดยจัดท ำเป็นประกำศไปติด ณ ท้องที่ที่วำงและ
จัดท ำผังเมืองรวมนั้น และหำกผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้
ให้ยื่นเรื่องรำวร้องทุกข์ต่ออธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเพ่ือพิจำรณำ 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตรวจดู
แผนผัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ในกรณีที่คณะกรรมกำรผังเมืองได้ให้ควำมเห็นชอบต่อผังเมืองรวมที่กรมกำร
ผังเมืองวำงและจัดท ำแล้ว  กรมกำรผังเมืองจะจัดท ำแผนที่  แผนผัง และรำยกำรต่ำง ๆ พร้อมทั้ ง 
ใบประกำศ ปิดประกำศแสดงวัตถุประสงค์ในกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม 
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-171 

แผนผังก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมท่ีได้จ ำแนกประเภท แผนผังแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง แผนผัง
อ่ืนใดที่ เห็นสมควร และข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมที่คณะกรรมกำรผังเมืองให้ 
ควำมเห็นชอบแล้ว ซึ่งแผนผังดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลำยฉบับก็ได้  รำยกำรประกอบแผนผัง 
นโยบำย มำตรกำรและวิธีด ำเนินกำรเพื่อปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม พร้อมทั้งค ำประกำศเชิญชวน
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรแขวง ที่ท ำกำรเขตของกรุงเทพมหำนคร ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร หรือ 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สุขำภิบำล ที่ท ำกำรเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่มีกำรวำงผังเมือง 
ที่ว่ำกำรกิ่งอ ำเภอ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ ศำลำกลำงจังหวัด และในที่สำธำรณสถำนในเขตของผังเมืองรวม ที่ท ำกำร
ของส ำนักงำนผังเมืองจังหวัด และที่ท ำกำรของกรมกำรผังเมืองหรือของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมำตรวจดูได้โดยสะดวกในเวลำรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 90 วันนับตั้งแต่วันที่ปิดประกำศ  

ทั้งนี้ ในใบประกำศจะมีค ำประกำศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจแผนที่  แผนผัง และรำยกำร
ต่ำง ๆ ข้อควำมแสดงว่ำผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น โดยให้ท ำค ำร้องขอเป็นหนังสือยื่นต่อกรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นผู้วำงและจัดท ำผังเมืองรวม หรือโดยกำรยื่นค ำร้อง ขอผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ตของ 
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นผู้วำงและจัดท ำผังเมืองรวมนั้น  ภำยในเวลำ 90 วัน
นับตั้งแต่วันปิดประกำศ วันที่ที่ปิดประกำศและระยะเวลำกำรปิดประกำศซึ่งไม่น้อยกว่ำ  90 วัน ภำยใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรเสนอค ำร้องเป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรรับฟังข้อคิดเห็นของประชำชนใน
กำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวม 

ส ำหรับค ำร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของผังเมืองรวม ประกอบด้วย 

- หลักฐำนแสดงสถำนะของบุคคลผู้ยื่นค ำร้อง ทั้งในกรณีบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล หรือ 
ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ส่งหลักฐำนกำรมอบหมำยประกอบด้วย 

- ข้อควำมเป็นค ำร้องระบุแสดงว่ำตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียและควำมต้องกำรที่จะให้แก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดจำกของเดิมเป็นของใหม่ พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ ถ้ำกรณีผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินหรืออำคำรที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่มีกำรร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกข้อก ำหนด ให้แสดงหลักฐำนประกอบด้วย 

- แผนที่หรือแผนผังที่ใช้ประกอบค ำร้อง โดยต้องมีรำยละเอียดให้สำมำรถตรวจสอบกับสถำนที่
จริงได ้

ค ำร้องดังกล่ำวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนรำชกำรแห่งท้องถิ่นนั้นและเกี่ยวข้องหรือเป็น
ประเด็นส ำคัญส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำหรือกำรพัฒนำของท้องถิ่นท่ีวำงผังเมืองรวมเท่ำนั้น 

3) ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการให้บริการแผนที่
ดิจิทัล พ.ศ. 2547 ที่กล่ำวถึง กำรก ำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่จะให้บริกำรแก่หน่วยรำชกำรอ่ืน 
รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชนที่มำขอร่วมใช้บริกำรแผนที่ดิจิทัล เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำและประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ของประเทศ มิให้มีกำรท ำงำนซ้ ำซ้อนกัน โดย “แผนที่ดิจิทัล” หมำยถึง แผนที่ฐำนเพ่ือกำรวำงผัง มำตรำส่วน 
1:4,000 และแผนที่ อ.บ.ต. มำตรำส่วน 1:50,000 ในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) ซึ่งบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ กรณีภำคเอกชนที่เป็นคู่สัญญำท ำงำนให้หน่วยงำนรำชกำร มีควำมประสงค์จะซื้อแผนที่ดิจิทัลที่มี
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ค่ำพิกัดภูมิศำสตร์จริง และชั้นข้อมูลที่เป็นควำมลับทำงรำชกำรตำมระเบียบกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ  
พ.ศ. 2517 หน่วยงำนเอกชนที่เป็นคู่สัญญำท ำงำนให้หน่วยรำชกำรต้องประสำนงำนให้หน่วยรำชกำรที่ว่ำจ้ำง
ออกหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ให้หน่วยงำนเอกชนที่เป็ นคู่สัญญำ
ท ำงำนให้หน่วยรำชกำรซื้อข้อมูลดังกล่ำว โดยกรมโยธำธิกำรและผังเมืองจะอนุญำตให้ซื้อในรำคำเอกชนทั่วไป
และมอบสิทธิกำรใช้งำนให้กับหน่วยงำนรำชกำรที่เป็นคู่สัญญำเท่ำนั้น  โดยติดต่อขอซื้อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยมีวิธีปฏิบัติในกำรสั่งซื้อแผนที่ดิจิทัลด้วยตนเองแนบท้ำยระเบียบกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ฉบับนี้  ส ำหรับกำรติดต่อขอซื้อแผนที่ดิจิทัลทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทำงไปรษณีย์ให้
ด ำเนินกำรตำมวิธีปฏิบัติในกำรสั่งซื้อแผนที่ดิจิทัลทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทำงไปรษณีย์ 
แนบท้ำยระเบียบกรมโยธำธิกำรและผังเมืองฉบับนี้  

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเสนอแผนผังบริเวณอาคารและรูปแบบอาคาร  
ที่จะขอก่อสร้างในบริเวณที่จะวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. 2527 ที่กล่ำวถึง กรณีที่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นหรือส ำนักผังเมืองเป็นผู้วำงและจัดท ำผังเมืองเฉพำะ ให้ผู้ประสงค์จะจัดสรรที่ดินหรือก่อสร้ำงอำคำร
เพ่ือประโยชน์แก่กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุขหรือสำธำรณูปกำร ยื่นแผนผังบริเวณอำคำรและรูปแบบอำคำร 
ที่จะขอก่อสร้ำงโดยละเอียดต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือส ำนักผังเมืองจ ำนวน 4 ชุด ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจำกพนักงำนท้องถิน่หรือส ำนักผังเมืองแล้วแต่กรณี โดยแผนผังดังกล่ำวต้องประกอบด้วย 

(1) แผนผังระดับเหนือหลังคำ แสดงแนวเขตโครงกำรและบริเวณข้ำงเคียง 

(2) แผนผังระดับชั้นพ้ืนดิน และหรือแสดงระดับอ่ืนที่ยื่นล้ ำเข้ำหรือออก หรือกำรใช้
ประโยชน์อื่น ๆ ต่ำงไปจำกระดับพื้นดิน 

(3) แผนผังแสดงสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ นอกอำคำร เช่น ถนน ประปำ ไฟฟ้ำ ที่ก ำจัดขยะ  
กำรก ำจัดน้ ำเสีย และอ่ืน ๆ ตำมควำมจ ำเป็นซึ่งอำจรวมอยู่กับ (ข) ก็ได้ 

โดยแต่ละแผนผังให้มีกำรแสดงทิศ ตัวเลขบอกระยะกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและอำคำร และ
มำตรำส่วนตำมควำมเหมำะสม 

นอกจำกนั้น ผู้ประสงค์จะก่อสร้ำงอำคำรต้องมีกำรน ำเสนอรูปแบบอำคำรที่จะก่อสร้ำง 
ประกอบด้วย แบบแปลนพ้ืนทุกชั้น รูปแบบแสดงรูปด้ำนอย่ำงน้อย 3 ด้ำน และรูปแบบแสดงรูปตัดอำคำร
ตำมยำวและตำมขวำง โดยแต่ละแบบให้มีกำรแสดงทิศ ตัวเลขบอกระยะ กำรใช้ประโยชน์อำคำร และมำตรำ
ส่วนตำมควำมเหมำะสม 

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะจัดสรรที่ดินหรือก่อสร้ำงอำคำรดังกล่ำว ต้องส่งส ำเนำหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินที่จะท ำกำรจัดสรรที่ดินหรือก่อสร้ำงอำคำรประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
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10. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ10 ระบุถึงพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุขที่ใช้ใน
ปัจจุบันคือ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ที่มีกำรออกมำแล้วอีก 3 ฉบับ ได้แก่ พระรำชบัญญัติ
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ 
กฎกระทรวง จ ำนวน 12 ฉบับ ประกำศ จ ำนวน 60 ฉบับ ระเบียบ จ ำนวน 10 ฉบับ ข้อบังคับ จ ำนวน  
20 ฉบับ ข้อบัญญัติ จ ำนวน 5,417 ฉบับ และเทศบัญญัติ จ ำนวน 98 ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

10.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ฉบับ Update ล่าสุด) 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจำก ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ำกำรสำธำรณสุข
เป็นเรื่องเกี่ยวพันกับควำมเป็นอยู่และสภำพแวดล้อมของมนุษย์อย่ำงใกล้ชิด  แต่บทบัญญัติของกฎหมำย
ปัจจุบันยังมิได้ก ำหนดมำตรกำรก ำกับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมไว้อย่ำงเพียงพอและ  
มีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรควบคุมให้มีลักษณะกำรก ำกับดูแลและ
ติดตำม และปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่และบทก ำหนดโทษตำมกฎหมำยปัจจุบันให้สำมำรถบังคับให้
มีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ฉะนั้น เพ่ือให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพของ
สังคมปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในด้ำนกำรก ำกับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
สมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขและกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรใช้อุจจำระเป็นปุ๋ยเสียใหม่ 
และรวมกฎหมำยทั้ง 2 ฉบับดังกล่ำวเป็นฉบับเดียวกัน จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย  

2.1) นิยามความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่  

“สิ่งปฏิกูล” หมำยควำมว่ำ อุจจำระหรือปัสสำวะ และหมำยควำมรวมถึงสิ่งอ่ืนใด 
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมำยควำมว่ำ เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ เศษวัตถุ 
ถุงพลำสติก ภำชนะที่ใส่อำหำร เถ้ำ มูลสัตว์ ซำกสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวำดจำกถนน ตลำด ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อ่ืน และหมำยควำมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน 

“ที่หรือทำงสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อำคำร” หมำยควำมว่ำ ตึก บ้ำน เรือน โรง ร้ำน แพ คลังสินค้ำ ส ำนักงำนหรือสิ่งที่
สร้ำงข้ึนอย่ำงอ่ืนซึ่งบุคคลอำจเข้ำอยู่หรือเข้ำใช้สอยได้ 

“ตลำด” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้ำใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ ำหน่ำย
สินค้ำประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออำหำรอันมีสภำพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสีย
ง่ำย ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตำม และหมำยควำมรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้

                                                           
10 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? สืบค้น ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 

https://www.krisdika.go.th/web/guest/law?%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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ส ำหรับให้ผู้ค้ำใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทดังกล่ำวเป็นประจ ำหรือเป็นครั้งครำวหรือตำมวันที่
ก ำหนด 

“สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร” หมำยควำมว่ำ อำคำร สถำนที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่
หรือทำงสำธำรณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอำหำรหรือปรุงอำหำรจนส ำเร็จและจ ำหน่ำยให้ผู้ซื้ อสำมำรถบริโภค 
ได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ ำหน่ำยโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส ำหรับกำรบริโภค ณ ที่นั้น หรือน ำไปบริโภคที่อ่ืน 
ก็ตำม 

“สถำนที่สะสมอำหำร” หมำยควำมว่ำ อำคำร สถำนที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่
หรือทำงสำธำรณะ ที่จัดไว้ส ำหรับเก็บอำหำรอันมีสภำพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออำหำรในรูปลักษณะอ่ืนใด 
ซึ่งผู้ซื้อต้องน ำไปท ำ ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภำยหลัง 

2.2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มี 16 หมวด จ านวน 90 มาตรา 
 สรุปได้ดังนี้  

หมวด 1 บททั่วไป (มำตรำ 6 - มำตรำ 8/1)  กล่ำวถึง อ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรี
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ในกำรออกกฎกระทรวงต่ำง ๆ ได้แก่ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรใน 
กำรควบคุมหรือก ำกับดูแลส ำหรับกิจกำรหรือกำรด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง  ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้  และ 
กำรก ำหนดมำตรฐำนสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน และวิธีด ำเนินกำรเพ่ือ
ตรวจสอบควบคุมหรือก ำกับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรง
ชีพของประชำชน โดยมีรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีกิจกำรหรือกำรด ำเนินกำรตำม
กฎกระทรวงดังกล่ำวที่อยู่ในเขตอ ำนำจของท้องถิ่นนั้น และอ ำนำจของอธิบดีกรมอนำมัยที่มีอ ำนำจออกค ำสั่ง
ให้เจ้ำของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรก่อให้เกิดหรืออำจเกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสภำพ  
ควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน แก้ไขหรือป้องกันควำมเสียหำยดังกล่ำวได้ตำมที่
เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิด ำเนินกำรแทนโดยคิดค่ำใช้จ่ำยจำกบุคคลเหล่ำนั้นได้ 

หมวด 2 คณะกรรมการสาธารณสุข (มำตรำ 9 - มำตรำ 17/5)  กล่ำวถึง  

(1) กำรจัดตั้ ง “คณะกรรมกำรสำธำรณสุข” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขเป็นประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธำธิกำรและ 
ผังเมือง อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ อธิบดี
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
นำยกสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย นำยกสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
นำยกสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน  4 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์ในด้ำนกฎหมำยกำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม และ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกรรมกำรให้อธิบดีกรมอนำมัยเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ 

- เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรก ำหนดนโยบำย แผนงำนและมำตรกำร
เกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข และพิจำรณำให้ควำมเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขตำมที่รัฐมนตรี
มอบหมำย 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-175 

- ศึกษำ วิเครำะห์และให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรปรับปรุงกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และค ำสั่งเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข 

- ให้ค ำแนะน ำต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง และต่อรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ในกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

- ให้ ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ เจ้ ำพนั กงำนท้ องถิ่น ในกำรปฏิบั ติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

- ก ำหนดโครงกำรและประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรและรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

- ควบคุม สอดส่องกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่ ใน 
กำรปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขเพ่ือรำยงำนต่อรัฐมนตรี 

- ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด
และคณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนครในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดไว้ 

(2) มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรในระดับพ้ืนที่ 2 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็น
ประธำนกรรมกำร อัยกำรจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัด สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
เป็นกรรมกำร นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 คน และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 คน ซึ่งผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมกำร และในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้งขึ้น ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นกรรมกำรด้วย และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งประธำนกรรมกำรแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ หรือประสบกำรณ์ในด้ำนกำรสำธำรณสุขและกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม จ ำนวนไม่เกิน 4 คน และ
ผู้แทนภำคประชำชนซึ่งประธำนกรรมกำรแต่งตั้ง จ ำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมกำร โดยมีนำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
ซึ่งรับผิดชอบงำนด้ำนกฎหมำยและกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม ด้ำนละ 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร  

คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
เป็นประธำนกรรมกำร รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งปลัดกระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำย รองปลัด
กรุงเทพมหำนครซึ่งปลัดกรุงเทพมหำนครมอบหมำย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทศกิจกรุงเทพมหำนคร ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหำนคร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทน
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ผู้แทนกรมวิชำกำรเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ผู้แทนกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ผู้แทนกรม
อนำมัย ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  และผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เป็นกรรมกำร กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งประธำนกรรมกำรแต่งตั้ งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  หรือประสบกำรณ์ ในด้ำน 
กำรสำธำรณสุขและกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม จ ำนวนไม่เกิน 4 คน และผู้แทนภำคประชำชน ซึ่งประธำน



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-176 

กรรมกำรแต่งตั้ง จ ำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมกำร โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัยกรุงเทพมหำนคร  
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และข้ำรำชกำรในสังกัดกรมอนำมัยซึ่งรับผิดชอบงำนด้ำนกฎหมำยหรือ 
กำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม 1 คน ข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักอนำมัยกรุงเทพมหำนครซึ่งรับผิดชอบงำนด้ำนกฎหมำย
หรือกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหำนคร ดังนี้  

- ด ำเนินกำรตำมนโยบำย แผนงำน และมำตรกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรฯ ก ำหนด  

- เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขตำมที่
รัฐมนตรี หรือคณะกรรมกำรมอบหมำย  

- ให้ควำมเห็นแก่รำชกำรส่วนท้องถิ่น ในกำรออกข้อบัญญั ติท้องถิ่น  และ 
ให้ค ำปรึกษำหรือสนับสนุนรำชกำรส่วนท้องถิ่นและเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี ้ให้สอดคล้องกับแนวทำงท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

- ประสำนงำน สนับสนุน และพัฒนำศักยภำพในกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร
และรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยค ำนึงถึงหลักกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนด้วย 

- สอดส่องหรือก ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ในกำรปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขเพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรณรงค์และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับ 
กำรสำธำรณสุขและกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

- ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ควำมเห็นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของอธิบดี 
กรมอนำมัย 

- ออกค ำสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมำให้ถ้อยค ำ หรือให้ส่งเอกสำร
หรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มำเพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 

- ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
สำธำรณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (มำตรำ 18 - มำตรำ 20) ที่กล่ำวถึง 
กำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นอ ำนำจของรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น 
สรุปได้ดังนี้ 

(1) ห้ำมมิให้ผู้ใดด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำก 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

(2) ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ได้แก่  

- ห้ำมกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือท ำให้มีขึ้นในที่หรือทำงสำธำรณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือ
มูลฝอย นอกจำกในท่ีที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 
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- ก ำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตำมที่หรือทำงสำธำรณะและ
สถำนที่เอกชน 

- ก ำหนดวิธีกำรเก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้ำของหรือ 
ผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตำมสภำพหรือลักษณะกำรใช้อำคำรหรือ
สถำนที่นั้น ๆ 

- ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรของรำชกำรส่วนท้องถิ่น  หรือ
บุคคลอ่ืนที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นมอบให้ด ำเนินกำรแทน ในกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
ไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ กำรจะก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
รำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องด ำเนินกำรให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

- ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญำตปฏิบัติ ตลอดจนก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรขั้นสูงตำมลักษณะกำรให้บริกำร 
ที่ผู้รับใบอนุญำตตำมจะพึงเรียกเก็บได ้

- ก ำหนดกำรอ่ืนใดที่จ ำเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

หมวด 4 สุขลักษณะของอาคาร (มำตรำ 21 – มำตรำ 24) ที่กล่ำวถึง สิ่งที่เจ้ำของ
อำคำรหรือผู้ครอบครองต้องปฏิบัติ และควำมรับผิดชอบกรณีฝ่ำฝืน ดังนี้  

(1) เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรจะต้องจัดกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน
อำคำร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอำคำรทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน หรือจัดกำรอย่ำงอ่ืนตำมควำมจ ำเป็น 
ส ำหรับอำคำรหรือส่วนของอำคำรใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอำคำร มีสภำพช ำรุดทรุดโทรม หรือมี
สภำพรกรุงรังจนอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของผู้อยู่อำศัยหรือมีลักษณะไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะของกำรใช้
เป็นที่อยู่อำศัย ตำมเวลำที่ก ำหนดให้ 

(2) เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรย้ำยสินค้ำ เครื่องเรือนหรือสัมภำระออกจำก
อำคำรนั้น หรือให้จัดสิ่งของที่สะสมไว้มำกเกินสมควร หรือจัดสิ่งของเหล่ำนั้นซับซ้อนกันเกินไป จนอำจเป็นเหตุ
ให้เป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์ให้โทษใด ๆ หรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของผู้อยู่อำศัยหรือไม่ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะของกำรใช้เป็นที่อยู่อำศัยเสียใหม่ ภำยในเวลำที่ก ำหนดให้ 

(3) ถ้ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตำมที่ก ำหนดไว้  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
มีอ ำนำจด ำเนินกำรแทนได้ โดยเจ้ำของหรือผู้ครอบครองดังกล่ำวต้องเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำย 

(4) ห้ำมมิให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรฝ่ำฝืนประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ก ำหนดจ ำนวนคนต่อจ ำนวนพื้นที่ของอำคำรที่ถือว่ำมีคนอยู่มำกเกินไป   

หมวด 5 เหตุร าคาญ (มำตรำ 25 - มำตรำ 28/1) ที่กล่ำวถึง กำรบริหำรจัดกำร
กรณีที่มีเหตุอันอำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อำศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น  
ที่ถือว่ำเป็นเหตุร ำคำญ ดังนี้ 

(1) สิ่งที่เรียกว่ำเป็นเหตุร ำคำญ ประกอบด้วย  

- แหล่งน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ ที่อำบน้ ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้ำ หรือสถำนที่ 
อ่ืนใดซึ่งอยู่ในท ำเลไม่เหมำะสม สกปรก มีกำรสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีกำรเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มี 
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กลิ่นเหม็นหรือละอองสำรเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่ำจะเป็นที่เพำะพันธุ์พำหะน ำโรค หรือก่อให้เกิดควำมเสื่อม
หรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

- กำรเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ ำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

- อำคำรอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงำนหรือสถำนที่ประกอบกำรใดไม่มี
กำรระบำยอำกำศ กำรระบำยน้ ำ กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล หรือกำรควบคุมสำรเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีกำรควบคุมให้
ปรำศจำกกลิ่นเหม็นหรือละอองสำรเป็นพิษอย่ำงพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

- กำรกระท ำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ควำมร้อน สิ่งมีพิษ 
ควำมสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่ำ เถ้ำ หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

- เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

(2) บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับกำรก่อหรืออำจก่อให้เกิดเหตุร ำคำญต้อง
ระงับหรือป้องกันเหตุร ำคำญภำยในเวลำอันสมควรตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  ซึ่งถ้ำไม่ด ำเนินกำร
ดังกล่ำว เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน โดยคิดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นกับบุคคลซี่งเป็นต้นเหตุหรือที่
เกี่ยวข้อง  

หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (มำตรำ 29 - มำตรำ 30) ที่กล่ำวถึง
อ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดเขตควบคุมกำรเลี้ยงหรือ 
กำรปล่อยสัตว์ รวมทั้งกำรจัดกำรสัตว์ที่พบในที่หรือทำงสำธำรณะที่ไม่มีเจ้ำของมำรับคืน  และที่มีเจ้ำของ 
มำรับคืนที่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริงของทำงรำชกำร 

หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (มำตรำ 31- มำตรำ 33) ที่กล่ำวถึง
อ ำนำจของรำชกำรส่วนท้องถิ่นในกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดประเภทของกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ บำงกิจกำรหรือทุกกิจกำรให้เป็นกิจกำรที่ต้องมีกำรควบคุมภำยในท้องถิ่น และก ำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขทั่วไปส ำหรับให้ผู้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรดูแลสภำพหรือสุขลักษณะ
ของสถำนที่ที่ใช้ด ำเนินกิจกำรและมำตรกำรป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพ และเมื่อพ้นก ำหนด 90 วันนับแต่วันที่
ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่ำวใช้บังคับ ห้ำมไม่ไห้ผู้ใดด ำเนินกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพตำมที่ก ำหนดใน
ลักษณะที่เป็นกำรค้ำ เว้นแต่ได้รับอนุฐำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

หมวด 8 ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (มำตรำ 34 - 
มำตรำ 40) ที่กล่ำวถึง 

(1) ห้ำมมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลำด เปลี่ยนแปลง ขยำยหรือลดสถำนที่หรือบริเวณที่ใช้เป็น
ตลำดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

(2) รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือก ำหนดที่ตั้ง  เนื้อที่ 
แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้ำงและสุขลักษณะ ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดสถำนที่ กำรวำง
สิ่งของและกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรตลำด ก ำหนดเวลำเปิดและปิดตลำด และก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยภำยใน
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ตลำดให้ถูกต้องตำมสุขลักษณะและอนำมัย กำรจัดให้มีที่รวบรวมหรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กำรระบำย
น้ ำทิ้ง กำรระบำยอำกำศ กำรจัดให้มีกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุร ำคำญและกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่อ 

(3) ผู้ใดขำยของหรือช่วยขำยของในตลำด ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำดบริเวณที่ขำยของ 
สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขลักษณะในกำรใช้กรรมวิธีกำรจ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอำหำร
หรือสินค้ำอื่น รวมทั้งกำรรักษำควำมสะอำดของภำชนะ น้ ำใช้และของใช้ต่ำง ๆ 

(4) ผู้ใดจะจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในอำคำรหรือ 
พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตำรำงเมตรและมิใช่เป็นกำรขำยของในตลำด ต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น แต่ถ้ำสถำนที่ดังกล่ำวมีพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เพ่ือขอรับ
หนังสือรับรองกำรแจ้งก่อนกำรจัดตั้ง 

(5) ผู้จัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรที่ได้รับใบอนุญำต หรือ
หนังสือรับรองกำรแจ้ง และผู้จ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอำหำรในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร หรือ
สถำนที่สะสมอำหำร ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น  หรือเงื่อนไข 
ที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้ง  

(6) รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุม
หรือก ำกับดูแลสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรที่ได้รับใบอนุญำต หรือได้รับหนังสือรับรอง 
กำรแจ้ง ในกำรก ำหนดประเภทของสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรตำมประเภทของอำหำร
หรือตำมลักษณะของสถำนที่ประกอบกิจกำรหรือตำมวิธีกำรจ ำหน่ำย ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ใช้ 
และดูแลรักษำสถำนที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จ ำหน่ำยอำหำร ที่จัดไว้ส ำหรับบริโภคอำหำร ที่ใช้ท ำ 
ประกอบ หรือปรุงอำหำร หรือที่ใช้สะสมอำหำร ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุร ำคำญและ
กำรป้องกันโรคติดต่อก ำหนดเวลำจ ำหน่ำยอำหำร ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของ 
ผู้จ ำหน่ำยอำหำร ผู้ปรุงอำหำรและผู้ให้บริกำร ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอำหำร กรรมวิธีกำร
จ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บรักษำหรือสะสมอำหำร และก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภำชนะ 
อุปกรณ ์น้ ำใช้ และของใช้อื่น ๆ 

หมวด 9 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (มำตรำ 41- มำตรำ 43)  
ที่กล่ำวถึง  

(1) ห้ำมมิให้ผู้ใดจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ ำหน่ำยโดย
ลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขำย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ซึ่งมีกำรระบุชนิด หรือประเภทของสินค้ำ ลักษณะวิธีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และสถำนที่ที่จะจัดวำงสินค้ำ  
เพ่ือจ ำหน่ำยในกรณีที่จะมีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  รวมทั้งจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดตำมที่
เห็นสมควรไว้ในใบอนุญำตด้วย 

(2) กำรเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้ำ ลักษณะวิธีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
หรือสถำนที่จัดวำงสินค้ำให้แตกต่ำงไปจำกที่ระบุไว้ในใบอนุญำต จะกระท ำได้ต่อเมื่อผู้รับใบอนุญำตได้แจ้งต่อ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น และเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้จดแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวไว้ในใบอนุญำตแล้ว 
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(3) เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด้วยควำมเห็นชอบของเจ้ำพนักงำนจรำจรมีอ ำนำจออก
ประกำศ ก ำหนดบริเวณที่หรือทำงสำธำรณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นเขตห้ำมจ ำหน่ำยหรือ
ซื้อสินค้ำโดยเด็ดขำด และก ำหนดบริเวณที่หรือทำงสำธำรณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ดังกล่ำวเป็นเขต  
ที่ห้ำมจ ำหน่ำยสินค้ำบำงชนิดหรือบำงประเภท หรือเป็นเขตห้ำมจ ำหน่ำยสินค้ำตำมก ำหนดเวลำ หรือเป็นเขต
ห้ำมจ ำหน่ำยสินค้ำโดยวิธีกำรจ ำหน่ำยในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไข  
ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในบริเวณนั้น โดยจะมีกำรปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถำนที่ท ำกำรของรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่นและบริเวณที่จะก ำหนดเป็นเขตแล้วแต่กรณี และต้องก ำหนดวันที่จะบังคับตำมประกำศนั้นมิให้
น้อยกว่ำ 15 วันนับแต่วันประกำศ 

(4) รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของประชำชน
และกำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ ในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะ 
ส่วนบุคคลของผู้จ ำหน่ำยหรือผู้ช่วยจ ำหน่ำยสินค้ำ ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในกำรใช้กรรมวิธีกำร
จ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอำหำรหรือสินค้ำอ่ืน รวมทั้งกำรรักษำควำมสะอำดของภำชนะ  
น้ ำใช้ และของใช้ต่ำง ๆ ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดวำงสินค้ำและกำรเร่ขำยสินค้ำในที่หรือทำง
สำธำรณะ ก ำหนดเวลำส ำหรับกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ก ำหนดกำรอ่ืนที่จ ำเป็นเพ่ือกำรรักษำควำมสะอำดและ
ป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพ รวมทั้งกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุร ำคำญและกำรป้องกันโรคติดต่อ  

หมวด 10 อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(มำตรำ 44 - มำตรำ 47) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขใน 
กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ และมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติ
หน้ำที่แทน ซึ่งจะต้องแสดงปฏิบัติประจ ำตัวตำมแบบที่ก ำหนดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทุกครั้ง ทั้งนี้ ถ้ำผู้ด ำเนิน
กิจกำรใด ๆ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกำศที่ออกตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรนั้น ให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ด ำเนินกิจกำรนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้ำผู้ด ำเนินกิจกำรไม่แก้ไข หรือ 
ถ้ำกำรด ำเนินกิจกำรนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะเกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพของ
ประชำชน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด ำเนินกิจกำรนั้นไว้ทันทีเป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำจะเป็น 
ที่พอใจแก่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นว่ำปรำศจำกอันตรำยแล้ว 

หมวด 11 หนังสือรับรองการแจ้ง (มำตรำ 48 - มำตรำ 53) ที่กล่ำวถึง แนวทำง 
กำรปฎิบัติของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  และผู้ได้รับหนังสือรับรอง ในกำรรับรองกำรแจ้ง กำรแจ้งสูญหำย  
ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญเพ่ือขอใบแทน และกำรเลิกกิจกำรหรือโอนกำรด ำเนินงำนให้แก่บุคคลอ่ืน  

หมวด 12 ใบอนุญาต (มำตรำ 54 - มำตรำ 62) ที่กล่ำวถึง  

(1) อ ำนำจกำรออกใบอนุญำตให้กับกำรประกอบกิจกำรใดหรือกำรกระท ำใดที่ต้อง
ได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น โดยมีอำยุใบอนุญำต 1 ปี และให้ใช้ภำยในเขตอ ำนำจของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญำตนั้น  

(2) กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตที่จะต้องยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ  พร้อมกับ 
เสียค่ำธรรมเนียม ทั้งนี้ เมื่อผู้ประกอบกิจกำรได้รับใบอนุญำตแล้วต้องแสดงใบอนุญำตไว้โดยเปิดเผยและ 
เห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ประกอบกิจกำรตลอดเวลำที่ประกอบกิจกำร และถ้ำกรณีใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญำตยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยใน 15  วันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึง
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กำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุด ทั้งนี้ กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำตให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(3) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำตส ำหรับกิจกำรใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องตำมบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ภำยในเวลำ 
ทีเ่ห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน และยังมีอ ำนำจออกค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตเมื่อปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำต
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตอีก หรือต้องค ำพิพำกษำ 
ถึงที่สุดว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  หรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตำมบทแห่ง
พระรำชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ 
ในใบอนุญำตในเรื่องที่ก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับใบอนุญำต และกำรไม่ปฏิบัติหรือ 
กำรปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพของประชำชนหรือมีผลกระทบต่อสภำวะ
ควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน โดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับ
ใบอนุญำตทรำบ ทั้งนี้ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตจะขอรับใบอนุญำตส ำหรับกำรประกอบกิจกำรที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตอีกไม่ได้จนกว่ำจะพ้นก ำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำต 

หมวด 13 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ (มำตรำ 63 - มำตรำ 65) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจ
ของรำชส่วนท้องถิ่นในกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร เงื่อนไข และ 
ไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง โดยผู้ได้รับใบอนุญำตที่มีหน้ำที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรด ำเนิน
กิจกำรมีหน้ำที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตลอดเวลำ  
ที่ยังด ำเนินกิจกำรนั้น มิฉะนั้น ต้องช ำระค่ำปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของจ ำนวนค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงช ำระ ยกเว้น
ได้แจ้งบอกเลิกกำรด ำเนินกิจกำรก่อนถึงก ำหนดเสียค่ำธรรมเนียม และถ้ำกรณีค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมติดต่อกัน
เกิน 2 ครั้ง เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้หยุดกำรด ำเนินกิจกำรไว้จนกว่ำจะได้เสียค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำปรับครบจ ำนวน 

หมวด 14 การอุทธรณ์ (มำตรำ 66 - มำตรำ 67) ที่กล่ำวถึง สิทธิอุทธรณ์ของผู้รับ
ค ำสั่งจำกเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขที่ไม่พอใจค ำสั่งดังกล่ำว  สำมำรถกระท ำได้ โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ภำยใน 30 วันนับแต่วันทรำบค ำสั่ง โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
ประกอบด้วย อธิบดีกรมอนำมัย เป็นประธำนกรรมกำร ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทน
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และผู้แทน
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เป็นกรรมกำร กรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ซึ ่งร ัฐมนตรีแต่งตั ้งโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรจำกผู ้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือประสบกำรณ์ในด้ำนกำรสำธำรณสุขและกำรอนำมัย
สิ่งแวดล้อมอีกไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมกำร ในจ ำนวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคเอกชนอย่ำงน้อย 1 คน โดยมี
รองอธิบดีกรมอนำมัยซึ่งอธิบดีกรมอนำมัยมอบหมำยเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และข้ำรำชกำรในสังกัด 
กรมอนำมัยจ ำนวน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร ท ำหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ค ำสั่ง มีหนังสือเรียกบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำ หรือสั่งให้บุคคลดังกล่ำวส่งเอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ และสอบถำมข้อเท็จจริงหรือกระท ำกำรใด ๆ เท่ำที่จ ำเป็น เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี ้ต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรอุทธรณ์ 
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หมวด 15 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 68 - มำตรำ 85) ที่กล่ำวถึงบทลงโทษใน 
กำรกระท ำฝ่ำฝืนกฎหมำยภำยใต้พระรำชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง ประกำศ ค ำสั่ง และข้อบัญญัติที่ออกโดย
คณะกรรมกำร อธิบดี และเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) กฎกระทรวงเกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร และมำตรกำรใน 
กำรควบคุมหรือก ำกับดูแลส ำหรับกิจกำรหรือกำรด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกิน 50,000 บำท 

(2) ผู้ใดฝ่ำฝืนกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรำยจำกชุมชน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(3) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของอธิบดีกรมอนำมัยในกรณีกำรกระท ำที่อำจเกิด 
ควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน โดยไม่มีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข หรือนำยแพทย์สำธำรณสุข
จังหวัด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(4) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร คณะกรรมกำร
สำธำรณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร หรือคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์  
เพ่ือมำให้ถ้อยค ำ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(5) ผู้ใดฝ่ำฝืนด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  
โดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร โดยไม่ได้รับอนุญำต และกิจกำรอ่ืน 
ที่ก ำหนดให้เป็นกิจกำรที่ต้องได้รับกำรควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญำต หรือกำรจัดตั้งตลำดโดยไม่ได้รับอนุญำต 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(6) ผู้ใดจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรซึ่งมี พ้ืนที่ เกิน  
200 ตำรำงเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญำต ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท 
และผู้ ใดจัดตั้ งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรซึ่ งมี พ้ืนที่ ไม่ เกิน  200 ตำรำงเมตร  
โดยไม่มีหนังสือรับรองกำรแจ้ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บำท 

(7) ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเก็บ 
ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส ำหรับผู้ด ำเนินกิจกำรที่ต้องมีกำรควบคุม
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลสภำพหรือสุขลักษณะของสถำนที่ที่ใช้ด ำเนินกิจกำรและมำตรกำรป้องกันอันตรำยต่อ
สุขภำพ ข้อบัญญัติเกี่ยวกับที่ตั้ง เนื้อที่  แผนผัง และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้ำงและสุขลักษณะ  
หรือหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดตั้งตลำดปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยภำยในตลำด  
หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษำสถำนที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จ ำหน่ำย
อำหำร ทั้งเพ่ือบริโภค ใช้ท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำร และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุร ำคำญ
และกำรป้องกันโรคติดต่อ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่ เกิน  6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือ 
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

(8) ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดสถำนที่ กำรวำงสิ่งของและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกำรตลำด รวมทั้ง
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ก ำหนดเวลำเปิดและปิดตลำด หรือก ำหนดประเภทของสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรตำม
ประเภทของอำหำรหรือตำมลักษณะของสถำนที่ประกอบกิจกำรหรือตำมวิธีกำรจ ำหน่ำย หรือเวลำจ ำหน่ำย
อำหำร หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ ำหน่ำยอำหำร ผู้ปรุงอำหำรและผู้ให้บริกำร  
หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอำหำร กรรมวิธีกำรจ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บรักษำหรือสะสม
อำหำร หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภำชนะ อุปกรณ์ น้ ำใช้ และของใช้อ่ืน ๆ ต้องระวำงโทษปรับ 
ไม่เกิน 25,000 บำท 

(9) ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือท ำให้มีขึ้นในที่หรือ
ทำงสำธำรณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจำกในที่ที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ ไม่มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตำมที่หรือทำงสำธำรณะและสถำนที่เอกชน ไม่มีวิธีกำรเก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตำมสภำพหรือลักษณะกำร
ใช้อำคำรหรือสถำนที่นั้น ๆ หรือกำรอื่นใดที่จ ำเป็น ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรำยจำกชุมชน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(10) ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีกำร และ
เงื่อนไขในกำรเก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญำตปฏิบัติ ตลอดจนก ำหนดอัตรำ
ค่ำบริกำรขั้นสูงตำมลักษณะกำรให้บริกำรที่ผู้รับใบอนุญำตจะพึงเรียกเก็บได้  ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 
หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท 
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(11) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
รื้อถอนอำคำร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งต่อเนื่องกับอำคำรทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน หรือจัดกำรอย่ำงอ่ืนตำม 
ควำมจ ำเป็น หรือกำรย้ำยสินค้ำ เครื่องเรือนหรือสัมภำระออกจำกอำคำร หรือให้จัดสิ่งของเหล่ำนั้นเสียใหม่ 
เพ่ือมิให้เป็นอันตรำยต่อสุขภำพหรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือให้ก ำจัดสัตว์ซึ่งเป็นพำหะของโรคภำยใน
เวลำที่ก ำหนด หรือกรณีบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับกำรก่อหรืออำจก่อให้เกิดเหตุร ำคำญนั้น ไม่ระงับ
หรือป้องกันเหตุร ำคำญภำยในเวลำอันสมควรตำมที่ระบุไว้ในค ำสั่ง หรือกรณีที่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่
เอกชนไม่ระงับกำรก่อเหตุร ำคำญที่เกิดขึ้นในสถำนที่ของตน หรือกำรยินยอมให้บุคคลใดใช้สถำนที่เพ่ือก่อเหตุ
ร ำคำญที่อำจเกิดผลร้ำยแรงต่อสุขภำพ โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำพนักงำนท้องถิน่ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(12) เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรผู้ใดฝ่ำฝืนโดยกำรยอมหรือจัดให้อำคำรของตน
มีคนอยู่เกินจ ำนวนที่รัฐมนตรีก ำหนด ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บำท และปรับอีกไม่เกินวันละ  
2,500 บำทตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืน 

(13) ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดไว้ 
ในใบอนุญำตเพ่ือป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพของสำธำรณชนเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดไว้โดยทั่วไป ต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกิน 10,000 บำท 

(14) ผู้ใดฝ่ำฝืนโดยกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ หรือฝ่ำฝืนประกำศ
ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรจ ำหน่ำยหรือซื้อสินค้ำในเขตห้ำมจ ำหน่ำยหรือซื้อสินค้ำโดยเด็ดขำด ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกิน 10,000 บำท 
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(15) ผู้ ใดไม่ปฏิบัติ ในกำรเป็นผู้ขำยของหรือช่วยขำยของในตลำดให้ถูกต้อง 
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด หรือฝ่ำฝืนประกำศของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำบำงชนิดในเขต 
ห้ำมขำย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของผู้จ ำหน่ำย กำรใช้กรรมวิธีกำรจ ำหน่ำย กำรจัดวำง
สินค้ำ เวลำกำรจ ำหน่ำย ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บำท 

(16) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสำร
หรือหลักฐำน หรือขัดขวำงหรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือ 
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(17) ผู้ด ำเนินกิจกำรผู้ใดด ำเนินกิจกำรในระหว่ำงที่มีค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ให้หยุดด ำเนินกิจกำร หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 
25,000 บำทตลอดเวลำที่ยังไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 

(18) ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ งของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขในกำรแก้ไขหรือ 
ระงับเหตุกำรกระท ำที่มีผลกระทบต่อสภำวะควำมเป็นอยู่ที่ เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน  
โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(19) ผู้ใดไม่แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ 
ที่ด ำเนินกิจกำรตลอดเวลำที่ด ำเนินกิจกำร หรือไม่แจ้งยื่นค ำขอรับใบแทนหนังสือรับรองที่สูญหำย ถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 2,500 บำท 

(20) ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่แสดงหนังสือรับรองกำรแจ้งไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ำย 
ณ สถำนที่ที่ด ำเนินกิจกำรตลอดเวลำที่ด ำเนินกิจกำร หรือไม่แจ้งยื่นค ำขอรับใบแทนหนังสือรับรองที่สูญหำย 
ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 2,500 บำท 

(21) ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดด ำเนินกิจกำรในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 25,000 
บำทตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืน 

(22) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำร และละเว้นไม่สั่งกำรหรือ 
ไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท ำควำมผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ 
ด้วย 

(23) มีคณะกรรมกำรเปรียบเทียบทั้งในเขตกรุงเทพมหำนคร และในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ 
โดยบรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  ถ้ำเห็นว่ำผู้ต้องหำไม่ควรได้รับโทษถึงจ ำคุก หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง 
ให้คณะกรรมกำรเปรียบเทียบมีอ ำนำจเปรียบเทียบ ส ำหรับควำมผิดที่มีโทษปรับสถำนเดียว หรือเป็นควำมผิด
ที่มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ คณะกรรมกำรเปรียบเทียบ 
อำจมอบหมำยให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมอบหมำยมีอ ำนำจเปรียบเทียบได้ด้วย  
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เมื่อผู้ต้องหำได้ช ำระเงินค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทียบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปรียบเทียบแล้ว  
ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

หมวด 16 บทเฉพาะกาล (มำตรำ 86 - มำตรำ 90) ที่กล่ำวถึง กำรใช้บังคับตำม
พระรำชบัญญัติฉบับนี้กับกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยฉบับที่ออกก่อนพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับและถูกยกเลิก
ไปแล้ว  

2.3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข กับออกกฎกระทรวงก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
นอกจำกนั้น มีคณะกรรมกำรสำธำรณสุข ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส ำหรับในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น และเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ที่ประกอบด้วย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดส ำหรับในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกเทศมนตรีส ำหรับในเขตเทศบำล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำหรับ 
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครส ำหรับในเขตกรุงเทพมหำนคร และนำยกเมือง
พัทยำส ำหรับในเขตเมืองพัทยำ 

2.4) ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ในส่วนของด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ 
ผู้ประกอบกำรกิจกำรร้ำนค้ำที่จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรทั้งที่เป็นเจ้ำของอำคำรสถำนที่  และกำรจ ำหน่ำย 
ในตลำดและสถำนที่จ ำหน่ำยสำธำรณะ เจ้ำของตลำด เจ้ำของโรงแรมและที่พัก และผู้ประกอบกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

10.2 กฎกระทรวง  

กฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับกำรก ำจัดขยะมูลฝอย ทั้งที่เป็นมูล
ฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน สุขลักษณะของกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป กำรก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต หนังสือรับรองกำรแจ้งและกำรให้บริกำรในกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
กำรก ำหนดแบบบัตรประจ ำตัวเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข โดยมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ
ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวในส่วนของผู้ประกอบกำรร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร และท่ีเกี่ยวข้อง สรุปสำระส ำคัญดังนี้ 

1) กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ที่กล่ำวถึง สุขลักษณะ
ทั้งของสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร สุขลักษณะของอำหำร กรรมวิธีกำรท ำ ประกอบ หรือปรุง กำรเก็บรักษำ และ
กำรจ ำหน่ำยอำหำร สุขลักษณะของภำชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อ่ืน ๆ และสุขลักษณะส่วนบุคคลของ 
ผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร โดยอำหำรที่อยู่ในกฎกระทรวงหมำยควำมครอบคลุมถึง อำหำรสด 
อำหำรแห้ง อำหำรประเภทปรุงส ำเร็จ เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอำหำร โดย 

(1) สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับสถำนที่และบริเวณที่ใช้ท ำประกอบ
หรือปรุงอำหำร จ ำหน่ำยอำหำร และบริโภคอำหำร ดังต่อไปนี้ 

- พ้ืนบริเวณที่ใช้ท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำรต้องสะอำด ท ำด้วยวัสดุที่แข็งแรง  
ไม่ช ำรุด และท ำควำมสะอำดง่ำย 

- ในกรณีที่มีผนังหรือเพดำน ผนังหรือเพดำนต้องสะอำด ท ำด้วยวัสดุที่แข็งแรง และ
ไม่ช ำรุด 
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- มีกำรระบำยอำกำศเพียงพอ และในกรณีที่สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรเป็นสถำนที่
สำธำรณะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ 

- มีแสงสว่ำงเพียงพอตำมควำมเหมำะสมในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ ตำมที่รัฐมนตรีโดย
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

- มีที่ล้ำงมือและอุปกรณ์ส ำหรับล้ำงมือที่ถูกสุขลักษณะส ำหรับสถำนที่และบริเวณ
ส ำหรับใช้ท ำประกอบหรือปรุงอำหำร และบริโภคอำหำร เว้นแต่สถำนที่หรือบริเวณบริโภคอำหำรไม่มีพ้ืนที่
เพียงพอส ำหรับจัดให้มีที่ล้ำงมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส ำหรับท ำควำมสะอำดมือที่เหมำะสม 

- โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอำหำร หรือจ ำหน่ำยอำหำร ต้องสูงจำกพ้ืน 
ไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร ท ำด้วยวัสดุที่ท ำควำมสะอำดง่ำย และมีสภำพดี 

- โต๊ะหรือเก้ำอ้ีที่จัดไว้ส ำหรับบริโภคอำหำรต้องสะอำด ท ำด้วยวัสดุที่แข็งแรง  
และไม่ช ำรุด 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับส้วมที่มีสภำพดี พร้อมใช้ และมีจ ำนวนเพียงพอ สะอำด 
พ้ืนระบำยน้ ำได้ดี ไม่มีน้ ำขัง มีกำรระบำยอำกำศที่ดี และมีแสงสว่ำงเพียงพอ มีอ่ำงล้ำงมือที่ถูกสุขลักษณะ
และมีอุปกรณ์ส ำหรับล้ำงมือจ ำนวนเพียงพอ และห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรง 
สู่บริเวณที่เตรียม ท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำร ที่เก็บ ที่จ ำหน่ำย ที่บริโภคอำหำร ที่ล้ำงและที่เก็บภำชนะ
อุปกรณ์ เว้นแต่จะมีกำรจัดกำรห้องส้วมให้สะอำดอยู่เสมอ และมีฉำกปิดกั้นที่เหมำะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วม
ต้องปิดตลอดเวลำ 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภำพดี ไม่รั่วซึม ไม่ดูด
ซับน้ ำ มีฝำปิดมิดชิด แยกเศษอำหำรจำกมูลฝอยประเภทอ่ืน และต้องดูแลรักษำควำมสะอำดถังรองรับมูล
ฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่ำงสม่ ำเสมอ  ทั้งนี้ กำรจัดกำรเกี่ยวกับมูลฝอยและถังรองรับ
มูลฝอยให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรจัดกำรมูลฝอยในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับน้ ำเสีย โดยมีกำรระบำยน้ ำได้ดี ไม่มีน้ ำขัง และไม่มีเศษ
อำหำรตกค้ำงในบริเวณสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร มีกำรแยกเศษอำหำรออกจำกภำชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้
ก่อนกำรท ำควำมสะอำด มีกำรแยกไขมันไปก ำจัดก่อนระบำยน้ ำทิ้งออกสู่ระบบระบำยน้ ำ โดยใช้ถังดักไขมัน
หรือบ่อดักไขมัน หรือกำรบ ำบัดด้วยวิธีกำรอ่ืนที่มีประสิทธิภำพไม่ต่ ำกว่ำกำรบ ำบัดด้วยถังดักไขมันหรือบ่อดัก
ไขมัน และน้ ำทิ้งต้องได้มำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

- สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรต้องมีมำตรกำรในกำรป้องกันสัตว์  แมลงน ำโรค และ 
สัตว์เลี้ยงตำมหลักวิชำกำร 

- สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรต้องมีมำตรกำร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส ำหรับป้องกัน
อัคคีภัยจำกกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำร 

(2) สุขลักษณะของอำหำร กรรมวิธีกำรท ำ ประกอบ หรือปรุง กำรเก็บรักษำ และ 
กำรจ ำหน่ำยอำหำร 
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- ต้องเป็นอำหำรสดที่มีคุณภำพดี  สะอำด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค เก็บรักษำ 
ในอุณหภูมิที่เหมำะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีกำรปกปิด ไม่วำงบนพื้นหรือบริเวณท่ีอำจท ำให้อำหำรปนเปื้อน 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดใน  
รำชกิจจำนุเบกษำ 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับอำหำรแห้ง อำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส 
และวัตถุเจือปนอำหำร ต้องสะอำด ปลอดภัย ไม่มีกำรปนเปื้อน และมีกำรเก็บอย่ำงเหมำะสมในภำชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอำหำร และสิ่งอ่ืนที่น ำมำใช้ในกระบวนกำรประกอบหรือปรุงอำหำร 
ต้องปลอดภัย และได้มำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับอำหำรประเภทปรุงส ำเร็จในภำชนะที่สะอำด ปลอดภัย 
และมีกำรป้องกันกำรปนเปื้อน รวมทั้งวำงสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร มีกำรควบคุมคุณภำพอำหำร
ประเภทปรุงส ำเร็จให้สะอำด ปลอดภัยส ำหรับกำรบริโภคตำมชนิดของอำหำร ตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ มีกำรจัดกำรสุขลักษณะของกำรจ ำหน่ำยอำหำร
ตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

- น้ ำดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถำนที่จ ำหน่ำย
อำหำรต้องมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร  โดยต้องวำงสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  
15 เซนติเมตร และต้องท ำควำมสะอำดพ้ืนผิวภำยนอกของภำชนะบรรจุให้สะอำดก่อนน ำมำให้บริกำร  
ในกรณีที่ เป็นน้ ำดื่มที่ไม่ได้เป็นอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจ ำหน่ำยต้องบรรจุ  
ในภำชนะที่สะอำด มีกำรปกปิด และป้องกันกำรปนเปื้อน โดยต้องวำงสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร 
ทั้งนี้ น้ ำดื่มและน้ ำที่ใช้ส ำหรับปรุงเครื่องดื่มต้องมีคุณภำพไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์คุณภำพน้ ำบริโภคที่กรมอนำมัย
ก ำหนด  

- กำรท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำรต้องใช้น้ ำที่มีคุณภำพไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์คุณภำพน้ ำ
บริโภคท่ีกรมอนำมัยก ำหนด 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับน้ ำแข็ง  โดยใช้น้ ำแข็งที่สะอำดและมีคุณภำพมำตรฐำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร เก็บในภำชนะที่สะอำด สภำพดี มีฝำปิด และวำงสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  
15 เซนติเมตร ปำกขอบภำชนะสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร ไม่วำงในบริเวณที่อำจก่อให้เกิด 
กำรปนเปื้อน และต้องไม่ระบำยน้ ำจำกถังน้ ำแข็งลงสู่พ้ืนบริเวณที่วำงภำชนะ ใช้อุปกรณ์ส ำหรับคีบหรือตัก
น้ ำแข็งโดยเฉพำะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอำดและมีด้ำมจับ และห้ำมน ำอำหำรหรือสิ่งของอื่นไปแช่รวมกับน้ ำแข็ง
ส ำหรับบริโภค 

- ต้องมีกำรจัดกำรเกี่ยวกับน้ ำใช้ที่ต้องเป็นน้ ำประปำ ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ ำประปำ
ให้ใช้น้ ำที่มีคุณภำพเทียบเท่ำน้ ำประปำหรือเป็นไปตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ภำชนะบรรจุ
น้ ำใช้ต้องสะอำด ปลอดภัย และสภำพดี 

- ต้องมีกำรจัดกำรสำรเคมี สำรท ำควำมสะอำด วัตถุมีพิษหรือวัตถุที่อำจเป็นอันตรำย
ต่ออำหำร โดยติดฉลำกและป้ำยให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีค ำเตือนและค ำแนะน ำเมื่อเกิดอุบัติภัยจำกสำร
ดังกล่ำว และกำรจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่ำงหำกจำกบริเวณที่ใช้ท ำ ประกอบ ปรุง จ ำหน่ำย และ
บริโภคอำหำร ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนถ่ำยสำรเคมี สำรท ำควำมสะอำด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อำจเป็นอันตรำย
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ต่ออำหำรจำกภำชนะบรรจุเดิม ห้ำมน ำภำชนะบรรจุนั้นมำใช้บรรจุอำหำร และห้ำมน ำภำชนะบรรจุอำหำร 
มำใช้บรรจุสำรเคมี สำรท ำควำมสะอำดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อำจเป็นอันตรำยต่ออำหำร 

- ห้ำมใช้ก๊ำซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในกำรท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำรบนโต๊ะหรือ 
ที่รับประทำนอำหำรในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร และห้ำมใช้เมทำนอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิง 
ในกำรท ำ ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอำหำรในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร เว้นแต่เป็นกำรใช้แอลกอฮอล์แข็งส ำหรับ
ใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวต้องมีมำตรฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

(3) สุขลักษณะของภำชนะ อุปกรณ ์และเครื่องใช้อื่น ๆ  

- ภำชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่ำง ๆ ต้องท ำจำกวัสดุที่ปลอดภัย เหมำะสมกับ
อำหำรแต่ละประเภท มีสภำพดี ไม่ช ำรุด และมีกำรป้องกันกำรปนเปื้อนที่เหมำะสม มีกำรจัดเก็บภำชนะ 
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอำด โดยวำงสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร และมีกำรปกปิดหรือ
ป้องกันกำรปนเปื้อนที่เหมำะสม จัดให้มีช้อนกลำง ส ำหรับอำหำรที่รับประทำนร่วมกัน 

- ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษำคุณภำพอำหำรด้วยควำมเย็นอ่ืน ๆ ต้องสะอำด  
มีสภำพดี ไม่ช ำรุด และมีประสิทธิภำพเหมำะสมในกำรเก็บรักษำคุณภำพอำหำร เช่นเดียวกับ ตู้อบ เตำอบ 
เตำไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอำหำรด้วยควำมร้อนอ่ืน ๆ หรืออุปกรณ์เตรียมอำหำรที่ต้องสะอำด  
มีประสิทธิภำพ ปลอดภัย สภำพดี และไม่ช ำรุด 

- ภำชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอกำรท ำควำมสะอำด ต้องเก็บในที่ที่สำมำรถ
ป้องกันสัตว์และแมลงน ำโรคได้ มีกำรท ำควำมสะอำดภำชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และ 
ใช้สำรท ำควำมสะอำดที่เหมำะสม โดยปฏิบัติตำมค ำแนะน ำกำรใช้สำรท ำควำมสะอำดนั้น ๆ จำกผู้ผลิต และ 
มีกำรฆ่ำเชื้อภำชนะ อุปกรณ์  และเครื่องใช้ภำยหลังกำรท ำควำมสะอำด รวมทั้งห้ำมใช้สำรต้องห้ำม 
ตำมประกำศของรัฐมนตรีในกำรท ำควำมสะอำดภำชนะ อุปกรณ ์และเครื่องใช้ 

(4) สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำร 

- ผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำรต้องมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
หรือพำหะน ำโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ำรังเกียจ หรือโรคอ่ืน ๆ ตำมที่ก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณี 
ที่เจ็บป่วยต้องหยุดปฏิบัติงำนและรักษำให้หำยก่อนจึงกลับมำปฏิบัติงำนได้  

- ผู้ประกอบกิจกำรและผู้สัมผัสอำหำรต้องผ่ำนกำรอบรมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร 
ที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

- ผู้สัมผัสอำหำรต้องรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย สวมใส่เสื้อผ้ำและอุปกรณ์ป้องกัน
ที่สะอำดและสำมำรถป้องกันกำรปนเปื้อนสู่อำหำรได้ 

- ผู้สัมผัสอำหำรต้องล้ำงมือและปฏิบัติตนในกำรเตรียม ประกอบ ปรุง จ ำหน่ำยและ
เสิร์ฟอำหำร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่จะท ำให้เกิดกำรปนเปื้อนต่ออำหำรหรือก่อให้เกิดโรค 

2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ที่ใช้บังคับกับตลำดในเขตเทศบำล 
เมืองพัทยำ และกรุงเทพมหำนคร ส ำหรับสุขลักษณะของตลำดในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงสภำพของท้องถิ่น สุขอนำมัยของประชำชน และกำรรักษำสภำพ
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 3-189 

สิ่งแวดล้อม โดยอำจใช้หลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้เป็นแนวทำงในกำรออก
ข้อก ำหนดก็ได้ โดยมีกำรกล่ำวถึงลักษณะของตลำดที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

(1) ตลำดที่มีโครงสร้ำงอำคำร ที่ต้องมีอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับผู้ขำยของ ที่ขนถ่ำย
สินค้ำ ห้องส้วม ที่ปัสสำวะ อ่ำงล้ำงมือ ที่ เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยำนพำหนะ  
โดยลักษณะอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับผู้ขำยของต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งควำมกว้ำงของ
ถนนรอบอำคำรตลำด ควำมกว้ำงของทำงเข้ำออก วัสดุที่ใช้ท ำตัวอำคำร ระบบน้ ำประปำหรือน้ ำสะอำด 
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือน้ ำทิ้ง และทำงระบำยน้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  และกำรติดตั้งระบบ
กำรป้องกันอัคคีภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร มีที่ขนถ่ำยสินค้ำตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใด
โดยเฉพำะ มีพ้ืนที่เพียงพอส ำหรับกำรขนถ่ำยสินค้ำในแต่ละวัน และสะดวกต่อกำรขนถ่ำยสินค้ำและกำรรักษำ
ควำมสะอำด มีห้องส้วม ที่ปัสสำวะและอ่ำงล้ำงมือตำมแบบและจ ำนวนที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมอำคำร และตั้งอยู่ในที่เหมำะสมนอกตัวอำคำรตลำด หรือในกรณีท่ีอยู่ในอำคำรตลำดต้องแยกเป็น
สัดส่วนโดยเฉพำะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ ำหน่ำยอำหำรโดยตรง มีที่เก็บรวบรวมหรือ 
ที่รองรับมูลฝอย ตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ตั้งอยู่นอกตัวอำคำรตลำดและอยู่ในพื้นที่
ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้ำออกได้สะดวก มีกำรปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้ำไปคุ้ยเขี่ย ตำมที่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขเห็นชอบว่ำเหมำะสมกับตลำดนั้น และต้องจัดให้มี 
ที่จอดยำนพำหนะอย่ำงเหมำะสมตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด 

(2) ตลำดที่ไม่มีโครงสร้ำงอำคำร ต้องจัดให้มีสถำนที่ส ำหรับผู้ขำยของ ห้องส้วม ที่ปัสสำวะ 
อ่ำงล้ำงมือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย โดยสถำนที่ส ำหรับผู้ขำยของมีลักษณะตำมที่ก ำหนดไว้
ตำมกฎกระทรวง มีระบบน้ ำประปำหรือน้ ำสะอำดอย่ำงเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้ำงท ำควำมสะอำดอำหำรและ
ภำชนะในบริเวณแผงจ ำหน่ำยอำหำรสด แผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละ และแผงจ ำหน่ำย
อำหำรประเภทปรุงส ำเร็จ มีระบบระบำยน้ ำที่มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบำยน้ ำออกสู่ท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญแก่ประชำชนข้ำงเคียง และอำจมี 
บ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ ำเสีย ก่อนระบำยน้ ำออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะก็ได้ กรณีที่
มีโครงสร้ำงเฉพำะเสำและหลังคำ โครงเหล็กคลุมผ้ำใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ใน
สภำพที่มั่นคงแข็งแรง ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสำวะและอ่ำงล้ำงมือตำมจ ำนวนและหลักเกณฑ์ 
ด้ำนสุขลักษณะที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  และตั้งอยู่ในที่ 
ที่เหมำะสมนอกสถำนที่ขำยของ เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสำธำรณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของ
หน่วยงำนรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่ำงจำกตลำดไม่เกิน 50 เมตร 
ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่ำงเพียงพอที่จะรองรับปริมำณมูลฝอยในแต่ละวัน  และ 
มีลักษณะเหมำะสมตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  

(3) กำรด ำเนินกิจกำรตลำด จะต้องมีกำรจัดวำงสินค้ำในตลำดแต่ละประเภทต้องจัดให้
เป็นหมวดหมู่และไม่ปะปนกันเพ่ือสะดวกในกำรดูแลควำมสะอำดและป้องกันกำรปนเปื้อนในอำหำร กำรเปิด
และปิดตลำดต้องเป็นไปตำมเวลำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด ผู้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำดทั้ง 2 ประเภท 
ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำตลำดและกำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในตลำดให้ถูกสุขลักษณะ และต้องไม่กระท ำกำรจ ำหน่ำยอำหำรที่ไม่สะอำดหรือไม่ปลอดภัยตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยอำหำรในตลำด น ำสัตว์ทุกชนิดเข้ำไปในตลำด เว้นแต่สัตว์ที่น ำไปขังไว้ในที่ขังสัตว์เพ่ือจ ำหน่ำย ฆ่ำหรือ
ช ำแหละสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ แพะ แกะหรือสุกร ในตลำด รวมทั้งฆ่ำหรือช ำแหละสัตว์ปีกในกรณีที่เกิด
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กำรระบำดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมำจำกสัตว์ในเขตท้องที่นั้น สะสมหรือหมักหมมสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตลำด 
จนท ำให้สถำนที่สกปรก รกรุงรัง เป็นเหตุร ำคำญ เกิดมลพิษท่ีเป็นอันตรำย หรือเป็นที่เพำะพันธุ์สัตว์หรือแมลง
ที่เป็นพำหะน ำโรค ถ่ำยเทหรือทิ้งมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในที่อ่ืนใด นอกจำกที่ซึ่งจัดไว้ส ำหรับรองรับมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล ท ำให้น้ ำใช้ในตลำดเกิดควำมสกปรกจนเป็นเหตุให้เป็นหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ก่อหรือ
จุดไฟไว้ในลักษณะซึ่งอำจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรำยแก่ผู้ อ่ืน  ใช้ตลำดเป็นที่พักอำศัยหรือเป็นที่พัก 
ค้ำงคืน กระท ำกำรอื่นใดที่อำจก่อให้เกิดเหตุร ำคำญ มลพิษที่เป็นอันตรำย หรือกำรระบำดของโรคติดต่อ เช่น 
เสียงดัง แสงกระพริบ ควำมสั่นสะเทือน หรือมีกลิ่นเหม็น 

(4) ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำด ต้องปฏิบัติและให้ควำมร่วมมือกับผู้รับ
ใบอนุญำตให้จัดตั้งตลำด เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น และเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ในเรื่องของกำรจัดระเบียบและ
กฎเกณฑ์ในกำรรักษำควำมสะอำดของตลำด กำรจัดหมวดหมู่สินค้ำ กำรดูแลควำมสะอำดแผงจ ำหน่ำยสินค้ำ
ของตน กำรรวบรวมมูลฝอยลงในภำชนะรองรับที่เหมำะสม กำรล้ำงตลำด กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำน
สุขำภิบำลอำหำรและอ่ืน ๆ ตำมหลักเกณฑ์ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข และกำรตรวจสุขภำพตำมที่ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข ต้องแต่งกำยสุภำพ สะอำด เรียบร้อย หรือตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของ
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ต้องปฏิบัติตำมหลักสุขอนำมัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือจำมรดอำหำร ไม่ใช้มือหยิบ
จับอำหำรที่พร้อมรับประทำนโดยตรง ล้ำงมือให้สะอำดก่อนหยิบหรือจับอำหำร ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรำ ทั้งนี้ 
ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะใน
กำรจ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอำหำร และกำรรักษำควำมสะอำดของภำชนะ น้ ำใช้และ 
ของใช้ต่ำง ๆ  

3) กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2560  
ที่กล่ำวถึง กำรให้สถำนประกอบกิจกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมค่ำมำตรฐำนมลพิษทำงเสียง มลพิษทำงอำกำศ 
มลพิษทำงน้ ำ มลพิษทำงแสง มลพิษทำงควำมร้อน และมลพิษทำงควำมสั่นสะเทือนตำมที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ สถำนประกอบกิจกำรประเภทใด
จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรในกำรควบคุมก ำกับดูแลกิจกำรหรือกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่เป็นรำยละเอียดทำงด้ำน
เทคนิควิชำกำรหรือเป็นเรื่องที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตำมสภำพสังคม ให้สถำนประกอบกิจกำรนั้น
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรและประกำศ  
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ผู้ด ำเนินกิจกำรในสถำนประกอบกิจกำรประเภทที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อก ำหนด
ของท้องถิ่นก ำหนดให้เป็นกิจกำรที่ต้องควบคุมและมีผลใช้บังคับในท้องถิ่นนั้นแล้วต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎกระทรวงนี้ รวมทั้งสถำนประกอบกิจกำรที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองหรือกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรมีผลใช้บังคับ สถำนประกอบกิจกำรที่เป็นโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนหรือ
สถำนประกอบกิจกำรที่มีกำรประกอบกิจกำรเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น
และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี โดยมีกำรก ำหนดคุณลักษณะของสถำนที่ตั้ง ลักษณะอำคำร 
และกำรสุขำภิบำล กำรมีมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

4) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ที่กล่ำวถึงกรณีที่มีกำรจัดงำน
มหรสพ งำนเทศกำล งำนแสดงสินค้ำ กำรชุมนุม กำรชุมนุมสำธำรณะหรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะท ำนอง
เดียวกัน ซึ่งใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไปผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้อง
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จัดให้มีส้วม ส้วมสำธำรณะ ส้วมเคลื่อนที่ หรือส้วมชั่วครำวที่ถูกสุขลักษณะ ส ำหรับให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ 
และในกรณีที่มีกำรติดตั้งส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วครำว ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบรื้อถอนและปรับสภำพพ้ืนที่
บริเวณดังกล่ำวให้เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ในกำรนี้ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
มีหน้ำที่และอ ำนำจตรวจสอบควำมเรียบร้อยในกำรรื้อถอนและปรับสภำพพ้ืนที่ดังกล่ำว  หำกพบว่ำไม่ถูก
สุขลักษณะให้ออกค ำสั่งให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขได้ 

10.3 ประกาศ 

ประกำศที่ออกโดยกระทรวงสำธำรณสุข คณะกรรมกำรสำธำรณสุข กรุงเทพมหำนคร และกรม
อนำมัย โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรท่องเที่ยว อำทิ 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2560 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่
ก ำหนดกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ประกอบด้วย กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ กิจกำรที่เกี่ยวกับอำหำร เครื่องดื่ม น้ ำดื่ม ยกเว้นในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร กำรเร่ขำย กำรขำย 
ในตลำด และกำรผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน กิจกำรที่เก่ียวกับยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ เครื่องส ำอำง 
ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเกษตร กิจกำรที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ กิจกำรที่เกี่ยวกับยำน
ยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  กิจกำรที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดำษ กิจกำรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ กิจกำรที่เกี่ยวกับหิน 
ดิน ทรำย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ำยคลึง กิจกำรที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่ำนหิน ถ่ำนโค้ก และสำรเคมี
ต่ำง ๆ กิจกำรอื่น ๆ และกิจกำรที่เก่ียวกับกำรบริกำรที่ส่วนหนึ่งเก่ียวเนื่องทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่  

- กำรประกอบกิจกำรสปำ เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำรในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำนพยำบำล หรือในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  

- กำรประกอบกิจกำรอำบ อบ นวด  

- กำรประกอบกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพ เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำรในสถำนพยำบำลตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล หรือในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพ  

- กำรประกอบกิจกำรสถำนที่อำบน้ ำ อบไอน้ ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นกำรให้บริกำร 
ในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล หรือในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

- กำรประกอบกิจกำรโรงแรม สถำนที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริกำรพักชั่วครำว
ส ำหรับคนเดินทำงหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่ำตอบแทน หรือกิจกำรอื่นในท ำนองเดียวกัน 

- กำรประกอบกิจกำรหอพัก อำคำรชุดให้เช่ำ ห้องเช่ำ หรือห้องแบ่งเช่ำหรือกิจกำรอ่ืนใน
ท ำนองเดียวกัน 

- กำรประกอบกิจกำรโรงมหรสพ กำรจัดให้มีมหรสพ กำรแสดงดนตรี เต้นร ำ ร ำวง  
รองเง็ง ดิสโกเธค คำรำโอเกะ หรือตู้เพลง หรือกำรแสดงอื่น ๆ ในท ำนองเดียวกัน 

- กำรประกอบกิจกำรสระว่ำยน้ ำ หรือกิจกำรอ่ืน ๆ ในท ำนองเดียวกัน  
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- กำรประกอบกิจกำรกำรเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือกำรเล่นอ่ืน ๆ ในท ำนอง
เดียวกัน 

- กำรประกอบกิจกำรเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจกำรที่อยู่ในบังคับตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

- กำรประกอบกิจกำรสถำนที่ออกก ำลังกำย 

- กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรควบคุมน้ ำหนัก 

- กำรประกอบกิจกำรสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 

- กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์ 

- กำรประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ หรือสนำมฝึกซ้อมกอล์ฟ 

- กำรประกอบกิจกำรห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข วิทยำศำสตร์หรือ
สิ่งแวดล้อม 

- กำรประกอบกิจกำรสักผิวหนัง หรือเจำะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ำงกำย 

- กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้ำนของผู้รับบริกำร 

- กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำนของผู้รับบริกำร 

- กำรประกอบกิจกำรให้บริกำรสปำ อำบน้ ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝำกสัตว์ชั่วครำว 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 6/2538 เรื่อง ก าหนดจ านวนคนต่อจ านวนพื้นที่ของ
อาคารที่พักอาศัยท่ีถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป “อำคำรที่พักอำศัย” ในประกำศนี้ หมำยควำมว่ำ อำคำรซึ่งโดย
ปกติบุคคลใช้อยู่อำศัยได้ทั้งกลำงวันและกลำงคืน ไม่ว่ำจะเป็นกำรอยู่อำศัยอย่ำงถำวรหรือชั่วครำว และให้
หมำยควำมรวมถึงโรงเรือน บ้ำนพักอำศัย โรงแรม หอพัก อำคำรชุด หรืออำคำรอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกันที่
สร้ำงข้ึนตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร ทั้งนี ้อำคำรที่พักอำศัยที่มีคนอยู่เกินกว่ำ 1 คนต่อพื้นที่ 3 ตำรำงเมตรถือ
ว่ำมีคนอยู่มำกเกินไป  

10.4 ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ.  2543 
ก ำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับกำรช่วยเหลือในกำรรักษำพยำบำล มี 4 ประเภท ประเภท ก ให้หน่วยบริกำร
รักษำพยำบำลโดยไม่คิดมูลค่ำ แต่ถ้ำอยู่ห้องพิเศษให้เรียกเก็บค่ำห้องพิเศษ และค่ำอำหำรพิเศษเพียงร้อยละ 
50 ได้แก่ ผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญงำนพระรำชสงครำมในทวีปยุโรป ทหำร และเจ้ำหน้ำที่ผู้ซึ่งไปร่วมรบกับ
สหประชำชำติ ณ ประเทศเกำหลี หรือสำธำรณรัฐเวียดนำม ประเภท ข ให้เรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลเพียง
ร้อยละ 50  แต่ถ้ำอยู่ห้องพิเศษจ่ำยแต็ม และค่ำอำหำรพิเศษเพียงร้อยละ 50 เช่น สมำชิกผู้บริจำคโลหิตของ
สภำกำชำดไทย 18 ครั้งขึ้นไป และอำสำสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประเภท ค. ให้หน่วยบริกำร
ช่วยเหลือเฉพำะค่ำห้องพิเศษและค่ำอำหำรพิเศษโดยให้เรียกเก็บตำมอัตรำที่ก ำหนดจำกต้นสังกัด ส่วนที่เกิน 
ให้เรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ได้แก่ ข้ำรำชกำรประจ ำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ลูกจ้ำงประจ ำของรัฐ หรือพนักงำน
ของรัฐสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น ประเภท ง. ให้หน่วยงำนบริกำรช่วยเหลือเฉพำะค่ำห้องพิเศษและ
ค่ำอำหำรพิเศษ โดยให้เรียกเก็บเพียงร้อยละ 75 สมำชิกคุรุสภำ และ ลูกเสือชำวบ้ำน 
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ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้แก่
อาสาสมัครชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2543 ก ำหนดให้ อำสำสมัคร คนต่ำงด้ำว ซึ่งได้รับอนุญำตให้อยู่ใน
รำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขให้แก่องค์กร
สังคมสงเครำะห์เอกชนโดยมิได้รับค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง และองค์กรสังคมสงเครำะห์ 
มูลนิธิ สมำคม หรือนิติบุคคล ซึ่งด ำเนินงำนสังคมสงเครำะห์โดยเอกชน สำมำรถยื่นควำมประสงค์จะให้
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขออกหนังสือรับรองให้แก่อำสำสมัคร เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรขอ
อนุญำตต่อส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองในกำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ได้ โดยองค์กรสังคม
สงเครำะห์นั้นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 

10.5 ข้อบังคับ 

ข้อบังคับที่ออกโดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ กำร
ควบคุมสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เรื่องของตลำด และ
ส่วนใหญ่เป็นกำรออกข้อบังคับที่เก่ียวกับกำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อบังคับที่
ออกในแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละต ำบล เช่น 

ข้อบังคับต าบลบ้านทาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  2540 
ก ำหนดให้ ผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรซึ่งให้ควบคุมต้องยื่นเรื่องรำวตำมแบบที่ได้ก ำหนดไว้ต่อเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น และต้องปฏิบัติและจัดสถำนที่ส ำหรับประกอบกิจกำรนั้นให้เป็นไปตำมเงื่อนไขอันเกี่ยวแก่
สุขลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำง ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ก ำหนด 

ข้อบังคับต าบลหนองบุนนาก เรื่อง การควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2539 ก ำหนดให้ผู้ที่มีควำมประสงค์จะตั้งหรือใช้สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสะสมอำหำรเป็นที่
จ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บ หรือสะสมอำหำรให้ยื่นเรื่องรำวขอรับใบอนุญำตหรือขอรับหนังสือรับรองกำร
แจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบก ำหนดไว้ กับต้องเสียค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้ง
ตำมอัตรำค่ำธรรมเนียม 

ข้อบังคับต าบลคลองประเวศ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 ก ำหนดให้
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองประเวศ อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ผู้ครอบครองสถำนที่ อำคำร 
หรือเคหสถำน ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยในสถำนที่อำคำรหรือเคหสถำนในครอบครองของตน ที่รองรับมูล
ฝอยต้องไม่รั่ว มีฝำปิดมิดชิดกันแมลงวันและสัตว์ได้ตำมแบบ ซึ่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขหรือเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นเห็นชอบ ผู้ครอบครองสถำนที่ อำคำร หรือเคหสถำน ต้องรักษำบริเวณสถำนที่ อำคำรเคหสถำนใน
ครอบครองของตน ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล มูลฝอย สิ่งเปรอะเปื้อน หรือมีกำรถ่ำยเท หรือทิ้งไว้ซึ่งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย 
สิ่งเปรอะเปื้อน ในประกำรที่ขัดต่อสุขลักษณะ 

10.6 ข้อบัญญัติ 

ข้อบัญญัติที่ออกโดยกรุงเทพมหำนครและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลของแต่ละพ้ืนที่  เกี่ยวกับ
กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ กำรควบคุมสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร กำรก ำจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย เรื่องของตลำด และส่วนใหญ่เป็นกำรออกข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรควบคุมกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อบังคับที่ออกในแต่ละพ้ืนที่ในแต่ละต ำบล และที่น่ำจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ด้ำนกำรท่องเที่ยวคือ  
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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2547 ก ำหนดให้ผู้มีหน้ำที่เสียค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ช ำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ก ำหนดในบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียม 
ท้ำยข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร ส ำหรับกำรออกใบอนุญำตให้เอกชนด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือ
ก ำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร  กำรออก
ใบอนุญำตด ำเนินกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพในลักษณะที่เป็นกำรค้ำ กำรออกใบอนุญำตจัดตั้งตลำด  
กำรออกใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร กำรออกใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำ 
ในที่หรือทำงสำธำรณะ และกำรออกหนังสือรับรองกำรแจ้งกำรจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยหรือสถำนที่สะสมอำหำร 
โดยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนครรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติกรุงเทพมหำนครนี้  และให้มีอ ำนำจ
ออกข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือประกำศ เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร 

10.7 เทศบัญญัติ  

เทศบัญญัติที่ออกโดยเทศบำลเมือง เทศบำลนคร และเทศบำลต ำบล เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ 
เช่นเดียวกับข้อบังคับและข้อบัญญัติที่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้ ตัวอย่ำงเช่น 

เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2556 
ก ำหนดห้ำมมิให้ผู้ใดจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำง
สินค้ำในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขำย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หำกผู้ใดประสงค์จะ
จ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ โดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่ใดที่หนึ่งเป็นปกติ หรือลักษณะ
วิธีกำรเร่ขำยสินค้ำ ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบพร้อมกับหลักฐำนตำมที่
เทศบำลนครรังสิตก ำหนด 
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บทที่ 4 
ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอุตสาหกรรมสาธารณสุข 

 
บทสรุปข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ด้านอุตสาหกรรมสาธารณสุขที่ส าคัญ 

อุตสำหกรรมสำธำรณสุขประเทศไทย สำมำรถผลิตบุคลำกรทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ได้อย่ำง 
มีคุณภำพ จำกรำยงำนข้อมูลสถิติแพทย์ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรแพทยสภำ ในเดือนธันวำคมปี 2563  
แพทย์ได้รับใบอนุญำต จ ำนวน 2,849 คน จำกคณะแพทยศำสตร์ในต่ำงประเทศและประเทศไทย 25 แห่ง 1 
ทั้งนี้ รำยงำนข้อมูลบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขประจ ำปี 25622 โดยกองยุทธศำสตร์และแผนงำน กระทรวง
สำธำรณสุข (ระยะเวลำรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563) ระบุว่ำ จ ำนวนบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ของกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2562 รวมทั้งประเทศ ประกอบด้วย แพทย์ 22,449 คน 
ทันตแพทย์ 6,088 คน เภสัชกร 10,277 คน พยำบำลวิชำชีพ 117,720 คน พยำบำลเทคนิค 860 คน  
นักเทคนิคกำรพทย์  4,603 คน นักรังสีกำรแพทย์  1,520 คน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  2,318 คน  
นักกำยภำพบ ำบัด 3,034 คน นักจิตวิทยำ 422 คน นักวิชำกำรสถิติ 226 คน นักวิชำกำรสำธำรณสุข  
32,789 คน นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 1,555 คน เจ้ำหน้ำที่ทันตสำธำรณสุข 6,735 คน เจ้ำหน้ำที่พนักงำน
เวชสถิติ 1,921 คน เจ้ำพนักงำนสำธรณสุข 14,064 คน และแพทย์แผนไทย 2,885 คน 

ประเทศไทยมีศักยภำพด้ำนทรัพยำกรที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity) และมี 
ควำมพร้อมเป็นแหล่งผลิตยำแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยำที่จดสิทธิบัตร เช่น ยำเม็ด ยำ
น้ ำ ยำแคปซูล ยำฉีด ยำครีม และยำผง จำกข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง สำมำรถผลิตยำดังกล่ำวได้เฉลี่ยประมำณ  
38,000 ตันต่อปี และสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยไปใช้เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร 
อำทิ อุตสำหกรรมยำสมุนไพร อุตสำหกรรมสมุนไพรแปรรูป (สำรสกัดสมุนไพรเครื่องส ำอำง ผลิตภัณฑ์สปำ) 
อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปอำหำร และยำแปรรูป เป็นต้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเริ่มพัฒนำให้มี
มำตรฐำน เพ่ิมมูลค่ำเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือสร้ำงข้อได้เปรียบและโอกำสทำงกำรตลำดของสมุนไพรไทยให้เป็น 
ที่ต้องกำรและสำมำรถส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรไปยังตลำดต่ำงประเทศ 

นอกจำกนี้  อุตสำหกรรมสำธำรณสุขกับกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กลุ่มที่สร้ำงรำยได้ดีจะมี 
ควำมเกี่ยวข้องโดยตรงในลักษณะของธุรกิจสปำ และสมุนไพรไทย และภูมิปัญญำท้องถิ่นทำงด้ำนกำรแพทย์
แผนไทย ต ำรับยำแผนไทย ต ำรำกำรแพทย์แผนไทย เมื่อพิจำรณำภำพรวมแล้วศักยภำพของทรัพยำกรบุคคล 
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ทรัพยำกรธรรมชำติด้ำนอำหำร กำรเกษตร รวมถึงเทคโนโลยี อุตสำหกรรมยำ 
วัสดุกำรแพทย์ และสมุนไพรไทย ท ำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ในอุตสำหกรรม
สำธำรณสุขอย่ำงครบวงจรในทุกมิติ ดังนั้น แนวคิดทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมสำธำรณสุขครั้งนี้ 
คือ อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย 3 อุตสำหกรรมย่อย ได้แก่ (1) กำรให้บริกำรกำรแพทย์
สมัยใหม่ (2) กำรวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และกำรวิจัยยำ – ผลิตเวชภัณฑ์ และ (3) กำรผลิตและ
จ ำหน่ำยยำ อุปกรณ์กำรแพทย์ เวชภัณฑ์ 

                                                           
1 รำยงำนขอ้มูลสถิติแพทย์ ของส ำนกังำนเลขำธิกำรแพทยสภำ https://www.tmc.or.th/pdf/แพทย์ได้รับใบอนุญำต-แยกสถำบัน-43-63.pdf 
2 รำยงำนขอ้มูลบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขประจ ำป ี2562 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/HR_report2562.pdf 
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ส ำหรับกฎหมำยและกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย  
ด้ำนอุตสำหกรรมสำธำรณสุขที่เป็นพระรำชบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรของผู้ประกอบธุรกิจ 
ในอุตสำหกรรมสำธำรณสุขควรเรียนรู้ถึงข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีกฎหมำยที่เกี่ยวกับอ ำนำจและบทบำท
หน้ำที่ของกลไกกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมสำธำรณสุขที่ต้อง
ยึดถือปฏิบัติตำม ได้แก่ พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545 พระรำชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 พระรำชบัญญัติ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 พระรำชบัญญัติกำรสำธำณสุข พ.ศ. 2535 นอกจำกนั้น กฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักด้ำนสำธำรณสุข ได้แก่ พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  
พ.ศ. 2559 พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์  พ.ศ. 2551 
พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2558 พระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 และพระรำชบัญญัติ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 ซึ่งกฎหมำยแต่ละฉบับสำมำรถ 
สรุปสำระส ำคัญหลักได้ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่มีกฎหมำยระดับรองลงมำได้แก่  
พระรำชกฤษฎีกำ 2 ฉบับ และประกำศ 130 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ คือสถำนบริกำร
สำธำรณสุขของรัฐและเอกชน สภำกำชำดไทย หน่วยบริกำรประกอบโรคศิลปะสำขำต่ำง ๆ และสถำนบริกำร
สำธำรณสุขอ่ืนที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยผู้ประกอบกำร SME ต้องด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงสิทธิของบุคคล 
ที่จะเข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงที่มีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ บุคคลที่มีสิทธิที่จะประสงค์จะใช้สิทธิ 
ให้ยื่นค ำขอลงทะเบียนต่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำนที่ก ำหนด เพ่ือเลือกหน่วยบริกำรเป็นหน่วยบริกำรประจ ำ 
บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้วให้ใช้สิทธิรับบริกำรสำธำรณสุขได้จำกหน่วยบริกำรประจ ำของตนหรือหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิในเครือข่ำยหน่วยบริกำรที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ คณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ และกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร
และส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง 

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ที่มีกฎหมำยใน
ระดับรองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง 14 ฉบับ และประกำศ 63 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ 
คือ ผู้ประกอบกำร SME ที่ด ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแพทย์แผนไทย สมุนไพรควบคุม ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ต ำรับยำต่ำง ๆ ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิ รวมไปถึงปรำชญ์ชำวบ้ำนเจ้ำของต ำรับยำ ประชำชนในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้มีมำตรกำรคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชน ชุมชนและองค์กรเอกชนตระหนั กถึง
คุณค่ำของภูมิปัญญำ กำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน มีกำรคุ้มครองต ำรับยำแผนไทย ต ำรำกำรแพทย์แผนไทย 3 ระดับ ได้แก่ ต ำรับยำแผนไทยหรือ
ต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ ต ำรับยำแผนไทยหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยทั่วไป และต ำรับยำแผนไทย
หรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์ 
แผนไทย ที่ส่งเลริมและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และก ำหนด
มำตรกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ชุมชน และองค์กร
เอกชนที่ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

https://www.dip.go.th/uploadcontent/boom_LAW/INDUST_014.pdf


รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-3 

3. พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 ที่มีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง  
12 ฉบับ และประกำศ 172 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME ที่เป็น 
ผู้จดแจ้งกำรผลิตกำรผลิตเพ่ือขำย ผู้น ำเข้ำเพ่ือขำย ผู้รับจ้ำงเพ่ือผลิตเครื่องส ำอำงเพ่ือให้ผู้ประกอบกำรด ำเนิน
ธุรกิจโดยตระหนักถึงมำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง ทั้งในด้ำน
กำรห้ำมผลิต น ำเข้ำหรือขำยเครื่องส ำอำงบำงประเภท กำรก ำหนดวัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส ำอำง 
กำรก ำหนดมำตรฐำนของสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำง ภำชนะบรรจุ กำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส ำอำง 
มำตรกำรควบคุมฉลำกและกำรโฆษณำเครื่องส ำอำงและมำตรกำรควบคุมเครื่องส ำอำงที่ไม่ปลอดภัยในกำรใช้ 
เครื่องส ำอำงปลอม และเครื่องส ำอำงผิดมำตรฐำนให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรเครื่องส ำอำง คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

4. พระราชบัญญัติผลิตภัณ ฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ที่มีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ 
กฎกระทรวง 3 ฉบับ และประกำศ 19 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้ประกอบกำร SME ที่ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้น ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ
ชุมชน ผู้ประกอบกำรขนำดย่อม ผู้ปลูกสมุนไพรควบคุม ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรนโยบำย
สมุนไพรแห่งชำติซึ่งท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ต้ำนผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชำติ และ
คณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพรท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือควบคุมและก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ด้วยระบบกำรอนุญำต กำรขึ้นทะเบียน กำรแจ้งรำยละเอียด และกำรจดแจ้ง ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตลอดจนมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร  
ซึ่งจะท ำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีควำมปลอดภัย มีคุณภำพและมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
ผู้ประกอบกำร SME สำมำรถแจ้งต่ออธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เพ่ือขอรับ 
กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรประกอบกิจกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือ  
ขอควำมช่วยเหลือในกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนกำรส่งเสริมกำรเพำะปลูก 
กำรเพำะเลี้ยง กำรส่งเสริมคุณภำพ กำรผลิต กำรจัดกำร และกำรตลำด กำรรวมตัวหรือควำมร่วมมือกัน
ระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับภำคธุรกิจหรือลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมรวมทั้งขอค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ มำตรฐำน หรือกำรเตรียมเอกสำรทำงวิซำกำรเกี่ยวกับกำรผลิตหรือกำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
กำรขอรับกำรประเมินรับรองมำตรฐำน  กำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับ กำรแจ้งรำยละเอียด หรือกำรจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิต โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย อบรมพัฒนำศักยภำพในกำรประกอบกำร ให้สำมำรถ
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 

5. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ที่มีมำแล้ว 2 ฉบับ มีกฎหมำยใน
ระดับรองลงมำ ได้แก่ กฎกระทรวง 10 ฉบับ ประกำศ 21 ฉบับ โดยที่กิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ
เป็นกิจกำรด้ำนบริกำรที่สร้ำงงำนและรำยได้แก่ประเทศเป็นจ ำนวนมำก และเป็นกิจกำรที่ได้รับควำมเชื่อมั่น
จำกผู้รับบริกำรทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศมำยำวนำน จึงมีผู้ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำร  
เพ่ือสุขภำพเพ่ิมมำกขึ้นในแต่ละปี แต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมำยก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรนี้เป็นกำรเฉพำะ  
ผู้ประกอบกิจกำร ผู้ด ำเนินกำร และผู้ให้บริกำรจ ำนวนมำกขำดควำมรู้และทักษะในกำรประกอบกิจกำร และ
กำรให้บริกำรของสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพส่วนใหญ่ไม่ได้มำตรฐำน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภำพ 
ร่ำงกำย หรือจิตใจของผู้รับบริกำร ประกอบกับมีผู้ใช้ค ำว่ำสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ เพื่อประกอบกิจกำร
แฝงอย่ำงอ่ืนอันส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่มีต่อกิจกำร  
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ สมควรมีกฎหมำยที่ก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำร 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-4 

เพ่ือสุขภำพขึ้นเป็นกำรเฉพำะ เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำนอันเป็นกำรส่งเสริม
สุขภำพของประชำชนและคุ้มครองผู้บริโภค จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

6. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่มีกำรออกมำแล้ว 4 ฉบับ โดยมีกฎหมำยในระดับ
รองลงมำ ได้แก่ กฎกระทรวง 22 ฉบับ และประกำศ 87 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ 
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ประกอบกำรสถำนพยำบำลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้ำงคืน คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม 
คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ คลินิกกำยภำพบ ำบัด คลินิกเทคนิคกำรแพทย์ คลินิกกำรแพทย์แผนไทย 
คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกประกอบโรคศิลปะ คลินิกเฉพำะทำง สหคลินิก โรงพยำบำลทั่วไป 
โรงพยำบำลทันตกรรม โรงพยำบำลกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ โรงพยำบำลกำยภำพบ ำบัด โรงพยำบำล
กำรแพทย์แผนไทย โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยำบำลเฉพำะทำง โรงพยำบำลเฉพำะ
ประเภทผู้ป่วย โดยต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดในเรื่องกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำร กำรเลิก  
กำรย้ำย กำรปิดสถำนพยำบำล กำรเพิกถอนใบอนุญำต กำรโฆษณำกิจกำรของสถำนพยำบำล รวมทั้งให้มี  
กำรก ำหนดจ ำนวนสถำนพยำบำลที่จะให้จัดตั้งได้หรือมีบริกำรทำงกำรแพทย์บำงชนิดในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งได้ 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรสถำนพยำบำล เพ่ือให้มีกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลเป็นไปใน
ลักษณะที่ให้บริกำรทำงสำธำรณสุขที่เป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงแท้จริง 

7. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ที่มีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ 
กฎกระทรวง 1 ฉบับ และประกำศ 14 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ที่ เกี่ยวข้องได้แก่  
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชำชีพแผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบกำรสถำนพยำบำล
กำรแพทย์แผนไทย เนื่องจำกปัจจุบันจ ำนวนผู้ประกอบกำรโรคศิลปะในสำขำแพทย์แผนไทยและสำขำ
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีบุคลำกรที่มีคุณสมบัติ วัยวุฒิ ควำมรู้ควำมช ำนำญเพ่ิมมำกขึ้น มีวิทยำกำรและ
เทคโนโลยีได้เจริญก้ำวหน้ำเป็นอันมำก ซึ่งมีศักยภำพเพียงพอที่จะปกครองตนเองได้  จึงแยกกำรก ำกับดูแล
และกำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยและกำรประกอบอำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
ออกจำกอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแพทย์  
แผนไทยและสำขำกำรแพทย์ไทยประยุกต์โดยจัดตั้งเป็น สภำกำรแพทย์แผนไทยขึ้น ก ำหนดและควบคุม 
กำรมำตรฐำนและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย
และควบคุมมิให้มีกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกบุคคลที่ ไม่มีควำมรู้  อันจะก่อให้ เกิดภัยและ 
ควำมเสียหำยแก่ประชำชนได้ พร้อมกับเป็นกำรสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยให้มี  
ควำมเจริญก้ำวหน้ำต่อไป 

8. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ที่มีกำรออกมำแล้ว 2 ฉบับ โดยมีกฎหมำยในระดับ
รองลงมำ ได้แก่ กฎกระทรวง 19 ฉบับ และประกำศ 142 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  ประกอบวิชำชีพพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 
ประกอบวิชำชีพทันตกรรม  ประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด ประกอบ
วิชำชีพสัตวแพทย์ ผู้น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ผู้ประกอบกำรสถำนพยำบำล ซึ่งปัจจุบันมีกำรพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีและวิทยำกำรทำงกำรแพทย์อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและขยำยตัวในด้ำนกำรค้ำ
และอุตสำหกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ผู้ประกอบกำร SME จึงต้องด ำเนินกิจกำรโดยปฏิบัติตำมกฎหมำย
ในเรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำต กำรเลิกกิจกำรและกำรโอนกิจกำร หน้ำที่ของผู้รับอนุญำต ผู้แจ้ง
รำยกำรละเอียดและผู้ขำยฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์กำรควบคุมเครื่ องมือแพทย์ กำรโฆษณำ 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลคณะกรรมกำรเครื่องมือแพทย์  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-5 

9. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่มีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง 
1 ฉบับ และประกำศ 16 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME 
ที่เป็นผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุข ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพ ผู้ประกอบ
วิชำชีพด้ำนสุขภำพ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปและผู้ป่วยวำระสุดท้ำย เพ่ือดูแลแก้ไขปัญหำด้ำนสุขภำพของ
ประชำชน รัฐจึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนมีควำมรู้เท่ำทัน มีส่วนร่วม และมีระบบเสริมสร้ำงสุขภำพ
และระวังป้องกันอย่ำงสมบูรณ์ สมควรต้องมีกฎหมำยว่ำด้วยสุขภำพแห่งชำติเพ่ือวำงกรอบและแนวทำงในกำร
ก ำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพของประเทศ รวมทั้งมีองค์กรและกลไกเพ่ือให้เกิด
กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย ซึ่งจะน ำไปสู่เป้ำหมำยในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และ
สำมำรถดูแลแก้ไขปัญหำด้ำนสุขภำพของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและท่ัวถึง ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ซึ่งมีหน้ำที่จัดท ำธรรมนูญ ว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพของประเทศให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย จัดให้มีหลักประกันและควำมคุ้มครองให้เกิดสุขภำพ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
กำรป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคำมสุขภำพ กำรบริกำรสำธำรณสุขและกำรควบคุมคุณภำพ  
กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้และกำรพัฒนำ ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์
พ้ืนบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือกอ่ืน กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรสร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ และ
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ 

10. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่มีกำรออกมำแล้ว 3 ฉบับ โดยมีกฎหมำยในระดับ
รองลงมำ ได้แก่ กฎกระทรวง 12 ฉบับ และประกำศ 61 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME ที่เป็นผู้ประกอบกำรสถำนที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ผู้ประกอบกำร
ตลำด ผู้ได้รับใบอนุญำตในกำรเก็บ ขน และก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล ผู้ประกอบ
กิจกำรสถำนพยำบำลสัตว์ ผู้ประกอบกิจกำรห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย รวมไปถึงผู้ขำยและผู้ช่วยขำย  
โดยผู้ประกอบกำรต้องตระหนักถึงเรื่องอนำมัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  ในสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ เปลี่ยนแปลงไป ท ำให้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพของผู้บริโภค ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัดและคณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนครท ำหน้ำที่ขับเคลื่อน  
กำรบังคับใช้กฎหมำยในระดับพ้ืนที่โดยค ำนึงถึงหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และก ำหนดให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นมีอ ำนำจประกำศพ้ืนที่ควบคุมเหตุร ำคำญเพ่ือระงับและจัดกำรตำมควำมจ ำเป็นมิให้เหตุร ำคำญนั้น
เกิดขึ้นอีก ตลอดจนก ำหนดให้ผู้ขออนุญำตในกิจกำรประเภทหรือบำงขนำดต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศก ำหนดก่อนที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำ
ออกใบอนุญำต เพ่ืออ ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชน 

11. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  
ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมีกฎหมำยระดับรองลงมำ ได้แก่ กฎกระทรวง 19 ฉบับ ประกำศ 33 ฉบับ และระเบียบ 
10 ฉบับ เนื่องจำกกำรน ำเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สำรเคมี และสำรเคมีอันตรำยมำใช้ใน
กระบวนกำรผลิต กำรก่อสร้ำง และบริกำร แต่ขำดกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจควบคู่กันไป ท ำให้  
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงำนในด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และก่อให้เกิด
อันตรำยจำกกำรท ำงำน จนถึงแก่บำดเจ็บ พิกำร ทุพพลภำพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจำกกำรท ำงำน  
ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีควำมรุนแรงขึ้นด้วย ประกอบกับพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ.  2541  
มีหลักกำรส่วนใหญ่เป็นเรื่องกำรคุ้มครองแรงงำนทั่วไปและมีขอบเขตจ ำกัดไม่สำมำรถก ำหนดกลไกและ



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-6 

มำตรกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงมำตรกำรควบคุม 
ก ำกับ ดูแล จัดให้มีกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือให้  
บริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนอย่ำง
เหมำะสม 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-7 

1. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ระบุถึงพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545 ที่มีกำรออกมำแล้ว 1 ฉบับ โดยมี
กฎหมำยในระดับรองลงมำ ได้แก่ พระรำชกฤษฎีกำ 2 ฉบับ ประกำศ 130 ฉบับ 

1.1 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ โดยที่มำตรำ 52 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ได้บัญญัติให้ชนชำวไทยย่อมมีสิทธิเสมอในกำรรับบริกำรสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำน และผู้ยำกไร้มีสิทธิ ได้รับ 
กำรรักษำพยำบำลจำกสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยตำมที่กฎหมำยบัญญัติ และ  
กำรให้บริกำรสำธำรณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่ำที่จะกระท ำได้และมำตรำ 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมกำรสำธำรณสุขให้ประชำชนได้รับบริกำรที่ ได้มำตรฐำนและ  
มีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง ด้วยเหตุนี้จึงต้องมำตรฐำน โดยมีองค์กรก ำกับดูแลด ำเนินกำรโดยมี ส่วนร่วมกัน
ระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนเพ่ือจัดกำรให้มีระบบกำรรักษำพยำบำลที่มีประสิทธิภำพทั้งประเทศ และให้
ประชำชนชำวไทยมีสิทธิได้รับกำรบริกำรสำธำรณสุขที่มีมำตรฐำนด้วยกันทุกคน นอกจำกนี้  เนื่องจำกใน
ปัจจุบันระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรรักษำพยำบำลมีอยู่หลำยระบบ ท ำให้มีกำรเบิกจ่ำยเงินซ้ ำซ้อน
กัน จึงสมควรน ำระบบกำรช่วยเหลือดังกล่ำวมำจัดกำรรวมกันเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในภำพรวมในด้ำนสำธำรณสุข 
มิให้เกิดกำรซ้ ำซ้อนกันดังกล่ำว และจัดระบบใหม่ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

นิยำมควำมหมำยของค ำที่เกี่ยวข้อง 

“บริกำรสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ บริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขซึ่งให้โดยตรง 
แก่บุคคลเพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรรักษำพยำบำลและกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ ที่จ ำเป็นต่อสุขภำพและกำรด ำรงชีวิต ทั้งนี้ ให้รวมถึงกำรบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบโรคศิลปะ 

“สถำนบริกำร” หมำยควำมว่ำ สถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ ของเอกชนและของ
สภำกำชำดไทย หน่วยบริกำรประกอบโรคศิลปะสำขำต่ำง ๆ และสถำนบริกำรสำธำรณสุขอ่ืนที่คณะกรรมกำร
ก ำหนดเพ่ิมเติม 

“หน่วยบริกำร” หมำยควำมว่ำ สถำนบริกำรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

“เครือข่ำยหน่วยบริกำร” หมำยควำมว่ำ หน่วยบริกำรที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเป็น
เครือข่ำยหน่วยบริกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

“ค่ำบริกำร” หมำยควำมว่ำ เงินที่ผู้รับบริกำรจ่ำยให้แก่หน่วยบริกำรในกำรรับบริกำร
สำธำรณสุขแต่ละครั้ง 

“ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือบริกำรสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร
สำธำรณสุขของหน่วยบริกำร 
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มี 9 หมวด และบทเฉพำะกำล มำตรำ 65 – 70 

หมวด 1 สิทธิการรับบริการสาธารณสุข (มาตรา 5 - 12) กล่ำวถึงสิทธิของบุคคลที่จะ
เข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงที่มีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ บุคคลที่มีสิทธิที่จะประสงค์จะใช้สิทธิ  
ให้ยื่นค ำขอลงทะเบียนต่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำนที่ก ำหนด เพ่ือเลือกหน่วยบริกำรเป็นหน่วยบริกำรประจ ำ 
บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้วให้ใช้สิทธิรับบริกำรสำธำรณสุขได้จำกหน่วยบริกำรประจ ำของตนหรือหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิในเครือข่ำยหน่วยบริกำรที่เกี่ยวข้อง หรือจำกหน่วยบริกำรอ่ืนที่หน่วยประจ ำบริกำรของตนหรือ
เครือข่ำยหน่วยบริกำรที่เกี่ยวข้องส่งต่อ ส ำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริกำรเข้ำรับบริกำรครั้งแรก
ที่ใดก็ได้ และให้หน่วยบริกำรที่ให้บริกำรแก่บุคคลดังกล่ำวจัดให้บุคคลนั้นลงทะเบียนเลือกหน่วยบริกำรประจ ำ
และแจ้งให้ส ำนักงำนทรำบ ส ำหรับขอบเขตสิทธิรับบริกำรสำธำรณสุขของบุคคลให้ใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติ 

หมวด 2 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (มาตรา 13 - 23) ที่กล่ำวถึง
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขเป็นประธำน
กรรมกำร ปลัดกระทรวงกลำโหม ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
ปลัดกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนงบประมำณ ผู้แทนเทศบำล1 คน องค์กำรบริกำรส่วนจังหวัด 1 คน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 1 คน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน 1 คน โดยให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นกำรแสวงหำผลก ำไรและด ำเนิน
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ องค์กรละ 1 คน โดยกำรเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละ 1 คนและให้ผู้แทน
ดังกล่ำวคัดเลือกกันเองให้เหลือจ ำนวน 5 คน ผู้แทน ผู้ประกอบอำชีพด้ำนสำธำรณสุขจ ำนวน 5 คน ได้แก่ 
ผู้แทนแพทยสภำ สภำกำรพยำบำล สภำเภสัชกรรม ทันตแพทยสภำ และสมำคมโรงพยำบำลเอกชน ด้ำนละ   
1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 7 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนประกันสุขภำพ 
กำรแพทย์และสำธำรณสุข กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ทำงเลือก กำรเงิน กำรคลัง กฎหมำยและ
สังคมศำสตร์ ด้ำนละ 1 คน 

คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือให้ปฏิบัติหน้ำที่ (1) ก ำหนดมำตรฐำน
กำรให้บริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร และเครือข่ำยหน่วยบริกำร และก ำหนดมำตรกำรในกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับหลักประกันสุขภำพแห่งชำติให้มีประสิทธิภำพ (2) ให้ค ำแนะน ำต่อรัฐมนตรีในกำรแต่งตั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ออกกฎกระทรวงและประกำศเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ (3) ก ำหนดประเภทและขอบเขต
ในกำรให้บริกำรสำธำรณสุขที่จ ำเป็นต่อสุขภำพและกำรด ำรงชีวิต และอัตรำค่ำบริกำรสำธำรณสุขตำม  
มำตรำ 5 (4) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรกองทุน (5) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขในกำรถอดถอนเลขำธิกำรตำมมำตรำ 31 และก ำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมของ
เลขำธิกำรตำมมำตรำ 32 (6) ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรรักษำเงินกองทุน รวมทั้ง
กำรจัดหำผลประโยชน์ตำมมำตรำ 40 (7) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจ่ำยเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น (8) สนับสนุนและประสำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ได้ตำมควำมพร้อม ควำมเหมำะสมและควำมต้องกำร  
(9) สนับสนุนและก ำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภำคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ด ำเนินกำรแสวงหำผลก ำไร ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ได้ตำมควำมพร้อม 
ควำมเหมำะสม และควำมต้องกำร (10) ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ให้บริกำรและ
ผู้รับบริกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข (11) ก ำหนดหลักเกณฑ์
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เกี่ยวกับกำรลงโทษปรับทำงปกครองและกำรเพิกถอนกำรขึ้นทะเบียน (12) จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับผลงำนและ
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งบัญชีและกำรเงินทุกประเภทของคณะกรรมกำร แล้วรำยงำนต่อ
คณะรัฐมนตรี สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒิสภำ (13) จัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็น
โดยทั่วไปจำกผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรเป็นประจ ำทุกปี (14) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่พระรำชบัญญัติหรือ
กฎหมำยอื่นก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหรือตำมท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

หมวด 3 ส านักงานหลักประกันสุขภาพ (มาตรา 24 - 37) ให้มีส ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ ฐำนะเป็นนิติบุคคลอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรี ให้ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติมีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำน 
คณะอนุกรรมกำรของคณะกรรมกำรดังกล่ำว และคณะกรรมกำรสอบสวน (1) เก็บ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำรบริกำรสำธำรณสุข (2) จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริกำร หน่วยบริกำร และเครือข่ำย
หน่วยบริกำร (3) บริหำรกองทุนให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด (4) จ่ำยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือบริกำร
สำธำรณสุขตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดให้แก่หน่วยบริกำรและเครือข่ำยหน่วยบริกำรตำมมำตรำ 46  
(5) ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพ่ือบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร  
(6) ด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนมีหน่วยบริกำรประจ ำ และกำรขอเปลี่ยนหน่วยบริกำรประจ ำ รวมทั้ง
ประชำสัมพันธ์เพ่ือให้ประชำชนทรำบข้อมูลของหน่วยบริกำร (7) ก ำกับดูแลหน่วยบริกำรและเครือข่ำยหน่วย
บริกำรในกำรให้บริกำรสำธำรณสุขให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรก ำหนด และอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเสนอเรื่องร้องเรียน (8) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่ำง  ๆ (9) ก่อตั้งสิทธิ์ มีสิทธิ
ครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่ำง ๆ (10) เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรในกำรด ำเนินกิจกำรของ
ส ำนักงำน (11) มอบให้องค์กรอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนท ำกิจกำรที่อยู่ภำยในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน (12) จัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับผลงำนและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรควบคุม
คุณภำพและมำตรฐำน และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน (13) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่พระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำย
อ่ืนบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนหรือตำมที่คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพและ
มำตรฐำนมอบหมำยส ำนักงำนมีเลขำธิกำรเป็นผู้รับผิดชอบกำรบริหำรกิจกำรของส ำนักงำนให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนด นโยบำย มติ และประกำศของคณะกรรมกำรและเป็นผู้บังคับบัญชำ
เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงของส ำนักงำนทุกต ำแหน่ง 

หมวด 4 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (มาตรา 38 - 43) ที่กล่ำวถึงกำรจัดตั้ง
กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำร
สำธำรณสุขของหน่วยบริกำร เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง
และมีประสิทธิภำพ ให้ใช้จ่ำยเงินกองทุนโดยค ำนึงกำรพัฒนำกำรบริกำรสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่ที่ไม่มีหน่วย
บริกำรเพียงพอ มีกำรกระจำยหน่วยบริกำรอย่ำบไม่เหมำะสม กองทุนประกอบด้วย (1) เงินที่ได้รับจำก
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (2) เงินที่ได้รับจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) เงินที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุขตำมพระรำชบัญญัตินี้ (4) เงินค่ำปรับทำงปกครองตำมพระรำชบัญญัตินี้  (5) เงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคหรือมอบให้แก่กองทุน (6) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจำกเงินหรือทรัพย์สินของ
กองทุน (7) เงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่กองทุนได้รับมำในกิจกำรของกองทุน (8) เงินสมทบอ่ืนตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ 

หมวด 5 หน่วยบริการและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข (มาตรา 44 - 47) ที่กล่ำวถึง
หน้ำที่ของส ำนักงำนโดยให้ส ำนักงำนให้มีกำรขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำรและเครือข่ำยหน่วยบริกำรแล้ว  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-10 

ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยบริกำรประจ ำ และให้หน่วย
บริกำรมีหน้ำที่ (1) ให้บริกำรสำธำรณสุข รวมทั้งกำรใช้วัคซีน ยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในกำรรักษำที่ได้มำตรฐำน
และมีคุณภำพ โดยให้ควำมเสมอภำคและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรสำธำรณสุขที่จ ำเป็น ตลอดจน
เคำรพในส่วนบุคคล ในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และควำมเชื่อทำงศำสนำ (2) ให้ข้อมูลกำรบริกำรสำธำรณสุข
ของผู้รับบริกำรตำมที่ผู้รับบริกำรร้องขอและตำมประกำศที่กำรก ำหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยและผู้รับบริกำร
โดยไม่บิดเบือน ทั้งในเรื่องผลกำรวินิจฉัย แนวทำง วิธีกำร ทำงเลือก และผลในกำรรักษำ รวมทั้งผลข้ำงเคียง  
ที่อำจเกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้รับบริกำรตัดสินใจในกำรเลือกรับบริกำรหรือถูกส่งต่อ (3) ให้ข้อมูลที่เกี่ย วกับชื่อแพทย์ 
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข หรือผู้รับผิดชอบในกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่องทำงด้ำนสุขภำพกำยและสังคม แก่ญำติหรือผู้ที่
ใกล้ชิดกับผู้รับบริกำรอย่ำงเพียงพอก่อนจ ำหน่ำยผู้รับบริกำรออกจำกหน่วยบริกำรหรือเครือข่ำยหน่วยบริกำร 
(4) รักษำควำมลับของผู้รับบริกำรจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม (1) และ (2) อย่ำงเคร่งครัด เว้นแต่เป็นกำร
เปิดเผยต่อเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย (5) จัดท ำระบบข้อมูลกำรให้บริกำรสำธำ รณสุข เพ่ือสะดวกต่อ 
กำรตรวจสอบคุณภำพและบริกำร รวมทั้งกำรขอรับค่ำใช้จ่ำยเพ่ือบริกำรสำธำรณสุข หน่วยบริกำรและ
เครือข่ำยหน่วยบริกำร และหน่วยบริกำรที่รับส่งต่อผู้รับบริกำรมีสิทธิ์ได้รับค่ำใช้จ่ำย เพ่ือบริกำรสำธำรณสุข
จำกกองทุนตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

หมวด 6 คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (มาตรา 48 - 53) 
ที่กล่ำวถึงองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร โดยให้มีคณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพและ
มำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข ประกอบด้วย อธิบดีกรมกำรแพทย์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ประธำนสถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล และผู้อ ำนวยกำรกองกำรประกอบโรคศิลปะ ผู้แทน
แพทยสภำ ผู้แทนสภำกำรพยำบำล ผู้แทนทันตแพทยสภำ ผู้แทนสภำเภสัชกรรม และผู้แทนสภำทนำยควำม 
ผู้แทนโรงพยำบำลเอกชนที่เป็นสมำชิกของสมำคมโรงพยำบำลเอกชน  1 คน และผู้แทนเทศบำล 1 คน 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 คน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 คน องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน 1 คน 
โดยให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง ผู้แทนประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล
และผดุงครรภ์ ทันตกรรม และเภสัชกรรม วิชำชีพละ 1 คน ผู้แทนรำชวิทยำลัยแพทย์เฉพำะทำงสำขำสูตินรี
เวช สำขำศัลยกรรม สำขำอำยุรกรรม และสำขำกุมำรเวชกรรม สำขำละ 1 คน ผู้แทนประกอบโรคศิลปะสำขำ
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่กำรแสวงหำผลก ำไร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ ำนวน 6 คน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ (1) ควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนหน่วยบริกำรและ
เครือข่ำยหน่วยบริกำรตำมมำตรำ 45 (2) ก ำกับดูแลกำรให้บริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำรให้มีคุณภำพ
และมำตรฐำนในกรณีที่หน่วยบริกำรนั้น ๆ มีกำรให้บริกำรในส่วนที่สูงกว่ำบริกำรสำธำรณสุขตำมมำตรำ 5 (3) 
ก ำหนดมำตรกำรควบคุมและส่งเสริมคุณภำพและมำตรฐำนหน่วยบริกำรและเครือข่ำยหน่วยบริกำร (4) 
เสนอแนะอัตรำรำคำกลำงของโรคทุกโรคต่อคณะกรรมกำรเพ่ือประกอบกำรวำงหลักเกณฑ์ก ำหนดค่ำใช้จ่ำย
เพ่ือบริกำรสำธำรณสุขให้แก่หน่วยบริกำรตำมมำตรำ 46 (5) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
ร้องเรียนของผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิจำกกำรใช้บริกำร และวิธีพิจำรณำเรื่องร้องเรียนดังกล่ำว รวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิจำกกำรใช้บริกำร และก ำหนดหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้
ประชำชนสำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นอิสระจำกผู้ถูกร้องเรียน (6) รำยงำนผลกำรตรวจ
ตรำและกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนหน่วยบริกำรและเครือข่ำยหน่วยบริกำรต่อคณะกรรมกำร พร้อมทั้ง
แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและติดตำมประเมินผลในเรื่องกำรปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำน 
(7) สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจตรำและกำรควบคุมก ำกับหน่วยบริกำรและเครือข่ำย
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หน่วยบริกำร (8) จ่ำยเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้รับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำลโดยหำ
ผู้กระท ำผิดมิได้ หรือหำผู้กระท ำผิดได้แต่ผู้รับบริกำรไม่ได้รับค่ำเสียหำยภำยในระยะเวลำอันสมควรตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด (9) สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำระบบเผยแพร่ข้อมูลแก่
ประชำชนเพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรเข้ำรับบริกำรสำธำรณสุขปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่พระรำชบัญญัตินี้
หรือกฎหมำยอ่ืนก ำหนด ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนหรือตำมที่
คณะกรรมกำรมอบหมำย (10) มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบัติตำมที่คณะกรรมกำร
ควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนมอบหมำยได้ 

หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 54 - 56) ที่กล่ำวถึงอ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และกำรแสดงบัตรประจ ำตัวบุคคลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
โดยสำมำรถเข้ำไปในสถำนที่ของหน่วยบริกำร หรือของเครือข่ำยหน่วยบริกำรในระหว่ำงเวลำท ำกำร  
เพ่ือตรวจสอบ สอบถำมข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสำรหลักฐำน ถ่ำยภำพ ถ่ำยส ำเนำ หรือ 
น ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ หรือกระท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมสมควรเพอให้ได้ข้อเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติกำร
ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในกำรด ำเนินกำร ถ้ำพบกำรกระท ำควำมผิดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจยึด
หรอือำยัดเอกสำรหลักฐำน ทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพ่ือใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

หมวด 8 การก ากับมาตรฐานหน่วยบริการ (มาตรา 57 - 62) ที่กล่ำวถึงกำรก ำกับ
มำตรฐำนหน่วยบริกำรดังนี้ กรณีที่ส ำนักงำนตรวจพบว่ำหน่วยบริกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร
สำธำรณสุขที่ก ำหนดให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำน เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนพิจำรณำโดยให้คณะกรรมกำรสอบสวนเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และให้มีอ ำนำจ
ขอให้หน่วยบริกำรเครือข่ำยหน่วยบริกำร ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือชี้แจงข้อ เท็จจริงมำให้
ถ้อยค ำ หรือส่งเอกสำรหลักฐำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำได้ เมื่อปรำกฎว่ำหน่วยบริกำรใดไม่ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด ให้คณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนด ำเนินกำร (1) ในกรณีที่เป็นกำรกระท ำ
โดยไม่เจตนำให้มีค ำสั่งเตือนให้ปฏิบัติโดยถูกต้อง (2) ในกรณีที่มีเจตนำกระท ำผิด ให้มีค ำสั่งให้หน่วยบริกำรนั้น
ช ำระค่ำปรับทำงปกครองเป็นจ ำนวนไม่เกิน 100,000 บำท ส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดแต่ละครั้ง (3) แจ้งต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีกำรสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขำดข้อกล่ำวหำ หรือข้อกล่ำวโทษผู้ประกอบวิชำชีพ
ทำงด้ำนสำธำรณสุขซึ่งอำจมีส่วนรับผิดชอบในกำรกระท ำผิดของหน่วยบริกำร และให้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
ในกรณีที่ผู้กระท ำผิดเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกรณีพบควำมผิดที่ผู้รับบริกำรผู้ใดไม่ได้รับควำมสะดวกตำมสมควร
หรือตำมสิทธิที่จะได้รับบริกำรสำธำรณสุขที่ก ำหนดตำมพระรำชบัญญัตินี้จำกหน่วยบริกำรหรือหน่ วยบริกำร
เรียกเก็บค่ำบริกำรจำกตนโดยไม่มีสิทธิที่จะเก็บหรือเรียกเก็บเกินกว่ำอัตรำที่คณะกรรมกำรก ำหนด หรือ  
ไม่ได้รับค่ำเสียหำยที่ เกิดขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำลของหน่วยบริกำรภำยในระยะเวลำอันสมควร ให้
คณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนมีอ ำนำจด ำเนินกำร (1) ตักเตือนเป็นหนังสือให้หน่วยบริกำรนั้น
ปฏิบัติต่อผู้ร้องเรียนให้เหมำะสมหรือถูกต้องตำมสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรียนนั้น ส ำหรับกรณีร้องเรียนว่ำ
หน่วยบริกำรไม่อ ำนวยควำมสะดวก หรือไม่ปฏิบัติตำมสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรียน (2) ออกค ำสั่งเป็นหนังสือ
ให้หน่วยบริกำรนั้นคืนเงินค่ำบริกำรส่วนเกินหรือที่ ไม่มีสิทธิเรียกเก็บให้แก่ผู้ร้องเรียนพร้อมดอกเบี้ย 
ร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่เก็บค่ำบริกำรนั้นจนถึงวันที่จ่ำยเงินคืนกรณีที่พบกำรกระท ำควำมผิดร้ำยแรงหรือ
เกิดซ้ ำหลำยครั้ง ให้เลขำธิกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร  
(1) สั่งเพิกถอนกำรขึ้นทะเบียนของหน่วยบริกำรนั้น (2) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำนพยำบำลเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น (3) แจ้งต่อรัฐมนตรีผู้ก ำกับดูแลเพ่ือให้มี
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กำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้บริหำรของหน่วยบริกำรในกรณีที่เป็นสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ (4) แจ้งต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีกำรสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขำดข้อกล่ำวหำหรือข้อกล่ำวโทษผู้ประกอบวิชำชีพ
ทำงด้ำนสำธำรณสุขซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในกำรกระท ำผิดของหน่วยบริกำร และให้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยใน
กรณีท่ีผู้กระท ำควำมผิดเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

หมวด 9 บทก าหนดโทษ (มาตรา 63 - 64) ที่กล่ำวถึงโทษที่จะได้รับในควำมผิดแต่ละ
ประเภทดังนี้  (1) ผู้ใดฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรควบคุมคุณภำพและ
มำตรฐำน คณะอนุกรรมกำรของคณะกรรมกำรดังกล่ำว คณะกรรมกำรสอบสวน หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำม
มำตรำ 22 มำตรำ 52 มำตรำ 57 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือ 
ทั้งจ ำทั้งปรับ (2) ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมมำตรำ 55 วรรคสำม ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำ 
ทั้งปรับ 

3) การบังคับใช้กฎหมายและการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  กับออกกฎกระทรวงและประกำศ  
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

4) ผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ สถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ เอกชน 
สภำกำชำดไทย หน่วยบริกำรประกอบโรคศิลปะสำขำต่ำง ๆ และสถำนบริกำรสำธำรณสุขอ่ืนที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด บุคคลผู้มีสิทธิได้รับบริกำรสำธำรณสุข 

1.2 พระราชกฤษฎีกา 

1) พระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข 
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2556 ที่กล่ำวถึงกำรใช้สิทธิรับบริกำร
สำธำรณสุข ดังต่อไปนี้ (1) ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พนักงำนเทศบำล พนักงำนส่วนต ำบลและ
ลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกเทศมนตรี และ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (3) ผู้รับบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(4) พนักงำนหรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนดเพ่ิมเติม และให้
บุคคลในครอบครัวของพนักงำน หรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิบริกำรสำธำรณสุขตำม
พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545 ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งยกให้เป็นบุญธรรม
ของผู้อ่ืน รวมไปถึงบุคคลในครอบของพนักงำน หรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิรับบริกำร
สำธำรณสุขตำมกฎหมำยอ่ืน เว้นแต่สิทธิรับบริกำรสำธำรณสุขนั้นต่ ำกว่ำสิทธิรับบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 
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2) พระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้บิดามารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของครูใหญ่
หรือครูโรงเรียนเอกชนใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549 ที่กล่ำวถึง กำรใช้สิทธิรับบริกำรสำธำรณสุขของครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชน และ
บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย รวมไปถึง บิดำมำรดำ คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย
ของครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนซึ่งมีฐำนะดังต่อไปนี้  

(ก) ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร  
(ข) พนักงำนหรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ค) พนักงำนหรือลูกจ้ำงของรัฐวิสำหกิจ 
(ง) เป็นผู้ซึ่ งปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยงำนอ่ืนของรั ฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่มีสิทธิได้รับกำร

รักษำพยำบำลโดยใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณ 
(จ) เป็นผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม หรือระเบียบรวมทั้งสวัสดิกำรที่

โรงเรียนเอกชนได้ให้สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลแก่บุคคลดังกล่ำว 

1.3 ประกาศ 

1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 10) ที่กล่ำวถึง ขอบเขตกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค ดังต่อไปนี้  

(1) กำรตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหำภำวะเสี่ยงต่อกำรเสียสุขภำพและศักยภำพที่เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(2) กำรสร้ำงเสริมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรให้ควำมรู้ และ
กำรสำธิตเพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 

(3) กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน กำรใช้ยำ และกำรท ำหัตถกำรเพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 

(4) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกัน โรคที่ มี ลั กษณะเป็นรำยโครงกำรดั งนี้  (ก )  
กำรด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมป้องกันโรค เช่น กำรให้ค ำปรึกษำกำรคัดกรอง กำรค้นหำผู้มีภำวะ
เสี่ยง กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน กำรใช้ยำ กำรท ำหัตถกำร กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น (ข) กำรสร้ำงเสริม
สุขภำพและป้องกันโรคในส่วนค่ำด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร (ค) กำรพัฒนำศักยภำพบุคคล 
ที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 

ทั้งนี้  ไม่รวมถึงกำรเฝ้ำระวังโรค และกำรป้องกันไม่ให้ผู้ที่ป่วยมีอำกำรแทรกซ้อน หรือ 
กำรชะลอควำมรุนแรงของกำรป่วย โดยให้ถือว่ำบริกำรดังกล่ำวเป็นกิจกรรมด้ำนกำรรักษำพยำบำล 

2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562 ให้ควำมหมำยดังนี้  

“กำรแพทย์แผนไทย” กระบวนกำรทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับกำรตรวจ วินิจฉัย บ ำบัด รักษำ 
หรือป้องกันโรค หรือกำรส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพของมนุษย์ กำรผดุงครรภ์ กำรนวดไทย และให้หมำยควำม
รวมถึงกำรเตรียมกำรผลิตยำแผนไทย และกำรประดิษฐ์อุปกรณ์ และ เครื่องมือทำงกำรแพทย์ ทั้งนี้ โดยอำศัย
ควำมรู้หรือต ำรำที่ได้ถ่ำยทอดและพัฒนำสืบต่อกันมำ  
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“กรรมวิธีกำรแพทย์แผนไทย” กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับกำรแพทย์แผนไทย ที่สภำกำรแพทย์
แผนไทยก ำหนด หรือรับรอง แล้วแต่กรณี  

“ผู้มีสิทธิ” ผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ มีสิทธิสำมำรถเข้ำรับ
บริกำรกำรแพทย์แผนไทยได้ที่หน่วยบริกำรประจ ำ หรือหน่วยบริกำรปฐมภูมิ หรือหน่วยบริกำรร่วมให้บริกำร 
เว้นแต่กรณีที่หน่วยบริกำรข้ำงต้นไม่มี กำรจัดบริกำรกำรแพทย์แผนไทยไว้ ให้หน่วยบริกำรนั้นส่งต่อไปยัง
หน่วยบริกำรอื่นที่ได้มีกำรจัดบริกำร กำรแพทย์แผนไทย  

ประเภทและขอบเขตของบริกำรสำธำรณสุขด้ำนกำรแพทย์แผนไทยที่ผู้มีสิทธิจะได้รับ 
ในหน่วยบริกำร รวมทั้งที่หน่วยบริกำรจัดให้ที่บ้ำนและในชุมชน ได้แก่  (1) บริกำรตรวจและวินิจฉัยโรค  
(2) บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ได้แก่ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพมำรดำก่อนคลอด กำรให้ควำมรู้และ
หรือกำรปรับพฤติกรรมสุขภำพบุคคลด้วยกำรแพทย์แผนไทย กำรให้ยำจำกสมุนไพร ยำแผนไทย หรือกรรมวิธี
กำรแพทย์แผนไทย รวมทั้งกำรนวด อบ ประคบตำมที่ระบุไว้ในต ำรำกำรแพทย์แผนไทยที่ได้ถ่ำยทอดและ
พัฒนำสืบต่อกันมำ (3) บริกำรบ ำบัด รักษำ และฟ้ืนฟูสุขภำพ ได้แก่ กำรรักษำด้วยยำจำกสมุนไพรหรือ 
ยำแผนไทย กำรฟ้ืนฟูสุขภำพผู้ป่วยและมำรดำหลังคลอด กำรบริกำรด้วยกรรมวิธีกำรแพทย์แผนไทย รวมทั้ง
กำรนวด อบ ประคบ ตำมที่ระบุ ไว้ในต ำรำกำรแพทย์แผนไทยที่ได้ถ่ำยทอดและพัฒนำสืบต่อกันมำ ทั้งนี้ กำร
รับบริกำรสำธำรณสุขด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ต้องเป็นไปตำมข้อบ่งชี้ทำงกำรแพทย์  หรือแนวทำงเวชปฏิบัติ
ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย โดยประธำนกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเป็นผู้รักษำกำรตำมประกำศนี้และ
ให้มีอ ำนำจวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้ 

3) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ 
การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ.  2554  
ที่กล่ำวถึง  

(1) หลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภำพ วัตถุประสงค์
ของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ดังนี้  

(1.1) เพ่ือให้คนพิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพใน
เขตพ้ืนที่จังหวัด ได้รับบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ที่จ ำเป็นต่อสุขภำพจำกหน่วยบริกำร  
สถำนบริกำร หรือองค์กรอ่ืน ๆ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกำยอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับบริกำรทำง
กำรแพทย์ ในกรณีที่มีผลกำรตรวจวินิจฉัยหรือมีข้อบ่งขี้ทำงกำรแพทย์ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และรำยกำรที่
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติประกำศก ำหนด หรือรำยกำรอ่ืนที่ ได้รับควำมเห็นชอบจำ
คณะอนุกรรมกำรหลักประกันสุขภำพระดับเขตพ้ืนที่  

(1.2) เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำระบบบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพของหน่วยบริกำรทุกระดับ
ในจังหวัดนั้น ให้สำมำรถจัดบริกำรและอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำรให้ครอบคลุม และตอบสนองต่อควำม
จ ำเป็นของคนพิกำร ผู้สูงอำยุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพในท้องถิ่นชุมชน
ได้มำกขึ้น  

(1.3) เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟ้ืนฟู
สมรรถภำพคนพิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพในระดับชุมชน และ 
ในครอบครัวที่สำมำรถเชื่อมโยงกับระบบบริกำรของหน่วยบริกำรอย่ำงทั่วถึงในเขตจังหวัดนั้น 
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(1.4) เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพและควำมเข้มแข็งขององค์กรคนพิกำร และ
องค์กรผู้สูงอำยุ และองค์กรอ่ืน ๆ ให้สำมำรถร่วมมือกับหน่วยบริกำรและมีส่วนร่วมดูแลสุขภำพช่วยเหลือคน
พิกำร ผู้สูงอำยุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้วยกันเองได้ในระยะยำว  

(1.5) เพ่ือสนับสนุนให้คนพิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพได้รับบริกำรข้ันพื้นฐำนให้สำมำรถด ำรงชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงอิสระ  

(1.6) เพ่ือสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหรือพัฒนำกองทุนพ้ืนฟูสมรรถภำพให้มี
ประสิทธิภำพ ทั้งนี้  ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ำใช้จ่ำยทั้ งหมดของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภำพในรอบ
ปีงบประมำณนั้น 

(2) เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟ้ืนฟูสมรรภำพ ประกอบไปด้วย  

(2.1) เงินที่ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ในส่วนของกำรสนับสนุน
ระบบบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพที่จ ำเป็นต่อสุขภำพ ที่คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ หรือส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติก ำหนด 

(2.2) เงินสมทบที่ได้รับจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในสัดส่วนที่เท่ำกับหรือมำกกว่ำที่
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติจัดสรรให้  

(2.3) เงินสมทบจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ชุมชน กองทุนชุมชนหรือประชำชน
ที่ใช้บริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพท่ีจ ำเป็นต่อสุขภำพ 

(2.4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคหรือมอบให้แก่กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภำพ  

(2.5) รำยได้อ่ืน ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมำในกิจกำรของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

(3) คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ประกอบไปด้วย  

(3.1) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นที่ปรึกษำ 

(3.2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติสำขำเขตพ้ืนที่ เป็นที่ปรึกษำ  

(3.3) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นประธำนกรรมกำร  

(3.4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติสำขำจังหวัด เป็นรองประธำน
กรรมกำร  

(3.5) ท้องถิ่นจังหวัด  

(3.6) พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  

(3.7) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จ ำนวน 1 คน  

(3.8) ผู้แทนสภำคนพิกำรทุกประเภทหรือองค์กรหรือชมรมคนพิกำรในจังหวัด จ ำนวน 
1 คน  

(3.9) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์หรือโรงพยำบำลทั่วไปจ ำนวน 1 คน 

(3.10) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลชุมชน จ ำนวน 1 คน  
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(3.11) ผู้อ ำนวยกำรหน่วยบริกำรประจ ำที่ไม่สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 1 คน 

(3.12) แพทย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู จ ำนวน 1 คน  

(3.13) นักกำยภำพบ ำบัดหรือนักกิจกรรมบ ำบัด หรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่เกี่ยวข้อง
จ ำนวน 1 คน  

(3.14) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวน 1 คน 

(3.15) นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 คน 

(3.16) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่
ได้รับมอบหมำย เป็นเลขำนุกำร  

(3.17) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติสำขำเขตพ้ืนที่ที่ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติสำขำเขตพ้ืนที่มอบหมำย เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

(3.18) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สำขำจังหวัดที่ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติสำขำจังหวัดมอบหมำย เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร โดยมีหน้ำที่  

- บริหำรจัดกำรกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภำพให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใสต ำม
วัตถุประสงค์ของกองทุนในข้อ 4 

- จัดท ำข้อมูลและแผนกำรพัฒนำกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภำพ โดยบูรณำกำร
เชื่อมโยงกับภำคีที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กองทุนหลั กประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ หน่วยบริกำรปฐมภูมิ องค์กรคนพิกำร ส ำนักงำนพัฒนำควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
เป็นต้น 

- ด ำเนินกำรให้คนพิกำร ผู้สูงอำยุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จ ำเป็นต้องได้รับ 
กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพในพ้ืนที่จังหวัดเข้ำถึงบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

- รับผิดชอบกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรจัดท ำบัญชี 
กำรเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ให้เป็นไปตำมท่ีส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติก ำหนด 
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2. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
จำกข้อมูลคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ระบุถึงพระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์

แผนไทย พ.ศ. 2542 มี 1 ฉบับ ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมีกฎหมำยระดับรองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง 14 ฉบับ 
ประกำศ 63 ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 116 ตอนที่ 120ก ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2542 
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2543 เพื่อให้มีมำตรกำรคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชน ชุมชนและ
องค์กรเอกชนตระหนัก ถึงคุณค่ำของภูมิปัญญำ กำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ 
พัฒนำ และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
พ.ศ. 2542 ประกอบไปด้วย  

นิยามความหมายของค ำที่เก่ียวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 3) ได้แก่  

“ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ พ้ืนควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรแพทย์ 
แผนไทย 

“กำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับกำรตรวจวินิจฉัย 
บ ำบัด รักษำ หรือป้องกันโรค หรือกำรส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพของมนุษย์หรือสัตว์ กำรผดุงครรภ์  
กำรนวดไทย และให้หมำยควำมรวมถึงกำรเตรียมกำรผลิตยำแผนไทย และกำรประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทำงกำรแพทย์ ทั้งนี้ โดยอำศัยควำมรู้หรือต ำรำที่ได้ถ่ำยทอดและพัฒนำสืบต่อกันมำ 

“ต ำรำกำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ หลักวิชำกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรแพทย์แผนไทย 
ทั้งท่ีได้บันทึกไว้ในสมุดไทย ใบลำน ศิลำจำรีก หรือวัสดุอ่ืนใดหรือที่มิได้มีกำรบันทึกกันไว้แต่เป็นกำรเรียนรู้หรือ
ถ่ำยทอดสืบต่อกันมำไม่ว่ำด้วยวิธีใด 

“ยำแผนไทย” หมำยควำมว่ำ ยำที่ได้จำกสมุนไพรโดยตรงหรือที่ได้จำกกำรผสมปรุง หรือ 
แปรสภำพสมุนไพร และให้หมำยควำมรวมถึงยำแผนโบรำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ 

“ต ำรับยำแผนไทย” หมำยควำมว่ำ สูตรซึ่งระบุกรรมวิธีกำรผลิตและส่วนประกอบสิ่งปรุงที่มี
ยำแผนไทยรวมอยู่ด้วยไม่ว่ำสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด 

“สมุนไพร” หมำยควำมว่ำ พืช สัตว์ จุลชีพ ธำตุวัตถุ สำรสกัดดั้งเดิมจำกพืชหรือสัตว์ที่ใช้หรือ 
แปรสภำพหรือผสมหรือปรุงเป็นยำหรืออำหำรเพ่ือกำรตรวจวินิจฉัย บ ำบัด รักษำ หรือป้องกันโรค หรือส่งเสริม
สุขภำพร่ำงกำยของมนุษย์หรือสัตว์ และให้หมำยควำมรวมถึงถิ่นก ำเนิดหรือถิ่นที่อยู่ของสิ่งดังกล่ำวด้วย 

“สมุนไพรควบคุม” หมำยควำมว่ำ สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดให้เป็นสมุนไพร
ควบคุม 
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“เขตอนุรักษ์” หมำยควำมว่ำ เขตป่ำสงวนแห่งชำติ เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ เขตอุทยำนแห่งชำติ และเขตพ้ืนที่คุ้มครองอย่ำงอ่ืนเพ่ือสงวนและรักษำสภำพ
ธรรมชำติตำมท่ีมีกฎหมำยก ำหนด 

“สำรสกัดดั้งเดิม” หมำยควำมว่ำ สำรธรรมชำติที่ยังมิได้ปรุงแต่งหรือต่อเติมโมเลกุลตำม
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จนเกิดเป็นสำรใหม่ 

“แปรรูปอย่ำงหยำบ” หมำยควำมว่ำ กำรปรุงแต่งหรือเปลี่ยนแปลงสภำพหรือคุณสมบัติของ
สมุนไพร ท ำให้ได้สำรสกัดแบบรวมด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมและแบบที่พัฒนำขึ้น โดยมิได้สกัดแยกสำรบริสุทธิ์
เป็นรำยชนิดหรือรำยตัว' 

“ผู้สืบทอดต ำรับยำแผนไทยหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้รับ 
กำรถ่ำยทอดต ำรับยำแผนไทยหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยจำกผู้คิดค้น ผู้ปรับปรุง หรือผู้พัฒนำสิ่งดังกล่ำว 
หรือได้เล่ำเรียนสืบต่อกันมำโดยไม่ทรำบผู้คิดค้น ผู้ปรับปรุงหรือผู้พัฒนำสิ่งดังกล่ำว หรือผู้ซึ่งได้รับมอบสิ่ง
ดังกล่ำวจำกบุคคลอื่น 

“ผู้ทรงสิทธิ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 

พระราชบัญญัตินี้มี 7 หมวด 82 มาตรา ได้แก่  

หมวดที่ 1 คณะกรรมการการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (มาตรา 5 - มาตรา 13) 
ที่กล่ำวถึงกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรที่มีปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมกำรแพทย์
ท รัพ ย์ สิ นท ำงปั ญ ญ ำ อธิบ ดี ก รมป ศุ สั ต ว์  อธิ บ ดี ก รมป่ ำไม้  อธิบ ดี ก รมวิช ำกำร เกษ ตร อธิบ ดี
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เลขำธิกำรส ำนักงำนแผนสิ่งแวดล้อม และ
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรประกอบโรคศิลปะ เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง กรรมกำรทรงคุณวุฒิจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวน
กรรมกำรโดยต ำแหน่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยเลือกจำกกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะและจำกกลุ่มผู้ซึ่งมีควำมรู้
ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรแพทย์แผนไทย กำรผลิตหรือจ ำหน่ำยยำแผนไทยและกำรปลูก
หรือแปรรูปสมุนไพร และอธิบดีกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(1) ให้ค ำแนะน ำหรือค ำปรึกษำแก่รัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกำศตำม
พระรำชบัญญัตินี้  

(2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

(3) ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ ชุมชน และองค์กรเอกชนที่ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพร 

(4) ให้ควำมเห็นชอบในกำรสั่งเพิกถอนกำรจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
ตำมมำตรำ 39 วรรคสำม 

(5) พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ค ำสั่งหรือค ำวินิจฉัยของนำยทะเบียนหรือของผู้อนุญำตตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-19 

(6) วำงระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจำรณำอุทธรณ์กำรจัดท ำ
ทะเบียนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย กำรบริหำร กำรจัดหำผลประโยชน์ และกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนและ  
กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

(7) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่พระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอ่ืนก ำหนดให้เป็นอ ำนำจและหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร 

(8) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย  

หมวดที่  2 การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (มาตรา 14 -  
มาตรา 43) ที่กล่ำวถึงกำรคุ้มครองต ำรับยำแผนไทย และต ำรำกำรแพทย์แผนไทย มีกำรคุ้มครอง 3 ระดับ คือ 

(1) ต ำรับยำแผนไทยหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ คือ ต ำรับยำแผนไทยหรือต ำรำ
กำรแพทย์แผนไทยที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่ำในทำงกำรแพทย์หรือกำรสำธำรณสุขเป็นพิเศษและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประกำศก ำหนดให้เป็นต ำรับยำแผนไทยหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของ
ชำติ ดังนั้น หำกผู้ใหประสงค์จะน ำต ำรับยำแผนไทยของชำติไปขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำและขออนุญำตผลิตยำ
ตำมกฎหมำย ว่ำด้วยยำหรือน ำไปท ำกำรศึกษำวิจัยเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนำเป็นต ำรับยำใหม่ เพ่ือประโยชน์
ในทำงกำรค้ำหรือประสงค์จะท ำ กำรศึกษำวิจัย ต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนำ  
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยขึ้นมำใหม่เพ่ือน ำประโยชน์ในทำงกำรค้ำ ผู้นั้นจะต้องยื่นค ำขอรับอนุญำต  
ใช้ประโยชน์และช ำระค่ำธรรมเนียมรวมทั้งค่ำตอบแทนส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ดังกล่ำวต่อผู้อนุญำต 

(2) ต ำรับยำแผนไทยหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยทั่วไป คือ ต ำรับยำแผนไทยหรือต ำรำ
กำรแพทย์แผนไทย ที่มีกำรใช้ประโยชน์กันอย่ำงแพร่หลำย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศ 
ก ำหนดให้เป็นต ำรับยำแผนไทยหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยทั่วไป 

(3) ต ำรับยำแผนไทยหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 

บุคคลที่มีสัญชำติไทย และมีคุณสมบัติเป็นผู้คิดค้น หรือผู้ปรับปรุงหรือพัฒนำ หรือสืบทอด
ต ำรับยำแผนไทยหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทย บุคคลผู้นั้นมีสิทธิน ำต ำรับยำแผนไทยหรือต ำรำกำรแพทย์  
แผนไทยของตน มำขอจดทะเบียนสิทธิเป็นผู้ทรงสิทธิได้ และผู้ทรงสิทธิเท่ำนั้น มีสิทธิในกำรผลิตยำและใช้
ศึกษำวิจัย จ ำหน่ำย ปรับปรุงหรือพัฒนำ ต ำรับยำแผนไทยหรือภูมิปัญญำ ในต ำรำกำรแพทย์แผนไทยที่ได้จด
ทะเบียนไว้ และอนุญำตให้บุคคลใช้สิทธิของตนได้ ของผู้ทรงสิทธิและมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลำ 50 ปี นับแต่วันที่
ผู้ทรงสิทธิแก่ควำมตำย 

ปัจจุบัน กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ได้ท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล 
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับต ำรับยำแผนไทย และต ำรำกำรแพทย์แผนไทยทั่วรำชอำณำจักร เพ่ือ
จัดท ำทะเบียน ตำมพระรำชบัญญัติฯ ก ำหนด ซึ่งเป็นประโยชน์ ดังนี้ (1) เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงส ำหรับประเทศ
ไทย ในกำรคุ้มครองภูมิปัญญำฯและเป็นฐำนข้อมูลในกำรเฝ้ำระวังและพิทักษ์สิทธิในภูมิปัญญำฯ ทั้ง
ภำยในประเทศและระดับสำกล (2) คัดเลือกภูมิปัญญำฯตำมหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอประกำศก ำหนดเป็นต ำรับยำ
แผนไทย หรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ หรือทั่วไป (3) ปริวรรต/แปลควำม/วิเครำะห์/ศึกษำวิจัยหรือ
พัฒนำต ำรับยำแผนไทย หรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทย เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสม และเป็นธรรม  
(4) คัดเลือกภูมิปัญญำฯ เพ่ือน ำไปใช้พ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพในระดับชุมชน 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-20 

หมวดที่ 3 การคุ้มครองสมุนไพร (มาตรา 44 - มาตรา 65) ที่กล่ำวถึง เพ่ือประโยชน์ใน
กำรคุ้มครองสมุนไพร ได้ก ำหนดเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ก ำหนดจ ำนวนหรือปริมำณของสมุนไพรควบคุมที่ครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล  
เก็บรักษำ หรือขนย้ำยที่ต้องแจ้งต่อนำยทะเบียน 

(2) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรแจ้งตำมข้อ (1) 

(3) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรครอบครอง กำรใช้ประโยชน์ กำรดูแล  
กำรเก็บรักษำ หรือกำรขนย้ำยสมุนไพรควบคุม 

(4) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรศึกษำวิจัยสมุนไพรควบคุม 

(5) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรส่งออกสมุนไพรควบคุม เพ่ือกำรค้ำและ 
ที่มิใช่เพ่ือกำรค้ำ หรือในกำรจ ำหน่ำย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือกำรค้ำ 

(6) ก ำหนดกำรอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครอง ป้องกัน หรือระงับหรือบรรเทำอันตรำย หรือควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่สมุนไพรควบคุม 

นอกจำกก ำหนดเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรควบคุมสมุนไพรแล้วนั้น เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองสมุนไพร 
และบริเวณถิ่นก ำเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศน์ตำมธรรมชำติหรือมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพหรือ  
อำจได้รับผลกระเทือนจำกกำรกระท ำของมนุษย์ได้โดยง่ำยในเขตพ้ืนที่ที่ได้มีกำรก ำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ 
ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเรียกว่ำ "แผนจัดกำรเพ่ือคุ้มครองสมุนไพร" 
เสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี แผนจัดกำรเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรตำมวรรคหนึ่ง อำจจัดท ำเป็น  
แผนระยะสั้น ระยะกลำง หรือระยะยำวได้ตำมควำมเหมำะสม และจะต้องประกอบด้วยแผนงำนและ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) กำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรอนุญำตให้บุคคลใดเข้ำไปในเขตอนุรักษ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรนั้นให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เพ่ือรักษำสภำพธรรมชำติหรือคุณค่ำของสมุนไพร หรือมิให้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตำมธรรมชำติหรือควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในเป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพร 

(2) ก ำหนดวิธีกำรจัดกำรโดยเฉพำะส ำหรับพ้ืนที่บริเวณที่เป็นถิ่นก ำเนิดของสมุนไพรรวมทั้ง 
กำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในกำรร่วมมื อและ
ประสำนงำนให้ เกิดประสิทธิภ ำพในอันที่ จะรักษำสภำพธรรมชำติ  ระบบนิ เวศน์ตำมธรรมชำติ  
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และคุณค่ำของสมุนไพรในพื้นที่บริเวณนั้น 

(3) กำรส ำรวจและศึกษำวิจัยสมุนไพรและบริเวณถิ่นก ำเนิดของสมุนไพร เพ่ือประโยชน์ใน
กำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นก ำเนิดของสมุนไพร 

(4) กำรตรวจสอบ ติดตำม และวิเครำะห์กำรเข้ำไปในเขตอนุรักษ์เพ่ือประโยชน์ในกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและกำรยังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

หมวดที่ 4 การอุทธรณ์ (มาตรา 66 - มาตรา 72) ที่กล่ำวถึง สิทธิของผู้ขอจดทะเบียนสิทธิ 
ในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยในกำรอุทธรณ์ค ำสั่ง หรือค ำวินิจฉัยของนำยทะเบียน ดังนี้ 
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กรณีนำยทะเบียนมีค ำสั่งไม่รับจดทะเบียนเนื่องจำกเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมกำรภำยใน 30 วันนับแต่วันรับทรำบค ำสั่ง ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด ในกรณี 
ที่นำยทะเบียนมีค ำวินิจฉัยเกี่ยวกับผู้มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยตำมมำตรำ 30 
วรรคสอง ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้ำน แล้วแต่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์ค ำวินิจฉัยนั้นต่อคณะกรรมกำรภำยใน   
30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของนำยทะเบียน ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด 

(1) ในกรณีที่นำยทะเบียนมีค ำสั่งเพิกถอนกำรจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญำกำรแพทย์ 
แผนไทยตำมมำตรำ 39 วรรคสำม ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งนั้นต่อรัฐมนตรีภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค ำสั่งของนำยทะเบียนค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดกำรอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ไม่เป็น 
กำรทุเลำกำรบังคับค ำสั่งเพิกถอนกำรจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้เป็นที่สุด 

(2) ในกรณีที่นำยทะเบียนมีค ำสั่งเพิกถอนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์ 
แผนไทยตำมมำตรำ 41 ผู้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งนั้นต่อ
คณะกรรมกำรภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค ำสั่งของนำยทะเบียนกำรอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ไม่
เป็นกำรทุเลำกำรบังคับค ำสั่งเพิกถอนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย ค ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด 

(3) ในกรณีท่ีผู้อนุญำตมีค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตตำมมำตรำ 52 หรือมีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต 
ตำมมำตรำ 54 ผู้รับใบอนุญำตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตนั้น มีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่ง
นั้นต่อคณะกรรมกำรภำยใน  30 วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งค ำสั่งของนำยทะเบี ยนกำรอุทธรณ์ 
ตำมวรรคหนึ่ง ไม่เป็นกำรทุเลำกำรบังคับค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตค ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด 

หมวดที่ 5 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 73 - 75) ที่กล่ำวถึงอ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ในกำรเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และแสดงบัตรประจ ำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมแบบ 
ที่รัฐมนตรีก ำหนด โดยสำมำรถด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้  

(1) เข้ำไปในสถำนที่ใด ๆ ในระหว่ำงเวลำท ำกำรเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้กำรเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้  

(2) ค้นสถำนที่หรือยำนพำหนะใด ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก หรือ 
ในระหว่ำงเวลำท ำกำร ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้และ  
กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำมีกำรยักย้ำย ชุกซ่อน หรือท ำลำยเอกสำรหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ควำมผิด และถ้ำกำรค้นในเวลำดังกล่ำวข้ำงต้นยังไม่แล้วเสร็จจะกระท ำต่อไปก็ได้ 

(3) ยึดหรืออำยัดบรรดำเอกสำรหรือสิ่ งของที่ เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัตินี้ เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินคดี 

(4) สั่งให้บุคคลใดมำให้ถ้อยค ำหรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำน ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่ำ
ถ้อยค ำ เอกสำร หรือหลักฐำนดังกล่ำวมีประโยชน์แก่กำรค้นพบหรือใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรพิสูจน์ 
กำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  
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(5) สั่งให้บุคคลใด ๆ ออกจำกพ้ืนที่คุ้มครองสมุนไพร หรืองดเว้นกำรกระท ำใดอันเป็นกำร  
ฝ่ำฝืนมำตรำ 63 

หมวดที่ 6 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (มาตรา 76) ที่กล่ำวถึง กองทุนภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส ำหรับใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย กองทุนภูมิปัญญำกำรแพทย์ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้  

(1) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  

(2) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจำกภำคเอกชนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศรัฐบำล
ต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

(3) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจำกกองทุน  

(4) รำยได้อ่ืนที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรกองทุน รำยได้ของกองทุนไม่เป็นรำยได้ที่ต้องน ำส่ง
กระทรวงกำรคลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลังและกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 

หมวดที่ 7 บทก าหนดโทษ (มาตรา 77 - มาตรา 82) ที่กล่ำวถึงโทษที่ได้รับในแต่ละ
ควำมผิดในแต่ประเภทดังนี้  

(1) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรโดยไม่ชี้แจง ไม่น ำ
พยำนหลักฐำนมำแสดง ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง หรือค ำวินิจฉัยไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนโดยไม่มำชี้แจง 
ไม่ส่งพยำนหลักฐำน ไม่ส่งพยำนหลักฐำนให้เจ้ำหน้ำที่ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
2,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(2) ผู้ใดฝ่ำฝืนน ำต ำรับยำแผนไทยไปใช้โดยไม่ขออนุญำต ศึกษำวิจัยหรือส่งออกสมุนไพร
ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญำต ด ำเนินกิจกำรระหว่ำงถูกพักใบอนุญำต และไม่ปฏิบัติพระรำชบัญญัตินี้ รวมไปถึง
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศท่ีออกตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(3) ผู้ใดฝ่ำฝืนครอบครองสมุนไพรควบคุมเกินกว่ำจ ำนวนหรือปริมำณที่ก ำหนด ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(4) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรกำรคุ้มครองตำมข้อก ำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับกำรคุมครองสมุนไพร
และถิ่นก ำเนิดที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทำงกำรเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่
จำกลักษณะตำมธรรมชำติ หรือควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่ำทำงสมุนไพร  
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

(5) ผู้ใดไม่อ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 2,000 บำท 

(6) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดซึ่งต้องรับโทษตำมพระรำชบัญญัตินี้ เป็นนิติบุคคล กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้นด้วย เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่ำกำรกระท ำของนิติบุคคลนั้นได้กระท ำโดยตนไม่รู้เห็นหรือยินยอมในกำรกระท ำนั้น 
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2) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมและ
ก ำหนดกิจกำรอื่น รวมทั้งออกระเบียบและประกำศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

3) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายฉบับนี้ ปรำชญ์ชำวบ้ำนเจ้ำของต ำรับยำ ประชำชน
ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ผู้ครอบครองสมุนไพรควบคุม  
ผู้ขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำต่ำง ๆ ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิ  
 

2.2 กฎกระทรวง 

ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งเป็นรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 สรุปสำระส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) กฎกระทรวง การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวนและ
การพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือส าคัญ แสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. 2555 ที่กล่ำวถึง กำรขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย กำรสอบสวนและพิจำรณำวินิจฉัย
กรณียื่นค ำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำแพทย์แผนไทยร่วมกันหลำยคน และแบบหนังสือส ำคัญแสดง  
กำรจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย ดังต่อไปนี้ 

(1) กำรขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย เอกสำรและหลักฐำนถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นบุคคลสัญชำติไทยและมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 21 และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 22 และ
มำตรำ 23 ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ.  2542 ให้ยื่นต่อ 
นำยทะเบียนส่วนกลำงให้ยื่นที่กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย ส่วนจังหวัดอ่ืนให้ยื่นที่ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด  

(2) กำรสอบสวนและพิจำรณำวินิจฉัยกรณียื่นค ำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำแพทย์ 
แผนไทยร่วมกันหลำยคน เมื่อเอกสำรและหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน และไม่มีลักษะห้ำมมิให้จดทะเบียน 
ตำมมำตรำ 22 นำยทะเบียนก ำหนดวันสอบสวนและแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนสิทธิทรำบ เมื่อนำยทะเบียนได้
ด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จแล้ว ให้เสนอบันทึกสรุปผลกำรสอบสวนพร้อมทั้งควำมเห็นและเหตุผลของ 
นำยทะเบียนไปยังปลัดกระทรวง เมื่อปลัดกระทรวงมีค ำวินิจฉัยเกี่ยวกับกำรมีสิทธิร่วมกันในภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียนแล้ว ให้นำยทะเบียนแจ้งค ำวินิจฉัยของปลัดกระทรวงไปยังผู้ขอจดทะเบียน
ทุกคนโดยทำงไปรษณีย์ตอบรับ 

(3) แบบหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย ให้เป็นไปตำม
แบบ 3.ท.6  

2) กฎกระทรวง การอนุญาตของผู้ทรงสิทธิในการให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย และการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน  
พ.ศ. 2555 ที่กล่ำวถึง กำรอนุญำตของผู้ทรงสิทธิในกำรให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิในภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย  
กำรเพิกถอนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำแพทย์แผนไทยโดยนำยทะเบียน ดังนี้  

(1) กำรอนุญำตของผู้ทรงสิทธิในกำรให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิในภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย  
ผู้ใช้สิทธิต้องมีสัญชำติไทยและไม่เคยถูกเพิกถอนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-24 

อย่ำงเดียวกันกับที่จะอนุญำตด้วยเหตุตำมมำตรำ 41 เว้นแต่จะพ้นก ำหนด 1 ปีนับแต่วันที่นำยทะเบียนมีค ำสั่ง
เพิกถอนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ กรณีที่มีผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยร่วมกันหลำยคนกำรอนุญำต
ให้ใช้สิทธิจะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ทรงสิทธิร่วมทุกคน และผู้ทรงสิทธิและผู้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิ
ปัญญำกำรแพทย์แผนไทยแจ้งกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งส่งส ำเนำหนังสือ
อนุญำตให้ใช้สิทธิไปยังนำยทะเบียนที่รับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยภำยใน 15 วันนับแต่
วันที่มีกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ 

(2) กำรเพิกถอนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำแพทย์แผนไทยโดยนำยทะเบียน เมื่อผู้ใช้
สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยใช้สิทธิในลักษณะที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน ให้เพิกทอนกำรอนุญำตใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย โดยนำยทะเบียนท ำหนังสือแจ้งให้
ผู้รับอนุญำตใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยนั้นทรำบเพ่ือยื่นค ำชี้แจงภำยใน 15 วันนับแต่วันได้รับ
หนังสือแจ้ง กรณีที่นำยทะเบียนมีค ำสั่งเพิกถอนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย  
ให้นำยทะเบียนมีหนังสือแจ้งค ำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ทรงสิทธิและผู้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิ  ในภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทยทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งเพิกถอนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิดังกล่ำว กำรอนุญำต
ให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย ให้นำยทะเบียนมีหนังสือแจ้งค ำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ทรงสิทธิ
และผู้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งเพิกถอนกำร
อนุญำตให้ใช้สิทธิดังกล่ำว ผู้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งเพิกถอน
กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค ำสั่งของนำย
ทะเบียน 

3) กฎกระทรวง การขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจ ากัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.  2558 ที่กล่ำวถึง  
กำรขออนุญำต กำรอนุญำต ข้อจ ำกัดสิทธิ ค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือ
ต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ ดังนี้ 

(1) กำรขอรับอนุญำต เมื่อเอกสำรและหลักฐำนครบถ้วน ถูกต้องให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียน 
ในกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่น ณ กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกกระทรวงสำธำรณสุข  
ในจังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหรือหน่วยงำนอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด  
ในกำรยื่นค ำขอ ผู้ขอรับอนุญำตต้องช ำระเงินค่ำธรรมเนียมค ำขอไปพร้อมกันด้วย กรณีเอกสำรไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ให้แก้ไขหรือส่งเอกสำรฐำนเพ่ิมเติมภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งหำกผู้ขอรับอนุญำต 
ไม่ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำผู้ขอรับอนุญำตไม่ประสงค์ที่จะยื่นค ำขอนั้น  

(2) กำรอนุญำต ผู้พิจำรณำอนุญำตตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ กรณีผู้ขอรับอนุญำตเป็นบุคคล
ธรรมดำต้อง (ก) เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ (ข) มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (ค) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ (ง) ไม่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตใด ๆ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  
เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนในอนุญำตดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขอ (จ) ไม่เคยได้รับโทษตำม
มำตรำ 38 เว้นแต่พ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันยื่นค ำขอ กรณีผู้ขอรับอนุญำตเป็นนิติบุคคล  
(ก) มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (ข) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตใด ๆ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนในอนุญำตดังกล่ำวมำแล้ว
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ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค ำขอ (ค) ไม่เคยได้รับโทษตำมมำตรำ 38 เว้นแต่พ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่อนวันยื่นค ำขอ (ง) กรรมกำรผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลต้องมี
คุณสมบัติดังกล่ำวในขั้นต้น ใบอนุญำตเป็นไปตำมแบบที่อธิบดีก ำหนด  

ผู้อนุญำตอำจก ำหนดข้อจ ำกัดสิทธิในใบอนุญำตได้ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ได้รับอนุญำตต้องใช้
ประโยชน์จำกต ำรับยำเผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติที่ได้รับอนุญำตด้วยตนเอง จะให้
ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์มิได้ (2) ผู้ได้รับอนุญำตต้องใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์
แผนไทยของชำติตำมที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น (3) กำรใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำ
กำรแพทย์แผนไทยของชำติต้องไม่เป็นอันตรำยหรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อถิ่นก ำเนิดหรือถิ่นที่อยู่ของ
สมุนไพรตำมธรรมชำติ ระบบนิเวศของสมุนไพร ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและสิ่งแวดล้อม (4) ข้อจ ำกัด
สิทธิอ่ืนตำมที่ผู้อนุญำตเห็นสมควรก ำหนดด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร  

(3) ค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทย
ของชำติ ก ำหนดดังนี้ อัตรำค่ำตอบแทนตำมวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยยำที่
ผลิตได้ตำมรำคำที่ออกจำกโรงงำน มูลค่ำกำรใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำใหม่ที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยส ำหรับช ำระ
ค่ำตอบแทน คุณค่ำของต ำรับยำ และผลดีผลเสียต่อควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงของประเทศ  กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนศิลปวัฒนธรรมและจำรีต
ประเพณีของประเทศ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรรักษำสิ่งแวดล้อมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ขนำดของ
กิจกำร กำรจ้ำงแรงงำน กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรวิจัย และกำรพัฒนำ 

4) กฎกระทรวง การอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจ าหน่าย หรือ 
แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. 2559 ที่กล่ำวถึง กำรขอรับใบอนุญำตให้ศึกษำวิจัยสมุนไพรควบคุม 
กำรขอรับใบอนุญำตให้จ ำหน่ำย ส่งออก หรือกำรแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือกำรค้ำ และกำรอนุญำต ดังนี้ 
กำรขอรับใบอนุญำตต้องค ำขอใบอนุญำตตำมแบบที่อธิบดีก ำหนด พร้อมเอกสำรและหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 

กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นบุคคลธรรมดำ (ก) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตร
ประจ ำตัวอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ (ข) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ค) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนประกอบกำร  

กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นนิติบุคคล (ก) ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  
(ข) ส ำเนำหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นฉบับ
ปัจจุบัน โดยมีค ำรับรองของผู้มีอ ำนำจให้ค ำรับรองตำมกฎหมำยไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
นั้น (ค) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนประกอบกำร ตำมเอกสำร (ก) และ (ข) ของกรรมกำร ผู้จัดกำรหรือบุคคล 
ซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล 

(1) กำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตให้ศึกษำวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม เมื่อเอกสำรและ
หลักฐำนเบื้องต้นถูกต้อง ครบถ้วน ให้แนบเอกสำรและหลักฐำนดังต่อไปนี้ด้วย (ก) โครงกำรศึกษำวิจัยสมุนไพร
ควบคุมที่ระบุวัตถุประสงค์และวิธีกำรศึกษำวิจัย (ข) ชื่อผู้ด ำเนินกำรศึกษำวิจัยสมุนไพรควบคุม โดย 
ผู้ควบคุมดูแลโครงกำรศึกษำวิจัย ดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้มีสัญชำติไทยซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนสมุนไพร 
และหำกมีผู้ร่วมวิจัยหลำยคนจะต้องมีผู้วิจัยซึ่งมีสัญชำติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ด ำเนินกำรศึกษำวิจั ย
ดังกล่ำวทั้งหมด (ค) แผนที่อันเป็นบริเวณถ่ินก ำเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตำมธรรมชำติเว้นแต่บริเวณ
ถิ่นก ำเนิดสมุนไพรควบคุมดังกล่ำวนั้นอยู่ในเขตอนุรักษ์ ให้แนบส ำเนำหนังสืออนุญำตที่หน่วยงำนของรัฐออก
ให้ตำมกฎหมำย (ง) ข้อตกลงระหว่ำงนำยทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญำต โดยผู้ขอรับใบอนุญำตตกลงว่ำจะ
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ด ำเนินกำรปลูกสมุนไพรควบคุมเพ่ือทดแทน ณ บริเวณถ่ินก ำเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตำมธรรมชำติ
นั้น และสมุนไพรควบคุมที่จะปลูกทดแทนนั้นต้องมีจ ำนวนหรือปริมำณไม่น้อยกว่ำจ ำนวนหรือปริมำณที่
น ำไปใช้  

(2) กำรขอรับใบอนุญำตให้จ ำหน่ำย ส่งออก หรือกำรแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือกำรค้ำ  
เมื่อเอกสำรและหลักฐำนเบื้องต้นถูกต้อง ครบถ้วน ให้แนบเอกสำรและหลักฐำนดังต่อไปนี้ด้วย (ก) แผนที่  
อันเป็นบริเวณถิ่นก ำเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตำมธรรมชำติเว้นแต่บริเวณถิ่นก ำเนิดสมุนไพรควบคุม
ดังกล่ำวนั้นอยู่ ในเขตอนุรักษ์ ให้แนบส ำเนำหนังสืออนุญำตที่หน่วยงำนของรัฐออกให้ตำมกฎหมำย  
(ข) ข้อตกลงระหว่ำงนำยทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญำต โดยผู้ขอรับใบอนุญำตตกลงว่ำจะด ำเนินกำรปลูก
สมุนไพรควบคุมเพ่ือทดแทน ณ บริเวณถิ่นก ำเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตำมธรรมชำตินั้น และ
สมุนไพรควบคุมที่จะปลูกทดแทนนั้นต้องมีจ ำนวนหรือปริมำณไม่น้อยกว่ำจ ำนวนหรือปริมำณที่น ำไปใช้  

(3) กำรอนุญำต กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นบุคคลธรรมดำ (ก) เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ  
(ข) มีภูมิส ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร (ค) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  
(ง) ไม่อยู่ระหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำตใด 1 ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542 (จ) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตใด ๆ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม  
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พศ. 2542 เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน
วันยื่นค ำขอ (ฉ) ไม่เคยได้รับโทษตำมมำตรำ 78 เว้นแต่พ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันยื่นค ำขอ  
(ช) มีสถำนประกอบกำรที่แน่นอน 

กรณีผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นนิติบุคคล (ก) มีภูมิส ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร  
(ข) ไม่อยู่ระหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำตใด ๆ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542 (ค) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตใด ๆ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พศ. 2542 เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวัน
ยื่นค ำขอ (ง) ไม่เคยได้รับโทษตำมมำตรำ 78 เว้นแต่พ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันยื่นค ำขอ  
(จ) มีสถำนประกอบกำรที่แน่นอน 

กำรขอรับใบอนุญำต ส่วนกลำงกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกรแพทย์ทำงเลือก 
กระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดอ่ืนยื่นที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด หรือหน่วยงำนของรัฐตำมที่รัฐมนตรี
ประกำศในกำรยื่นค ำขอ ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขอไปพร้อมกันด้วยเว้นแต่ค ำขอรับใบ
แทนใบอนุญำตก ำหนด 

(4) ระเบียบคณะกรรมกำรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย เรื่อง  
กำรจัดท ำทะเบียนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย ที่กล่ำวถึง กำรด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียน ให้กรมพัฒนำ
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและประชำสัมพันธ์แก่หน่วยงำนและ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำทะเบียนทั่วรำชอำณำจักร เพ่ือจัดท ำทะเบียนกลำงกำรจัดท ำทะเบียน โดย
อย่ำงน้อยต้องระบุ (ก) แหล่งที่มำของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย (ข) เจ้ำของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 
(ค) รำยละเอียดของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย  

กำรส ำรวจข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรจัดท ำทะเบียน ณ ท้องที่ใดจะต้องแจ้งแก่บุคคลและชุมชน 
ที่เกี่ยวข้องทรำบล่วงหน้ำก่อนวันที่ท ำกำรส ำรวจ กำรส ำรวจและกำรจัดท ำทะเบียน ให้ระบุชื่อต ำรับยำ  
แผนไทยหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทย สรรพคุณโดยที่ ไม่มุ่งหมำยจะเปิดเผยสูตร วิธีกำรปรุงอันเป็น  
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สิทธิส่วนบุคคลเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลในกำรจดทะเบียน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข สำมำรถออก
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดให้สมุนไพร ที่มีค่ำต่อกำรศึกษำหรือวิจัย หรือมีควำม ส ำคัญ 
ทำงเศรษฐกิจ หรืออำจจะสูญพันธุ์เป็นสมุนไพรควบคุม ปัจจุบันกระทรวงสำธำรณสุข ได้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพร ควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549 ซึ่งก ำหนดให้ 

(1) ผู้ครอบครอง ใช้ประโยชน์ดูแล เก็บรักษำหรือขนย้ำยกวำวเครือที่มีแหล่งที่มำจำก
ธรรมชำติ หรือกำรปลูกเกินกว่ำจ ำนวนหรือปริมำณที่ประกำศก ำหนด ต้องแจ้งจ ำนวนและปริมำณแก่นำย
ทะเบียน ณ ส ำนักงำนนำยทะเบียนกลำง (กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก) หรือ
ส ำนักงำนนำยทะเบียนจังหวัด (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด) ในเขตท้องที่ ภำยใน  60 วัน นับตั้งแต่วันที่  
11 มกรำคม 2549 

(2) ผู้ปลูกกวำวเครือ เพื่อกำรศึกษำวิจัยส่งออก กำรจ ำหน่ำยหรือแปรรูปเพ่ือกำรค้ำ ต้องแจ้ง
สถำนที่ปลูกปริมำณ และวันที่ปลูกแก่นำยทะเบียนขณะนี้ กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยฯ อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรศึกษำวิจัย ข้อมูลสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ก ำแพงเจ็ดชั้น ดองดึง ขมิ้นเครือ เปล้ำเลือด เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำประกำศเป็นสมุนไพรควบคุม 
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3. พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ระบุถึงพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำงที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน คือ พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2558 โดยมีกฎหมำยระดับรองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง 
จ ำนวน 12 ฉบับ ประกำศกระทรวง 172 ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญดังนี้  

3.1 พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่
พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2535 ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนแล้ว บทบัญญัติบำงประกำรไม่เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยซึ่งเป็นสมำชิกประชำคมอำเซียนต้องเปลี่ยนแปลงระบบ  
กำรก ำกับดูแลเครื่องส ำอำงให้เป็นระบบเดียวกัน คือ ระบบกำรแจ้งรำยละเอียดเครื่องส ำอำงก่อนที่จะผลิตหรือ
น ำเข้ำเครื่องส ำอำง ในกำรนี้จึงต้องปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องส ำอำงของประเทศไทยมีศักยภำพ 
ในกำรแข่งขันในระดับสำกล นอกจำกนี้ เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงมำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้บริโภค
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง ทั้งในด้ำนกำรห้ำมผลิต น ำเข้ำหรือขำยเครื่องส ำอำงบำงประเภท กำรก ำหนด  
วัตถุที่ห้ำมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส ำอำง กำรก ำหนดมำตรฐำนของสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำง ภำชนะบรรจุ  
กำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส ำอำง มำตรกำรควบคุมฉลำกและกำรโฆษณำเครื่องส ำอำงและมำตรกำร
ควบคุมเครื่องส ำอำงที่ไม่ปลอดภัยในกำรใช้ เครื่องส ำอำงปลอม และเครื่องส ำอำงผิดมำตรฐำนให้เกิดควำมเป็น
ธรรมต่อผู้บริโภค รวมทั้งปรับปรุงบทก ำหนดโทษและอัตรำค่ำธรรมเนียมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 

2) สาระส าคัญในพระราชบัญญัติ 

นิยามความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง 

“เครื่องส ำอำง” หมำยควำมว่ำ วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ทำ ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ 
หรือกระท ำด้วยวิธีอ่ืนใดกับส่วนภำยนอกของร่ำงกำยมนุษย์ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรใช้กับฟันหรือเยื่อบุ  
ในช่องปำก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควำมสะอำด ควำมสวยงำม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรำกฏ หรือระงับ
กลิ่นกลำย หรือปกป้องดูแลส่วนต่ำง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภำพดี และรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่ำง ๆ ส ำหรับผิว
ด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภำยนอกร่ำงกำย วัตถุท่ีมุ่งหมำยส ำหรับใช้เป็น
ส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำงโดยเฉำะหรือวัตถุอื่นท่ีก ำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องส ำอำง 

“ใบรับจดแจ้ง” หมำยควำมว่ำ ใบแสดงรำยละเอียดของเครื่องส ำอำงแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับ 
จดแจ้งออกให้แก่ผู้จดแจ้ง 

“ผู้จดแจ้ง” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบรับจดแจ้งกำรผลิตเพ่ือขำย กำรน ำเข้ำเพ่ือขำย หรือ 
กำรรับจ้ำงผลิตเครื่องส ำอำงตำมพระรำชบัญญัตินี้  

“ผู้รับจดแจ้ง” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

หมวดที่ 1 คณะกรรมการเครื่องส าอาง “คณะกรรมกำรเครื่องส ำอำง” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็นประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมกำรแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรม
พัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุน
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บริกำรสุขภำพ อธิบดีกรมอนำมัย เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ผู้แทนกรมวิทยำศำตร์บริกำร ผู้แทน
กรมศุลกำกร ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค และ
คณะบดีคณะเภสัชศำตร์ของสถำบันอุดมศึกษำทุกแห่งซึ่งเลือกกันให้เหลือจ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมกำรจ ำนวน 6 คน ในจ ำนวนนี้จะต้องแต่งตั้งจำกสมำคมหรือมูลนิธิที่มี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค  3 คน และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิต น ำเข้ำหรือ 
ขำยเครื่องส ำอำง 3 คน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ ให้ค ำแนะน ำหรือควำมเห็นแกรัฐมนตรีในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยและมำตรกำรควบคุมเครื่องส ำอำงตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีใน
กำรออกประกำศ ให้ค ำแนะเก่ียวกับกำรเพิกถอนใบรับจดแจ้ง ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรเพิกถอนใบรับจดแจ้ง 
ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมท่ีรัฐมนตรีมอบหมำย 

หมวด 2 การจดแจ้งและการรับจดแจ้งเครื่องส าอาง ก ำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิต
เครื่องส ำอำงเพ่ือขำย น ำเข้ำเครื่องส ำอำงเพ่ือขำยหรือรับจ้ำงผลิตเครื่องส ำอำง ต้องจดแจ้งรำยละเอียดของ
เครื่องส ำอำงต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้งได้ออกใบรับจดแจ้งให้แล้วจึงจะผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง
ได้ โดยผู้จดแจ้งจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง ลักษณะ
สถำนที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์กำรผลิต ภำชนะบรรจุ สถำนที่น ำเข้ำเครื่องส ำอำง กำรรับจดแจ้งและ
กำรรำยงำนอำกำรอันไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้เครื่องส ำอำง และกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงไว้เพ่ือ
กำรตรวจสอบตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด เพ่ิมเติมอำยุใบรับจดแจ้งให้มีอำยุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับจด
แจ้ง และเพ่ิมเติมกำรต่ออำยุใบรับจดแจ้ง รวมทั้งก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบรับจดแจ้งไว้ใน
ค่ำธรรมเนียมท้ำยร่ำงพระรำชบัญญัติ ก ำหนดให้ผู้ซึ่งผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำงเพ่ือเป็นตัวอย่ำง เพ่ือจัด
นิทรรศกำร หรือเพ่ือใช้ในกำรศึกษำ วิจัย หรือวิเครำะห์ทำงวิชำกำร ได้รับยกเว้นไม่ต้ องขอรับใบจดแจ้งโดย
จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด ก ำหนดให้ผู้รับจดแจ้งมีอ ำนำจออกค ำสั่งไม่รับจดแจ้ง
เครื่องส ำอำง หำกเครื่องส ำอำงนั้นเป็นเครื่องส ำอำงที่ไม่ปลอดภัยในกำรใช้ หรือใช้ชื่อไปในท ำนองโอ้อวด ไม่
สุภำพหรือท ำให้เกิดควำมเข้ำผิดจำกควำมเป็นจริง หรือเป็นชื่อที่เหมำะสมกับวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยหรือ
ท ำลำยคุณค่ำภำษำไทย ผู้จดแจ้งที่ต้องกำรขอออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงให้ยื่นค ำร้องต่อผู้รับ  
จดแจ้ง 

หมวด 3 ฉลากและเครื่องส าอาง ก ำหนดให้เครื่องส ำอำงทุกชนิดจะต้องมีฉลำกที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำยโดยจะต้องใช้ข้อควำมที่ตรงต่อควำมจริง ไม่มีข้อควำมที่อำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดใน
สำระส ำคัญเกี่ยวกับเครื่องส ำอำง ไม่ใช้ข้อควำมที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงำมของไทย และต้องใช้
ข้อควำมภำษำไทย ยกเว้นเครื่องส ำอำงที่น ำเข้ำซึ่งไม่ต้องท ำฉลำกภำษำไทยที่ภำชนะบรรจุหรือหีบห่อในขณะ
น ำเข้ำที่ด่ำนตรวจสอบเครื่องส ำอำง แต่ต้องจัดท ำฉลำกเป็นภำษำไทยก่อนน ำออกจ ำหน่ำย รวมทั้งต้องระบุชื่อ
เครื่องส ำอำงและชื่อทำงกำรค้ำ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ชื่อและที่ตั้งของผู้น ำเข้ำและชื่อผู้ผลิตและประเทศที่
ผลิต ปริมำณ วิธีใช้ ข้อแนะน ำ ค ำเตือน เดือน ปีที่ผลิตและที่หมดอำยุ และชื่อของสำร ทุกชนิด ที่ใช้เป็น
ส่วนผสมในกำรผลิต และข้อควำมอ่ืนเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรก ำหนด ก ำหนดให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำโดยควำมเห็นชอบขอบคณะกรรมกำร
เครื่องส ำอำงมีอ ำนำจสั่งให้จดแจ้งเลิกใช้ฉลำกที่ไม่ถูกต้องตำมร่ำงมำตรำ 22 หรือด ำเนินกำรแก้ไขฉลำก 
ให้ถูกต้อง ก ำหนดให้ผู้จดแจ้งสำมำรถขอให้คณะกรรมกำรเครื่องส ำอำงพิจำรณำให้ควำมเห็นเป็นกำรล่วงหน้ำ
ได้ว่ำ ฉลำกท่ีประสงค์จะใช้นั้นมีข้อควำมที่ฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ 
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หมวด 4 การควบคุมเครื่องส าอาง ก ำหนดให้กำรน ำเข้ำเครื่องส ำอำงต้องผ่ำนกำรตรวจสอบ
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ด่ำนตรวจสอบเครื่องส ำอำง และให้ผู้จดแจ้งต้องผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำงให้ตรง
ตำมที่ได้จดแจ้งไว้ ก ำหนดห้ำมมิให้ผู้ใดผลิตเพ่ือขำย น ำเข้ำเพ่ือขำย รับจ้ำงผลิต หรือขำยเครื่องส ำอำงที่ 
ไม่ปลอดภัยในกำรใช้ เครื่องส ำอำงปลอม เครื่องส ำอำงผิดมำตรฐำน และเครื่องส ำอำงที่รัฐมนตรีประกำศ  
ห้ำมผลิต หรือขำย และเครื่องส ำอำงที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้ง ก ำหนดลักษณะของเครื่องส ำอำงที่ไม่ปลอดภัย
ในกำรใช้ เครื่องส ำอำงปลอมและเครื่องส ำอำงผิดมำตรฐำน ก ำหนดให้ผู้รับจดแจ้งมีอ ำนำจสั่งให้ผู้จดแจ้งที่ผลิต
หรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำงไม่ตรงตำมที่ได้จดแจ้งไว้ หรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข จะต้อง
ระงับกำรกระท ำดังกล่ำวหรือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง และให้ผู้รับจดแจ้งมีอ ำนำจประกำศกำรฝ่ำฝืนหรือ  
ไม่ปฏิบัติตำมดังกล่ำวให้ประชำชนทรำบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองผู้บริโภค ก ำหนดห้ำมมิให้ผู้ใดขำย
เครื่องส ำอำงที่ไม่ได้จดแจ้ง เครื่องส ำอำงที่ใช้ฉลำกไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย และเครื่องส ำอำงที่ใช้ฉลำก  
ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำสั่งให้เลิกใช้  ก ำหนดให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
มีอ ำนำจออกค ำสั่งให้ผู้จดแจ้งรำยงำนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงที่ตนผลิตหรือน ำเข้ำ หรือจัดส่ง
ตัวอย่ำงของเครื่องส ำอำงที่ตนผลิตหรือน ำเข้ำ ทั้งนี้ เพ่ือคุ้มครองควำมปลอดภัยและอนำมัยของประชำชน 
ก ำหนดให้วัตถุที่ได้รับกำรประกำศให้เป็นวัตถุที่อำจใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตเครื่องส ำอำง ได้รับกำรยกเว้น 
ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วยยำ กฎหมำยว่ำด้วยอำหำร กฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย และกฎหมำย
ว่ำด้วยเครื่องมือแพทย์หรือกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อนุญำตให้ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำเครื่องส ำอำงอำจผลิตหรือ
น ำเข้ำเครื่องส ำอำงโดยมีคุณภำพ มำตรฐำน ฉลำก หรือรำยละเอียดอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้สั่งซื้อก ำหนดได้ ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นกำรส่งเสริมกำรส่งออกเครื่องส ำอำง แต่ผู้ผลิตและผู้น ำเข้ำจะต้องจดแจ้งเครื่องส ำอำงนั้นต่อผู้รับจดแจ้ง
และห้ำมมิให้ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำขำยเครื่องส ำอำงดังกล่ำวในรำชอำณำจักร 

หมวด 5 การเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง ก ำหนดให้ผู้รับจดแจ้งมีอ ำนำจออกค ำสั่ง
เพิกถอนใบรับจดแจ้ง ในกรณีที่เป็นเครื่องส ำอำงที่รัฐมนตรีประกำศห้ำมผลิต น ำเข้ำ หรือขำย และกรณีที่จด
แจ้งผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำงไม่ตรงตำมที่จดแจ้ง ก ำหนดให้ผู้ รับจดแจ้งโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรเครื่องส ำอำงมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำงได้ ในกรณีที่ผู้จดแจ้งไม่ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข กรณีเป็นเครื่องส ำอำงที่ไม่ปลอดภัยในกำรใช้ และกรณีที่ผู้จดแจ้งได้เปลี่ยนหรือ
เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของเครื่องส ำอำงนั้นไปเป็นวัตถุอ่ืน เช่น ยำ อำหำร หรือเครื่องมือแพทย์ ก ำหนดวิธีกำร
แจ้งค ำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้ง โดยให้ท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้จดแจ้งทรำบ หำกไม่พบตัวผู้จดแจ้ง ให้ปิดค ำสั่ง
ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ที่ระบุไว้ในใบรับจดแจ้ง และให้ถือว่ำผู้จดแจ้งได้ทรำบค ำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่
วันที่ปิดค ำสั่ง 

หมวด 6 การโฆษณา ก ำหนดข้อควำมที่ห้ำมใช้ในกำรโฆษณำเครื่องส ำอำง ได้แก่ ข้อควำม 
ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือก่อให้เกิดผลเสียโดยส่วนรวม ไม่ว่ำข้อควำมดังกล่ำวนั้นเป็นข้อควำมที่เกี่ยวกับ
แหล่งก ำเนิด สภำพ คุณภำพ ปริมำณหรือลักษณะของเครื่องส ำอำง และก ำหนดรำยละเอียดของข้อควำมที่มี
ลักษณะดังกล่ำว เช่น ข้อควำมที่เป็นเท็จหรือเกินควำมจริง ข้อควำมที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระส ำคัญ
ของเครื่องส ำอำง ข้อควำมที่ท ำให้เกิดควำมแตกแยกในหมู่ประชำชน  ก ำหนดวิธีกำรโฆษณำที่ห้ำมใช้ในกำร
โฆษณำเครื่องส ำอำง ได้แก่ วิธีโฆษณำที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
งำมของประชำชน หรือก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่ผู้บริโภค ก ำหนดให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ มีอ ำนำจออกค ำสั่งให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ท ำกำรโฆษณำเครื่องส ำอำงใดที่อำจเป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค 
ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงโฆษณำ วิธีกำรโฆษณำ หรือห้ำมกำรโฆษณำเครื่องส ำอำงดังกล่ำว  ก ำหนดให้
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เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีอ ำนำจออกค ำสั่งให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ท ำกำรโฆษณำแก้ไขข้อควำมหรือ
วิธีกำรโฆษณำ ห้ำมใช้ข้อควำมบำงอย่ำงในกำรโฆษณำ ห้ำมกำรโฆษณำหรือห้ำมใช้วิธีกำรโฆษณำ หรือให้
โฆษณำเพ่ือแก้ไขควำมเข้ำใจผิดของผู้บริโภค ในกรณีที่เห็นว่ำกำรโฆษณำเครื่องส ำอำงใดใช้ข้อควำมที่ไม่เป็น
ธรรมแก่ผู้บริโภคหรือใช้ข้อควำมที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม หรือใช้วิธีกำรโฆษณำที่เป็นอันตรำย  
ขัดศีลธรรมหรือท ำให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญ ก ำหนดให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีอ ำนำจ
ออกค ำสั่งให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ท ำกำรโฆษณำพิสูจน์เพ่ือแสดงควำมจริงได้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่ำ  
กำรโฆษณำใดใช้ข้อควำมที่เป็นเท็จหรือเกินควำมจริง ก ำหนดให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ท ำกำรโฆษณำสำมำรถขอให้
คณะกรรมกำรเครื่องส ำอำงพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนท ำกำรโฆษณำว่ำ โฆษณำเครื่องส ำอำงจะฝ่ำฝืนหรือไม่
เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดหรือไม่ 

หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ อ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประ
มำวลกฎหมำยอำญำ เข้ำสถำนที่ผลิต สถำนที่น ำเข้ำ สถำนที่เก็บ หรือสถำนที่ขำยเครื่องส ำอำงในเวลำท ำกำร
ของสถำนที่นั้น หรือเข้ำไปในยำนพำหนะที่บรรทุกเครื่องส ำอำง น ำเครื่องส ำอำงหรือวัตถุที่สงสัยว่ำเป็น
เครื่องส ำอำงในปริมำณพอสมควรไปเป็นตัวอย่ำงเพ่ือตรวจสอบหรือวิเครำะห์ ในกรณีที่มีเหตุอันสงสัยว่ำมีกำร
กระท ำผิดอำจเข้ำไปในสถำนที่หรือยำนพำหนะใด ๆ เพ่ือตรวจ ค้น ยึด อำยัดเครื่องส ำอำง เครื่องมือที่ใช้ 
ภำชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลำก เอกสำร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส ำอำงดังกล่ำวซึ่งสงสัยว่ำจะใช้ในกำร
กระท ำผิดหรือน่ำจะเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิด มีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำ หรือส่งเอกสำรหรือ
หลักฐำนที่จ ำเป็น เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

หมวด 8 การอุทธรณ์ เพ่ิมเติมกระบวนกำรอุทธรณ์ค ำสั่งไม่ออกใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำง 
ค ำสั่งไม่ต่ออำยุใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำง ค ำสั่งให้เลิกใช้ฉลำกหรือแก้ไขฉลำกเครื่องส ำอำง ค ำสั่งให้ผู้จดแจ้ง
รำยงำนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงหรือจัดส่งตัวอย่ำงของเครื่องส ำอำง ค ำสั่งเกี่ยวกับกำรโฆษณำ
เครื่องส ำอำง และค ำสั่งให้พิสูจน์แสดงควำมเป็นจริงของเครื่องส ำอำง โดยก ำหนดให้ผู้รับค ำสั่งมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำวต่อรัฐมนตรี โดยไม่ต้องน ำกระบวนกำรอุทธรณ์ค ำสั่งตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิ บัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 มำใช้บังคับ 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำย
พระรำชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืน กับออกระเบียบหรือประกำศ เพ่ือปฏิบัติกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมไปถึงออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรม จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันโดย
ค ำนึงถึงชนิดของเครื่องส ำอำง ขนำดและกิจกำรของผู้ประกอบกำร และประเภทของกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ผู้จดแจ้งกำรผลิตกำรผลิตเพ่ือขำย ผู้น ำเข้ำ
เพ่ือขำย ผู้รับจ้ำงเพื่อผลิตเครื่องส ำอำง 

3.2 กฎกระทรวง 

1) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส าอาง พ.ศ .  2560 ให้ก ำหนด
ค่ำธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 

ใบรับจดแจ้งกำรผลิตเพื่อขำย กำรน ำเข้ำเพ่ือขำย หรือกำรรับจ้ำงผลิต 
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(ก) ผลิตภัณฑ์เดี่ยว ฉบับละ 900 บำท 
(ข) ผลิตภัณฑ์ที่รวมบรรจุภัณฑ์เดียวกันไม่สำมำรถแยกจ ำหน่ำยได้ ฉบับละ 900 บำท 
(ค) ผลิตภัณฑ์เดี่ยวที่ได้รับกำรจดแจ้งแล้วน ำมำรวมบรรจุเป็นชุด

เดียวกัน 
ฉบับละ 900 บำท 

(1) ใบแทนใบรับจดแจ้ง ฉบับละ 100 บำท 
(2) ค ำขอจดแจ้ง  100 บำท 
(3) ค ำขอแก้ไขรำยกำรในใบรับจดแจ้ง ฉบับละ 500 บำท 
(4) หนังสือรับรองตำมมำตรำ ฉบับละ 20 บำท 

(ก) หนังสือรับรองกำรขำย ฉบับละ 500 บำท 
(ข) หนังสือรับรองกำรขำย พร้อมแนบสูตร ฉบับละ 500 บำท 
(ค) หนังสือรับรองสถำนที่ผลิต ฉบับละ 500 บำท 
(ง) หนังสือรับรองสถำนที่น ำเข้ำ ฉบับละ 500 บำท 
(จ) หนังสือรับรองแหล่งก ำเนิดผลิตภัณฑ์ ฉบับละ 500 บำท 
(ฉ) หนังสือรับรองมำตรฐำนวิธีกำรที่ดีในกำรผลิต ฉบับละ 1,000 บำท 

(1) กำรขอควำมเห็นตำมมำตรำ 24 รำยกำรละ 5,000 บำท 
(2) กำรขอควำมเห็นตำมมำตรำ 46 รำยกำรละ  

(ก) สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจำยเสียง และสื่ออ่ืน ๆ เรื่องละ 5,000 บำท 
(ข) สื่อวิทยุโทรทัศน์ ภำพยนตร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องละ 10,000 บำท 

(1) กำรต่ออำยุใบรับจดแจ้ง ครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียมใบรับ
จดแจ้งประเภทนั้น ๆ 

  

(2) ค ำขออ่ืน ๆ ฉบับละ 100 บำท 
ส ำหรับวิสำหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมวรรคหนึ่ง  
(1) (ก) (ข) หรือ (ค) 

ฉบับละ 500 บำท 

 

2) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการผลิตเพื่อขาย หรือน าเข้าเพื่อขาย
เครื่องส าอางควบคุม พ.ศ. 2553 ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้งกำรผลิตเพ่ือขำย หรือน ำเข้ำเพ่ือขำย
เครื่องส ำอำงควบคุม พ.ศ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำวันที่ 2 มิถุนำยน 2553 

สำระส ำคัญให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
เครื่องส ำอำง พ.ศ. 2535 โดยกำรน ำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ 1. ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพ่ือขำย หรือ
น ำเข้ำเครื่องส ำอำงควบคุมให้แจ้งรำยละเอียดตำมมำตรำ 28 (1) (2) และ (3) ก่อนวันผลิตเพ่ือขำยหรือน ำเข้ำ
เพ่ือขำยตำมแบบที่เลขำธิกำรก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนโดยแบ่งเป็น กรณีบุคคลธรรมดำ และนิติบุคคล 

กำรน ำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบกรณีบุคคลธรรมดำ ได้แก่ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและ
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้แจ้ง ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของส ำนักงำนและสถำนที่ผลิตสถำนที่เก็บ
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เครื่องส ำอำง ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์  (ถ้ำมี) แผนที่แสดงที่ตั้งส ำนักงำน สถำนที่ผลิต และสถำนที่เก็บ
เครื่องส ำอำง หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ กรณีให้ผู้อ่ืนแจ้ง 

กำรน ำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบกรณีนิติบุคคล ได้แก่ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนผู้แจ้ง ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของส ำนักงำนและสถำนที่ผลิต
สถำนที่เก็บเครื่องส ำอำง ส ำเนำรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน หลักฐำนแสดงกำรเป็นผู้มี
อ ำนำจท ำกำรแทนนิติบุคคล แผนที่แสดงที่ตั้งส ำนักงำน สถำนที่ผลิต และสถำนที่เก็บเครื่องส ำอำง หนังสือ
มอบอ ำนำจ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ กรณีให้ผู้อ่ืนแจ้ง 

กำรน ำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบกำรแจ้งตำมกฎกระทรวง ให้ยื่น ณ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดท้องที่ที่ส ำนักงำน และสถำนที่ผลิตหรือเก็บ
เครื่องส ำอำง หรือแจ้งผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเมื่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ได้รับแจ้งรำยละเอียดและได้ท ำกำรตรวจสอบรำยละเอียดกำรแจ้งและเอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ให้ท ำ
กำรออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้เพ่ือเป็นหลักฐำนภำยใน 3 วันนับแต่แจ้งให้ผู้รับใบรับแจ้งกำรผลิตเพ่ือขำยและ
น ำเข้ำเพ่ือขำยเครื่องส ำอำงควบคุม ก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ให้ใช้บังคับ ด ำเนินกำรแจ้งกำรผลิตเพ่ือขำย
หรือน ำเข้ำเพ่ือขำยเครื่องส ำอำงควบคุมตำมกฎกระทรวงนี้ภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ 

3.3 ประกาศ 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิ ตเพื่อขาย 
ผู้น าเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ.  2560 
ก ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพ่ือขำย ผู้น ำเข้ำเพ่ือขำย หรือผู้รับจ้ำงผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องส ำอำงไว้เพ่ือกำรตรวจสอบ ให้ผู้ผลิตเพ่ือขำย ผู้น ำเข้ำเพ่ือขำย หรือผู้รับจ้ำงผลิตเครื่องส ำอำง จัดท ำ
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงและเก็บรักษำข้อมูลเครื่องส ำอำงเพ่ือกำรตรวจสอบ กำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องส ำอำงและเพ่ือกำรตรวจสอบ สำมำรถจัดเก็บในรูปแบบของเอกสำรหรือเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ด้ว ย
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ โดยเก็บไว้ ณ สถำนที่ผลิต หรือสถำนที่น ำเข้ำ ให้ผู้ผลิตเพ่ือขำย ผู้น ำเข้ำเพ่ือขำย 
หรือผู้รับจ้ำงผลิต ต้องส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงให้แกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือตรวจสอบ กรณีที่มีกำร
ร้องขอเอกสำรเพ่ิมต้องส่งมอบข้อมูลภำยใน 30 วัน กรณีเร่งด่วนหรือกรณีอำจเป็นอันตรำยถึงแก่ชีวิต ต้องส่ง
มอบข้อมูลภำยใน 48 ชั่วโมง ในกรณีเครื่องส ำอำงที่ยกเลิกกำรวำงจ ำหน่ำยในท้องตลำดให้เก็บรักษำข้อมูล
เกี่ยวกับเครื่องส ำอำงดังกล่ำวไว้เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี ซึ่งรำยละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส ำอำงจะต้อง
ประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วย ส ำเนำใบจดแจ้งเครื่องส ำอำง หลักฐำนยืนยันกำรเป็นเจ้ำของ
เครื่องส ำอำงในกรณีผลิต ในกรณีน ำเข้ำจะต้องมีหลักฐำนยืนยันกำรเป็นเจ้ำของเครื่องส ำอำง หรือหนังสือ
รับรองจำกเจ้ำของเครื่องส ำอำง เอกสำรสูตรเครื่องส ำอำง หรือเอกสำรอ่ืน ๆ สูตรส่วน ประกอบของ
เครื่องส ำอำง ประกอบไปด้วย ชื่อเครื่องส ำอำง วัตถุดิบ หน้ำที่ของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ปริมำณที่ใช้
ของวัตถุดิบทุกรำยกำร ฉลำกเครื่องส ำอำง ประกอบไปด้วย ฉลำกบรรจุภัณฑ์ ใบแทรกและวิธีกำรใช้ ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรผลิต ประกอบไปด้วย กรณีผู้ผลิตต้องแสดงขั้นตอนกรรมวิธีผลิต และระบบกำรก ำหนดครั้งที่ผลิต 
ในกรณีน ำเข้ำเครื่องส ำอำงจะต้องแสดงหลักฐำนยืนยันขั้นตอนกรรมวิธีผลิต และระบบกำรก ำหนดครั้งที่ผลิต
จำกผู้ผลิต รำยงำนสรุปอำกำรไม่พึงประสงค์ กำรประเมินควำมสอดคล้องของกำรกล่ำวอ้ำงสรรพคุณ
เครื่องส ำอำง ข้อมูลวัตถุดิบ ประกอบไปด้วย รำยละเอียดคุณลักษณะของเฉพำะของวัตถุดิบ ข้อมูลแสดงควำม
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ปลอดภัยของวัตถุดิบทุกรำยกำร ข้อมูลของเครื่องส ำอำงส ำเร็จรูป ประกอบไปด้วย สูตรแม่บท ข้อก ำหนดของ
เครื่องส ำอำงส ำเร็จรูป วิธีกำรทดสอบเครื่องส ำอำงส ำเร็จรูป 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับ 
จดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 ก ำหนด
คุณสมบัติผู้ยื่นค ำขอจดแจ้ง กรณีเป็นบุคคลธรรมดำต้องมีสัญชำติไทยที่อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ กรณีเป็น
นิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย 

กำรจดแจ้ง กำรยื่นขอจดแจ้งให้ผู้ผลิต ผู้รับจ้ำงผลิต หรือผู้น ำเข้ำเครื่องส ำอำง ยื่นค ำขอ 
จดแจ้งก่อนผลิต หรือก่อนน ำเข้ำเครื่องส ำอำง แจ้งรำยละเอียดของเครื่องส ำอำงในแบบค ำขอจดแจ้ง
เครื่องส ำอำงตำมแบบ จ.ค.1 และส่งมอบเอกสำรหลักฐำน ดังนี้ บัตรประชำชน หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณียื่น
ค ำขอแทน) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ตั้งส ำนักงำน สถำนที่ผลิต หรือสถำนที่น ำเข้ำ ส ำเนำใบทะเบียนพำนิชย์ 
ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ผลกำรตรวจสอบสถำนที่ซึ่งสอดคล้องกับประกำศ
กระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิต น ำเข้ ำเครื่องส ำอำง กรณีนิติบุคคล 
บัตรประชำชน ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หนังสือมอบอ ำนำจ 
(กรณียื่นค ำขอแทน) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ตั้งส ำนักงำน สถำนที่ผลิต หรือสถำนที่น ำเข้ำ ส ำเนำใบทะเบียน
พำนิชย์ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ผลกำรตรวจสอบสถำนที่ซึ่งสอดคล้องกับ
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิต น ำเข้ำเครื่องส ำอำงพร้อมทั้ง
ช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขอจดแจ้งตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยก ำหนดค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับเครื่องส ำอำง 
กำรจดแจ้งเครื่องส ำอำงต้องไม่ใช้ชื่อกำรค้ำ หรือชื่อเครื่องส ำอำงไปในท ำนองโอ้อวด ไม่สุภำพหรืออำจท ำให้
เข้ำใจผิดจำกควำมจริง ไม่ใช้ชื่อกำรค้ำหรือชื่อเครื่องส ำอำงที่ไม่เหมำะสมกับวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย หรือ
ส่อไปในทำงท ำลำยคุณค่ำของภำษำไทยและมีสูตรส่วนผสมที่มีสำรเป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
เกี่ยวกับรำยกำรด้ำนเครื่องส ำอำง กรณีกำรจดแจ้งเฉพำะเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั้น โดยมีคุณภำพ มำตรฐำน 
ฉลำก หรือ รำยละเอียดอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้สั่งซื้อก ำหนดต้องปฎิบัติให้เป็นตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ ว่ำด้วยกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำงที่ผลิตหรือน ำเข้ำเฉพำะเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั้นโดยมีคุณภำพ 
มำตรฐำน ฉลำก หรือรำยละเอียดอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้สั่งซื้อก ำหนด หำกผู้จดแจ้งมีกำรจดแจ้งเครื่องส ำอำงเพ่ือ
จ ำหน่ำยในประเทศท่ีใช้ชื่อไม่เป็นไปตำมข้อ 3 วรรคสำม หรือผู้จดแจ้งน ำผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มิใช่เครื่องส ำอำงมำจด
แจ้งเป็นเครื่องส ำอำง ให้ถือว่ำใบรับจดแจ้งนั้นไม่ชอบกฎหมำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำมีสิทธิ์ใน
กำรมีค ำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งกรณีดังกล่ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฎิบัติรำชกำรทำงปกครองเพ่ือเป็นกำร
คุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สำธำรณะ กำรยื่นค ำขอจดแจ้ง ค ำขอต่ออำยุ ค ำขอแก้ไขรำยกำรใน ใบรับจด
แจ้งและค ำขอรับใบแทนใบรับจดแจ้ง ให้ยื่นเป็นเอกสำรได้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ที่สถำนประกอบกำรนั้นตั้งอยู่ หรือยื่นผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ผู้ยื่นค ำขอต้องจัดให้มีสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำที่มีลักษณะเป็นไป
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง 

กำรต่ออำยุใบรับจดแจ้ง กำรแก้ไขรำยกำรใบรับจดแจ้ง และกำรออกใบแทนใบรับจดแจ้ง   
ผู้จดแจ้งที่ประสงค์จะขอต่ออำยุใบรับจดแจ้ง ให้ยื่นค ำขอต่ออำยุ ใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำงตำมแบบ จ.ค.2  
ต่อผู้รับจดแจ้งภำยใน 180 วันก่อนวันที่ใบรับจดแจ้งสิ้นอำยุ พร้อมทั้งช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขอตำมที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวงว่ำด้วยก ำหนดค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับเครื่องส ำอำง ผู้จดแจ้งซึ่งใบรับจดแจ้งของตนสิ้นอำยุไม่เกิน 
1 เดือน สำมำรถยื่นค ำขอต่ออำยุและขอผ่อนผัน โดยแสดงเหตุผลในกำรที่มิได้ยื่นค ำขอต่ออำยุภำยในก ำหนดก็ได้ 
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-35 

แต่จะต้องระวำงโทษปรับรำยวัน วันละ 500 บำทและด ำเนินกำรยื่นค ำขอต่ออำยุตำมระเบียบ ผู้จดแจ้งที่
ประสงค์จะขอแก้ไขรำยกำรในใบรับจดแจ้ง ให้ยื่นค ำขอแก้ไขรำยกำรในใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำงพร้ อมด้วย
เอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในค ำขอแก้ไขรำยกำรในใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำง ตำมแบบ จ.ค.4 ต่อผู้รับ
จดแจ้ง และช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขอแก้ไขรำยกำรในใบรับจดแจ้งตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส ำอำง ในกรณีที่ใบรับจดแจ้งช ำรุด สูญหำย หรือถูกท ำลำยในสำระส ำคัญ ให้ผู้จด
แจ้งยื่นค ำขอรับใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำง พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในค ำขอรับใบ
แทนใบรับจดแจ้งเครื่องส ำอำงตำมแบบ จ.ค.6 ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่รับทรำบถึงกำรช ำรุด สูญหำยหรือถูก
ท ำลำยต่อผู้รับจดแจ้ง หรือช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขอตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยก ำหนดค่ำธรรมเนียม
เกี่ยวกับเครื่องส ำอำง 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นขอรับรองและการออกหนังสือรับรองสถานที่
การผลิต หรือสถานที่น าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้กำรยื่นขอรับรองสถำนที่ ผู้แจ้งที่ประสงค์จะ
ขอหนังสือรับรองสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำเครื่องส ำอำงที่มีลักษณะเป็นไปตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรผลิต หรือน ำเข้ำ ให้ยื่นแบบขอกำรรับรองสถำนที่
ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำเครื่องส ำอำงตำมแบบ ส.ค.1 พร้อมเอกสำรตำมที่ระบุไว้ในแบบ โดยยื่นต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด หรือยื่นผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หน้ำที่ของผู้ได้รับหนังสือรับรองสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำง หรือหนังสือ
รับรองสถำนที่น ำเข้ำเครื่องส ำอำง ต้องปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขในกำรผลิต หรือน ำเข้ำเครื่องส ำอำง ตลอดระยะเวลำที่ได้รับจดแจ้ง กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงและต่อ
อำยุหนังสือรับรองสถำนที่ โดยยื่นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
หรือยื่นผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ผู้ได้รับหนังสือรับรอง
สถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำง หรือหนังสือรับรองสถำนที่น ำเข้ำเครื่องส ำอำงที่มีควำมประสงค์จะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรำยกำรในหนังสือรับรองสถำนที่ ยื่นแบบขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในหนังสือรับรองสถำนที่
ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำเครื่องส ำอำง ตำมแบบ ส.ค.3 พร้อมหนังสือรับรองสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำง หรือ
หนังสือรับรองสถำนที่น ำเข้ำเครื่องส ำอำงฉบับเดิม และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ถ้ำเป็นกำรย้ำยสถำนที่ให้ยื่น
ใหม่ ส ำหรับกำรอนุญำตกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในหนังสือรับรองสถำนที่ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบแสดง
ไว้ในบันทึกกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองสถำนที่ผลิตเครื่องส ำอำง หรือบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือรับรองสถำนที่น ำเข้ำเครื่องส ำอำง ในกรณีกำรขอต่ออำยุหนังสือรับรองสถำนที่ ยื่นแบบขอต่ออำยุ
หนังสือรับรองสถำนที่ผลิตหรือสถำนที่น ำเข้ำเครื่องส ำอำง ตำมแบบ ส.ค.4 พร้อมเอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุ
ไว้ในแบบ ภำยใน 90 วันก่อนหนังสือรับรองสถำนท่ีจะสิ้นอำยุ หำกพ้นเวลำดังกล่ำวให้ยื่นขอใหม่ 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือการ
น าเข้าเครื่องส าอาง พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้ผู้ผลิตเพ่ือขำย หรือผู้รับจ้ำงผลิตเครื่องส ำอำง ต้องปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดของสถำนที่ผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ ภำชนะบรรจุ วิธีกำรผลิต วิธีกำรเก็บรักษำเครื่องส ำอำง  ผู้น ำ
เข้ำเพ่ือขำยเครื่องส ำอำง ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของสถำนที่น ำเข้ำ วิธีกำรน ำเข้ำ และวิธี กำรเก็บรักษำ
เครื่องส ำอำง โดยต้องแสดงข้อมูลทั่วไป บุคลำกร สถำนที่น ำเข้ำและสถำนที่เก็บรักษำเครื่องส ำอำง กำรน ำเข้ำ 
วิธีกำรน ำเข้ำ ฉลำก กำรควบคุมคุณภำพ กำรร้องเรียน 
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5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นค าขอและการออกใบรับรองเกี่ยวกับ
เครื่องส าอาง พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ผู้จดแจ้งที่ประสงค์จะขอให้ออกหนังสือรับรองกำรขำย หนังสือรับรองกำร
ขำยพร้อมแนบสูตร หนังสือรับรองแหล่งก ำเนิดผลิตภัณฑ์ หรือหนังสือรับรองสถำนที่ผลิต ให้ยื่นค ำขอพร้อม
เอกสำรตำมแบบ ร.ค.1 กำรยื่นขอให้ยื่น ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรือส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด หรือยื่นผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดยให้ผู้จดแจ้ง
ช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขอตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่ำด้วยก ำหนดธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องส ำอำง  

6) ประกาศคณะกรรมการเครื่องส าอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องส าอาง พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้
ฉลำกของเครื่องส ำอำงที่ขำยในประเทศต้องจัดหรือติดแสดงไว้ในที่เปิดเผย มองเห็นและอ่ำนได้ชัดเจนที่
เครื่องส ำอำง หรือภำชนะ หรือหีบห่อของภำชนะบรรจุเครื่องส ำอำง และต้องระบุข้อควำม ข้อควำมที่ต้องระบุ
ในฉลำก (ชื่อเครื่องส ำอำงและชื่อทำงกำรค้ำของเครื่องส ำอำง ประเภทและชนิดของเครื่องส ำอำง ชื่อของสำร
ทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิต วิธีกำรใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต กรณีเป็นเครื่องส ำอำงที่ผลิตในประเทศ 
ชื่อและที่ตั้งของผู้น ำเข้ำและชื่อผู้ผลิตและประเทศท่ีผลิต กรณีเป็นเครื่องส ำอำงน ำเข้ำ ปริมำณสุทธิ เลขที่หรือ
อักษรแสดงครั้งที่ผลิต เดือน ปี ที่ผลิต / หมดอำยุ ข้อควำมอ่ืนเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภค ตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ข้อควำมห้ำมระบุในฉลำกใช้
ข้อควำมที่ตรงต่อควำมเป็นจริง ไม่มีข้อควำมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระส ำคัญเกี่ยวกับเครื่องส ำอำง
และไม่ใช้ข้อควำมที่ขัดต่อศีลธรรมหรือวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยกรณีที่เครื่องส ำอำงนั้นใช้ชื่อฉลำกแจ้งชื่อ
ผู้ผลิตผู้น ำเข้ำ หรือแหล่งผลิตที่มิใช่ควำมจริง หรือแสดงว่ำเป็นเครื่องส ำอำงที่ได้จดแจ้งไว้ซึ่งมิใช่ควำมจริง จะ
ถือว่ำเป็นเครื่องส ำอำงปลอมด้วย ภำษำที่ใช้ในฉลำกใช้ข้อควำมภำษำไทย และมีขนำดที่สำมำรถอ่ำนได้ชัดเจน 
และอำจมีภำษำต่ำงประเทศด้วยก็ได้ ส ำหรับเครื่องส ำอำงที่น ำเข้ำเพ่ือขำยให้ได้รับยกเว้นที่ต้องท ำฉลำก
ภำษำไทยที่ภำชนะหรือหีบห่อในขณะน ำเข้ำที่ด่ำนตรวจสอบเครื่องส ำอำง แต่ต้องจัดท ำฉลำกเป็นภำษำไทย
ก่อนขำย 

7) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่น 
ค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต และการส่งบัญชีหรือรายงาน ก ำหนดให้กำรยื่นค ำขอในกระบวนกำร
พิจำรณำอนุญำต และส่งบัญชีหรือรำยงำนด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้สำมำรถท ำได้แบบไร้เอกสำร
กระดำษ ผ่ำนระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดยใช้บัญชีชื่อผู้ใช้ (User 
account) ในระบบ OpenID ของส ำนักงำนรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) แทนกำรจัดท ำ ยื่น ส่ง รับเอกสำร 
และกำรลงลำยมือชื่อในกระดำษ ผู้ยื่นค ำขอต้องปฏิบัติตำมข้อตกลงและเงื่อนไขในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก ำหนด ทั้งนี้ ในกำรยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต 
และส่งบัญชีหรือรำยงำนด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน ให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดของกำรจัดท ำระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนนั้น ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ทำงกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ห้ำมมิให้ปฏิเสธควำมมีผลผูกพันและกำรบังคับใช้ทำงกฎหมำย
ของข้อควำมใดเพียงเพรำะเหตุที่ข้อควำมนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้
กำรใดต้องท ำเป็นหนังสือ มีหลักฐำนเป็นหนังสือหรือมีเอกสำรมำแสดง ถ้ำได้มีกำรจัดท ำข้อควำมขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถเข้ำถึงและน ำกลับมำใช้ได้โดยควำมหมำยไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่ำข้อควำมนั้นได้ท ำ
เป็นหนังสือ มีหลักฐำนเป็นหนังสือ หรือมีเอกสำรมำแสดงแล้ว ในกรณีที่ต้องลงลำยมือชื่อในหนังสือให้ถือว่ ำ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีกำรลงลำยมือชื่อแล้ว 
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กำรส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นค ำขอเข้ำสู่ระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำทดแทนเอกสำรใด ๆ หำกระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรได้ตอบรับข้อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถือเป็นกำรยื่นเอกสำรนั้น ๆ ตำมกฎหมำยกำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร เป็นวิธีกำรใช้ระบบ OpenID ของส ำนักงำนรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
และสำมำรถระบุตัวผู้รับรองข้อควำมในระบบสำรสนเทศของสำรสนเทศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรได้ 
สิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์จำกต้นฉบับหลักฐำนกำรอนุญำตแบบอิเล็กทรอนิกส์มีควำมถูกต้องครบถ้วนตรงกับเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว สำมำรถใช้แทนต้นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องมีลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจ  
จึงสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องและตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มำของเอกสำรได้ 

กรณีผู้ยื่นค ำขอทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำค ำขอของผู้ยื่นหำกพบว่ำถูกต้อง 
ครบถ้วน ให้เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินตำมคู่มือประชำชนเพ่ืออกหนังสือรับรอง ใบอนุญำต ใบรับจดแจ้ง ใบจดทะเบียน 
ใบแจ้งรำยละเอียด ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน หรือใบรับรองกำรประเมิน ตลอดจนเอกสำรแจ้งผลพิจำรณำใด ๆ 
เกี่ยวผลิตภัณฑ์สุขภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นแก่ผู้ยื่นค ำขอ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ก ำหนด 
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4. พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ระบุถึงพระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ใช้ใน

ปัจจุบัน คือ พระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 มีกำรออกมำแล้ว 1 ฉบับ โดยมีกฎหมำยระดับ
รองลงมำ ได้แก่ กฎกระทรวง 3 ฉบับ ประกำศ 19 ฉบับ 

4.1 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย เนื่องจำก ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมำยควบคุมและก ำกับดูแล
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นกำรเฉพำะ ท ำให้ต้องน ำบทบัญญัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ และกฎหมำยว่ำด้วยอำหำร
มำใช้บังคับ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวยังไม่เหมำะสมกับกำรควบคุมและก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร  รวมทั้ง 
ไม่สอดคล้องต่อกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังนั้น สมควรมีกฎหมำยควบคุมและก ำกับดูแล
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรส ำหรับมนุษย์ เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยมีคณะกรรมกำรนโยบำยสมุนไพรแห่งชำติท ำ
หน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ ด้ำนผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชำติ และมีคณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์
สมุนไพรท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือควบคุม
และก ำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยระบบกำรอนุญำต กำรขึ้นทะเบียน กำรแจ้งรำยละเอียด และกำรจดแจ้ง 
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรส่งเริมให้มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
อย่ำงเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งจะท ำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีควำมปลอดภัย มีคุณภำพและมำตรฐำน  
เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล รวมทั้งเพ่ิมมูลค่ำในกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศให้มำกยิ่งขึ้น จึงจ ำเป็นต้อง 
ตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

2) สาระส าคัญในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นก ำหนด 60 วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ คือตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนำยน 2562 เป็นต้นไป  

บทนิยามความหมายของค าที่เกี่ยวข้อง 

“สมุนไพร” หมำยควำมว่ำ ผลิตผลธรรมชำติที่ได้จำกพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่ ที่ใช้ ผสม ปรุง 
หรือแปรสภำพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” หมำยควำมว่ำ (1) ยำจำกสมุนไพร และให้หมำยควำมรวมถึง 
ยำแผนไทย ยำพัฒนำจำกสมุนไพร ยำแผนโบรำณท่ีใช้กับมนุษย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ หรือยำตำมองค์ควำมรู้
กำรแพทย์ทำงเลือกตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด เพ่ือกำรบ ำบัด รักษำ และ
บรรเทำควำมเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือกำรป้องกันโรค (2) ผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบส ำคัญที่เป็นหรือแปรสภำพจำกสมุนไพร ซึ่งพร้อมที่จะน ำไปใช้แก่มนุษย์เพ่ือให้เกิดผลต่อสุขภำพ
หรือกำรท ำงำนของร่ำงกำยให้ดีขึ้น เสริมสร้ำงโครงสร้ำงหรือกำรท ำงำนของร่ำงกำย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของ
กำรเกิดโรค (3) วัตถุท่ีมุ่งหมำยส ำหรับใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (4) วัตถุอ่ืนตำมที่รัฐมนตรี
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง (ก) วัตถุที่
มุ่งหมำยส ำหรับใช้ในกำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม หรือกำรอื่นตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด (ข) วัตถุที่จัดเป็นยำแผนปัจจุบัน ยำแผนโบรำณส ำหรับสัตว์ อำหำรส ำหรับมนุษย์หรือสัตว์ 
เครื่องกีฬำ เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรส่งเสริมสุขภำพ เครื่องส ำอำง เครื่องมือแพทย์ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสำท ยำเสพติดให้โทษ วัตถุอันตรำย หรือวัตถุอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-39 

“ยำแผนไทย” หมำยควำมว่ำ ยำที่ได้จำกสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จำกกำรผสม ปรุง หรือ
แปรสภำพสมุนไพร ที่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ตำมศำสตร์องค์ควำมรู้กำรแพทย์แผนไทยหรือยำที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนดให้เป็นยำแผนไทย 

“ยำพัฒนำจำกสมุนไพร” หมำยควำมว่ำ ยำที่ได้จำกสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จำกกำรผสม
ปรุง หรือแปรสภำพสมุนไพร ที่ไม่ใช่ยำแผนไทยและยำตำมองค์ควำมรู้กำรแพทย์ทำงเลือก 

“กำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรทำงกำรแพทย์เกี่ยวกับกำรตรวจ วินิจฉัย 
บ ำบัด รักษำ หรือป้องกันโรค หรือกำรส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพของมนุษย์ กำรผดุงครรภ์ กำรนวดไทย และให้
หมำยควำมรวมถึงกำรเตรียมหรือกำรผลิตยำแผนไทย ทั้งนี้ โดยอำศัยควำมรู้หรือต ำรำที่ได้ถ่ำยทอดและพัฒนำ
สืบต่อกันมำ 

“สำรส ำคัญ” หมำยควำมว่ำ วัตถุอันเป็นส่วนประกอบส ำคัญของผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือสำร
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ใช้เพ่ือบ ำบัด รักษำ และบรรเทำควำมเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือกำรป้องกันโรค ส่งเสริม
สุขภำพ บ ำรุงร่ำงกำย หรือลดปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรค 

“ควำมแรงของสำรส ำคัญ” หมำยควำมว่ำ (1) ควำมเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
ปริมำณของสำรส ำคัญระบุเป็นน้ ำหนักต่อน้ ำหนัก น้ ำหนักต่อปริมำตร หรือปริมำณของสำรส ำคัญต่อหนึ่ ง
หน่วยกำรใช้ (2) กำรแสดงผลหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมที่ได้มีกำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำรด้วย
วิธีกำรที่ได้มำตรฐำนหรือผ่ำนกำรใช้อย่ำงได้ผลเพียงพอแล้ว 

“ต ำรับ” หมำยควำมว่ำ สูตรซึ่งระบุส่วนประกอบสิ่งปรุงที่มีสมุนไพรรวมอยู่ด้วย ไม่ว่ำสิ่งปรุง
นั้นจะมีรูปลักษณะใด และให้หมำยควำมรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีลักษณะเป็นวัตถุส ำเร็จรูปทำงเภสัช
กรรม ซึ่งพร้อมที่จะน ำไปใช้แก่มนุษย์ 

“ผลิต” หมำยควำมว่ำ ท ำ ผสม ปรุง หรือแปรสภำพ และให้หมำยควำมรวมถึงเปลี่ยนรูป 
และกำรแบ่งบรรจุจำกภำชนะหรือหีบห่อเดิมเพ่ือขำย 

“น ำเข้ำ” หมำยควำมว่ำ น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

“ขำย” หมำยควำมว่ำ จ ำหน่ำย จ่ำย แจก หรือแลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ในทำงกำรค้ำ และ
ให้หมำยควำมรวมถึงมีไว้เพ่ือขำย 

“ฉลำก” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

“เอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์” หมำยควำมว่ำ กระดำษหรือวัตถุอ่ืนใดที่ท ำให้ปรำกฏควำมหมำย
ด้วยข้อควำมใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สอดแทรก รวมไว้ หรือแสดงไว้ที่ภำชนะหรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์
สมุนไพร  

“ข้อควำม” หมำยควำมรวมถึงกำรกระท ำให้ปรำกฏด้วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์ ภำพ 
ภำพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมำย หรือกำรกระท ำใด ๆ ที่ท ำให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยได้ 

“โฆษณำ” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำไม่ว่ำโดยวิธีใด ๆ ให้ประชำชนเห็น ได้ยิน หรือทรำบ
ข้อควำม เพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรส่งเสริมกำรขำย 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-40 

“กำรส่งเสริมกำรขำย” หมำยควำมว่ำ กำรให้ข้อมูล กำรชักน ำ หรือกำรกระท ำโดยวิธีใด ๆ 
โดยมุ่งหมำยให้มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น และกระท ำเพ่ือประโยชน์ในทำงกำรค้ำ 

“กระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณ ฑ์สมุน ไพร” หมำยควำมว่ำ กำรพิจำรณ ำค ำขอ  
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร กำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร กำรตรวจวิเครำะห์ กำรตรวจสถำนที่
ผลิต น ำเข้ำ ขำย หรือเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือออกใบอนุญำต ใบส ำคัญ  
กำรขึ้นทะเบียนต ำรับ ใบรับแจ้งรำยละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง ตลอดจนกำรพิจำรณำใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร  

“ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพ 
เวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขอ่ืนตำมท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

“ผู้รับอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ และในกรณีนิติบุคคล
เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้หมำยควำมรวมถึงผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำต  

หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรีหรือ 
รองนำยกรัฐมนตรีที่ ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร มีหน้ำที่และอ ำนำจก ำหนดนโยบำยและ 
แผนยุทธศำสตร์ด้ำนผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชำติทุก 5 ปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ ให้ควำมเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมำณหรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่
เกิดจำกผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเสนอให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ก ำหนดให้มีแผนงำนหรือโครงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งระบบ ก ำหนดมำตรกำร
ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนผลิตภัณฑ์สมุนไพรระหว่ำงภำครัฐและเอกชน ก ำหนดประเภทผู้ประกอบกำร รวมทั้ง
เสนอสิทธิและประโยชน์เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบกำรต่อรัฐมนตรีหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรแจ้งและกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ รวมถึงมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตสมุนไพรเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตำมแนวทำงเกษตรปลอดภัย เสนอรำยงำนประจ ำปีต่อคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรนโยบำย  หรือตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมำย 

หมวด 2 คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรโดยต ำแหน่ง มีหน้ำที่และอ ำนำจ ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีในกำรออกประกำศ 
ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรนโยบำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ค ำแนะน ำ ควำมเห็น หรือควำมเห็นชอบ
แก่ผู้อนุญำตในกำรอนุญำตผลิต น ำเข้ำ ขำย ขึ้นทะเบียนต ำรับ แจ้งรำยละเอียด และจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
พักใช้หรือยกเลิกค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำต หรือเพิกถอนใบอนุญำต ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรศึกษำวิจัยเพ่ือ
พัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งระบบและตำมแผนงำนหรือโครงกำร ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ ขำย และเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งกำรแสดงป้ำย และ
ใบอนุญำตของผู้รับอนุญำต และผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชี
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วัตถุดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบัญชีเกี่ยวกับกำรผลิต น ำเข้ำ และขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแสดงชื่อชองผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ แจ้ง
รำยละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกำรแสดงฉลำกและเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรแสดงสรรพคุณ วิธีใช้ คุณภำพ และควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก ำหนดวิธี
ควบคุมคุณภำพและข้อก ำหนดเฉพำะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หนังสือรับรองกำรอนุญำตให้ขำย หรือกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรติดตำม กำรเฝ้ำระวัง กำรประเมินผล ตลอดจนกำรรำยงำนอำกำรอันไม่พึงประสงค์
จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลกำรวิเครำะห์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ควำมเห็นชอบในกำรที่ผู้อนุญำตสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญำต
ให้แก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้แก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้บริโภค 
ด ำเนินกำรติดตำมควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเพิกถอนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนค ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบตำมกฎหมำยฉบับนี้  
ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรหรือตำมที่นำยกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำรนโยบำย หรือรัฐมนตรีมอบหมำย 

หมวด 3 การขออนุญาตและการอนุญาต ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ หรือ
ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐมนตรีได้ประกำศไว้ตำมกฎหมำย ให้ยื่นค ำขออนุญำต และเมื่อผู้อนุญำต 
ออกใบอนุญำตให้แล้วจึงจะผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้ ส ำหรับกำรขออนุญำตและกำรออก
ใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด กรณีดังกล่ำวไม่ใช้บังคับ 

(1) กำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยกระทรวง ทบวง กรม สถำบันอุดมศึกษำ
ของรัฐ เพ่ือกำรศึกษำด้ำนเภสัชศำสตร์ ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย หรือด้ำนกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
หน่วยงำนอื่นของรัฐที่มีภำรกิจ ด้ำนป้องกันหรือบ ำบัดโรคตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด และสภำกำชำดไทย 

(2) กำรปรุงยำแผนไทยส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำยของตน โดยผู้ประกอบวิซำชีพกำรแพทย์ 
แผนไทย ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้ำนซึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ส ำหรับกำรปรุงยำตำมองค์ควำมรู้กำรแพทย์ทำงเลือกส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำย
ของตน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด  

(3) กำรแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือใช้ส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำยของตนโดยผู้ประกอบ
วิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข หรือหมอฟ้ืนบ้ำนซึ่งได้รับกรรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทย  

(4) กำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือกำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แบ่งบรรจุ เพ่ือใช้ส ำหรับ
ผู้ป่วยเฉพำะรำยของตน โดยผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข หรือหมอพ้ืนบ้ำนซึ่งได้รับกำร
รับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย  

(5) ผู้ขำยรำยย่อยซึ่งขำยวัตถุที่ ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพ รตำมที่
เลขำธิกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
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(6) กำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือใช้เฉพำะตัว โดยมีปริมำณตำมควำมจ ำเป็นที่ใช้ได้ 
ไม่เกิน 90 วัน  

(7) กำรผลิต น ำเข้ ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุน ไพรตำมที่ รัฐมนตรีประกำศก ำหนด  
เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในประเทศและระหว่ำงประเทศ  

(8) กำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสถำนที่ขำยยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำอนุญำตจะออก
ใบอนุญำตผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต  

เจ้ำของกิจกำรที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญำต ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี มีถิ่นที่อยู่ใน 
ประเทศไทย มีสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ ขำย หรือเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพร และมีอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต้องใช้ตำมที่
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด มีผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรและไม่เป็นโรคตำมที่รัฐมนตรี
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ไม่ เป็นบุคคลล้มละลำย ไม่ เป็นบุคค ลวิกลจริต  
คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ไม่เป็นโรคตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปีก่อนวันยื่นค ำขออนุญำต ไม่เคย
ถูกเพิกถอนใบอนุญำตผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมกฎหมำยนี้ภำยในระยะเวลำ 2 ปีก่อนวันยื่น
ค ำขออนุญำต ไม่ใช้ชื่อในกำรประกอบพำณิชยกิจซ้ ำหรือคล้ำยคลึงกับชื่อที่ใช้ในกำรประกอบพำณิชยกิจของ
ผู้รับอนุญำตซึ่งอยู่ในระหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตยังไม่ครบ 2 ปี 

ผู้ขออนุญำตและผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรอำจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้  ใบอนุญำตเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบ่งเป็นประเภท ใบอนุญำตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใบอนุญำตน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ใบอนุญำตขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้รับอนุญำตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือผู้รับอนุญำตน ำเข้ำผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ให้ถือว่ำเป็นผู้รับอนุญำตขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตนผลิต หรือน ำเข้ำด้วย 

ผู้รับอนุญำตซึ่งต้องกำรจะแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำต  เว้นแต่เป็น
กำรย้ำยหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่น ำเข้ำ ขำย หรือเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นกำรชั่วครำว เพรำะมีเหตุ
จ ำเป็นเร่งด่วนอันไม่อำจด ำเนินกำรขออนุญำตได้ กำรขอแก้ไขรำยกำรและกำรอนุญำตให้แก้ไขรำยกำรใน
ใบอนุญำต และกำรย้ำยหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด ทั้งนี้ 
ใบอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้น ให้มีอำยุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต ผู้รับอนุญำตที่ต้องกำรจะต่ออำยุใบอนุญำต 
ให้ยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำตก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ และส ำหรับผู้รับอนุญำตที่ใบอนุญำตของตนสิ้นอำยุไม่เกิน 
1 เดือนจะยื่นค ำขอต่ออำยุและขอผ่อนผันโดยแสดงเหตุผลอันสมควรในกำรที่ไม่ได้ยื่นค ำขอต่ออำยุภำยใน
ก ำหนด แต่กำรขอผ่อนฝันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตำมกฎหมำย และในกรณีที่ล่วงพ้นก ำหนดเวลำ  1 เดือนนับแต่
วันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ จะไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่ออำยุได้ 

เมื่อได้ยื่นค ำขอตำมวรรคหนึ่งและช ำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ ให้ใบอนุญำตคงใช้ต่อไปได้
จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตนั้น  ในกรณีที่มีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต  
ให้ผู้อนุญำตแจ้งให้ผู้รับอนุญำตทรำบและให้คืนค ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุให้แก่ผู้ขอต่ออำยุตำมส่วน  
โดยค ำนวณเป็นรำยเดือนนับแต่วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำตจนถึงวันที่ครบก ำหนด  5 ปี หำกใบอนุญำตนั้นได้รับ
อนุญำตให้ต่ออำยุเศษของ 1 เดือน ถ้ำถึง 15 วันให้นับเป็น 1 เดือน ส่วนในกรณีท่ีใบอนุญำตสูญหำยถูกท ำลำย 
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หรือลบเลือนในสำระส ำคัญ ให้ผู้รับอนุญำตยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทรำบถึง
กำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือลบเลือนในสำระส ำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ที่ก ำหนด 

หมวด 4 หน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

ผู้รับอนุญำตต้องควบคุมดูแลให้ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรท ำหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยฉบับนี้ 
และหำกต้องกำรจะประกอบกิจกำรในระหว่ำงที่ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นกำรชั่วครำว 
ต้องแจ้งให้ผู้อนุญำตทรำบ และผู้รับอนุญำตต้องจัดให้มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แทนให้บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมวรรคหนึ่งมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มี
หน้ำที่ปฏิบัติกำรที่ตนแทน และปฏิบัติหน้ำที่แทนได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่แทน โดยผู้รับ
อนุญำตต้องแจ้งให้ผู้อนุญำตทรำบภำยใน  3 วันนับแต่วันที่บุคคลดังกล่ำวเข้ำปฏิบัติหน้ำที่แทน  กำรแจ้ง
ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด และส ำหรับในกรณีที่ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
ไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป ให้ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 
7 วันก่อนวันที่ไม่ปฏิบัติหน้ำที่นั้น โดยให้ถือว่ำผู้นั้นได้พ้นจำกหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ไม่ปฏิบัติ
หน้ำที่ดังกล่ำว 

ผู้รับอนุญำตมีหน้ำที่ จัดให้มีผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรซึ่งมีคุณสมบัติและจ ำนวนตำมท่ีรัฐมนตรีโดย
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ไม่เป็นโรคตลอดเวลำที่ท ำกำร จัดให้มีกำรผลิต น ำเข้ำ ขำย 
ตลอดจนกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพร จัดให้มีกำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ สถำนที่ 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญำต จัดให้มีป้ำยซึ่งแสดงว่ำเป็นสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งแสดง
ใบอนุญำตของผู้รับอนุญำตและผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด จัดให้มีบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบัญชีเกี่ยวกับกำรผลิต น ำเข้ำหรือขำย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด จัดให้มีกำรเก็บ
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตหรือน ำเข้ำตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด  

ผู้รับอนุญำตผลิตหรือน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้ำที่ ต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพ
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตขึ้นหรือหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดของกำรตรวจสอบดังกล่ำว  
ก่อนน ำออกจำกสถำนที่ผลิตตำมเหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด และให้เก็บหลักฐำนดังกล่ำวไว้ 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีกรณีน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องจัดให้มีหนังสือรับรองของผู้ผลิตแสดงรำยละเอียดของ  
กำรวิเครำะห์คุณภำพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้เก็บหนังสือรับรองดังกล่ำวไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และต้อง
ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกด่ำนตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น ำเข้ำที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด จัดให้มีฉลำกและเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ตำมที่ได้รับอนุญำตไว้ ทั้งนี้ กำรแสดงฉลำกและ
เอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีรัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ผู้รับอนุญำตขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้ำที่ จัดให้มีกำรแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็น
หมวดหมู่ ดูแลให้มีฉลำกและเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ตำมที่ผู้รับอนุญำตผลิตหรือน ำเข้ำจัดไว้ ปฏิบัติกำรอ่ืนใด
ตำมท่ีรัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรประจ ำสถำนที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้ำที่ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่ผลิต
ตำมท่ีผู้รับอนุญำตจัดไว้ ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมต ำรับที่ใต้ข้ึนทะเบียนไว้ หรือที่ได้แจ้ง
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รำยละเอียดหรือจดแจ้งไว้ ดูแลกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรแสดงฉลำกและเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์  ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรประจ ำสถำนที่น ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้ำที่  ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่
เก็บหรือสถำนที่น ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมที่ผู้รับอนุญำตจัดไว้ ดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น ำเข้ำให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยฉบับนี้ ดูแลกำรน ำเข้ำ เก็บรักษำและควบคุมกำรเบิกจ่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดูแลกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรแสดงฉลำกและเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ก่อนน ำออกขำยให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรประจ ำสถำนที่ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหน้ำที่ ประจ ำอยู่ ณ สถำนที่เก็บ
หรือสถำนที่ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมที่ผู้รับอนุญำตจัดไว้ เก็บรักษำและแยกเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร และปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

หมวด 5 การขึ้นทะเบียนต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกำศ ให้น ำ
ผลิตภัณฑ์นั้นมำขอขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับผู้อนุญำตเสียก่อน  และเมื่อได้รับใบส ำคัญ 
กำรข้ึนทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้ว จึงผลิตหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยได้ ในกรณีท่ีนิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคล
หรือผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมด้วย  กำรขอขึ้นทะเบียนและ
กำรออกใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร และเงื่อนไข 
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง แต่กรณีข้ำงต้น ไม่ใช้บังคับแก่กรณี ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิตหรือน ำเข้ำ
เพ่ือขอขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิตหรือน ำเข้ำเพ่ือกำรศึกษำวิจัย  
กำรวิเครำะห์ กำรแสดงนิทรรศกำร หรือกำรบริจำค วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
กำรผลิตหรือน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำโรคเฉพำะรำย ตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ในกรณีผลิตหรือน ำเข้ำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำม หรือผลิตหรือ
น ำเข้ำผลิตภัณฑ์ สมุนไพรเพ่ือวัตถุประสงค์ตำม ให้ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญำต ทั้งนี้  
กำรแจ้งและกำรผลิตหรือน ำเข้ำดังกล่ำวต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก ำหนด 

กำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องมีรำยกำรชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอขึ้นทะเบียนต ำรับ ต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวกับสรรพคุณ วิธีใช้ คุณภำพ 
และควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร รำยละเอียดเกี่ยวกับภำชนะและขนำดบรรจุ วิธีควบคุมคุณภำพ
และข้อก ำหนดเฉพำะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด หนังสือรับรองกำรอนุญำต
ให้ขำยหรือกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ เฉพำะกรณีที่เป็นกำรน ำเข้ำ  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ฉลำกเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร รำยกำรอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีโดย
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เมื่อเห็นว่ำ รำยกำรกำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับไม่ เป็นไปตำมกฎหมำย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ 
ขอขึ้นทะเบียนต ำรับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกสั่งเพิกถอนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่ขอขึ้นทะเบียนต ำรับมีวัตถุอันเป็นส่วนประกอบไม่เหมำะสมตำมหลักวิชำกำร ไม่สำมำรถเชื่อถือในสรรพคุณ
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ได้ หรืออำจไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอขึ้นทะเบียนต ำรับใช้ชื่อไปในทำงโอ้อวด ไม่สุ ภำพ  
ไม่เหมำะสมกับวัฒนธรรมอันดีงำม หรืออำจท ำให้เข้ำใจผิดจำกควำมจริงผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งประสงค์จะแก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับ ให้ยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำต  กำรขอแก้ไขรำยกำร
และกำรอนุญำตให้แก้ไขรำยกำร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด และใบส ำคัญ 
กำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีอำยุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งประสงค์จะต่ออำยุใบส ำคัญฯ ให้ยื่นค ำขอต่อ
ผู้อนุญำตก่อนวันที่ใบส ำคัญฯ สิ้นอำยุ ส ำหรับผู้รับใบส ำคัญฯ ซึ่งใบส ำคัญฯ ของตนสิ้นอำยุไม่เกิน 1 เดือน  
จะยื่นค ำขอต่ออำยุและขอผ่อนผัน โดยแสดงเหตุผลอันสมควรในกำรที่มิได้ยื่นค ำขอต่ออำยุภำยในก ำหนด  
แต่กำรขอผ่อนผันไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดตำมกฎหมำย และในกรณีที่พ้นก ำหนดเวลำ 1 เดือนนับแต่วันที่ใบส ำคัญ
กำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสิ้นอำยุจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่ออำยุได้  เมื่อได้ยื่นค ำขอและช ำระ
ค ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ ให้ใบส ำคัญฯ คงใช้ต่อไปได้จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้น
ต ำรับนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญฯ ให้ผู้อนุญำตแจ้งให้ผู้รับใบส ำคัญฯ ทรำบ 
และให้คืนค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุให้แก่ผู้ขอต่ออำยุตำมส่วนโดยค ำนวณเป็นรำยเดือนนับแต่วันที่มีค ำสั่ง  
ไม่อนุญำตจนครบก ำหนด 5 ปี หำกใบส ำคัญฯ นั้นได้รับอนุญำตให้ต่ออำยุเศษของ 1 เดือน ถ้ำถึง 15 วัน 
ให้นับเป็น 1 เดือน 

ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบส ำคัญฯ ได้ โดยแจ้งให้
ผู้รับใบส ำคัญฯทรำบและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อปรำกฏว่ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้เปลี่ยนไปเป็น
วัตถุที่ใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ เครื่องส ำอำง ยำ ยำเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท วัตถุ
อันตรำย หรืออำหำร กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่มีสรรพคุณตำมที่ขึ้นทะเบียนต ำรับไว้ ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  หรือเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรปลอม ผู้รับใบส ำคัญฯ ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ผู้รับใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่แก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือไม่ค ำเนินกำรติดตำม
ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมค ำสั่งของผู้อนุญำต  

ค ำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญำตให้แก้ไขรำยกำรทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ให้แก้ไขรำยกำร
ทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ติดตำมควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือเพิกถอนใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นที่สุด 

หมวด 6 การแจ้งรายละเอียดและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

ผู้ใดจะผลิตหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกำศ ให้น ำผลิตภัณฑ์นั้นมำ
ขอแจ้งรำยละเอียดหรือจดแจ้งกับผู้อนุญำตเสียก่อน  และเมื่อได้ใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วจึงผลิตหรือน ำเข้ำเพ่ือขำยได้  

กำรแจ้งรำยละเอียดหรือกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องมีรำยกำร ชื่อของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่แจ้งรำยละเอียดหรือจดแจ้งตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  
ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอแจ้งรำยละเอียดหรือขอจดแจ้ง ต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร รำยละเอียดเกี่ยวกับภำชนะและ
ขนำดบรรจุ หนังสือรับรองผลกำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข  
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ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ฉลำก เอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร รำยกำรอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีโดย
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

ใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งให้มีอำยุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบรับแจ้งรำยละเอียด
หรือใบรับจดแจ้ง กำรต่ออำยุใบรับแจ้งรำยละเอียดและกำรต่ออำยุใบรับจดแจ้ง ให้น ำควำมในมำตรำ 40 มำใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งสูญหำย ถูกท ำลำย หรือลบเลือนใน
สำระส ำคัญ ให้ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งยื่นค ำขอรับใบแทนใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับ
จดแจ้งต่อผู้อนุญำตภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำยหรือลบเลือนในสำระส ำคัญ 
กำรขอรับและกำรออกใบแทนใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง เพ่ือคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งแก้ไขรำยกำรแจ้ง
รำยละเอียดหรือรำยกำรจดแจ้ง หรือด ำเนินกำรติดตำมควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งนี้ ตำมที่
ก ำหนดไว้ในค ำสั่งดังกล่ำว 

ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือ
ใบรับจดแจ้งได้ โดยแจ้งให้ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งทรำบ และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เมื่อปรำกฏว่ำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นได้ เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่ งหมำยส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ 
เครื่องส ำอำง ยำ ยำเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท วัตถุอันตรำย หรืออำหำร กำรโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยประกำศก ำหนด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
นั้นไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ผู้รับใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งขำดคุณสมบัติ ผู้รับใบรับแจ้ง
รำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่แก้ไขรำยกำรแจ้งรำยละเอียดหรือรำยกำรจดแจ้ง หรือไม่
ด ำเนินกำรติดตำมควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมค ำสั่งของผู้อนุญำต 

ค ำสั่งไม่รับแจ้งรำยละเอียด ไม่รับจดแจ้ง ไม่อนุญำตให้แก้ไขรำยกำรแจ้งรำยละเอียดหรือ
รำยกำรจดแจ้ง ไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง ให้แก้ไขรำยกำรแจ้งรำยละเอียด
หรือรำยกำรจดแจ้ง ติดตำมควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือเพิกถอนใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือ 
ใบรับจดแจ้ง ให้เป็นที่สุด 

หมวด 7 กระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ในกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เจ้ำหน้ำที่ บุคคล องค์กรหรือหน่วยงำน
ดังต่อไปนี้  ท ำหน้ำที่ประเมิน  ตรวจสอบ และพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำย เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
ซึ่งได้รับมอบหมำย หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมำย ผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กร
เอกชนทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ ที่ได้รับกำรขึ้นบัญชีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และ
เลขำธิกำรมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นยำแผนไทย ต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในประเทศที่ได้รับกำรขึ้นบัญชีจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และเลขำธิกำรมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว เพ่ือประโยชน์ใน
กระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศ
ก ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ  หน่วยงำนของรัฐ หรือ
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องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งนี้  ในประกำศต้องก ำหนดคุณสมบัติ มำตรฐำน และ 
กำรด ำเนินงำนของบุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรดังกล่ำว ค่ำขึ้นบัญชีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
จะจัดเก็บจำกผู้เชี่ยวชำญ  องค์กรผู้ เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตรำค่ำขึ้นบัญชีสูงสุด ประเภทและค่ำใช้จ่ำยที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำหรือหน่วยงำนของรัฐที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำภำรกิจในหน้ำที่และอ ำนำงของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ แล้วแต่กรณี  จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอในกระบวนกำรพิจำรณำ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยจะจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตรำค่ำใช้จ่ำยสูงสุด  หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขใน
กระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงกำรคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและ 
กำรรักษำควำมลับทำงกำรค้ำด้วย 

หมวด 8 การควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ห้ำมผู้ใดผลิต น ำเข้ำ หรือขำย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมำตรฐำน 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภำพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับ ไม่ได้แจ้งรำยละเอียด หรือไม่ได้
จดแจ้งแล้วแต่กรณี ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ถูกเพิกถอนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับ ใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือ
ใบรับจดแจ้ง 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมคือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือวัตถุที่ท ำเทียมทั้งหมดหรือบำงส่วน 
เพ่ือให้เข้ำใจว่ำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแท้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์หรือแสดงวัน เดือน ปีที่สิ้น
อำยุ ซึ่งไม่ใช่ควำมจริง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงชื่อ เครื่องหมำยของผู้ผลิต หรือที่ตั้งสถำนที่ผลิตซึ่งไม่ใช่ควำม
จริง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงฉลำกหรือเอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่ควำมจริง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดง
ว่ำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมต ำรับที่ขึ้นทะเบียนแจ้งรำยละเอียด หรือจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ควำมจริง ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในต ำรับที่ชื้นทะเบียนแจ้งรำยละเอียด จดแจ้ง หรือ  
มีค่ำคลำดเคลื่อนผิดจำกเกณฑ์ที่ประกำศก ำหนด  

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมำตรฐำน คือ มีปริมำณหรือควำมแรงของสำรส ำคัญขำดหรือเกินจำก
เกณฑ์ต่ ำสุดหรือสูงสุดที่ก ำหนดไว้ในต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนหรือมีค่ำคลำดเคลื่อนผิดจำกเกณฑ์
ที่ก ำหนด มีค่ำควำมบริสุทธิ์หรือคุณลักษณะอ่ืนอันมีควำมส ำคัญต่อคุณภำพผิดจำกเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนหรือเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด มีส่วนประกอบไม่ตรงตำมที่ขึ้นทะเบียนต ำรับ 
แจ้งรำยละเอียด หรือจดแจ้งไว้ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสื่อมคุณภำพ คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สิ้นอำยุตำมที่ปรำกฏไว้ในฉลำก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ภำยหลังกำรผลิตได้แปรสภำพจนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม หรือ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมำตรฐำน 

ห้ำมผู้รับอนุญำตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระหว่ำงที่ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรประจ ำสถำนที่ผลิต
ไม่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่ และห้ำมผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์
สมุนไพรหลำยแห่งในเวลำเดียวกัน เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่มีคุณภำพ ไม่มีประสิทธิภำพ 
หรือไม่ปลอดภัย ให้เลขำธิกำร มีอ ำนำจสั่งให้ผู้รับอนุญำตผลิตหรือน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้รับใบส ำคัญ 
กำรข้ึนทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
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หมวด 9 การเลิกกิจการและการโอนกิจการ 

ในระหว่ำงที่ใบอนุญำตยังไม่สิ้นอำยุ ผู้รับอนุญำตผู้ใดต้องกำรจะเลิกกิจกำร ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วัน ก่อนวันที่จะเลิกกิจกำร พร้อมทั้งแจ้งสถำนที่เก็บและ
จ ำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่งอำจเป็นอันตรำย และผู้รับอนุญำตผู้ใดไม่ต้องกำรต่ออำยุใบอนุญำตและ
ต้องกำรเลิกกิจกำร ให้แจ้งกำรเลิกกิจกำรเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบล่วงหน้ำภำยใน 15 วันก่อนใบอนุญำต
สิ้นอำยุ พร้อมทั้งแจ้งสถำนที่เก็บและจ ำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่งอำจเป็นอันตรำย  ในกรณีที่ผู้รับ
อนุญำตผู้ใดไม่ได้รับอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต ให้แจ้งสถำนที่เก็บและจ ำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลืออยู่
ซึ่งอำจเป็นอันตรำยภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่ผู้รับอนุญำตได้แจ้งกำรเลิกกิจกำร ใบอนุญำต
สิ้นอำยุ หรือผู้อนุญำตไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต แล้วแต่กรณี หำกต้องกำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ที่เหลืออยู่ของตน ต้องขำยให้แก่ผู้รับอนุญำตอ่ืน หรือบุคคลที่ผู้อนุญำตเห็นสมควรภำยใน  90 วัน นับแต่ 
วันเลิกกิจกำร วันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ หรือวันที่ผู้รับอนุญำตได้รับแจ้งกำรไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต ทั้งนี้ 
ผู้อนุญำตอำจขยำยระยะเวลำดังกล่ำวได้ตำมท่ีเห็นสมควร 

ผู้รับอนุญำตผู้ใดต้องกำรโอนใบอนุญำตให้ผู้รับโอนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมกฎหมำยให้ยื่นค ำขอโอนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำตและกำรโอนจะมีผลเมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำตตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  

หมวด 10 การโฆษณา 

ห้ำมผู้ใดโฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญำตก่อน ตำมที่ก ำหนด ทั้งนี้ อำจก ำหนดเงื่อนไขเฉพำะในกำรโฆษณำและจ ำกัดกำรใช้สื่อโฆษณำก็ได้ 
ใบอนุญำตโฆษณำ ให้มีอำยุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต ในกรณีที่ใบอนุญำตโฆษณำสูญหำย ถูกท ำลำย 
หรือลบเลือนในสำระส ำคัญให้ยื่นค ำขอรับใบแทนภำยใน  15 วันนับแต่วันที่ได้ทรำบ ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่ก ำหนด  

ห้ำมผู้ใดโฆษณำผลิตภัณฑ์สมุนไพรในลักษณะโอ้อวดสรรพคุณ ว่ำสำมำรถรักษำ หรือป้องกัน
โรคหรือควำมเจ็บป่วยได้อย่ำงศักดิ์สิทธิ์หรือตำมควำมเชื่อส่วนบุคคล  หรือสำมำรถรักษำโรคให้หำยขำดได้ 
แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ เกินควำมจริง หรือท ำให้เข้ำใจผิดในสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น ท ำให้
เข้ำใจว่ำมีวัตถุใดเป็นส่วนประกอบ ซึ่งควำมจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้น  เป็นกำรรับรองหรือยกย่อง
สรรพคุณโดยบุคคล คณะบุคคลหรือสถำบันใด ๆ กระท ำโดยฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
กำรโฆษณำตำมท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

ในกรณีที่ผู้อนุญำตเห็นว่ำกำรโฆษณำใดฝ่ำฝืนกฎหมำย ให้มีอ ำนำจออกค ำสั่งให้ผู้โฆษณำ
ด ำเนินกำร แก้ไขข้อควำมหรือวิธีกำรในกำรโฆษณำ  หรือห้ำมใช้ข้อควำมหรือวิธีกำรบำงอย่ำงที่ปรำกฏ 
ในกำรโฆษณำ หรือระงับกำรโฆษณำ ค ำสั่งข้ำงต้นผู้อนุญำตจะสั่งให้โฆษณำเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยก็ได้ 
โดยให้ผู้โฆษณำรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

หมวด 11 การส่งเสริมผู้ประกอบการ 

เพ่ือประโยชน์ในกำรส่งเสริมควำมสมำรถของผู้ผลิตหรือผู้ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ให้ผู้ผลิต
หรือผู้ขำยซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร แจ้งต่ออธิบดีเพ่ือขอรับกำรส่งเสริม  สนับสนุนกำรประกอบกิจกำรตำมควำม
พร้อมและควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือให้ควำม



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-49 

ช่วยเหลือในกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีในด้ำนต่ำง ๆ ทั้ งในด้ำนกำรส่งเสริมกำรเพำะปลูก  
กำรเพำะเลี้ยง กำรส่งเสริมคุณภำพ กำรผลิต กำรจัดกำร และกำรตลำด ส่งเสริมกำรรวมตัวหรือควำมร่วมมือ
กันระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับภำคธุรกิจหรือลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำมที่ก ำหนด ให้ค ำปรึกษำในกำร
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำน หรือกำรเตรียมเอกสำรทำงวิซำกำรเกี่ยวกับกำรผลิตหรือกำรขำยผลิตภัณฑ์
สมุนไพร กำรขอรับกำรประเมินรับรองมำตรฐำน กำรขอขึ้นทะเบียนต ำรับ กำรแจ้งรำยละเอียด หรือกำรจด
แจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิต โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย อบรมพัฒนำศักยภำพในกำรประกอบกำร ให้
สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนดโดยไม่ต้องเสียค ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรอบรม ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตำมหลักสูตรที่อธิบดีประกำศก ำหนด ให้เอกสำรค ำแนะน ำ คู่มือ หนังสือวิชำกำร หรือเอกสำรที่ส่วนรำชกำร
จัดท ำขึ้นเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร โดยไม่ต้องเสียค่ำเอกสำร 

หมวด 12 พนักงานเจ้าหน้าที่ 

เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยนี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ เข้ำไปในสถำนที่ผลิต 
สถำนที่น ำเข้ำ สถำนที่ขำย หรือสถำนที่ เก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเวลำท ำกำรของสถำนที่นั้น หรือเข้ำไปใน
ยำนพำหนะที่บรรทุกผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมเท่ำที่จ ำเป็น  น ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
ปริมำณพอสมควรไปเพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบหรือวิเครำะห์  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำร
กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ อำจเข้ำไปในสถำนที่หรือยำนพำหนะใด ๆ เพ่ือตรวจ ค้น ยึด หรืออำยัด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนภำชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลำก เอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่ำวซึ่งสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำจะเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ควำมผิด แต่ต้องมีหมำยค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำ หำกเนิ่นช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้จะมีกำรยักย้ำย 
ซุกซ่อน ท ำให้เปลี่ยนสภำพไปจำกเดิม หรือท ำลำยหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิด ให้ท ำกำรค้นได้
โดยไม่ต้องมีหมำยค้น แต่ต้องปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำว่ำด้วยกำรค้น มีหนังสือเรียก
บุคคลมำให้ถ้อยค ำ หรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่จ ำเป็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

หมวด 13 การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยฉบับนี้  ผู้อนุญำตมีอ ำนำจสั่งพักใช้
ใบอนุญำตได้ครั้งละไม่เกิน 120 วัน ในกรณีที่มีกำรฟ้องผู้รับอนุญำตต่อศำลว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย
นี้จะสั่งพักใช้ใบอนุญำตไว้จนกว่ำศำลจะมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดก็ได้  ผู้รับอนุญำตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตต้อง
หยุดประกอบกิจกำรตำมที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตนั้น และระหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำต ผู้นั้นจะขอรับใบอนุญำต
ใด ๆ อีกไม่ได้ ค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตและค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตให้ท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญำตทรำบ 
หำกไม่พบตัวผู้รับอนุญำตหรือผู้รับอนุญำตไม่ยอมรับค ำสั่งดังกล่ำว ให้ปิดค ำสั่งไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่ำย  
ณ สถำนที่ผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร และให้ถือว่ำผู้รับอนุญำตทรำบค ำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันปิด
ค ำสั่ง หรือจะแจ้งโดยวิธีประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันหรือโดยวิธีอ่ืนอีกด้วยก็ได้ ผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งยกเลิกค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้ เมื่อปรำกฏว่ำผู้รับอนุญำตซึ่งถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญำตได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว 

ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตซึ่งต้องกำรจะขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหลือของตน  ต้องขำยให้แก่
ผู้รับอนุญำตอ่ืน หรือบุคคลที่ผู้อนุญำตเห็นสมควรภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต 
หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ผู้อนุญำตอำจขยำยระยะเวลำดังกล่ำวได้ตำมที่
เห็นสมควร 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-50 

หมวด 14 การอุทธรณ์ 

ในกรณีที่ผู้อนุญำตไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต  บุคคลนั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรไม่ออกใบอนุญำตหรือ 
กำรไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต แล้วแต่กรณี  ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด และในระหว่ำงกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งของรัฐมนตรี เมื่อมีค ำขอของผู้อุทธรณ์ รัฐมนตรีมีอ ำนำจสั่งอนุญำตให้ผู้ขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร แล้วแต่กรณี ไปพลำงก่อนได้ 

ผู้รับอนุญำตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
รัฐมนตรีภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรพักใช้ใบอนุญำตหรือกำรเพิกถอนใบอนุญำต แล้วแต่
กรณี ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด กำรอุทธรณ์ดังกล่ำวไม่เป็นเหตุให้ทุเลำกำรบังคับตำมค ำสั่งพักใช้
ใบอนุญำตหรือค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต ส ำหรับกำรพิจำรณำอุทธรณ์ข้ำงต้น ให้รัฐมนตรีพิจำรณำให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำอุทธรณ์ ถ้ำมีเหตุจ ำเป็นไม่อำจพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทรำบก่อนครบก ำหนดระยะเวลำนั้น  ในกำรนี้ ให้ขยำยระยะเวลำ
พิจำรณำอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว 

หมวด 15 บทก าหนดโทษ 

บทก ำหนดโทษ มีตั้งแต่มำตรำ 91 ถึงมำตรำ 121 ซึ่งมีทั้งโทษจ ำคุก และโทษปรับ หรือ 
ทั้งจ ำทั้งปรับ แล้วแต่ข้อหำและกรณี แต่กรณีที่ศำลพิพำกษำลงโทษผู้ใดเนื่องจำกได้กระท ำควำมผิดฐำนผลิต 
น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม หรือผิดมำตรฐำน หรือเสื่อมคุณภำพ หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ำรับ 
ไม่ได้แจ้งรำยละเอียด หรือไม่ได้จดแจ้ง หรือที่ถูกเพิกถอนใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับ ใบรับแจ้งรำยละเอียด
หรือใบรับจดแจ้ง ให้ศำลสั่งริบผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต รวมทั้งฉลำก ภำชนะ 
หรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่ำวเป็นของผู้อ่ืน 
ซึ่งมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในกำรกระท ำควำมผิดในกรณีที่ศำลสั่งให้ริบทรัพย์สินตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกปรำกฏใน
ภำยหลังโดยค ำร้องของเจ้ำของที่แท้จริงว่ำผู้เป็นเจ้ำของที่แท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในกำรกระท ำควำมผิด ให้
ศำลสั่งให้คืนทรัพย์สินดังกล่ำว ทั้งนี้ เจ้ำของที่แท้จริงนั้นต้องยื่นค ำร้องต่อศำลภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ศำลมี
ค ำพิพำกษำถึงที่สุด ทรัพย์สินที่ศำลสั่งริบให้ตกเป็นของกระทรวงสำธำรณสุขเพ่ือท ำลำยหรือจัดกำรตำมที่
เห็นสมควร และส ำหรับบรรดำควำมผิดที่มีโทษปรับสถำนเดียว หรือเป็นควำมผิดที่มีโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน 
ให้เปรียบเทียบได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ทั้งนี้  เมื่อผู้ต้องหำได้
ช ำระเงินค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทียบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกกัน 
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ในกรณีที่มีกำรยึดหรืออำยัดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจนภำชนะบรรจุหีบห่อ ฉลำก เอกสำรก ำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรกระท ำควำมผิดไว้ จะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อผู้ต้องหำยินยอมให้สิ่งที่ยึดหรืออำยัดไว้ตกเป็นของกระทรวง
สำธำรณสุข สิ่งของที่ตกเป็นของกระทรวงสำธำรณสุข ให้ท ำลำยหรือจัดกำรตำมควรแก่กรณีตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนด ในกรณีที่มีผู้ อ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของสิ่งที่ยึดหรืออำยัดไว้ และได้แสดงตัวภำยใน 90 วันนับแต่วันที่
เปรียบเทียบได้ว่ำตนเป็นเจ้ำของที่แท้จริงและไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในกำรกระท ำควำมผิด และสิ่งที่ได้ยึดหรืออำยัต
ไว้ยังคงอยู่ในควำมครอบครองของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้สั่งให้คืนสิ่งที่ได้ยึดหรืออำยัตแก่ผู้เป็นเจ้ำของแท้จริง 
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บทเฉพาะกาล 

บรรดำใบอนุญำตผลิต น ำเข้ำ หรือขำยยำหรืออำหำรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมกฎหมำย
นี้  ที่ออกให้ตำมพระรำชบัญญัติ ยำ พ.ศ. 2510 หรือพระรำชบัญญัติอำหำร  พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำใบอนุญำตนั้น ๆ จะสิ้นอำยุ  และบรรดำใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนต ำรับยำและใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับอำหำรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมพระรำชบัญญัตินี้  
ที่ออกให้ตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2530 และพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำใบส ำคัญนั้น ๆ จะสิ้นอำยุ และให้ยำหรืออำหำรที่ได้ผลิตหรือน ำเข้ำก่อน
ใบส ำคัญดังกล่ำวสิ้นอำยุสำมำรถจ ำหน่ำยต่อไปได้จนกว่ำยำหรืออำหำรนั้นจะสิ้นอ ำยุหรือผู้อนุญำต 
จะสั่งยกเลิก 

ค ำขออนุญำต ค ำขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำ หรือค ำขอใดในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมกฎหมำยนี้และ
ได้ยื่นไว้ตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 หรือพระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 และยังอยู่ในระหว่ำงกำร
พิจำรณำ ให้ถือว่ำเป็นค ำขอตำมกฎหมำยนี้โดยอนุโลม และถ้ำค ำขอดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงไปจำกค ำขอตำม
กฎหมำยฉบับนี้ ให้ผู้อนุญำตมีอ ำนำจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมค ำขอเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยนี้ได้ 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียม 
ไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืน รวมทั้งออกประกำศ  
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้น ำเข้ำผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน ผู้ประกอบกำรขนำดย่อม ผู้ปลูกสมุนไพรควบคุม 

4.2 กฎกระทรวง  

1) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม ลด และยกเว้นค่าธรรมเนียมการด าเนินการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2563 ก ำหนดค่ำธรรมเนียมดังนี้ 
 

(1) ใบอนุญำตผลิตผลิตภัณฑ์ ฉบับละ 5,000 บำท 
(2) ใบอนุญำตน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฉบับละ 20,000 บำท 
(3) ใบอนุญำตขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฉบับละ 1,500 บำท 
(4) ใบอนุญำตโฆษณำ ฉบับละ 2,500 บำท 
(5) ใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฉบับละ 2,500 บำท 
(6) ใบรับแจ้งรำยละเอียดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฉบับละ 2,500 บำท 
(7) ใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฉบับละ 900 บำท 
(8) หนังสือรับรอง ฉบับละ 500 บำท 
(9) ใบแทนใบอนุญำต ใบแทนใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ใบแทนใบรับแจ้งรำยละเอียด และใบแทนใบรับจดแจ้ง 
ฉบับละ 200 บำท 

(10) กำรต่ออำยุใบอนุญำตเท่ำกับกึ่งหนึ่งของค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
ประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
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(11) กำรต่ออำยุใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนต ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เท่ำกับกึ่งหนึ่งของค่ำธรรมเนียมใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียนต ำรับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 

  

(12) กำรต่ออำยุใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งเท่ำกับกึ่งหนึ่ง
ของค่ำธรรมเนียมใบรับแจ้งรำยละเอียดหรือใบรับจดแจ้งประเภท
นั้น ๆ แต่ละฉบับ 

  

2) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต น าเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ที่รัฐมนตรีได้ประกำศ ให้ยื่นค ำขออนุญำตต่อผู้อนุญำต พร้อมด้วยข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำน เลขประจ ำตัว
ประชำชน ในกรณีที่บุคคลธรรมดำเป็นผู้ขออนุญำตชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีที่นิติบุคคลเป็น  
ผู้ขออนุญำต เลขที่ใบอนุญำตท ำงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว หรือเลขที่
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจตำมบัญชีสำม (14) หรือ (15) หรือเลขที่หนังสือรับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว ในกรณีที่ผู้ขออนุญำตไม่ได้มีสัญชำติไทย เอกสำรแสดงคุณสมบัติของ  
ผู้ขออนุญำต และผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนดหนังสือ
แสดงว่ำผู้ขออนุญำตเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือเป็นผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับ
อนุญำต แผนที่ที่ตั้งและพิกัดของสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ หรือขำย และสถำนที่เก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
ลักษณะตำมที่รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศก ำหนด และสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบของสถำนที่นั้น แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้ำงภำยในบริเวณสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ หรือขำย 
และสถำนที่เก็บรักษำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

4.3 ประกาศ 

1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การส่งเสริมผู้ประกอบการ พ.ศ. 2563 ผู้ประกอบกำรใบรับรองกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกกรมกำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ส ำหรับผู้ประกอบกำรที่มีควำมประสงค์ต้องกำรขอรับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้แจ้งต่ออธิบดีผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบกำรที่จะขอรับ
กำรส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องเป็นกิจกรรม หรือโครงกำรที่อยู่ภำยใต้แผนงำนโครงกำรที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้จัดท ำข้ึน 
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยสมุนไพรแห่งชำติ ดังต่อไปนี้ 

(1) กำรลด ยกเว้นค่ำธรรมเนียม ตำมกฎกระทรวงกำรลด ยกเว้นค่ำธรรมเนียม กรณีเป็น
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน และผู้ประกอบกำรรำยย่อย จะได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดค่ำธรรมเนียมและกรณีเป็นผู้ประกอบขนำดย่อม จะได้รับกำรลดค่ำธรรมเนียม ในอัตรำร้อยละ 15 ของ
อัตรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

(2) กำรให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำน หรือกำรเตรียมเอกสำรทำง
วิชำกำรเกี่ยวกับกำรผลิต หรือกำรขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร กำรขอรับกำรประเมินรับรองมำตรฐำน กำรขอขึ้น
ทะเบียนต ำรับ กำรแจ้งรำยละเอียด หรือกำรจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิตโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย 
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2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรขายทั่วไป เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนศักยภำพของผู้ประกอบกำร คุณภำพและควำมปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่จะส่งผลต่อผู้บริโภค รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้นิยำมควำมหมำย ของค ำที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

“ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรขำยทั่วไป” หมำยควำมว่ำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขำยได้ทั่วไป โดยผู้ขำย
ไม่ต้องมีใบอนุญำตขำย 

“ยำจำกสมุนไพร” หมำยควำมว่ำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยำแผนไทย ยำที่พัฒนำจำกสมุนไพร 
ยำแผนโบรำณ หรือยำตำมควำมรู้แพทย์ทำงเลือก 

“ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ” หมำยควำมว่ำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำมควำมใน (2) ของบท
นิยำมค ำว่ำ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 

“อำกำรไม่พึงประสงค์ที่ร้ำยแรง” หมำยควำมว่ำ เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

(1) เสียชีวิต (Death) เมื่อกำรเสียชีวิตนั้นอำจเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ 
ที่เกิดขึ้นหรืออำจเกี่ยวข้องกับกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพนั้น 

(2) อันตรำยถึงชีวิต เมื่อผู้ป่วยมีควำมเสียงสูงต่อกำรเสียชีวิต ณ เวลำที่เกิดเหตุกำรณ์ เช่น 
เกิดภำวะช็อกจำกปฏิกิริยำภูมิแพ้รุนแรง ภำวะหยุดหำยใจ เป็นต้น 

(3) ต้องเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล หรือเพ่ิมระยะเวลำในกำรรักษำในโรงพยำบำลนำน
ขึ้น 

(4) ควำมพิกำรถำวร หรือไร้ควำมสำมำรถ เมื่อเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเป็นผลให้
บุคคลดังกล่ำว ไม่สำมำรถด ำรงชีวิตตำมปกติส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง แบบถำวรหรืออย่ำงมีนัยส ำคัญท ำให้
เกิดควำมเสียหำย หรือกำรท ำลำยโครงสร้ำงหน้ำที่ของร่ำงกำยผู้ป่วย หรือควำมสำมำรถ หรือคุณภำพชีวิตของ
ผู้ป่วย เช่น ตำบอด ไตวำย เป็นต้น 

3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การแจ้งเป็นผู้ประกอบการ พ.ศ. 2563 ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขผู้แจ้งเป็นผู้ประกอบกำร ต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องเป็นผู้ประกอบกำรที่มีสัญชำติไทยหรือ 

(2) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ต้องมีบุคคล
สัญชำติไทยเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 

(3) ไม่เคยถูกค ำสั่งให้กระท ำกำร หรืองดเว้นกระท ำกำรเพ่ือป้องกันมิให้มีกำรฝ่ำฝืนต่อ
กฎหมำยนี้ 

(4) ไม่อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบส ำคัญกำรข้ึนทะเบียน ใบอนุญำต ใบรับจดแจ้ง
ใบรับแจ้งรำยละเอียดตำมกฎหมำยนี้ 
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กำรยื่นขอแจ้งเป็นผู้ประกอบกำร มีช่องทำงให้ยื่นดังนี้  ยื่นผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) ทำงเว็บไซต์หรือระบบสำรสนเทศของกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือกรม
ส่งเสริมกำรเกษตร หรือยื่นผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ ณ กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด หรือส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 

4) ประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดประเภทผู้ประกอบการ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้สิทธิและประโยชน์ รวมทั้งเสนอสิทธิและประโยชน์ เพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบกำร จำกหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมสิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
สมุนไพร คณะกรรมกำรนโยบำยสมุนไพรแห่งชำติ ได้ก ำหนดผู้ประกอบกำรสมุนไพร ออกเป็น  2 ประเภท 
ได้แก่ 

(1) ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ หมำยควำมว่ำ กิจกำรของชุมชนเกี่ยวกับกำรผลิต ขำย หรือผลิต
และขำยสมุนไพร ที่ด ำเนินกำรโดยคณะบุคคลที่มีควำมผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจกำร
ดังกล่ำว ไม่ว่ำจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้ำงรำยได้และเพ่ือกำรพึ่งพำตนเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระวห่ำงชุมชน ซึ่งได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน 

(2) ผู้ประกอบกำรที่เป็นเกษตรกร หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ผลิต ขำยหรือผลิตและขำย
สมุนไพรบุคคลหรือคณะบุคคลที่ผลิต ขำยหรือผลิต และขำยสมุนไพรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรม
ส่งเสริมกำรเกษตร หรือเกษตรกรที่ได้รับรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์จำกกรมวิชำกำรเกษตร หรือเกษตรกร
ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์จำกส ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 

5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
ซึ่งการผลิต น าเข้า หรือขายต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ 
และผู้ขำยต้องขออนุญำต จะต้องเป็น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขำยทั่วไป หมำยควำมว่ำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
รัฐมนตรีประกำศก ำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขำยได้ทั่วไป  และกำรเปลี่ยนรูปสมุนไพรอย่ำงง่ำย 
หมำยควำมว่ำ กำรท ำให้แห้ง กำรตัด หรือกำรท ำด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือ ท ำให้ชิ้นเล็กลงแต่ยังมีลักษระที่มองด้วย 
ตำเปล่ำ แล้สคำดหมำยได้ว่ำน ำมำจำกส่วนใดของสมุนไพร และกำรบรรจุใส่ภำชนะเพ่ือกำรเก็บรักษำหรือ  
กำรขนส่ง แต่ไม่รวมถึงกำรเปลี่ยนรูปสมุนไพรหลำยชนิดเข้ำด้วยกัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งผู้ที่จะผลิตหรือ
น ำเข้ำต้องมำขอใบอนุญำตผลิต หรือน ำเข้ำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้อง 
ขึ้นทะเบียนต ำรับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องแจ้งรำยละเอียดหรือจดแจ้ง แตไ่ม่รวมถึงกำรผลิตโดยกำรเปลี่ยนรูป
สมุนไพรอย่ำงง่ำย โดยวิสำหกิจชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิสำหกิจชุมชน หรือเกษตรกรรำยย่อย  
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เลำขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำประกำศก ำหนด 
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5. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฎษฎีกำ ระบุถึงพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพ ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 ที่มีกำรออกมำแล้ว  
2 ฉบับ โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำ ได้แก่ กฎกระทรวง 10 ฉบับ ประกำศ 21 ฉบับ 

5.1 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ โดยที่กิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพเป็นกิจกำร
ด้ำนบริกำรที่สร้ำงงำนและรำยได้แก่ประเทศเป็นจ ำนวนมำก และเป็นกิจกำรที่ ได้รับควำมเชื่อมั่น  
จำกผู้รับบริกำรทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศมำยำวนำน จึงมีผู้ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพเพ่ิมมำกขึ้นในแต่ละปี แต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมำยก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรนี้เป็นกำรเฉพำะ  
ผู้ประกอบกิจกำร ผู้ด ำเนินกำร และผู้ให้บริกำรจ ำนวนมำกขำดควำมรู้และทักษะในกำรประกอบกิจกำร และ
กำรให้บริกำรของสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพส่วนใหญ่ไม่ได้มำตรฐำน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภำพ 
ร่ำงกำย หรือจิตใจของผู้รับบริกำร ประกอบกับมีผู้ใช้ค ำว่ำสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ เพ่ือประกอบกิจกำร
แฝงอย่ำงอ่ืนอันส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรชำวไทยและชำวต่ำงประเทศที่มีต่อกิจกำร  
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ สมควรมีกฎหมำยที่ก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำร 
เพ่ือสุขภำพขึ้นเป็นกำรเฉพำะ เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำนอันเป็นกำรส่งเสริม
สุขภำพของประชำชน และคุ้มครองผู้บริโภค จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

2) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

นิยามความหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

“สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่ตั้งขึ้นเพ่ือด ำเนินกิจกำร 
ดังต่อไปนี้ 

(1) กิจกำรสปำ อันได้แก่ บริกำรที่เกี่ยวกับกำรดูแลและเสริมสร้ำงสุขภำพโดยวิธีกำรบ ำบัด
ด้วยน้ ำและกำรนวดร่ำงกำยเป็นหลัก ประกอบกับบริกำรอื่นตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงอีกอย่ำงน้อย 3 อย่ำง 
เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล หรือกำรอำบน้ ำ นวด หรือ  
อบตัวที่เป็นกำรให้บริกำรในสถำนอำบน้ ำ นวด หรืออบตัวตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร 

(2) กิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริมควำมงำม เว้นแต่กำรนวดเพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริม
ควำมงำมในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล หรือในหน่วยบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยงำน
ของรัฐ หรือกำรนวดที่เป็นกำรให้บริกำรในสถำนอำบน้ ำ นวด หรืออบตัวตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร  

(3) กิจกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

“ผู้อนุญำต” หมำยควำมว่ำ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย 

“ผู้รับอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำร 
เพ่ือสุขภำพ 

“ผู้ด ำเนินกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-56 

“ผู้ให้บริกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนให้ท ำหน้ำที่บริกำรเพ่ือสุขภำพในสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

หมวดที่ 1 คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง 
เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็น
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว อธิบดีกรมกำรปกครอง อธิบดีกรม
พัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ และผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 4 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนบริกำร
เพ่ือสุขภำพ ให้อธิบดีแต่งตั้งข้ำรำชกำรของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 1 คน เป็นเลขำนุกำร และอีกไม่เกิน  
2 คนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร โดย คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ เสนอนโยบำย แผน และยุทธศำสตร์เกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต่อรัฐมนตรี ก ำหนดมำตรกำรในกำรส่งเสริมสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพให้ได้มำตรฐำน ตลอดจนกำรส่งเสริมบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มให้เข้ำถึงและได้รับประโยชน์  
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรรับรองวุฒิบัตรหรือประกำศนียบัตรที่ผู้ด ำเนินกำรหรือผู้ ให้บริกำรได้รับจำก
สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำน หรือองค์กรต่ำง ๆ ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรทดสอบและประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้ด ำเนินกำร ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัตินี้  และ
ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร หรือตำมท่ีรัฐมนตรีมอบหมำย 

หมวดที่ 2 ใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียน ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขของกำร
ขอรับใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต แบบใบอนุญำต กำรออกใบแทนใบอนุญำต และกำรช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต  

ผู้ประกอบการ 

(1) ผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต้องมีคุณสมบัติตำมที่
ก ำหนด ได้แก่ มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย ไม่เป็นคนวิกลจริต ไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือน 
ไร้ควำมสำมำรถ ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำว่ำท ำผิดเกี่ยวกับเพศ ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ และกำรค้ำประเวณี  
ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุรำเรื้อรัง หรือติดยำเสพติดให้โทษ ไม่เป็น 
ผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ไม่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตและยังไม่ครบก ำหนด 2 ปีนับถึงวันยื่นค ำขอ ซึ่งกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้มีอ ำนำจ
จัดกำรแทนนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติดังกล่ำวเช่นเดียวกัน 

(2) ใบอนุญำตฉบับหนึ่งให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญำตเท่ำนั้น และให้มีอำยุ 5 ปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญำต กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่นค ำขอก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ และให้ประกอบ
กิจกำรต่อไปได้จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่ต่ออำยุ  

(3) ผู้รับอนุญำตต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ
รำยปีตำมอัตรำ หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ถ้ำไม่ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพจนกว่ำจะช ำระค่ำธรรมเนียม และถ้ำยังคงไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมภำยใน 6 เดือนนับแต่วันสั่งพักใช้
ใบอนุญำต จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำต 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-57 

(4) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพสิ้นสุดลง เมื่อผู้รับอนุญำตตำย 
กำรสิ้นสุดควำมเป็นนิติบุคคล เลิกประกอบกิจกำร หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต 

(5) กำรโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพให้แก่บุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติตำมที่ก ำหนดสำมำรถกระท ำได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(6) ในกรณีผู้รับอนุญำตถึงแก่ควำมตำยและทำยำทมีควำมประสงค์จะประกอบกิจกำรสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต่อไป ให้ผู้จัดกำรมรดกหรือทำยำทหรือกรณีท่ีมีทำยำทหลำยคนให้ทำยำทด้วยกันนั้น
ตกลงตั้งทำยำทคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตรงตำมก ำหนด ยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำตเพ่ือขอรับโอนใบอนุญำตภำยใน 
90 วันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย ถ้ำมิได้ยื่นค ำขอภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพนั้นสิ้นสุดลง แต่ในระหว่ำงระยะเวลำกำรยื่นเรื่องขอโอนใบอนุญำต
ดังกล่ำว ให้ผู้จัดกำรมรดกหรือทำยำทซึ่งเป็นผู้ยื่นค ำขอรับโอนใบอนุญำตเข้ำประกอบกิจกำรสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเสมือนผู้รับอนุญำต จนกว่ำผู้อนุญำตจะมีค ำสั่งไม่
อนุญำต โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(7) ผู้รับอนุญำตที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจกำร ให้แจ้งให้ผู้อนุญำตทรำบ พร้อมทั้งส่งคืน
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรแก่ผู้อนุญำตภำยใน 15 นับแต่วันที่เลิกประกอบกิจกำร ทั้งนี้ กำรเลิกประกอบ
กิจกำรไม่เป็นเหตุให้ผู้รับอนุญำตพ้นจำกควำมรับผิดที่มีตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ผู้ด าเนินการ ต้องได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรจำกผู้อนุญำต กำรขอรับใบอนุญำต  
กำรออกใบอนุญำต แบบใบอนุญำต กำรออกใบแทนใบอนุญำต และกำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต  
ให้เป็นไปตำมแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง โดยต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย  
มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิบัตรหรือประกำศนียบัตรด้ำนกำรบริกำรเพื่อสุขภำพที่ได้รับกำรรับรองจำก
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ผ่ำนกำรทดสอบและประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถจำกกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ ไม่เป็นคนวิกลจริต ไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำว่ำท ำผิด
เกี่ยวกับเพศ ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ และกำรค้ำประเวณี ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม โรคพิษสุรำเรื้อรัง หรือติดยำเสพติดให้โทษ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรและยังไม่ครบก ำหนด 1 ปีนับถึง
วันยื่นค ำขอ ซึ่งกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติดังกล่ำว
เช่นเดียวกัน 

ผู้ให้บริการ ต้องยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรต่อผู้อนุญำต โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และต้องมีคุณสมบัติประกอบด้วย มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ 
ได้รับวุฒิบัตรหรือประกำศนียบัตรด้ำนกำรบริกำรเพ่ือสุขภำพที่ ได้รับกำรรับรองจำกกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วย
โรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุรำเรื้อรัง หรือติดยำเสพติดให้โทษ 

หมวด 3 หน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการ ที่กล่ำวถึงแนวทำงกำรปฏิบัติของผู้รับ
อนุญำตประกอบกิจกำรและผู้ด ำเนินกำร ดังนี้ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-58 

ผู้ รั บ อนุญ าตป ระกอบกิ จ การ  ต้ อ งป ระกอบ กิ จก ำรให้ ต ร งต ำมป ระ เภ ท ของ 
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตำมท่ีระบุไว้ในใบอนุญำต โดย 

(1) กำรใช้ชื่อสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และกำรต้องมีผู้ด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

(2) มำตรฐำนด้ำนสถำนที่  ควำมปลอดภัย และกำรให้บริกำรในสถำนประกอบกำร 
เพ่ือสุขภำพแต่ละประเภท ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

(3) ผู้รับอนุญำตต้องมีหน้ำที่ในกำรแสดงใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำร 
เพ่ือสุขภำพไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่ระบุไว้ในใบอนุญำต จัดให้มี
ผู้ด ำเนินกำรอยู่ประจ ำสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตลอดเวลำท ำกำร พร้อมทั้งแสดงชื่อผู้ด ำเนินกำรไว้ใน  
ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย จัดท ำทะเบียนประวัติผู้ด ำเนินกำรและผู้ให้บริกำร รักษำมำตรฐำนด้ำนสถำนที่  
ควำมปลอดภัย และกำรให้บริกำรให้เป็นไปตำมที่ได้รับอนุญำต รับผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรเท่ำนั้น  
เข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ไม่โฆษณำในลักษณะใช้ข้อควำมอันเป็นเท็จ โอ้อวดเกิน  
ควำมเป็นจริง ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรให้บริกำรเพ่ือสุขภำพ และมีลักษณะส่อไป
ในทำงลำมกอนำจำร ควบคุมดูแลมิให้สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่  
ผู้อำศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ำมมิให้มีกำรจัดสถำนที่หรือสิ่งอ่ืนใดส ำหรับให้ผู้ให้บริกำรแสดงตนเพ่ือให้สำมำรถ
เลือกผู้ให้บริกำรได้ ควบคุมดูแลมิให้มีกำรลักลอบหรือมีกำรค้ำประเวณี หรือมีกำรกระท ำหรือบริกำรที่ขัดต่อ
กฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ห้ำมมิให้หรือยินยอมหรือ
ปล่อยปละละเลยให้มีกำรจ ำหน่ำยหรือเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ยำสูบในสถำนประกอบกำร  
เพ่ือสุขภำพ ห้ำมมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดใน 
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ห้ำมมิให้หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอำกำรมึนเมำจนประพฤติตน
วุ่นวำยหรือครองสติไม่ได้เข้ำไปในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพระหว่ำงเวลำท ำกำร ห้ำมมิให้หรือยินยอมหรือ
ปล่อยปละละเลยให้มีกำรน ำอำวุธเข้ำไปในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 

ผู้ด าเนินการ มีหน้ำที่จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนส ำหรับบริกำรหรือคู่มือกำรใช้อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ 
และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ และพัฒนำผู้ให้บริกำรให้สำมำรถให้บริกำรได้ตำมคู่มือที่จัดท ำขึ้น  ควบคุมดูแล
กำรบริกำร อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ ให้ได้มำตรฐำน ถูกสุขลักษณะ และใช้ได้อย่ำง
ปลอดภัย สอบถำมและบันทึกข้อมูลสุขภำพพ้ืนฐำน และคัดกรองผู้รับบริกำรเพ่ือจัดบริกำรที่เหมำะสมแก่
สุขภำพของผู้รับบริกำร ควบคุมดูแลผู้ให้บริกำรให้ปฏิบัติตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด และ
ควบคุมดูแลมิให้ผู้ให้บริกำรออกไปให้บริกำรนอกสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพในเวลำท ำงำน  จัดให้มี
มำตรกำรดูแลควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และป้องกันมิให้ผู้รับบริกำร ผู้ให้บริกำร และบุคคลซึ่งท ำงำนใน
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพถูกล่วงละเมิดทำงเพศ รวมทั้งมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรควบคุมดูแลไม่ให้มีกำร
ลักลอบหรือค้ำประเวณี กำรกระท ำที่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี กำรจ ำหน่ำยหรือ
เสพเครื่องดื่มมึนเมำและยำสูบ กำรกระท ำผิดเกี่ยวกับยำเสพติด กำรปล่อยให้ผู้มีอำกำรมึนเมำประพฤติวุ่นวำย 
และกำรปล่อยให้มีกำรน ำอำวุธเข้ำไปในสถำนประกอบกำรด้วย 

หมวดที่ 4 การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการลบชื่อออกจากทะเบียน 
ที่กล่ำวถึงอ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรกับผู้รับอนุญำตและผู้ด ำเนินกำรที่ฝ่ำฝืน หรือ  
ไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้บัญญัติไว้ภำยใต้พระรำชบัญญัตินี้ โดยผู้อนุญำตมีอ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตของ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-59 

ผู้รับอนุญำตและผู้ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ซึ่งผู้รับอนุญำตและผู้ด ำเนินกำรจะต้องปฏิบัติตำม 
ในขณะที่ อธิบดีมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำตผู้รับอนุญำตและผู้ด ำเนินกำรในกรณีที่ ผู้รับอนุญำตและ
ผู้ด ำเนินกำรขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่บัญญัติไว้ หรือฝ่ำฝืนค ำสั่งพักใช้
ใบอนุญำต ทั้งนี้ ผู้รับอนุญำตที่เป็นบุคคลธรรมดำหำกมีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต ประกอบกิจกำรได้อีก 60 วัน 
และถ้ำเป็นนิติบุคคลให้แต่งตั้งบุคคลแทนภำยใน 30 วัน 

หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้ าที่  ที่กล่ำวถึงอ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ในกำรเป็น 
เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และกำรแสดงบัตรประจ ำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมแบบที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด โดยสำมำรถเข้ำไปในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพในระหว่ำงเวลำท ำกำรของสถำนที่นั้น 
เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ เก็บอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ 
ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรให้บริกำรเพ่ือสุขภำพในปริมำณพอสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบหรือวิเครำะห์  
ยึดหรืออำยัดอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ ตลอดจนภำชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลำกและ
เอกสำรก ำกับ และเอกสำรหรือวัตถุอ่ืนใดที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำจะเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิด  มีหนังสือ
เรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำ หรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่จ ำเป็นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และให้ผู้รับอนุญำต ผู้ด ำเนินกำร ผู้ให้บริกำร หรือบุคคลซึ่งเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพนั้นอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

หมวด 6 การอุทธรณ์ ที่กล่ำวถึง สิทธิของผู้รับอนุญำต ผู้ด ำเนินกำร หรือผู้ให้บริกำรในกำร
อุทธรณ์ต่อกำรไม่ออกใบอนุญำต ไม่ให้ต่ออำยุใบอนุญำต ไม่ให้โอนใบอนุญำต ไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำร 
หรือถูกพักใช้ใบอนุญำต ถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรือถูกลบชื่อออกจำกทะเบียน โดยจัดท ำเป็นหนังสือยื่นต่อ
ปลัดกระทรวงมหำดไทยภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง แต่ไม่ท ำให้ทุเลำกำรบังคับตำมค ำส่งพักใช้
ใบอนุญำต ค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต หรือค ำสั่งลบชื่อออกจำกทะเบียน ซึ่งค ำวินิจฉัยของปลัดกระทรวงให้ถือ
เป็นที่สุด 

หมวด 7 บทก าหนดโทษ ที่กล่ำวถึงโทษท่ีจะได้รับในควำมผิดแต่ละประเภท ดังนี้ 

(1) กำรใช้ชื่อหรือค ำแสดงชื่อในธุรกิจที่มีควำมหมำยเช่นเดียวกับในบทนิยำมค ำว่ำ “สถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ” โดยมิได้รับอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 40,000 บำท 
และผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 12 ที่ก ำหนดให้กำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต้องได้รับใบอนุญำต 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(2) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 20 ที่ก ำหนดให้ผู้ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพต้องได้รับ
ใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 20,000 บำท 

(3) ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 24 ที่ก ำหนดให้ผู้รับอนุญำตต้องประกอบกิจกำรให้ตรง
ตำมประเภทของสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพท่ีระบุไว้ในใบอนุญำต ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 40,000 บำท 

(4) ผู้รับอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 28 (9) ถึง (13) ที่ก ำหนดให้ต้อง
ควบคุมดูแลไม่ให้มีกำรลักลอบหรือมีกำรค้ำประเวณี หรือกำรกระท ำที่ขัดต่อกฎหมำย ควำมสงบเรียบร้อย 
และศีลธรรมอันดี ต้องไม่ปล่อยให้มีกำรจ ำหน่ำยหรือเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยำสูบกำรมี 
ยำเสพติดต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 30,000 บำท 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-60 

(5) ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 35 วรรคสอง ที่ก ำหนดให้ผู้รับอนุญำต ผู้ด ำเนินกำร 
ผู้ให้บริกำร หรือบุคคลซึ่งเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต้องอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 10,000 บำท 

(6) ในกรณีท่ีผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจำก
กำรสั่งกำร หรือกำรกระท ำของบุคคลใด หรือไม่สั่งกำร หรือไม่กระท ำกำรอันเป็นหน้ำที่ที่ต้องกระท ำของ
กรรมกำรผู้จัดกำร หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตำมที่
บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ ด้วย 

(7) บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้ผู้อนุญำตมีอ ำนำจเปรียบเทียบได้ตำม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกำศก ำหนด และเมื่อผู้ต้องหำช ำระเงินค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทียบภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

บทเฉพาะกาล ที่ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำร ผู้ด ำเนินกำร และผู้ให้บริกำรในสถำนที่เพ่ือ
สุขภำพที่ได้รับกำรรับรองตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ก ำหนดสถำนที่เพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริม
สวย มำตรฐำนของสถำนที่ กำรบริกำร ผู้ให้บริกำร หลักเกณฑ์ และวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือกำรรับรองให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนส ำหรับสถำนที่เพ่ือสุขภำพตำมพระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ. 2551 อยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร หรือ
ค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรต่อผู้อนุญำตภำยใน 180 วันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อยื่น
ค ำขอรับใบอนุญำตหรือค ำขอขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ประกอบกิจกำร ด ำเนินกำร หรือให้บริกำรต่อไปได้จนกว่ำจะ
ได้รับแจ้งค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจำกผู้อนุญำต แล้วแต่กรณี 

นอกจำกนั้น ยังมีกำรก ำหนดค่ำธรรมเนียม ได้แก่ 
- ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ฉบับละ 10,000 บำท 
- ใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร ฉบับละ 1,500 บำท 

กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ครั้งละเท่ำกับ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประเภทและขนำดนั้น ๆ แต่ละฉบับ 
- ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ 500 บำท 
- กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต ฉบับละ 500 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือ

สุขภำพรำยปี 
ปีละ 1,000 บำท 

 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขเป็น 
ผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎกระทรวงก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพ่ื อ
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ นอกจำกนั้น มีเพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ที่เป็นข้ำรำชกำรพลเรือน หรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญระดับปฏิบัติกำรหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพหรือผู้ที่รับมอบหมำยเป็นผู้อนุญำต 
และปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และคณะกรรมกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-61 

4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ขอรับอนุญำต ผู้รับอนุญำตที่เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ผู้ด ำเนินกำรที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้ด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ผู้ให้บริกำรที่เป็นผู้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนให้ท ำหน้ำที่บริกำรเพ่ือ
สุขภำพในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และหน่วยงำนผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้
พระรำชบัญญัตินี้ 

5.2 กฎกระทรวง 

1) กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560  
ที่กล่ำวถึง กำรขอรับอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ และกำรออกใบอนุญำต กำรขอต่อ
อำยุใบอนุญำต และกำรให้ต่ออำยุใบอนุญำต กำรขอโอนใบอนุญำต กำรขอรับโอนใบอนุญำต และกำรอนุญำต  
กำรขอและกำรออกใบแทนใบอนุญำต และกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต ที่ก ำหนดจะต้องยื่น  
ค ำขอพร้อมเอกสำรและหลักฐำนให้ครบถ้วน ณ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ส ำหรับ
พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กรณีพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน หรือพ้ืนที่อ่ื นตำมที่อธิบดี
ก ำหนด โดยจะต้องเป็นไปตำมแบบค ำขอที่อธิบดีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเช่นกัน ดังนี้ 

การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ เอกสำรและหลักฐำนจะต้องถูกต้องและครบถ้วน 
รวมทั้งผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 13 ในพระรำชบัญญัติ สถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 และสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  
ในกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในมำตรำ 26 กรณีไม่ได้รับอนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์ภำยใน  
7 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำต และเมื่อได้รับค ำสั่งอนุญำตให้ผู้ขอรับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่ำว  

การขอต่ออายุใบอนุญาต และการให้ต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตต่อ 
ผู้อนุญำตพร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนที่ถูกต้องและครบถ้วนตำมแบบค ำขอต่ออำยุภำยใน 90 วันก่อนวันที่
ใบอนุญำตสิ้นอำยุ รวมทั้งผู้ขอต่อใบอนุญำตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 13  
ในพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 และสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในมำตรำ 26 กรณีไม่ได้รับอนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำตมีสิทธิ
อุทธรณ์ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำต และเมื่อได้รับค ำสั่งอนุญำตให้ผู้ขอรับใบอนุญำตช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่ำว  

การขอโอนใบอนุญาต การขอรับโอนใบอนุญาต และการอนุญาต  ผู้รับอนุญำตที่ต้องกำร
จะโอนใบอนุญำตให้แก่บุคคลอ่ืนต้องยื่นค ำขอโอนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำตพร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำน  
ที่ถูกต้องและครบถ้วนตำมแบบค ำขอโอนใบอนุญำต รวมทั้งผู้รับโอนใบอนุญำตต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 13 ในพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 และ  
ผู้รับอนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำต และในกรณีที่ผู้รับอนุญำตถึงแก่ควำมตำย 
หำกผู้จัดกำรมรดกหรือทำยำทประสงค์จะประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต่อไป ให้ยื่นค ำขอรับ
โอนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำต พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมท่ีระบุไว้ในแบบค ำขอรับโอนใบอนุญำตภำยใน  
90 วันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-62 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ในกรณีที่ใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุด 
ในสำระส ำคัญ ให้ผู้รับอนุญำตยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำต พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำน
ตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญดังกล่ำว รวมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญำตฉบับเดิมที่ช ำรุดหรือยื่นหลักฐำนกำรแจ้งควำมกรณี
สูญหำยหรือถูกท ำลำย และเมื่อได้รับค ำสั่งอนุญำตให้ผู้ขอรับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตภำยใน  
60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่ำว 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต ผู้รับอนุญำตที่ต้องกำรจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
รำยกำรในใบอนุญำตต้องยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำตพร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนที่ถูกต้องและครบถ้วนตำมแบบ
ค ำขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญำต และเมื่อได้รับค ำสั่งอนุญำตให้ผู้ขอรับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
ภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่ำว 

กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560   
ที่กล่ำวถึงกำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ กำรออกใบแทนใบอนุญำต และ
กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต ที่ก ำหนดจะต้องยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรและหลักฐำนให้ครบถ้วน 
ณ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ส ำหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และที่ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด กรณีพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน หรือพ้ืนที่อ่ืนตำมที่อธิบดีก ำหนด โดยจะต้องเป็นไปตำมแบบค ำขอ 
ที่อธิบดีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเช่นกัน ดังนี้ 

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ เอกสำรและหลักฐำนจะต้องถูกต้องและครบถ้วน 
รวมทั้งผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 21 ในพระรำชบัญญัติสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 หำกมีกำรแก้ไขต้องรีบด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้ง และถ้ำมีค ำสั่งไม่อนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำต และ
เมื่อได้รับกำรอนุญำต ให้ผู้ขอรับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตภำยใน 60 วันนั บแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง  

การขอใบแทนใบอนุญาต ในกรณีที่ใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ 
ให้ผู้ด ำเนินกำรยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำต พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบ
ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดใน
สำระส ำคัญดังกล่ำว รวมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญำตฉบับเดิมที่ช ำรุดหรือยื่นหลักฐำนกำรแจ้งควำมกรณีสูญหำยหรือ
ถูกท ำลำย หำกมีกำรแก้ไขต้องรีบด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และต้องมีกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมหำกได้รับอนุญำตแล้ว ทั้งนี้ ในกำรออกใบแทนใบอนุญำต ให้ผู้อนุญำตออกใบอนุญำตใหม่
ตำมใบอนุญำตเดิม โดยให้ก ำกับค ำว่ำ “ใบแทน” ไว้ที่มุมบนด้ำนซ้ำย และระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
ใบอนุญำตไว้ด้วย 

การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ ให้ยื่นค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรดังกล่ำวต่อผู้
อนุญำต พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต 
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง หำกมีกำรแก้ไขต้องรีบด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง และต้องมีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมหำกได้รับอนุญำตแล้ว ทั้งนี้ ในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรใน
ใบอนุญำต ให้ผู้อนุญำตออกใบอนุญำตใหม่โดยมีสำระส ำคัญตำมใบอนุญำตเดิม เว้นแต่รำยกำรที่เปลี่ยนแปลง
แก้ไข และให้ประทับตรำยกเลิกกำรใช้ใบอนุญำตเดิมด้วยอักษรสีแดง 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-63 

2) กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 
ที่กล่ำวถึงกำรขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำร กำรออกใบแทนใบอนุญำต และกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำร  
ในใบอนุญำต ที่ก ำหนดจะต้องยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรและหลักฐำนให้ครบถ้วน ณ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
กระทรวงสำธำรณสุข ส ำหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กรณีพ้ืนที่ จังหวัดอ่ืน 
หรือพ้ืนที่ อ่ืนตำมที่อธิบดีก ำหนด โดยจะต้องเป็นไปตำมแบบค ำขอที่อธิบดีก ำหนดโดยประกำศใน  
รำชกิจจำนุเบกษำเช่นกัน ดังนี้ 

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ เอกสำรและหลักฐำนจะต้องถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้ง 
ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 23 ในพระรำชบัญญัติสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 หำกมีกำรแก้ไขต้องรีบด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้ง และถ้ำมีค ำสั่งไม่อนุญำต ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีค ำสั่งไม่อนุญำต และ
เมื่อได้รับกำรอนุญำต ให้ผู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบรับรองภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การขอใบแทนใบอนุญาต ในกรณีที่ใบรับรองสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ 
ให้ผู้ให้บริกำรยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำต พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบ
ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดใน
สำระส ำคัญดังกล่ำว รวมทั้งให้ส่งคืนใบอนุญำตฉบับเดิมที่ช ำรุดหรือยื่นหลักฐำนกำรแจ้งควำมกรณีสูญหำยหรือ
ถูกท ำลำย หำกมีกำรแก้ไขต้องรีบด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้ ในกำรออกใบ
แทนใบรับรอง ให้ผู้อนุญำตออกใบรับรองใหม่ตำมใบรับรองเดิม โดยให้ก ำกับค ำว่ำ  “ใบแทน” ไว้ที่มุมบน
ด้ำนซ้ำย และระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนใบรับรองไว้ด้วย 

การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ ให้ยื่นค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรดังกล่ำวต่อผู้
อนุญำต พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบรับรอง 
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง หำกมีกำรแก้ไขต้องรีบด ำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง ทั้งนี้  ในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบรับรอง ให้ผู้อนุญำตออกใบรับรองใหม่โดยมี
สำระส ำคัญตำมใบอนุญำตเดิม เว้นแต่รำยกำรที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข และให้ประทับตรำยกเลิกกำรใช้ใบรับรอง
เดิมด้วยอักษรสีแดง 

3) กฎกระทรวงก าหนดบริการอื่นในกิจการสปา พ.ศ. 2560 ที่กล่ำวถึงบริกำรอื่นในกิจกำรสปำ
จ ำนวน 29 รำยกำร ได้แก่ กำรขัดผิวกำย กำรขัดผิวหน้ำ กำรใช้ผ้ำห่มร้อน กำรท ำควำมสะอำดผิวกำย กำรท ำ
สะอำดผิวหน้ำ กำรท ำสมำธิ กำรนวดหน้ำ กำรบริกำรอำหำรหรือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภำพ กำรบ ำรุงผิวกำย กำร
บ ำรุงผิวหน้ำ กำรประคบด้วยควำมเย็น กำรประคบด้วยหินร้อน กำรปรับสภำพผิวหน้ำ กำรแปรงผิว กำรพอก
ผิวกำย กำรพอกผิวหน้ำ กำรพันตัว กำรพันร้อน กำรอบซำวน่ำ กำรอบไอน้ ำ กำรอำบด้วยทรำยร้อน ชิบอล  
ไทเก็ก ไทชิ พิลำทิส ฟิตบอล โยคะ ฤำษีดัดตน และแอโรบิก 

4) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและการช าระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี พ.ศ. 2564  
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ค่ำธรรมเนียมที่ต้องช ำระ  

(1) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรสปำ 
- พ้ืนที่กำรให้บริกำรไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร ฉบับละ 1,000 บำท 
- พ้ืนที่กำรให้บริกำรเกิน 100 ตำรำงเมตรแต่ไม่เกิน  

200 ตำรำงเมตร 
ฉบับละ 3,000 บำท 

- พ้ืนที่กำรให้บริกำรเกิน 200 ตำรำงเมตรแต่ไม่เกิน  
400 ตำรำงเมตร 

ฉบับละ 6,000 บำท 

- พ้ืนที่กำรให้บริกำรเกิน 400 ตำรำงเมตร ฉบับละ 10,000บำท 

(2) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรนวดเพ่ือ
สุขภำพหรือเพ่ือเสริมควำมงำม 

- พ้ืนที่กำรให้บริกำรไม่เกิน 100 ตำรำงเมตร ฉบับละ 500 บำท 
- พ้ืนที่กำรให้บริกำรเกิน 100 ตำรำงเมตรแต่ไม่เกิน 200 

ตำรำงเมตร 
ฉบับละ 1,500 บำท 

- พ้ืนที่กำรให้บริกำรเกิน 200 ตำรำงเมตรแต่ไม่เกิน 400 
ตำรำงเมตร 

ฉบับละ 3,000 บำท 

- พ้ืนที่กำรให้บริกำรเกิน 400 ตำรำงเมตร ฉบับละ 5,000 บำท 

(3) ใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร ฉบับละ 1,000 บำท 

(4) กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  ครั้งละเท่ำกับ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตำม (1) หรือ (2) 

(5) ใบแทนใบอนุญำตตำม (1) (2) หรือ (3) ฉบับละ 300 บำท 

(6) กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตตำม (1) (2) หรือ (3) ครั้งละ 300 บำท 

(7) ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพรำยปีส ำหรับสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตำม (1) ปีละ 1,000 บำท 

(8) ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพรำยปีส ำหรับสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพตำม (2) ปีละ 500 บำท 

กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้อง 

(1) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพรำยปีในปีแรก พร้อมกับช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต และให้ถือว่ำวันที่ช ำระค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว
เป็นวันครบก ำหนดช ำระค่ำธรรมเนียมในปีต่อ ๆ ไปตลอดระยะเวลำที่ยังประกอบกิจกำรอยู่ 

(2) ผู้รับอนุญำตต้องแสดงหลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนี ยมกำรประกอบกิจกำรสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพรำยปีไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ชัดเจน ณ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพนั้น 

(3) จะต้องยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรและหลักฐำนให้ครบถ้วน ณ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
กระทรวงสำธำรณสุข ส ำหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร และที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กรณีพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน 
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หรือพ้ืนที่ อ่ืนตำมที่อธิบดีก ำหนด โดยจะต้องเป็นไปตำมแบบค ำขอที่อธิบดีก ำหนดโดยประกำศใน  
รำชกิจจำนุเบกษำ 

ทั้งนี้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 รัฐบำลโดยกระทรวงสำธำรณสุขจึงได้ออก
กฎกระทรวงยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพรำยปีให้กับผู้รับอนุญำต
ประกอบกิจกำรประเภทกิจกำรสปำ และประเภทกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริมควำมงำม  
เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 มีนำคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

5) กฎกระทรวงก าหนดให้กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ มีภาวะพึ่ งพิงเป็นกิจการอ่ืนใน 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ที่กล่ำวถึงควำมหมำยของค ำว่ำ “กิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือ 
ผู้มีภำวะพ่ึงพิง” หมำยควำมถึง กิจกำรที่ ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรดูแล ส่ งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภำพ หรือ 
กำรประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ โดยวิธีกำรจัดกิจกรรมในระหว่ำงวัน 
หรือกำรช่วยเหลือในกำรด ำรงชีพ หรือกำรจัดสถำนที่เพ่ือพ ำนักอำศัย หรือสถำนที่บริบำลดูแลผู้สูงอำยุหรือ  
ผู้มีภำวะพ่ึงพิง เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรในสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล โดยก ำหนดให้
เป็นกิจกำรอ่ืนในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ทั้งนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะได้แก่ (1) กำรให้บริกำรดูแล
ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงระหว่ำงวัน ที่มีกำรจัดกิจกรรมกำรดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุหรือ 
ผู้มีภำวะพ่ึงพิง โดยไม่มีกำรพักค้ำงคืน (2) กำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุ ที่มีกำรจัดกิจกรรมกำรดูแล ส่งเสริม 
และฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุ โดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย และ (3) กำรให้บริกำรดูแลและประคับประคอง
ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง ที่มีกำรจัดกิจกรรมกำรดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะ
พ่ึงพิง โดยมีกำรพักค้ำงคืน 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุและผู้มีภำวะพ่ึงพิง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในวันก่อน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร 
หรือค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรต่อผู้อนุญำตภำยใน 180 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และ  
เมื่อยื่นค ำขอรับใบอนุญำตหรือค ำขอขึ้นทะเบียนแล้ว สำมำรถประกอบกิจกำร ด ำเนินกำร หรือให้บริกำรต่อไป
ได้จนกว่ำจะได้รับแจ้งไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจำกผู้อนุญำต 

6) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม  
พ.ศ. 2560 ที่กล่ำวถึงมำตรฐำนด้ำนสถำนที่ มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย และมำตรฐำนด้ำนกำรให้บริกำร  
ที่สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรสปำ และกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพหรือเพ่ือเสริมควำมงำม   
ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

มาตรฐานด้านสถานที่  ในกรณีที่ ใช้ พ้ืนที่ประกอบกิจกำรอยู่ ในอำคำรเดียวกันกับ 
กำรประกอบกิจกำรอ่ืน ต้องแบ่งเขตพ้ืนที่บริเวณให้ชัดเจน และกิจกำรอ่ืนนั้นต้องไม่ใช่กิจกำรสถำนบริกำร 
ที่เป็นสถำนอำบน้ ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริกำรให้แก่ลูกค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร รวมทั้งต้อง  
ไม่รบกวนต่อกำรให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพด้วย รวมทั้งพ้ืนที่ภำยในสถำนประกอบกำรจะต้อง
ไม่มีช่องทำงที่ให้ผู้ให้บริกำรหรือผู้รับบริกำรไปมำหำสู่กันกับสถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร 

กรณีสถำนประกอบกำรมีกำรให้บริกำรหลำยประเภทรวมอยู่ในอำคำรเดียวกันหรือสถำนที่
เดียวกัน จะต้องมีกำรแบ่งสัดส่วนกำรให้บริกำรให้ชัดเจน และแต่ละสัดส่วนจะต้องมีพ้ืนที่และลักษณะตำม
มำตรฐำนของกำรให้บริกำรแต่ละประเภท  
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บริเวณพ้ืนที่ที่มีกำรใช้น้ ำในกำรให้บริกำร พ้ืนควรท ำด้วยวัสดุที่กันลื่น  จัดให้มีแสงสว่ำงที่
เพียงพอในกำรให้บริกำรแต่ละพ้ืนที่ และมีกำรระบำยอำกำศเพียงพอ และไม่มีกลิ่นอับทึบมีกำรจัดกำร  
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ ำเสียที่ถูกหลักสุขำภิบำล และมีกำรควบคุมพำหะน ำโรคอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล  
มีกำรจัดบริเวณสถำนที่ที่ให้บริกำรที่เหมำะสม โดยกรณีให้บริกำรเฉพำะบุคคลต้องไม่มีลักษณะมิดชิดหรือ  
ลับตำจนเกินไปจัดให้มีกำรตกแต่งสถำนที่ที่เหมำะสม โดยจะต้องไม่มีลักษณะที่ท ำให้เสื่อมเสียศีลธรรม หรือ  
ขัดตอ่วัฒนธรรมและประเพณีอันดี 

สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรสปำต้องจัดให้มีห้องอำบน้ ำ ห้องส้วม  
อ่ำงล้ำงมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ำ และตู้เก็บเสื้อผ้ำที่สะอำด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอและ 
ต้องแยกส่วนส ำหรับชำยและหญิง และสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพหรือ 
เพ่ือเสริมควำมงำมต้องจัดให้มีห้องส้วม อ่ำงล้ำงมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ำ และตู้เก็บเสื้อผ้ำที่สะอำด  
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอและต้องแยกส่วนส ำหรับชำยและหญิง รวมทั้งอำจจัดให้มีห้องอำบน้ ำ 

มาตรฐานด้านความปลอดภัย มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลไว้ในสถำนประกอบกำรและพร้อม 
ใช้งำนได้ตลอดเวลำที่มีกำรให้บริกำร มีป้ำยหรือข้อควำมเพ่ือแสดง หรือเตือนให้ผู้รับบริกำรระมัดระวัง
อันตรำยหรือบริเวณที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยอันตรำย มีกำรท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิด
อย่ำงถูกสุขลักษณะหลังจำกกำรใช้งำนและให้บริกำรก่อนมีกำรน ำกลับมำใช้ให้บริกำรครั้งต่อไป และต้องน ำ
อุปกรณ์และเครื่องมือไปผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อที่สำมำรถฆ่ำและควบคุมเชื้อได้ทุกครั้งหลังจำกกำรใช้งำนและ
ให้บริกำรในกรณีที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อโรค จัดให้ผู้ให้บริกำรต้องใส่หน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งเพ่ือป้องกัน
กำรแพร่กระจำยเชื้อจำกระบบทำงเดินหำยใจในกรณีที่มีกำรให้บริกำรที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริกำร มีระบบกำรเก็บ
และป้องกันกำรติดเชื้อจำกมูลฝอยที่ เหมำะสม ถูกสุขลักษณะและมีวิธีกำรควบคุมกำรติดเชื้อหรือ  
กำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคมีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ และติดตั้ งเครื่องดับเพลิงไว้ในต ำแหน่งที่เห็น
ชัดเจนอย่ำงน้อย 1 เครื่อง ณ บริเวณทำงเข้ำออกหลักของสถำนประกอบกำร 

สถำนประกอบกำรที่ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรอบไอน้ ำ กำรอบซำวน่ำ หรือมีกำรใช้อ่ำงน้ ำวน 
บ่อน้ ำร้อนหรือน้ ำเย็น ตลอดจนอุปกรณ์หรือบริกำรอ่ืนใดที่มีกำรใช้ควำมร้อนหรือควำมเย็นอันอำจก่อให้เกิด
อันตรำยไว้บริกำร ผู้ประกอบกำรต้องจัดให้มีพนักงำนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมช ำนำญในกำร
ให้บริกำรและกำรใช้อุปกรณ์เป็นอย่ำงดีเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลกำรให้บริกำรและใช้อุปกรณ์ดังกล่ำวทั้ง
ในขณะใช้งำนและหลังกำรใช้งำน มีนำฬิกำที่สำมำรถมองเห็น อ่ำนเวลำได้โดยง่ำยและชัดเจนจำกจุดที่
ผู้รับบริกำรก ำลังใช้บริกำรอยู่ มีระบบฉุกเฉินซึ่งสำมำรถหยุดกำรท ำงำนของอุปกรณ์ต่ำง  ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
ในทันทีที่เกิดจำกภำวะซึ่งอำจเป็นอันตรำยต่อผู้รับบริกำร และกำรเข้ำถึงเพ่ือใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสำมำรถ
กระท ำได้โดยง่ำยและสะดวกในเวลำที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมีเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
และเครื่องตั้งเวลำเพ่ือให้พนักงำนผู้รับผิดชอบอุปกรณ์สำมำรถปรับและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภำวะ  
ที่ปลอดภัยส ำหรับผู้รับบริกำรตลอดเวลำ 

สถำนประกอบกำรประเภทกิจกำรสปำต้องมีระบบคัดกรองผู้รับบริกำร ที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อ
กำรเข้ำใช้บริกำรในบำงแผนก โดยเฉพำะต้องไม่อนุญำตให้สตรีตั้งครรภ์ ผู้ใช้ยำบำงประเภท ที่อำจเกิดปัญหำ
ได้เมื่อเข้ำใช้อุปกรณ์บำงชนิด ผู้ที่เพ่ิงจะดื่มสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเมำสุรำ ผู้ป่วยควำมดันโลหิต
สูง ผู้ป่วยเบำหวำนและผู้ป่วยโรคหัวใจเข้ำใช้อุปกรณ์ หรือบริกำรที่เสี่ยงต่อภำวะนั้น รวมทั้งต้องดูแลและ
ควบคุมคุณภำพน้ ำที่ใช้ส ำหรับให้บริกำรให้มีคุณสมบัติทำงเคมีที่ปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค  
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ส่วนสถำนประกอบกำรประเภทกิจกำรนวดเพ่ือสุขภำพหรือกิจกำรนวดเพ่ือเสริมควำมงำมต้องระมัดระวังมิให้
ผู้รับบริกำรที่มีควำมเสี่ยงจำกอำยุหรือภำวะโรคประจ ำตัวมำใช้บริกำรอันอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

มาตรฐานด้านการให้บริการ ต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ได้แก่ ต้องไม่ฝ่ำฝืน
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบโรคศิลปะ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรประกอบวิชำชีพทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรสถำนบริกำรหรือกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล ต้องแสดงรำยกำรกำรให้บริกำรและ  
อัตรำค่ำบริกำรไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่ำยหรือสำมำรถตรวจสอบได้ ณ สถำนประกอบกำร ต้องไม่จัดให้
มีบริกำรอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรให้บริกำรในสถำนประกอบกำร ต้องก ำหนดให้มีเครื่องแบบส ำหรับ 
ผู้ให้บริกำรที่รัดกุม สุภำพ สะอำดเรียบร้อย และสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน โดยมีป้ำยชื่อผู้ให้บริกำรติดไว้ที่
บริเวณหน้ำอก และมีกำรก ำหนดเวลำปิดเปิดที่ชัดเจนและแน่นอน โดยอยู่ระหว่ำง 06.00 – 24.00 น. ทั้งนี้ 
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรสปำต้องมีกำรจัดท ำทะเบียนประวัติผู้รับบริกำรไว้เป็นหลักฐำน
ด้วยตำมแบบที่อธิบดีประกำศ  

7) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานด้านสถานที่  ความปลอดภัย และการให้บริการ 
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2563  ที่กล่ำวถึง
มำตรฐำนด้ำนสถำนที่ มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย และมำตรฐำนด้ำนกำรให้บริกำร ที่สถำนประกอบกำร  
เพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงต้องปฏิบัติตำม ดังนี้ 

มาตรฐานด้านสถานที่ ต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภำพ และ 
มีทำงที่ใช้ในกำรเข้ำออกสะดวก มีควำมกว้ำงของทำงเดินไม่น้อยกว่ำ 90 เซนติเมตร มีควำมสะอำดและ  
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีกำรแบ่งเขตพ้ืนที่ให้บริกำรแยกจำกพ้ืนที่ประกอบกิจกำรอ่ืนที่อยู่ในอำคำรเดียวกันไว้
ชัดเจน และกำรประกอบกิจกำรอ่ืนต้องไม่รบกวนกำรให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และมีพ้ืนที่
ส่วนกลำงส ำหรับผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับกำรประกอบกิจกรรมหรือสันทนำกำร รวมทั้งมีกำรแบ่ง
สัดส่วนพ้ืนที่ส ำหรับกำรให้บริกำรไว้อย่ำงชัดเจน เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรแต่ละลักษณะ มีอำคำร 
สถำนที่ และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับผู้รับบริกำร และเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข และจัดให้มีแสงสว่ำงที่เพียงพอในกำรให้บริกำรแต่ละพ้ืนที่ และมีกำรระบำย
อำกำศเพียงพอ และไม่มีกลิ่นอับทึบ มีกำรเดินสำยไฟอย่ำงเป็นระเบียบ ถูกประเภท และปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภัย มีเครื่องเรือนที่ปลอดภัยในกำรใช้สอย และมีห้องน้ ำตำมลักษณะที่ก ำหนดไว้ตำม
กฎกระทรวงทั้งลักษณะของประตูเข้ำออก ระดับพ้ืนผิวภำยใน โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ บริเวณที่อำบน้ ำ มีสัญญำณ
เรียกฉุกเฉิน มีระบบท ำน้ ำอุ่นที่ปลอดภัย และมีรำวจับ มีกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและน้ ำเสียที่ถูกหลัก
สุขำภิบำล และมีกำรควบคุมพำหะน ำโรคอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล  มีหน่วยบริกำรในกำรประสำนงำน  
แจ้งเหตุ เตือนภัย อ ำนวยควำมสะดวกและอ่ืน  ๆ ซึ่งในกรณีของสถำนประกอบกำรที่มีลักษณะเป็น 
กำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย จะต้องจัดให้มีบริกำรระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร
ตลอด 24 ชั่วโมง ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลและประคับประคองผู้สูงอำยุ
หรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยมีกำรพักค้ำงคืน จะต้องจัดให้มีควำมกว้ำงขวำงระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 90 เซนติเมตร
เพ่ิมเติมจำกข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 

มาตรฐานด้านความปลอดภัย ต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลและคู่มือกำรปฐมพยำบำลไว้ 
ในสถำนประกอบกำรและพร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำมีป้ำยหรือข้อควำมเพ่ือแสดง หรือเตือนให้ผู้รับบริกำร
ระมัดระวังอันตรำยหรือบริ เวณที่มีควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดภัยอันตรำย รวมทั้ งติดตั้ งเครื่องป้องกัน 
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ไม่ให้ผู้รับบริกำรเกิดอันตรำยมีระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อที่ เหมำะสม  มีระบบสัญญำณเตือน 
เพลิงไหม้ และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต ำแหน่งที่เห็นชัดเจนอย่ำงน้อย 1 เครื่อง กรณีสถำนประกอบกำร  
ที่มีพ้ืนที่กำรให้บริกำรมำกกว่ำ 1 ชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน อย่ำงน้อยชั้นละ  
1 เครื่อง มีระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงส ำรองตำมช่องทำงเดิน มีแนวปฏิบัติกำรป้องกันภำวะเสี่ยงและภำวะฉุกเฉิน 
รวมทั้ง มีพนักงำนที่ได้รับกำรอบรมกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ และฝึกซ้อมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนฝึกอบรม
ผู้ด ำเนินกำรและพนักงำนในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยปีละ 1 ครั้งเช่นกัน มีมำตรกำรตรวจสอบระบบ  
ควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรปีละ 1 ครั้งส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแล
ผู้สูงอำยุโดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัยกำรให้บริกำรดูแลและประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้ มีภำวะพ่ึงพิงโดยมี 
กำรพักค้ำงคืน จะต้องจัดให้มีบริกำรเพ่ิมเติม ได้แก่ กำรมีอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพ และมีเครื่องกระตุกหัวใจ  
อย่ำงน้อย 1 เครื่อง ติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน 

มาตรฐานด้านการให้บริการ ต้องด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียนประวัติของผู้รับบริกำรตำมแบบ
ที่อธิบดีประกำศก ำหนด กำรท ำสัญญำหรือข้อตกลงกำรให้บริกำรระหว่ำงผู้ประกอบกำรและผู้รับบริกำร หรือ
ญำติสำยตรง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ซึ่งผู้รับบริกำรมอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร รวมทั้งมีกำรบันทึก
และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงทำงสุขภำวะอย่ำงต่อเนื่องมีกำรประเมินควำมต้องกำรกำรดูแลและควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำรของผู้รับบริกำรเมื่อแรกรับ และด ำเนินกำรซ้ ำทุก 3 เดือน เพ่ือให้บริกำรดูแลผู้รับบริกำรตำม
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันพ้ืนฐำนและที่ซับซ้อน ควบคู่กับกำรมีแนวทำงกำรปฏิบัติในกำร
ส่งเสริมสุขภำพและกำรฟ้ืนฟูสุขภำพของผู้รับบริกำรบนพ้ืนฐำนของแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีที่มีกิจกรรมสร้ำง
เสริมสุขภำพแบบองค์รวมที่รวมกับกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภำพในสังคมตำมควำมเหมำะสมและควำมพอใจ
ของผู้รับบริกำร ให้บริกำรอำหำรที่สะอำดและปลอดภัย รวมทั้งผู้รับบริกำรต้องได้รับกำรดูแลเรื่องของกำรใช้
ยำหรืออุปกรณ์สุขภำพประจ ำตัวตำมมำตรฐำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของแพทย์ผู้ดูแล มีกำรแสดงรำยกำร
ให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรไว้ในที่เปิดเผย มองเห็นได้ง่ำย และสำมำรถตรวจสอบได้ และต้องมีกำรแจ้ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับบริกำรและค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง  ๆ ที่ผู้รับบริกำรสมัครใจเข้ำร่วมให้
ผู้รับบริกำรหรือผู้แทนรับทรำบ 

กำรให้บริกำรต้องค ำนึ งถึงควำมเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  ยึดหลัก 
ควำมต้องกำรหรือควำมเต็มใจของผู้รับบริกำรเป็นหลัก มีแนวทำงในกำรควบคุม ดูแล และป้องกันผู้รับบริกำร
จำกกำรถูกกระท ำต่อร่ำงกำย จิตใจ กำรเงิน และอ่ืน ๆ รวมทั้งกำรล่วงละเมิดทำงเพศ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
กับบุคคลภำยนอกมำตรฐำนเดียวกับกำรรักษำสิทธิของผู้ป่วย แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพและ  
กำรดูแลให้แก่ผู้รับบริกำร หรือญำติสำยตรง ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ซึ่งผู้รับบริกำรมอบหมำยเป็น  
ลำยลักษณ์อักษร จัดให้มีพนักงำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ และต้องจัดให้มี
บุคลำกรเฝ้ำระวังหรืออยู่เวรยำมในตอนกลำงคืนอย่ำงเหมำะสมส ำหรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพที่เป็น  
กำรพ ำนักระยะยำวหรือมีกิจกรรมพักค้ำงคืน และมีระบบกำรส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน 

ผู้รับบริกำรหรือผู้แทนต้องได้รับกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกระบวนกำร ควำมก้ำวหน้ำใน
กำรส่งเสริมสุขภำพ และมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรดูแลขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่เกิดกำรเจ็บป่วย  
กำรประสำนงำนกับสถำนพยำบำลที่รับส่ง และกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำล กำรดูแลในระยะยำว  
ที่อำจเกิดข้ึน รวมถึงข้อมูลอ่ืนเกี่ยวกับสุขภำพของผู้รับบริกำร สิทธิและกำรดูแลตนเองเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพ
และส่งเสริมสุขภำพของตน ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยจัดให้มี 
ที่พ ำนักอำศัย ต้องมีกำรประสำนงำนกับสหวิชำชีพในกำรให้กำรดูแลด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรฟ้ืนฟูแก่



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-69 

ผู้รับบริกำรเพ่ิมเติม เช่นเดียวกับสถำนประกอบกำรที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลและประคับประคอง
ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยมีกำรพักค้ำงคืน ที่ต้องมีกำรประสำนงำนกับสหวิชำชีพในกำรให้กำรดูแลด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรฟื้นฟู และกำรประคับประคองตำมแผนกำรรักษำของผู้ประกอบวิชำชีพ รวมทั้งต้องมี
สัดส่วนของผู้ให้บริกำร 1 คนดูแลผู้รับบริกำรไม่เกิน 5 คนแก่ผู้รับบริกำรเพิ่มเติมเช่นกัน 

5.3 ประกาศ 

1) ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพการยื่นค าขอตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่กล่ำวถึง กำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร ค ำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำร ค ำขอโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำร ค ำขอรับโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำร  
ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำร ค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตประกอบกิจกำร  
กำรแจ้งเลิกประกอบกิจกำร ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร 
ค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร ค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำร ค ำขอรับใบ
แทนใบรับรอง ค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรที่ขึ้นทะเบียน ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียม และค ำขอรับรอง
หลักสูตรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถกระท ำได้ โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ำใช้งำนระบบ 
มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนในกำรแสดงตัวเพ่ือเข้ำใช้งำนได้ทำงเว็บไซต์ https://esta.hss.moph.go.th/ หรือทำง
เว็บไซต์ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) https://biz.govchannel.go.th/ 
และเมื่อได้รับอนุญำต ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในค ำขอที่ก ำหนดให้มีกำรเสียค่ำธรรมเนียมก่อนได้รับใบอนุญำต 
ทั้งนี้ เมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ห้ำมมิให้ปฏิเสธควำมมีผลผูกพันและกำรบังคับใช้กฎหมำยของข้อควำมใด ๆ 
ที่ปรำกฏนั้น และกำรแจ้งค ำสั่งของผู้อนุญำตหรือข้อควำมอ่ืนใดจะด ำเนินกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

2) ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
ผู้ขอรับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพต้องจัดให้มีชื่อตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  
ฃื่อต้องเป็นอักษรภำษำไทย แต่จะมีภำษำอังกฤษก ำกับไว้ท้ำยชื่อภำษำไทยด้วยก็ได้ ต้องไม่ใช้ค ำหรือข้อควำมที่
มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกินควำมจริง หรือท ำให้บุคคลทั่วไปเข้ำใจว่ำสถำนที่ดังกล่ำวมีกำรบ ำบัดรักษำโรค
ต้องไม่สื่อควำมหมำยในทำงลำมก อนำจำร หรือขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย ขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงำม 
และต้องไม่สื่อควำมหมำยหรืออ้ำงอิงสถำบันพระมหำกษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระบรมรำชำนุญำตหรือพระรำชำ
นุญำต ต้องไม่มีชื่อซ้ ำกันในกรณีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตใหม่ และผู้ได้รับ
ใบอนุญำตรำยเดิมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันหรือมีหนังสือยินยอมจำกผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบ
กิจกำรเดิมให้ใช้ชื่อซ้ ำกันได้ แต่ต้องมีตัวอักษรหรือหมำยเลขเรียงล ำดับหรือที่ต้องสถำนที่ต่อท้ำยชื่อ ต้องแสดง
รำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถำนประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตในที่เปิดเผย ณ สถำนประกอบกำร แสดงไว้บริเวณ
ด้ำนหน้ำ หรือตัวอำคำรสถำนประกอบกำรที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนจำกภำยนอก โดยกำรจัดให้มีแผ่นป้ำย
แสดงชื่อเป็นตัวอักษรไทย และถ้ำมีตัวอักษรภำษำต่ำงประเทศให้ใช้ขนำดอักษรที่เล็กกว่ำภำษำไทย พร้อมทั้ง
ระบุประเภทกิจกำรไว้ในแผ่นป้ำยชื่อ ซึ่งต้องตรงกับประเภทและชื่อตำมใบอนุญำต 

3) ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ต้องมีผู้ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 ที่ให้ยกเลิกประกำศเดียวกันในปี พ.ศ. 2560 โดยก ำหนดให้สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ
ประเภทกิจกำรสปำ กิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มี
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุ โดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย และกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ
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หรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลและประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง ที่มี  
กำรจัดกิจกรรมดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุและผู้ที่มีภำวะพ่ึงพิง โดยมีกำรพักค้ำงคืน  

4) ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมิน
ความรู้ความสามารถของผู้ด าเนินการ พ.ศ. 2559 ที่ให้กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพด ำเนินกำรจัดสอบและ
ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยก ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัคร
สอบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องยื่นค ำขอรับกำรทดสอบและประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรพร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
โดยต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมดถึงจะถือว่ำสอบผ่ำน และมีสิทธิยื่น  
ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรต่อผู้อนุญำตภำยใน 180 วันนับแต่วันที่มีกำรประกำศผลบังคับใช้ ซึ่งต่อมำ
ได้มีกำรประกำศหลักสูตรด้ำนกำรบริกำรเพ่ือสุขภำพอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมภำยใต้ประกำศฉบับนี้ คือ หลักสูตรนวด 
ฝ่ำเท้ำเพ่ือสุขภำพส ำหรับผู้พิกำรทำงกำรเกิน 80 ชั่วโมง หลักสูตรผู้ด ำเนินกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะ
พ่ึงพิง 130 ชั่วโมง และหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 420 ชั่วโมง และเมื่อส ำเร็จกำรอบรมแล้วต้องยื่นค ำขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรต่อผู้อนุญำตภำยใน 180 วันตำมที่ก ำหนดภำยใต้ประกำศเช่นกัน  

5) ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพการก าหนดแบบตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ที่ยกเลิกประกำศของปี พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้
บังคับกับแบบค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบใบรับค ำขอเกี่ยวกับ
กิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพ แบบค ำขอโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอรับโอนใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพกรณีผู้รับอนุญำตถึงแก่ควำมตำย แบบค ำขอรับใบแทน
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพ แบบใบรับค ำขออนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอรับใบแทน
ใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรำยกำรใน
ใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรในสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบใบรับค ำขอส ำหรับผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ใบรับรองกำร
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอรับใบแทนใบรับรองกำรขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แบบค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบัญญัติสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม
ประกอบกิจกำรรำยปี แบบทะเบียนประวัติผู้รับบริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ (ประเภทกิจกำรสปำ) 
และแบบทะเบียนประวัติผู้รับบริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ (ประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้
มีภำวะพ่ึงพิง) 
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6. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกฤษฎีกำ ระบุถึงพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำลที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 ที่มีกำรออกมำแล้ว 4 ฉบับ โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำ ได้แก่ 
กฎกระทรวง 22 ฉบับ ประกำศ 87 ฉบับ 

6.1 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย เนื่องจำก กฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำลได้ใช้บังคับตั้งแต่  
พ.ศ. 2504 นั้น ไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับลักษณะกำรประกอบกิจกำรของ
สถำนพยำบำลปัจจุบัน สมควรที่จะด ำเนินกำรควบคุมกิจกำรสถำนพยำบำลเพ่ือให้ควำมคุ้มครองประชำชน
ผู้รับบริกำรจำกสถำนพยำบำลมำกยิ่งขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำร กำรเลิก กำรย้ำย กำร
ปิดสถำนพยำบำล กำรเพิกถอนใบอนุญำต กำรโฆษณำกิจกำรของสถำนพยำบำล ตลอดจนก ำหนดอ ำนำจ
หน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรควบคุมดูแลสถำนพยำบำลและก ำหนดหน้ำที่ของผู้รับอนุญำตและ
ผู้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลให้เหมำะสมยิ่งข้ึน รวมทั้งให้มีกำรก ำหนดจ ำนวนสถำนพยำบำลที่จะให้จัดตั้งได้หรือ
มีบริกำรทำงกำรแพทย์บำงชนิดในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งได้ เพ่ือให้มีกำรประกอบกิจกำรในลักษณะที่ให้บริกำร
ทำงสำธำรณสุขที่เป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงแท้จริง สมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำลให้
เหมำะสมยิ่งขึ้น จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

2) สาระส าคัญในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

“สถำนพยำบำล” หมำยควำมว่ำ สถำนที่รวมตลอดถึงยำนพำหนะซึ่งจัดไว้เพ่ือกำรประกอบ
โรคศิลปะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบโรคศิลปะ กำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิชำชีพเวชกรรม กำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ หรือกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพทันตกรรม ทั้งนี้ โดยกระท ำ
เป็นปกติธุระ ไม่ว่ำจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงสถำนที่ขำยยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ  
ซึ่งประกอบธุรกิจกำรขำยยำโดยเฉพำะ 

“ผู้ป่วย” มำยควำมว่ำ ผู้ขอรับบริกำรในสถำนพยำบำล 

“ผู้รับอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 

“ผู้ด ำเนินกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล 

“ผู้ประกอบวิชำชีพ” หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม  
กำรพยำบำล กำรผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม หรือผู้ประกอบวิชำชีพอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีก ำหนดโดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

หมวด 1 คณะกรรมการสถานพยาบาล ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรในต ำแหน่งต่ำง ๆ จ ำนวน 
9 คน กับกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 10 คนโดย กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้อยู่ในต ำแหน่งครำวละ 2 ปี  
หำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้วกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิอำจพ้นจำกต ำแหน่ง เช่น ตำย ลำออก เป็นบุคคลล้มละลำยเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือพ้นจำก
กำรเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ เป็นต้นกำรประชุมของคณะกรรมกำร ต้องมำประชุมไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และกำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ฟังเสียงข้ำงมำก  
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โดยกรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขำด 

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ให้ควำมเห็นและให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญำต 
ในเรื่อง 1) กำรออกกฎกระทรวง หรือประกำศ 2) กำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล  
กำรด ำเนินกำรสถำนพยำบำล กำรปิดสถำนพยำบำล หรือกำรเพิกถอนใบอนุญำต  3) ส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณภำพ กำรบริกำรของสถำนพยำบำล 4) ควบคุมหรือกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
สถำนพยำบำล 5) เรื่องอ่ืน ๆ ตำมที่รัฐมนตรีหรือผู้อนุญำตมอบหมำย 

คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อยู่ในขอบเขตแห่งหน้ำที่ได้ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร มีอ ำนำจ
ออกค ำสั่งเป็นหนังสือ และให้บุคคลใดมำให้ถ้อยค ำ หรื อให้ส่งเอกสำร หรือหลักฐำนที่ เกี่ยวข้องมำ 
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำได ้

หมวด 2 การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการด าเนินการสถานพยาบาล 
สถำนพยำบำลมี 2 ประเภท คือ 1) ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 2) ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 

ห้ำมไม่ให้บุคคลใดประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล เว้นแต่ได้รับใบอนุญำต กำรขอ กำรออก
ใบอนุญำตและกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด 

ผู้ขอรับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำม 1) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี 2) มีที่อยู่ในประเทศไทย 3) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำ ถึงที่สุด
ให้จ ำคุก 4) ไม่เป็นโรคตำมที่รัฐมนตรีก ำหนด 5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 6)  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้
ควำมสำมำรถ เป็นต้น 

ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 10 นับแต่ปี
ที่ออกใบอนุญำต กำรขอต่อใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นสุด เมื่อได้ยื่นค ำขอแล้ว ให้ประกอบ
กิจกำรสถำนพยำบำลต่อไปได้จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ ทั้งนี้ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต และ  
กำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด 

กำรโอนใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรให้แก่คนอ่ืน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมกฎหมำยให้ท ำได้เมื่อได้รับอนุญำต กำรขอโอนใบอนุญำต และกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด ถ้ำผู้รับอนุญำตตำยและมีคนแสดงควำมจ ำนง ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้รับ
อนุญำตตำย เพ่ือขอประกอบกิจกำรนั้นต่อไป เมื่อตรวจสอบแล้วว่ำคนนั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมกฎหมำยก็ให้ผู้แสดงควำมจ ำนงนั้นประกอบกิจกำรต่อไปได้ จนกว่ำใบอนุญำตนั้นสิ้นอำยุ 

ผู้รับอนุญำต ต้องให้มีผู้ด ำเนินกำร 1 คน เป็นผู้มีหน้ำที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล และห้ำมไม่ให้ใครด ำเนินกำรสถำนพยำบำล เว้นแต่ได้รับใบอนุญำต ซึ่งกำรขอและ
กำรออกใบอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีก ำหนด ทั้งนี้ ผู้รับอนุญำต ผู้ด ำเนินกำร และ
ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำล จะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 

ใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 2 นับแต่ปีที่ออก
ใบอนุญำต กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่นค ำขอก่อนสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอแล้วให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล
ต่อไปได้จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ ทั้งนี้ กำรขอต่ออำยุใบอนุญำต และกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำม



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-73 

หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ในกรณีที่ไม่มีกำรออกใบอนุญำต หรือไม่อนุญำตให้ต่ออำยุ ผู้ขอรับใบอนุญำต หรือ 
ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งค ำวินิจฉัย
ของรัฐมนตรีให้เป็นสุด 

กรณีที่ใบอนุญำตสูญหำย หรือช ำรุด ให้ผู้รับอนุญำตหรือผู้ด ำเนินกำร แจ้งและยื่นค ำขอรับ 
ใบแทนใบอนุญำต ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรำบกำรสูญหำยหรือช ำรุดนั้น ทั้งนี้ กำรขอและกำรออก 
ใบแทนใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ผู้รับอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนพยำบำลนั้น และ
ต้องแสดงรำยละเอียด ชื่อสถำนพยำบำล รำยกำรเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม กำรพยำบำล  
กำรผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ อัตรำค่ำรักษำพยำบำล ค่ำบริกำรและสิทธิของ
ผู้ป่วย 

ผู้ด ำเนินกำรมีหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ควบคุมดูแลไม่ ให้ผู้ประกอ บวิชำชีพใน
สถำนพยำบำลประกอบวิชำชีพผิดไปจำกสำขำที่ได้แจ้งไว้ในกำรขอรับใบอนุญำต ควบคุมและดูแลให้  
ผู้ประกอบ วิชำชีพปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพนั้น ควบคุมและดูแลไม่ให้มีกำรรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน
เกินจ ำนวนเตียงที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำต เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน ควบคุมดูแลสถำนพยำบำลให้สะอำด เรียบร้อย 
ปลอดภัย เหมำะสมแก่กำรใช้เป็นสถำนพยำบำล เป็นต้น 

ผู้รับอนุญำต และผู้ด ำเนินกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบร่วมกัน จัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพ
ในสถำนพยำบำลตำมวิชำชีพและจ ำนวนที่ก ำหนด ตลอดเวลำท ำกำร จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ ยำและ
เวชภัณฑ์ ที่จ ำเป็นประจ ำสถำนพยำบำลนั้น รำยงำนหลักฐำนเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลและ
ผู้ป่วย และหลักฐำนที่เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล และต้องเก็บไว้ให้อยู่ในสภำพที่ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
ควบคุมและดูแล กำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบริกำรที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนด 

ผู้รับอนุญำตและผู้ด ำเนินกำรของสถำนพยำบำล ต้องควบคุมและดูแลให้มีกำรช่วยเหลือแก่
ผู้ป่วยที่อยู่ในสภำพอันตรำย และจ ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำพยำบำลโดยฉุกเฉิน เพ่ือให้พ้นจำกอันตรำย และ
เมื่อให้กำรช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยนั่นแล้ว ถ้ำมีควำมจ ำเป็นต้องส่งต่อ หรือผู้ป่วยต้องกำรไปรับกำรรักษำพยำบำล 
ที่อ่ืน ผู้รับอนุญำตและผู้ด ำเนินกำรต้องส่งต่อผู้ป่วยไปตำมควำมเหมำะสม และต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีกำรใช้ 
หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถำนพยำบำล ประกอบกิจกำรผิดประเภท หรือผิดลักษณะกำรให้บริกำรตำมที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญำต และห้ำมไม่ให้โฆษณำด้วยประกำรใด ๆ เกี่ยวกับสถำนพยำบำลของตน โดยใช้ข้อควำมอันเป็นเท็จ
หรือเกินควำมจริง หรือน่ำจะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในเรื่องส ำคัญเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรของ
สถำนพยำบำล 

กรณีที่ต้องกำรจะย้ำยสถำนพยำบำลไปประกอบกิจกำรที่ อ่ืน ให้ด ำเนินกำรเหมือน 
ผู้ขออนุญำตจะประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลใหม่ และเมื่อมีกำรเปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชำชีพต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนนั้น และหำกต้องกำรจะเลิกกิจกำร
สถำนพยำบำลก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือ และท ำรำยงำนที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ผู้อนุญำตทรำบล่วงหน้ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ตำมหลักเกณฑ์ ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-74 

หมวด 3 พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มีอ ำนำจ เข้ำไปในอำคำรสถำนที่หรือ
ยำนพำหนะ ที่มีเหตุสงสัยว่ำเป็นสถำนพยำบำลที่ไม่ได้รับอนุญำต ตำมกฎหมำย เข้ำไปในสถำนพยำบำล  
ในระหว่ำงเวลำท ำกำรเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้ กำรปฏิบัติ เป็นไปตำมกฎหมำยใด มีหนังสือเรียก 
ผู้รับอนุญำต ผู้ด ำเนินกำร ผู้ประกอบวิชำชีพ หรือเจ้ำหน้ำที่ของสถำนพยำบำลมำให้ถ้อยค ำ ให้ส่งเอกสำรหรือ
หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำยึดหรืออำยัดเอกสำรและสิ่งของที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด
กฎหมำย เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินคดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดงบัตรประจ ำตัว
เสมอ และให้ผู้อนุญำตและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

หมวด 4 การปิดสถานพยาบาลและการเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อผู้รับอนุญำตหรือ
ผู้ด ำเนินกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งให้ระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำที่เห็นสมควร กรณีที่ผู้รับอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรกระท ำกำร หรือละเว้นกระท ำกำรอย่ำงใด
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรำย ควำมเสียหำย หรือควำมเดือดร้อนอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้ที่อยู่ ในสถำนพยำบำล หรือ 
ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้อนุญำต หรือค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้ผู้อนุญำตมีอ ำนำจ
ออกค ำสั่ง ปิดสถำนพยำบำลเป็นกำรชั่วครำว จนกว่ำจะได้ด ำเนินกำรให้ถูกต้อง ค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
หรือของผู้อนุญำต ให้ท ำเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังภูมิล ำเนำของผู้นั้น ผู้ใดถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตแล้วจะขอรับใบอนุญำตใหม่อีกไม่ได้ จนกว่ำจะพ้นเวลำ 2 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอน บรรดำค ำสั่ง
ข้ำงต้น ผู้รับค ำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ทรำบค ำสั่ง ทั้งนี้ ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้เป็นที่สุด 

หมวด 5 บทก าหนดโทษ บทก ำหนดโทษ มีตั้งแต่มำตรำ 56 ถึงมำตรำ 75 ซึ่งมีทั้งโทษจ ำคุก 
และโทษปรับ หรือทั้งจ ำท้ังปรับ แล้วแต่ข้อหำและกรณี 

บทเฉพาะกาล ใบอนุญำตให้ตั้งสถำนพยำบำล และใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล 
ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2504 ให้ถือว่ำเป็นใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 
หรือใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลที่ออกตำมกฎหมำยฉบับนี้และให้ใช้ได้ จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่
พระรำชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และบรรดำกฎกระทรวง หรือประกำศที่ออกไว้ และยังใช้บังคับอยู่ในวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้ต่อไปเพียงเท่ำท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียม  
ไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืน กับออกระเบียบหรือประกำศ 
เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ สถำนพยำบำลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้ำงคืน คลินิก 
เวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ คลินิกกำยภำพบ ำบัด คลินิกเทคนิค
กำรแพทย์ คลินิกกำรแพทย์แผนไทย คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกประกอบโรคศิลปะ คลินิก
เฉพำะทำง สหคลินิก โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลทันตกรรม โรงพยำบำลกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 
โรงพยำบำลกำยภำพบ ำบัด โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
โรงพยำบำลเฉพำะทำง โรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วย 
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6.2 กฎกระทรวง 

1) กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ก ำหนดลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล 
ดังนี้ 

(1) ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน 

คลินิกต้องมีลักษณะโดยทั่วไป ตั้งอยู่ในท ำเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ อำคำรต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่ในสภำพช ำรุดและเสี่ยงต่ออันตรำยจำกกำรใช้สอย บริเวณทั้งภำยนอก
และภำยในต้องสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่ำงเหมำะสม และมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้ป่วย กำรสัญจรและกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยต้องกระท ำได้โดยสะดวก มีห้องตรวจหรือห้องให้กำรรักษำเป็น
สัดส่วนและมิดชิด มีห้องน้ ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงน้อย  1 ห้อง มีแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศ
เพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ มีระบบกำรเก็บและก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมำะสม มีระบบกำรควบคุม  
กำรติดเชื้อที่เหมำะสม กรณีบริกำรเอกซเรย์ กำรบริกำรจะต้องได้มำตรฐำน และได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำน  
ที่รับผิดชอบตำมกฎหมำย หรือหน่วยงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย  

คลินิกต้องมีลักษณะกำรให้บริกำรโดยมีควำมปลอดภัย มีควำมสะดวก และเหมำะสมต่อ 
ผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรในกำรประกอบวิชำชีพนั้น ได้มำตรฐำนตำมลักษณะวิชำชีพตำมที่สภำวิชำชีพหรือ
คณะกรรมกำรวิชำชีพประกำศก ำหนด แล้วแต่กรณี พื้นที่ให้บริกำรจะต้องมีพ้ืนที่เชื่อมและเปิดติดต่อถึงกั นได้ 
และไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกับสถำนที่ขำยยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ หรือพ้ืนที่เดียวกับกำรประกอบอำชีพอ่ืน 
พ้ืนที่ให้บริกำรจะต้องไม่ตั้งอยู่ในสถำนที่เดียวกับสถำนพยำบำลของกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหำนคร 
เมืองพัทยำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
และสภำกำชำดไทย ซึ่งให้บริกำรในลักษณะเดียวกัน กรณีที่มีกำรให้บริกำรในอำคำรเดียวกับกำรประกอบ
กิจกำรอ่ืน จะต้องมีกำรแบ่งพ้ืนที่ให้ชัดเจน และกิจกำรต้องไม่กระทบกระเทือนต่อกำรประกอบวิชำชีพ รวมทั้ง
สำมำรถเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยฉุกเฉินได้สะดวก 

(2) ลักษณะโดยท่ัวไปและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน 

โรงพยำบำลมีลักษณะตำมขนำดและจ ำนวนเตียงที่จัดให้บริกำรผู้ป่วย โรงพยำบำลขนำด
ใหญ่ ต้องมีจ ำนวนเตียงที่จัดให้บริกำรผู้ป่วยตั้งแต่ 91 เตียงขึ้นไป โรงพยำบำลขนำดกลำง ต้องมีจ ำนวนเตียงที่
จัดให้บริกำรผู้ป่วยตั้งแต่ 31 เตียงขึ้นไปแต่ไม่ 91 เตียง โรงพยำบำลขนำดเล็ก ต้องมีจ ำนวนเตียงที่จัดให้บริกำร
ผู้ป่วยไม่เกิน 30 เตียง 

โรงพยำบำล ต้องมีลักษณะตั้งอยู่ในท ำเลที่สะดวก ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ โครงสร้ำงของอำคำรต้องไม่ติดกับอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืน อำคำรที่ให้บริกำรผู้ป่วยตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้น
ไป จะต้องมีลิฟท์บรรทุกเตียงผู้ป่วยอย่ำงน้อย 1 ตัว และเพ่ิมขึ้นตำมควำมเหมำะสมของจ ำนวนเตียง หรือ 
มีทำงลำดเอียงเพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย ทำงสัญจรร่วมในส่วนที่ให้บริกำรผู้ป่วย  
ซึ่งต้องมีกำรขนส่งผู้ป่วยโดยเตียงเข็นต้องกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร ถ้ำมีระดับพ้ืนสูงต่ ำไม่เท่ำกัน ต้องมี  
ทำงลำดเอียงซึ่งมีควำมชันไม่เกิน 15 องศำ ต้องจัดสถำนที่และอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสมกับ
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำรแต่ละประเภทโดยอย่ำงน้อยต้องมีทำงลำดเอียง รำวเกำะ และห้องน้ ำส ำหรับผู้พิกำร 
กรณีท่ีมีกำรจัดสถำนที่เพ่ือกิจกำรอ่ืนซึ่งเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำร เช่น ร้ำนอำหำร ร้ำนขำย
ของ ให้กระท ำได้โดยอยู่ในขอบเขตที่เหมำะสมและเพียงพอส ำหรับกำรให้บริกำรที่จ ำเป็นแก่ผู้ป่วย เจ้ำหน้ำที่ 
และผู้มำใช้บริกำรของโรงพยำบำลนั้น ๆ ทั้งนี้ กำรจัดบริกำรอ่ืนดังกล่ำวจะต้องไม่อยู่ในบริเวณแผนกผู้ป่วยใน 
และแยกเป็นสัดส่วนโดยไม่ปะปนกับกำรให้บริกำรในบริเวณแผนกผู้ป่วยนอก 

โรงพยำบำล ต้องมีลักษณะกำรให้บริกำรโดยมีควำมปลอดภัย มีควำมสะดวก และ
เหมำะสมต่อผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรในกำรประกอบวิชำชีพตำมประเภทและสำขำนั้น ได้มำตรฐำน 
กำรประกอบวิชำชีพที่สภำวิชำชีพหรือคณะกรรมกำรวิชำชีพประกำศก ำหนด แล้วแต่กรณี ได้รับอนุญำตเป็น
อำคำรสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยควบคุมอำคำร มีลักษณะถูกสุขลักษณะตำมกฎหมำยว่ำด้วย  
กำรสำธำรณสุข มีลักษณะเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับควำมเห็นชอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

2) กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558  
ที่ก ำหนดวิชำชีพและจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลตำมตำมลักษณะประเภทของสถำนพยำบำล 

(1) ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนต้องจัดให้มีผู้ประกอบ
วิชำชีพปฏิบัติงำนตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรตำมรำยชื่อในหนังสือแสดงควำมจ ำนงเป็นผู้ปฏิบัติงำนในคลีนิกของ
ผู้รับอนุญำตตำมแบบผู้อนุญำต โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 คนตำมลักษณะของ
วิชำชีพนั้น 

(2) ผู้ประกอบวิชำชีพในสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน โรงพยำบำลทั่วไปต้อง
จัดให้มีผู้ประกอบวิชำชีพปฏิบัติงำนเต็มเวลำหรือบำงเวลำในเวลำที่เปิดท ำกำระหว่ำง 08.00 นำฬิกำ ถึง 20.00 
นำฬิกำ โดยมีจ ำนวนขั้นต่ ำตำมจ ำนวนเตียงที่ขออนุญำตเปิดด ำเนินกำรตำมลักษณะสำขำของโรงพยำบำลนั้น 

3) กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545  ก ำหนดกำรขออนุมัติ
แผนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำล กำรขอกำรออกในอนุญำตและกำรก ำหนดเงื่อนไข กำรขอต่อใบอนุญำตและกำร
อนุญำต กำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรประกอบสถำนพยำบำลรำยปี กำรขอโอนใบอนุญำตและกำรอนุญำต กำร
แสดงควำมจ ำนงขอเป็นผู้รับอนุญำตแทน กรณีผู้รับอนุญำตตำยและกำรตรวจสอบ กำรขอออกใบแทน  และ
กำรอนุญำตให้เปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล กำรแจ้งและจัดท ำรำยงำนเมื่อและเลิกกิจกำร
สถำนพยำบำล  

(1) กำรอนุมัติแผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำล แยกออกเป็น 2 ประเภท  

- กำรอนุมัติแผนงำนจัดตั้งสถำนพยำบำลประเภทไม่รับผู้ป่วยกลำงคืน เมื่อเอกสำร
หลักฐำนครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย เป็นสถำนพยำบำลที่ก ำหนดไว้
ในกฎกระทรวง และจะมีผู้ประกอบวิชำชีพเป็นผู้ให้บริกำรตลอดเวลำเปิดท ำกำรตรงตำมวิชำชีพและจ ำนวน 
ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ให้ยื่นต่อผู้อนุญำตก่อนยื่นค ำขอใบรับอนุญำต  

- สถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน เมื่อเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน และ
แผนงำนจัดตั้งสถำนพยำบำลเป็นไปตำมแบบที่ปลัดกระทรวงก ำหนดให้ยื่นต่อผู้อนุญำตก่อนยื่นค ำขอใบรับ
อนุญำต กำรพิจำรณำอนุญำตแผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำล ผู้อนุญำตจะอนุมัติภำยใต้เงื่อนไข ผู้ขออนุมัติ
แผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำลมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย บริกำรนั้นเหมำะสมกับ
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ควำมต้องกำรของประชำชนในเขตพ้ืนที่และเหมำะสมกับสภำวะกำรเจ็บป่วยของประชำชนในเขตพ้ืนที่นั้น 
แผนกำรลงทุนเหมำะสมกับขนำดและประเภทของบริกำร แบบแปลนของสถำนพยำบำลเป็นไปตำมลักษณะ 
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง เมื่อได้รับอนุมติแผนงำนกำรจัดตั้งสถำนพยำบำลให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่
ตำมแผนงำนดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำก ำหนดในแผนงำน หำกไม่แล้วเสร็จให้รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ ต่อผู้อนุญำตทุกเดือน กรณีไม่สำมำรถก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ให้แล้วเสร็จได้ภำยในระยะเวลำ  
3 ปี นับแต่วันได้รับอนุมัติ ถ้ำมีควำมประสงค์จะประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลอีก ให้ยื่นค ำขออนุมัติแผนงำน
กำรจัดตั้งสถำนพยำบำลใหม่ 

(2) กำรขอ กำรออกใบอนุญำตและกำรก ำหนดเงื่อนไข เมื่อเอกสำรหลักฐำนและหนังสือ
แสดงควำมจ ำนงเป็นผู้ปฏิบัติงำนในสถำนพยำบำลของผู้ประกอบวิชำชีพถูกต้องครบถ้วน ในกรุงเทพมหำนคร
ให้ยื่นต่อกองประกอบกำรโรคศิลปะ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือสถำนที่อ่ืนที่ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขประกำศก ำหนด หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อให้หน่วยงำนรับค ำขอเสนอต่อ
คณะกรรมกำรเพ่ือเสนอควำมเห็นต่อผู้อนุญำต เมื่อได้รับใบอนุญำตพร้อมสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลให้ผู้รับ
อนุญำตเก็บไว้เป็นหลักฐำนส ำหรับผู้อนุญำตตรวจสอบ กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในสมุดทะเบียน  
ให้บันทึกไว้ ในกรณีสมุดทะเบียนสูญหำยหรือถูกท ำลำยในสำระส ำคัญให้ผู้รับอนุญำตแจ้งต่อผู้อนุญำต  
เพ่ือขอรับสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลใหม่ ส ำหรับกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ได้รับอนุญำตให้ยื่นค ำขอ
ตำมแบบท่ีปลัดกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดพร้อมเอกสำรหลักฐำน  

(3) กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตผู้รับอนุญำตจะต้องขอต่ออำยุใบอนุญำต 
โดยยื่นแบบค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุกำรอนุญำตให้ต่อใบอนุญำต ให้ผู้อนุญำตออกใบอนุญำตให้ใหม่ 
โดยระบุเลขที่ใบอนุญำตเดิมไว้ และให้บันทึกกำรต่ออำยุใบอนุญำตไว้ในสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล ส ำหรับ  
ผู้อนุญำตที่ไม่ได้มำยื่นค ำขอต่อใบอนุญำตก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุหรือได้มำยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อน
ใบอนุญำตสิ้นอำยุ แต่ไม่ได้รับพิจำรณำต่ออำยุใบอนุญำตให้ถือว่ำใบอนุญำตนั้นสิ้นสุดลง ต้องยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำตใหม ่

(4) ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลรำยปี  ผู้ รับอนุญำตต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลรำยปี ภำยในวันที่ 31 ธันวำคมของทุกปี กรณีค้ำงช ำระภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดต้องช ำระเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 5 ต่อเดือน เศษของเดือนให้คิดเป็น 1 เดือน หลักฐำน  
กำรช ำระค่ำธรรมเนียมให้บันทึกไว้ในสมุดทะเบียนสถำนพยำบำลทุกครั้ง  

(5) กำรขอโอนใบอนุญำต ผู้อนุญำตที่ประสงค์จะโอนใบอนุญำตให้แก่บุคคลอ่ืนต้องเตรียม
เอกสำรหลักฐำนให้ถูกต้องครบถ้วนซึ่งผู้รับโอนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ให้ผู้อนุญำตออก  
ใบแทน ให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พร้อมด้วย
เอกสำรหลังจำนตำมที่ระบุไว้ในค ำขอนั้น กำรอนุญำตให้โอนใบอนุญำต ให้ผู้อนุญำตออกใบแทนใบอนุญำตโดย
ออกใบอนุญำตใหม่ตำมใบอนุญำตเดิม เว้นแต่รำยกำรชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้โอนให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นชื่อตัว 
ชื่อสกุลของผู้รับโอน และให้ก ำกับค ำว่ำ "ใบแทน" ไว้ที่ด้ำนหน้ำซ้ำย และระบุวั น เดือน ปี ที่ออกใบแทน
ใบอนุญำตไว้ด้วย พร้อมทั้งบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขไว้ในสมุดทะเบียนสถำนพยำบำล ส ำหรับใบอนุญำต
เดิม ให้ประทับตรำยกเลิกกำรใช้ด้วยอักษรสีแดง 
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(6) กำรแสดงควำมจ ำนงของผู้รับอนุญำตแทนกรณีผู้รับอนุญำตตำยและกำรตรวจสอบ  
กรณีผู้รับอนุญำตตำยให้ยื่นแสดงควำมจ ำนงต่อผู้อนุญำต ผู้ประสงค์จะประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล 
แทนให้ยื่นเอกสำรหลักฐำนภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้รับอนุญำตตำย ผู้แสดงเจตจ ำนงต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย 

(7) กำรขอและกำรออกใบแทนใบอนุญำต กรณี ใบอนุญำตสูญหำยหรือถูกท ำลำย 
ในสำระส ำคัญให้ผู้รับอนุญำตแจ้งต่อผู้อนุญำตและยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตตำมแบบที่ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำพร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบค ำขอนั้น 
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ทรำบกำรสูญหำยหรือถูกท ำลำยดังกล่ำว กำรพิจำรณำออกใบแทนใบอนุญ ำต  
ให้ผู้อนุญำตออกใบอนุญำตใหม่ตำมใบอนุญำตเดิมโดยให้ก ำกับค ำว่ำ "ใบแทน" ไว้ที่ด้ำนหน้ำช้ำย และระบุวัน 
เดือน ปี ที่ออกใบแทนใบอนุญำตไว้ด้วย พร้อมทั้งบันทึกกำรออกใบแทนใบอนุญำตไว้ในสมุดทะเบียน
สถำนพยำบำลด้วย 

(8) กำรขอและกำรอนุญ ำตให้ เปลี่ ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำน พยำบำล  
กำรเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลจำกประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้ำงคืนเป็นกำรประกอบกิจกำร
ของสถำนพยำบำลที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนไม่สำมำรถกระท ำได้  ผู้รับอนุญำตที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง 
กำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลให้แตกต่ำงไปจำกเดิมที่ระบุไว้ในใบอนุญำต ให้กระท ำได้เมื่อได้รับอนุญำต
จำกผู้อนุญำต โดยผู้ขอเปลี่ยนแปลงต้องยื่นเอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วน ส ำหรับกำรอนุญำตให้เปลี่ยนแปลง  
กำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถำนพยำบำล 

(9) กำรแจ้งและกำรจัดท ำรำยงำนเมื่อและเลิกกิจกำรสถำนพยำบำล กำรเลิกกิจกำร
สถำนพยำบำลให้แจ้งเป็นหนังสือตำมแบบที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดต่อผู้อนุญำตล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  
30 วัน ส ำหรับสถำนพยำบำลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 

4) กฎกระทรวงผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประเภทและลักษณะการให้บริการทาง
การแพทย์ของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 ก ำหนดสิทธิกำรได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ด ำเนินกำรตำมประเภทและ
ลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล ดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม 
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชำชีพผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบ
วิชำชีพกำยภำพบ ำบัด ผู้ประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะ โดยผู้ประกอบวิชำชีพดังกล่ำว มีสิทธิ์ได้รับอนุญำต 
ให้ด ำเนินกำรตำมประเภทลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลตำมสำขำวิชำชีพของตนเอง 
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7. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ระบุถึงพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย  

ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ พระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ.  2556 มีกำรออกมำแล้ว 1 ฉบับ โดยมี
กฎหมำยระดับรองลงมำ ได้แก่ กฎกระทรวง 1 ฉบับ ประกำศ 14 ฉบับ 

7.1 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้  เนื่องจำกปัจจุบันจ ำนวนผู้ประกอบกำรโรคศิลปะ 
ในสำขำแพทย์แผนไทยและสำขำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีบุคลำกรที่มีคุณสมบัติ วัยวุฒิ ควำมรู้ควำม
ช ำนำญเพ่ิมมำกขึ้น มีวิทยำกำรและเทคโนโลยีได้เจริญก้ำวหน้ำเป็นอันมำก ซึ่งมีศักยภำพเพียงพอที่จะปกครอง
ตนเองได้ จึงแยกกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยและกำรประกอบอำชีพ
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกจำกอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมกำร
วิชำชีพสำขำกำรแพทย์แผนไทยและสำขำกำรแพทย์ไทยประยุกต์โดยจัดจั้งเป็น “สภำกำรแพทย์แผนไทย” ขึ้น 
ก ำหนดและควบคุมกำรมำตรฐำนและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทยและควบคุมมิให้มีกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกบุคคลที่ไม่มีควำมรู้ อันจะก่อให้เกิด
ภัยและควำมเสียหำยแก่ประชำชนได้ พร้อมกับเป็นกำรสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย  
ให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำต่อไป จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 

“กำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรทำงกำรแพทย์เกี่ยวกั บกำรตรวจ 
วินิจฉัย บ ำบัด รักษำ หรือป้องกันโรค หรือกำรส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพของมนุษย์ กำรผดุงครรภ์ กำรนวด
ไทย และให้หมำยควำมรวมถึง กำรเตรียมกำรผลิตยำแผนไทย และกำรประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือ  
ทำงกำรแพทย์ โดยอำศัยควำมรู้หรือต ำรำที่ได้ถ่ำยทอดและพัฒนำสืบต่อกันมำ 

“วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ วิชำชีพที่ เกี่ยวกับกำรประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทย และกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

“กำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ กำรประกอบวิชำชีพที่กระท ำหรือ
มุ่งหมำยจะกระท ำต่อมนุษย์ เกี่ยวกับกำรแนะน ำ กำรตรวจโรค กำรวินิจฉัยโรค กำรบ ำบัดโรค กำรรักษำ
โรค กำรป้องกันโรค กำรส่งเสริมและกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ โดยอำศัยองค์ควำมรู้ด้ำนเวชกรรมไทย เภสัชกรรม
ไทย กำรผดุงครรภ์ไทย กำรนวดไทย กำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย และองค์ควำมรู้ด้ำนอ่ืนตำมที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีกำรแพทย์แผนไทยซึ่งถ่ำยทอดหรือพัฒนำสืบต่อกัน
มำตำมต ำรำกำรแพทย์แผนไทยหรือจำกสถำนศึกษำที่สภำกำรแพทย์แผนไทยรับรอง 

“กำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์” หมำยควำมว่ำ กำรประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทย โดยอำศัยองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ และ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ รวมทั้งกำรประยุกต์ใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

“กรรมวิธีกำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับกำรแพทย์แผนไทย 
ที่สภำแพทย์แผนไทยก ำหนดหรือรับรอง แล้วแต่กรณี 
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“เวชกรรมไทย” หมำยควำมว่ำ กำรตรวจ กำรวินิจฉัย กำรบ ำบัด กำรรักษำ กำรป้องกันโรค
กำรส่งเสริมและกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ รวมถึงกำรผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย และกำรนวดไทย ทั้งนี้  ด้วย
กรรมวิธีกำรแพทย์แผนไทย 

“เภสัชกรรมไทย” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำในกำรเตรียมยำ กำรผลิตยำ กำรประดิษฐ์ยำ 
กำรเลือกสรรยำ กำรควบคุมและกำรประกันคุณภำพยำ กำรปรุงยำและกำรจ่ำยยำตำมใบสั่งยำของผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์และกำรจัดจ ำหน่ำยยำ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยยำ ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีกำรแพทย์แผนไทย 

“กำรผดุงครรภ์ไทย” หมำยควำมว่ำ กำรตรวจ กำรวินิจฉัย กำรบ ำบัด กำรรักษำ กำรส่งเสริม 
สุขภำพหญิงมีครรภ์ กำรป้องกันควำมผิดปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด กำรท ำคลอด กำรดูแล   
กำรส่งเสริมและกำรฟ้ืนฟูสุขภำพมำรดำและทำรกในระยะหลังคลอด ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีกำรแพทย์แผนไทย  

“กำรนวดไทย” หมำยควำมว่ำ กำรตรวจ กำรวินิจฉัย กำรบ ำบัด กำรรักษำ กำรป้องกันโรค 
กำรส่งเสริมและกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ โดยใช้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับศิลปะกำรนวดไทย ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธี  กำรแพทย์
แผนไทย  

“กำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย” หมำยควำมว่ำ กำรตรวจ กำรวินิจฉัย กำรบ ำบัด กำรรักษำ  
กำรป้องกันโรค กำรส่งเสริมและกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ โดยใช้องค์ควำมรู้ซึ่งสืบทอดกันมำในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ด้วยกรรมวิธีกำรแพทย์แผนไทย 

“ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญำต เป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยจำกสภำกำรแพทย์แผนไทย  

“ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์จำกสภำกำรแพทย์แผนไทย 

หมวด 1 สภาการแพทย์แผนไทย สภำกำรแพทย์แผนไทยเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ใน
กำรส่งเสริมกำรศึกษำ กำรพัฒนำ กำรวิจัย ควบคุม ก ำกับ ดูแลควำมประพฤติ จริยธรรม และก ำหนด
มำตรฐำนกำรให้บริกำร อีกทั้งให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำ เผยแพร่และให้กำรศึกษำกำรแพทย์แผนไทยกับ
ประชำชนและองค์กรอ่ืน ตลอดจนกำรให้ค ำปรึกษำหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบำลเกี่ยวกับกำรประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทยและวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรรับขึ้นทะเบียนและออก
ใบอนุญำต รับรองปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชำชำชีพกำรแพทย์แผนไทยของสถำบันต่ำง  ๆ 
รับรองหลักสูตรและวิทยฐำนะส ำหรับฝึกอบรมเป็นผู้ช ำนำญกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 
และออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญให้แก่ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย และ 
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งจะจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
สภำกำรแพทย์แผนไทยและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อสภำนำยกพิเศษอย่ำงน้อยปีละครั้ง  โดยมีรัฐมนตรี
ด ำรงต ำแหน่งสภำนำยกพิเศษแห่ งสภำกำรแพทย์แผนไทยและมีอ ำนำจหน้ำที่ ตำมที่ บัญญัติไว้ใน
พระรำชบัญญัตินี้ 

หมวด 2 สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย คุณสมบัติ ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  
มีควำมรู้ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยดังต่อไปนี้  ได้รับกำรฝึกอบรมจำกสถำบันหรือสถำนพยำบำลที่ 
สภำกำรแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญำตให้ถ่ำยทอดควำมรู้
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เป็นผู้ให้กำรอบรมและ ต้องสอบผ่ำนควำมรู้ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับสภำกำรแพทย์แผนไทย หรือได้รับ
ปริญญำหรือประกำศนียบัตรเทียบเท่ำปริญญำสำขำกำรแพทย์แผนไทยหรือ สำขำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
จำกสถำบันกำรศึกษำที่สภำกำรแพทย์แผนไทยรับรองและต้องสอบผ่ำนควำมรู้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ
สภำกำรแพทย์แผนไทย หรือ เป็นผู้ที่ส่วนรำชกำรรับรองควำมรู้กำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย โดยผ่ำนกำรประเมิน
หรือกำรสอบ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับสภำกำรแพทย์แผนไทย ไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหำยซึ่งคณะกรรมกำร
เห็นว่ำจะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ แห่งวิชำชีพ ไม่เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดในคดีที่
คณะกรรมกำรเห็นว่ำจะน ำมำซึ่ง ควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ สภำกำรแพทย์แผนไทย  

ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์  
มีสิทธิและหน้ำที่ ในกำรขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญำต ขอหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญ
ในกำรประกอบวิชำชีพ หรือขอหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยตำมข้อบังคับสภำกำรแพทย์
แผนไทย และสมำชิกสภำกำรแพทย์แผนไทยตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปสำมำรถเสนอข้อพิจำรณำเรื่องที่เกี่ยวกับ
กิจกำรสภำกำรแพทย์แผนไทยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำและแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบภำยใน 90 วันนับ
แต่วันที่ได้รับเรื่อง และสมำชิกสภำกำรแพทย์แผนไทยสำมำรถ เลือก รับเลือก หรือรับเลือกตั้ งเป็นกรรมกำร
สภำแพทย์แผนไทย สมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสุดลงเมื่อ ตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรือคณะกรรมกำรมีมติ
ให้พ้นจำกสมำชิกภำพ เพรำะเห็นว่ำเป็นผู้น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์  แห่งวิชำชีพ หรือ มีลักษณะ
ต้องห้ำม และผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งคณะกรรมกำรก ำหนดลงควำมเห็นว่ำไม่
สำมำรถบ ำบัดรักษำให้หำยเป็นปกติได้ หรือต้องใช้ ระยะเวลำในกำรบ ำบัดรักษำเกินกว่ำ 2 ปี กรณีที่สมำชิก
ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ำม แต่ยังไม่ถึงขนำดที่สมำชิกภำพ สิ้นสุดลง คณะกรรมกำรอำจมีมติให้พักใช้ใบอนุญำต
ของสมำชิกผู้นั้นได้ โดยมี ก ำหนดเวลำตำมที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 2 ปี และให้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด 3 คณะกรรมการ กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสภำกำรแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข อธิบดีกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก อธิบดีกรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำและเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และกรรมกำรซึ่งเป็นคณบดีในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและสถำบันอุดมศึกษำ 
ของเอกชนที่เลือกกันเอง 3 คน ผู้แทนวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย 3 คน หัวหน้ำสถำนพยำบำล 3 คน และ 
ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำร ภำยใน 30 วันนับจำกวันเลือกตั้งกรรมกำร เพ่ือด ำรงต ำแหน่งนำยก 
สภำกำรแพทย์แผนไทย อุปนำยกสภำกำรแพทย์แผนไทยคนที่หนึ่ง และอุปนำยกสภำกำรแพทย์แผนไทย  
คนที่สอง ต ำแหน่งละหนึ่งคน โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  

หมวด 4 การด าเนินการของคณะกรรมการ องค์ประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุมมติของที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้ำงมำก ในกำรลงคะแนนกรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำดมติของที่ประชุมในกรณีให้สมำชิกพ้นจำกสมำชิกภำพ ให้
ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้ งหมดที่มีอยู่ ในขณะนั้นกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำร ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองมำใช้บังคับโดยอนุโลมกำรประชุมคณะที่ปรึกษำ ให้
เป็นไปตำมข้อบังคับสภำกำรแพทย์แผนไทย  
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หมวด 5 การควบคุมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการประกอบวิชาชีพ
การแพทย์ไทยประยุกต์ ห้ำมมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพ กระท ำกำรประกอบวิชำชีพ เว้นแต่ในกรณี 
กำรกระท ำต่อตนเอง กำรช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตำมหน้ำที่ ตำมหลักมนุษยธรรมหรือตำมธรรมจรรยำโดยมิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน นักเรียน นักศึกษำ หรือผู้รับกำรฝึกอบรม ในควำมควบคุมของสถำบันกำรศึกษำวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบลกรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอ่ืนตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด
หรือสภำกำชำดไทย มอบหมำยให้ประกอบวิชำชีพในควำมควบคุมของเจ้ำหน้ำที่ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่รัฐมนตรี
ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ บุคคลซึ่งปฏิบัติงำนในสถำนพยำบำล ตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด
โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรประกอบวิชำชีพ ของที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญของทำงรำชกำร ทั้งนี้ 
โดยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดหมอพ้ืนบ้ำน ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้วย  
ภูมิปัญญำ ตำมวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมำนำนไม่น้อยกว่ำ 10 ปีเป็นที่นิยมยกย่องจำกชุมชน 

หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที่ กล่ำวถึงอ ำนำจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
มีอ ำนำจเข้ำไปในสถำนที่ท ำกำรของผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์  
แผนไทยประยุกต์ในเวลำท ำกำรของสถำนที่นั้น เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้  
เข้ำไปในสถำนที่หรือยำนพำหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำ จะมีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตกหรือในเวลำท ำกำรของสถำนที่นั้นเพ่ือตรวจค้นเอกสำรหรือ
วัตถุใด ๆ ที่อำจใช้เป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินกำรกระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ประกอบกับกรณีมีเหตุ  
อันควรเชื่อได้ว่ำหำกเนิ่นช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำได้ เอกสำรหรือวัตถุดังกล่ำวจะถูกยักย้ำย ซุกซ่อน ท ำลำย
หรือท ำให้เปลี่ยนสภำพไปจำกเดิม ยึดเอกสำร หรือวัตถุใด ๆ ที่อำจใช้เป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินคดีกำรกระท ำ
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ให้บุคคลที่ เกี่ยวข้ องอ ำนวย 
ควำมสะดวกตำมสมควร 

หมวด 7 บทก าหนดโทษ กำรรับโทษในแต่ละควำมผิดสภำกำรแพทย์แผนไทยรับค ำร้อง 
ส่งเรื่องให้เลขำธิกำร แล้วเลขำเสนอเรื่องต่อ ประธำนอนุกรรมกำรจรรยำบรรณ ตั้งคณะอนุกรรมกำรสอบสวน 
(ทุกเรื่อง ก่อนลงโทษ) โดยเลขำนุกำร เป็นผู้แจ้งผลกำรพิจำรณำ ภำยใน 7 วันนับจำกมีค ำสั่งและบันทึก
ข้อควำมในทะเบียนผู้ประกอบวิชำชีพด้วย ผู้ที่ฝ่ำฝืนไม่อ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกิน 2,000 บำท ผู้ที่ไม่มำให้ถ้อยค ำหรือไม่ส่งเอกสำรหรือวัตถุใด ๆ ตำมที่เรียกหรือแจ้งโดย 
ไม่มีเหตุอันควร ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำ 
กำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียม
ไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกระเบียบและประกำศใด ๆ เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบ
วิชำชีพแผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบกำรสถำนพยำบำลกำรแพทย์แผนไทย 

7.2 กฎกระทรวง  

1) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2558  
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(1) ค่ำข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุก ฉบับละ 1,000 บำท 

(2) ค่ำต่ออำยุใบอนุญำต ฉบับละ 500 บำท 

(3) ค่ำหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยหรือ 
ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับละ 200 บำท 

(4) ค่ำหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับละ 1,000 บำท 

(5) ค่ำใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ 500 บำท 

7.3 ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2560 ก ำหนดให้กำรควบคุมบุคคลที่ 
ส่วนรำชกำรหรือสภำกำชำดไทยมอบหมำยให้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย บุคคลที่ส่วนรำชกำรหรือ
สภำกำชำดไทยจะมอบหมำยให้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้ มีอำยุ  
ไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ ผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยจำกสถำบันหรือสถำนพยำบำล 
ที่สภำกำรแพทย์แผนไทยรับรอง และจะท ำกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยได้เฉพำะกรณีดังต่อไปนี้ 
ตำมที่ก ำหนดในระเบียบนี้ เป็นกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่หรือตำมที่ได้รับมอบหมำย และต้องอยู่ใน  
ควำมควบคุมของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชำชีพแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์หรือผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขดังนี้ ให้กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นโดยกำรใช้
ยำสมุนไพรในบัญชียำหลักแห่งชำติ ยำแผนโบรำณในบัญชียำสำมัญประจ ำบ้ำนแผนโบรำณ ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยยำ และยำจำกสมุนไพรที่ใช้ในงำนสำธำรณสุขมูลฐำน ให้บริกำรนวด อบ แระคบ และให้ค ำแนะน ำเรื่อง
กำยบริหำรแบบไทย ฤำษีดัดตน และสมำธิบ ำบัด บรรเทำ ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจในโรค
และอำกำรดังนี้ ปวดเมื่อยทั่วไป ปวดศีรษะจำกควำมเครียด ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดแขน ปวดหลัง ปวดเข่ำ 
ปวดขำ และปวดข้อ ที่ไม่มีผลจำกโครงสร้ำงกระดูกแตกหรือเคลื่อนที่อย่ำงร้ ำยแรง หรืออักเสบเฉียบพลัน  
แต่เป็นกำรเจ็บปวดอันเนื่องมำจำกกล้ำมเนื้อเมื่อยล้ำ ตึง หรือขัด นวดเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภำพร่ำงกำยผู้ป่วยอัมพฤกษ์
อัมพำต และผู้สูงอำยุ 

7.4 ข้อบังคับ 

1) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการรับรองและ 
การด าเนินการของสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ ส าหรับการฝึกอบรม 
ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ในกำรรับรอง
และกำรด ำเนินกำรของสถำบันหรือสถำนพยำบำลซึ่งได้รับอนุญำตให้ถ่ำยทอดควำมรู้ส ำหรับกำรฝึกอบรม 
ในวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ดังต่อไปนี้ 
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(1) ด้ำนเวชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยที่ได้รับอนุญำตถ่ำยทอดควำมรู้
เป็นผู้ให้กำรฝึกอบรมในด้ำนเวชกรรมไทยที่ได้รับอนุญำตให้ท ำกำรฝึกอบรม เป็นผู้ประกอบวิชำชีพใน
สถำนพยำบำลแห่งนั้น มีห้องตรวจรักษำไม่น้อยกว่ำจ ำนวนผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยด้ำนเวชกรรม
ไทยที่ได้รับอนุญำตให้ถ่ำยทอดควำมรู้เป็นผู้ให้กำรฝึกอบรม มีห้องหรือสถำนที่ส ำหรับปรุงยำให้กับผู้ป่วย 
เฉพำะรำยที่แยกเป็นสัดส่วนให้กำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยมีผู้มำรับบริกำรด้ำนเวชกรรมไทย 

(2) ด้ำนเภสัชกรรมไทย ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยที่ได้รับอนุญำตให้ถ่ำยทอด
ควำมรู้เป็นผู้ให้กำรฝึกอบรมในด้ำนเภสัชกรรมไทยที่ได้รับอนุญำตให้ท ำกำรฝึกอบรม เป็นผู้ประกอบวิชชำชีพ
ในสถำนพยำบำลแห่งนั้น 

2) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต พ.ศ. 2562 และข้อบังคับ
สภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียน การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้เรื่องแบบ
และประเภทใบอนุญำต คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำต กำรขอขึ้นทะเบียนและขอรับ
ใบอนุญำต ทะเบียนผู้ประกอบวิชำชีพ กำรออกใบแทนใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำตเป็นภำษำอังกฤษ  
แบบค ำขอและแบบบอนุญำต กำรสิ้นสุดของใบอนุญำต และกำรส่งคืนใบอนุญำต กำรขอรับใบอนุญำต  
ที่ถูกเพิกถอน  

(1) แบบและประเภทใบอนุญำต ที่กล่ำวถึงมี 2 แบบ ดังนี้ ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
กำรแพทย์แผนไทย และใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำต ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญำตต้องเป็นสมำชิกสภำกำรแพทย์แผนไทย และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตซึ่งตนได้รับอนุญำตอยู่
ก่อนแล้ว 

(3) กำรขอขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่ก ำหนดต่อเลขำธิกำร 
พร้อมด้วยหลักฐำนดังนี้ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรพนักงำน
ของรัฐ หรือหนังสือเดินทำง หรือเอกสำรประจ ำตัวต่ำงด้ำว ภำพถ่ำยหน้ำตรง ครึ่งตัว ท่ำปกติ แต่งกำยชุด
ข้ำรำชกำรหรือชุดสุภำพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ เว้นแต่ผู้พิกำรทำงสำยตำ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
ขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 ภำพ เอกสำรอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

(4) ทะเบียนผู้ประกอบวิชำชีพ เมื่อสมำชิกและผู้ประกอบวิชำชีพใดขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
ยศ และกำรแก้ไขเพ่ิมเติมในใบอนุญำตให้ยื่นค ำขอเปลี่ยนข้อมูลดังกล่ำว ตำมแบบท่ีก ำหนดต่อเลขำธิกำร  

(5) กำรออกใบแทนใบอนุญำต ผู้ประกอบวิชำชีพผู้ใดที่ใบอนุญำตสูญหำยหรือถูกท ำลำย
สำระส ำคัญ ให้ยื่นค ำขอต่อเลขำธิกำร ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ทรำบเหคุแห่งกำรสูญหำยหรือถูกท ำลำยใน
สำระส ำคัญ พร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมกำรด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับสภำกำรแพทย์แผนไทย 

(6) กำรออกใบอนุญำตเป็นภำษอังกฤษ และกำรจัดท ำหนังสือรับรอง กล่ำวถึงกำรออก
ใบอนุญำต ผู้ ใดประสงค์ขอใบอนุญำตเป็ นภำษำอังกฤษให้ยื่นค ำขอมำพร้อมกับกำรขอใบอนุญำต 
ฉบับภำษำไทย ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ก ำหนด กำรขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำต 
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(7) แบบค ำขอและแบบใบอนุญำต ดังต่อไปนี้  ค ำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำต 
ใบอนุญำตกำรประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ หนังสือรับรองกำรแปลใบอนุญำตฉบับภำษำอังกฤษ ค ำขอด ำเนินกำรด้ำนทะเบียนสมำชิก  
บัตรสมำชิก และใบอนุญำต 

(8) กำรสิ้นสุดของใบอนุญำตและกำรส่งคืนใบอนุญำต ใบอนุญำตย่อมสิ้นสุด เมื่อสมำชิกภำพ
สิ้นสุด และผู้ประกอบวิชำชีพนั้นถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำต ใบอนุญำตย่อมสิ้นสุดลงชั่วครำวในระหว่ำงที่ผู้นั้น 
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำต และเมื่อสมำชิกภำพของสมำชิกผู้ใดสิ้นสุดลงให้ส่งคืนใบอนุญำตต่อเลขำธิกำรภำยใน   
15 วันนับแต่วันที่ทรำบกำรสิ้นสุดสมำชิกภำพ 

(9) กำรขอรับใบอนุญำตที่ถูกเพิกถอน ผู้ประกอบวิชำชีพซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำต 
สำมำรถขอรับใบอนุญำตอีกได้เมื่อพ้น 2 ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำต หรือเมื่อสิ้นระยะเวลำ 1 ปีนับ
แต่วันที่คณะกรรมกำรได้พิจำรณำค ำขอรับใบอนุญำตและปฏิเสธกำรออกใบอนุญำต โดยให้ยื่นค ำขอต่อ
เลขำธิกำร ณ ส ำนักงำนสภำกำรแพทย์แผนไทย  
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8. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฎษฎีกำ ระบุถึงพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ที่ ใช้ 
ในปัจจุบัน คือ พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ที่มีกำรออกมำแล้ว 2 ฉบับ โดยมีกฎหมำยในระดับ
รองลงมำ ได้แก่ กฎกระทรวง 19 ฉบับ ประกำศ 142 ฉบับ 

8.1 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ฉบับ Update ล่าสุด 

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 ได้ใช้บังคับมำเป็น
เวลำนำน บทบัญญัติบำงประกำรไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบันซึ่งมีกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีและ
วิทยำกำรทำงกำรแพทย์อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและขยำยตัวในด้ำนกำรค้ำและ
อุตสำหกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ สมควรปรับปรุงบทนิยำม บทบัญญัติเกี่ยวกับอ ำนำจของรัฐมนตรีในกำร
ออกประกำศ องค์ประกอบของคณะกรรมกำร กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต กำรเลิกกิจกำรและกำรโอน
กิจกำร หน้ำที่ของผู้รับอนุญำต ผู้แจ้งรำยกำรละเอียดและผู้ขำยฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์กำร
ควบคุมเครื่องมือแพทย์ กำรโฆษณำ อ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กำรพักใช้ และกำรเพิกถอนใบจด
ทะเบียนสถำนประกอบกำรใบอนุญำต และใบแจ้งรำยละเอียดและกำรอุทธรณ์ รวมทั้งเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนสถำนประกอบกำร กระประเมินเครื่องมือแพทย์ ควำมรับผิดชอบทำงแพ่ง ตลอดจน
ปรับปรุงบทก ำหนดโทษและอัตรำค่ำธรรมเนียมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติ  

2) สาระส าคัญในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 

ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ได้จ ำแนกเครื่องมือแพทย์ออกเป็น 3 กลุ่ม 

(1) เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญำต ผู้ผลิต หรือผู้น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ต้องได้รับ
อนุญำต กล่ำวคือ ผู้ที่ประสงค์จะผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ต้องได้รับจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิต
หรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ และได้รับอนุญำตให้ผลิต หรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ จึงจะผลิตหรือน ำเข้ำ
เครื่องมือแพทย์นั้นได้ ผู้ขำยต้องได้รับอนุญำต กล่ำวคือ ผู้ที่ประสงค์จะขำยเครื่องมือแพทย์ต้องยื่นค ำขอ
อนุญำตขำย และได้รับใบอนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์ จึงจะขำยเครื่องมือแพทย์นั้นได้ 

(2) เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรำยละเอียดผู้ผลิต หรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ต้องแจ้ง
รำยละเอียด กล่ำวคือ ผู้ที่ประสงค์จะผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ต้องได้รับจดทะเบียนสถำนประกอบกำร
ผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ และได้รับใบแจ้งรำยละเอียดผลิต หรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ จึงจะผลิตหรือ
ขำยเครื่องมือแพทย์นั้นได ้

(3) เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ต้องได้รับอนุญำต หรือแจ้งรำยละเอียด 

หมวด 1 คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ (มาตรา 7-14) มีปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
เป็นประธำนกรรมกำร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำหรือควำมเห็นแก่รัฐมนตรใีนด้ำนนโยบำยและมำตรกำร
เกี่ยวกับกำรควบคุมเครื่องมือแพทย์เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรีในกำรออก
ประกำศ ให้ควำมเห็นชอบในเรื่องกำรพักใช้และเพิกถอนใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรใบอนุญำต หรือ  
ใบรับแจ้งรำยกำรละเอียดปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมท่ีรัฐมนตรีมอบหมำย 
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หมวด 2 การจดทะเบียนสถานประกอบการ การขออนุญาตและการอนุญาต และการแจ้ง
รายการละเอียด 

การยื่นค าขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ให้ยื่นค ำขอจดทะเบียน
สถำนประกอบกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ต่อผู้อนุญำตตำมแบบค ำขออนุญำตผลิตเครื่องมือแพทย์ (แบบ ผ.พ.1) 
ที่เลขำธิกำรอำหำรและยำ พร้อมด้วยเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิต
เครื่องมือแพทย์ดังต่อไปนี้ แผนที่แสดงที่ตั้งของสถำนที่ผลิตและสถำนที่เก็บรักษำเครื่องมือแพทย์รวมทั้ง 
สิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้ำงภำยในบริเวณสถำนที่ผลิตและสถำนที่เก็บ
รักษำเครื่องมือแพทย์ที่ถูกต้องตำมมำตรำส่วน โดยแสดงรำยกำร รูปด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง แปลนพ้ืนและรูปตัด
ของอำคำรที่ใช้ในกำรผลิตและเก็บรักษำเครื่องมือแพทย์ กำรแบ่งก้ันห้องและพ้ืนที่บริเวณที่ใช้ในกำรผลิต และ
เก็บรักษำเต้ำนมเทียมซิลิโคนใช้ฝั่งในร่ำงกำย แสดงรำยกำรเกี่ยวกับระบบกำรก ำจัดน้ ำเสีย กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย และระบบควบคุมอำกำศ เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นตำมที่ระบุไว้ในค ำขอ 

คุณสมบัติผู้ขอจดทะเบียนสถานประกอบการ เป็นเจ้ำของกิจกำรที่ประสงค์จะขอรับ 
ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำร มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  
ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดที่กฎหมำยบัญญัติให้ถือเอำกำรกระท ำโดย
ทุจริต เป็นองค์ประกอบ หรือในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ เว้นแต่ได้พ้นโทษมำแล้วเกิน 2 ปี  
ก่อนวันขอจดทะเบียน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ไม่เป็นโรค
ตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด ผู้ขอจดทะเบียนประกอบกำรจะต้องมีสถำนที่ผลิตและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต
กำรเก็บและกำรควบคุมหรือรักษำคุณภำพเครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะและจ ำนวนตำมที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนด กล่ำวคือ 

ผู้ขอจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ ต้องจัดให้มีสถำนที่ผลิตและอุปกรณ์
ที่ใช้ในกำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพ และกำรเก็บรักษำเครื่องมือแพทย์ โดยสถำนที่ผลิตเครื่องมือแพทย์จะต้อง
ตั้งอยู่ในท ำเลที่เหมำะสม ถูกสุขลักษณะไม่มีอำณำเขตติดต่อกับแหล่งซึ่งสิ่งสกปรกมีโอกำศปนเปื้อนกับวัตถุดิบ 
กระบวนกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตแล้ว หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงสร้ำงขอสถำนที่ผลิตเครื่องมือแพทย์
ต้องเป็นอำคำรก่อสร้ำงด้วยวัตถุที่ถำวรแข็งแรง มั่นคงและสำมำรถรักษำควำมสะอำดได้ง่ำย อำคำรสถำนที่
ผลิต บรรจุหรือเก็บเครื่องมือแพทย์รวมถึงวัตถุดิบ ต้องจัดให้อยู่ในสภำพที่เรียบร้อย สะอำดถูกสุขลักษณะ 
สำมำรถป้องกันมิให้แมลง สัตว์ หรือสิ่งอ่ืนเข้ำมำปะปน หรือปนเปื้อน และจัดให้มีแสงสว่ำง กำรถ่ำยเทอำกำศ 
อย่ำงเหมำะสมเพียงพอต่อกำรปฎิบัติงำน ภำยในอำคำรสถำนที่ผลิตเครื่ องมือแพทย์ต้องแบ่งเป็นสัดส่วน
เหมำะสม สำมำรถป้องกันกำรปนเปื้อนจำกภำยนอกและประกอบด้วยห้องหรือพ้ืนที่ต่ำง ๆ ตำมควำมจ ำเป็น 
ส ำหรับกำรเก็บวัตถุดิบ กำรเก็บบรรจุภัณฑ์ กำรผลิตเครื่องมือแพทย์ กำรควบคุมคุณภำพ กำรบรรจุหีบห่อ 
กำรเก็บเครื่องมือแพทย์ส ำเร็จรูป กำรเก็บเครื่องมือแพทย์ที่บกพร่อง จำกกำรเก็บ หรือที่เรียกเก็บคืนจำก
ท้องตลำด กำรล้ำงท ำควำมสะอำดอุปกรณ์กำรผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในกำรผลิต และ  
กำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนตลอดจนกำรเก็บรักษำเครื่องมือแพทย์ ต้องมีลักษณะและจ ำนวนที่เหมำะสม 
เพียงพอต่อกำรใช้งำนมีควำมสะอำดและมีกำรป้องกันไม่ให้ปะปนหรือปนเปื้อนกับวัตถุ หรือสิ่งสกปรก ทั้งนี้ 
ชนิด ลักษณะ และจ ำนวนเครื่องมือดังกล่ำว อย่ำงน้อยให้พ้นไปตำมหลักวิชำกำรส ำหรับเครื่องมือแพทย์นั้น ๆ 
หรือตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเห็นชอบ โดยอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ต้องมีกำรดูแล
บ ำรุงรักษำและสอบเทียบตำมควำมจ ำเป็น เพ่ือให้เหมำะสมต่อกำรใช้งำน ระบบสุขลักษณะและกำรควบคุม
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สิ่งแวดล้อม อำทิ ระบบระบำยน้ ำทิ้งกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล กำรรักษำควำมสะอำด กำรแต่งกำยของพนักงำน  
กำรถ่ำยเทอำกำศและควำมปลอดภัยต้องมีควำมเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น 

สถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

กรณีประสงค์ขอจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ผู้ใดประสงค์จะน ำเข้ำ
เครื่องมือแพทย์ ให้ยื่นค ำขอจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ต่อผู้อนุญำตตำมแบบ (แบบ 
น.พ. 1) ที่เลขำธิกำรก ำหนด พร้อมด้วยเอกสำรหรือหลักฐำน กำรยื่นค ำขอจดทะเบียนสถำนประกอบกำร
น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่น ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำหรับ
จังหวัดอ่ืนให้ยื่น ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

ผู้ยื่นค ำขอต้องแนบเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบกำรขอจดทะเบียนสถำนประกอบกำร
น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วย แผนที่แสดงที่ตั้งของสถำนที่น ำเข้ำและสถำนที่เก็บรักษำเครื่องมือแพทย์
รวมทั้งสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แผนผังภำยในสถำนที่น ำเข้ำและสถำนที่เก็บรักษำเครื่องมือแพทย์
ที่ถูกต้องตำมมำตรำส่วน โดยมีรำยละเอียดกำรจัดกำรบริเวณของสถำนที่ พร้อมทั้งกำรจัดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรเก็บรักษำคุณภำพของเครื่องมือแพทย์ให้คงสภำพตำมควำมจ ำเป็น เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนตำมที่ระบุไว้
ในแบบค ำขอ 

ผู้ขอจดทะเบียนสถำนประกอบกำร มีคุณสมบัติ เป็นเจ้ำของกิจกำรที่ประสงค์จะขอรับ 
ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำร มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  
ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดที่กฎหมำยบัญญัติให้ถือเอำกำรกระท ำโดย
ทุจริต เป็นองค์ประกอบ หรือในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ เว้นแต่ได้พ้นโทษมำแล้วเกิน 2 ปี 
ก่อนวันขอจดทะเบียน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ไม่เป็นโรค
ตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด มีสถำนที่น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์กำรเก็บและกำรควบคุมหรือรักษำคุณภำพ
เครื่องมือแพทย์ ที่มีลักษณะและจ ำนวนตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด  

การยื่นค าขอแจ้งรายละเอียดผลิต หรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

กำรยื่นค ำขอแจ้งรำยละเอียดผลิต หรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์กำรยื่นค ำขอแจ้งรำยละเอียดมี 
2 กรณี คือค ำขอแจ้งรำยละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ และค ำขอแจ้งรำยละเอียดเพ่ือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ 
ดังนี้ 

กรณียื่นค ำขอแจ้งรำยละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ให้ผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิต
เครื่องมือแพทย์ ยื่นค ำขอแจ้งรำยละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ต่อผู้อนุญำตพร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำน  
ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์  เอกสำรหรือ
หลักฐำนอ่ืนที่ก ำหนดในแบบค ำขอ ได้แก่ ชื่อเครื่องมือแพทย์ ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ขอบข่ำย
เครื่องมือแพทย์ รหัสสำกลเครื่องมือแพทย์ ชื่อและที่ตั้งของสถำนพ่ีผลิตเครื่องแพทย์ ชื่อและที่ตั้งเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบในกำรวำงสินค้ำในท้องตลำด บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ หลักกำรส ำคัญเกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยและสมรรถนะกำรท ำงำนของเครื่องมือแพทย์ และวิธีกำรที่แสดงถึงควำมสอดคล้อง 
รำยละเอียดเครื่องมือแพทย์ เช่น ลักษณะทั่วไป และหลักกำรท ำงำน วัตถุประสงค์กำรใช้ ข้อบ่งใช้ วิธีกำรใช้ 
วิธีกำรเก็บรักษำ วิธีกำรเก็บรักษำ อำยุกำรใช้ ข้อห้ำมกำรใช้ ค ำเตือน ข้อควรระวัง ผลอันไม่พึงป ระสงค์จำก
กำรใช้ กำรรักษำด้วยทำงเลือกอ่ืน รำยละเอียดและคุณสมบัติของวัสดุ ข้อก ำหนดเฉพำะอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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เอกสำรทบทวนสอบและกำรถูกต้องของกำรออกแบบ ฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ กำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยง ข้อมูลผู้ผลิต หนังสือรับรองควำมสอดคล้องของผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิต วิธีกำรท ำลำย กำรท ำให้ 
สิ้นสภำพ และรำยกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กรณียื่นค ำขอแจ้งรำยละเอียดน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ให้ผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำร
น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ยื่นค ำของแจ้งรำยละเอียดน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ต่อผู้อนุญำตพร้อมด้วยเอกสำรและ
หลักฐำน ได้แก่ ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือ
แพทย์ เอกสำร ชื่อเครื่องมือแพทย์ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ขอบข่ำยเครื่องมือแพทย์ รหัสสำกล
เครื่องมือแพทย์ ชื่อและที่ตั้งของสถำนที่ผลิตเครื่องแพทย์ ชื่อและที่ตั้งเจ้ำของผลิตภัณฑ์ ผู้รั บผิดชอบในกำร
วำงสินค้ำในท้องตลำด บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ หลักกำรส ำคัญเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและสมรรถนะ
กำรท ำงำนของเครื่องมือแพทย์ และวิธีกำรที่แสดงถึงควำมสอดคล้อง รำยละเอียดเครื่องมือแพทย์ เช่น 
ลักษณะทั่วไป และหลักกำรท ำงำนวัตถุประสงค์กำรใช้ ข้อบ่งใช้ วิธีกำรใช้ วิธีกำรเก็บรักษำ อำยุกำรใช้ ข้อห้ำม
กำรใช้ ค ำเตือน ข้อควรระวัง ผลอันไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ กำรรักษำด้วยทำงเลือกอ่ืน รำยละเอียดและ
คุณสมบัติของวัสดุ ข้อก ำหนดเฉพำะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสำรทบทวนสอบและกำรถูกต้องของกำรออกแบบ 
ฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ข้อมูลผู้ผลิต หนังสือรับรองกำรขำย หนังสือ
รับรองควำมสอดคล้องของผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิต  วิธีกำรท ำลำย กำรท ำให้สิ้นสภำพและรำยกำรอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

หมวด 3 การเลิกกิจการและการโอนกิจการ 

ผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำรเลิกกิจกำรที่ได้รับกำรจดทะเบียนได้รับอนุญำตหรือ 
ได้แจ้งรำยกำรละเอียดตำมพระรำชบัญญัตินี้ต้องแจ้งกำรเลิกกิจกำรเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งใบจดทะเบียน
สถำนประกอบกำร ใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งรำยกำรละเอียด แล้วแต่กรณี ให้ผู้อนุญำตทรำบภำยใน  30 วัน 
นับแต่วันเลิกกิจกำร และให้ถือว่ำใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำร ใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งรำยละเอียด
ดังกล่ำวสิ้นอำยุนับเลิกกิจกำรนั้น กำรแจ้งเลิกกิจกำรตำมวรรคหนึ่งให้ระบุจ ำนวนเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่
และสถำนที่เก็บเครื่องมือแพทย์นั้น ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่เลขำธิกำรก ำหนดโดยประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

หมวด 4 หน้าที่ของผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาตผู้แจ้งรายการละเอียด 
และผู้ขาย 

- ควบคุมและดูแลกำรประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำหรือขำยเครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตำม
ระบบคุณภำพของกำรผลิต น ำเข้ำหรือขำยเครื่องมือแพทย์ หำกไม่ปฎิบัติตำมต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

- จัดให้มีผู้ควบคุมกำรผลิต น ำเข้ำหรือขำยเครื่องมือแพทย์ และควบคุมดูแลให้บุคคล
ดังกล่ำวปฎิบัติหน้ำที่ หำกไม่ปฎิบัติตำมต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

- จัดท ำบันทึกกำรผลิต น ำเข้ำ หรือขำยเครื่องมือแพทย์ เพ่ือกำรตรวจสอบของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ และจัดท ำรำยงำนต่อผู้อนุญำต ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
หำกไม่ปฎิบัติตำมต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทัง้ปรับ 
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- จัดท ำรำยงำนผลกำรท ำงำนอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิด
ขึ้นกับผู้บริโภค และรำยงำนกำรด ำเนินกำรแก้ไขผลดังกล่ำวต่อผู้อนุญำตไม่ว่ำผลดังกล่ำวจะเกิดขึ้นในประเทศ
หรือนอกประเทศก็ตำม ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนดหำกไม่ปฎิบัติตำม
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำทหรือท้ังจ ำทั้งปรับ 

- จัดให้มีป้ำยแสดงสถำนที่ผลิต สถำนที่น ำเข้ำ สถำนที่ขำยหรือสถำนที่เก็บรักษำเครื่องมือ
แพทย์ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถำนที่ดังกล่ำว ตำมที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรใบอนุญิตหรือใบรับ
แจ้งรำยละเอียด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด หำกไม่
ปฎิบัติตำมต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บำท 

- จัดให้มีป้ำยแสดงชื่อ และคุณวุฒิของผู้ควมคุบในกรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ ไว้ในที่เปิดเผย 
ณ สถำนที่ผลิต สถำนที่น ำเข้ำ หรือสถำนที่ขำย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนด หำกไม่ปฎิบัติตำมต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บำท 

- แสดงใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำร ใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งรำยละเอียดไว้ในที่
เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรใบอนุญำตหรือใบรับแจ้ง
รำยละเอียด หำกไม่ปฎิบัติตำมต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บำท 

- จัดให้มีข้อมูลเอกสำรทำงวิชำกำรยืนยันว่ำเครื่องมือแพทย์ของตนมีคุณภำพมำตรฐำน
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย เพ่ือกำรตรวจสอบหรือส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่เมื่อร้องขอตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่เลขธิกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ หำกไม่ปฎิบัติตำมต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำทหรือท้ังจ ำทั้งปรับ 

หมวด 5 ฉลากและเอกสารก ากับเครื่องมือแพทย์ 

1) ผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำร ผู้รับอนุญำต หรือผู้แจ้งรำยกำรละเอียดซึ่งผลิตหรือ
น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ จัดให้มีฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์โดยต้องไม่แสดงข้อควำมอันเป็นเท็จหรือ
เกินควำมจริงผู้ขำยเครื่องมือแพทย์ต้องดูแลให้มีฉลำก หรือฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ตำมที่ผู้จด
ทะเบียนสถำนประกอบกำร ผู้รับอนุญำต หรือผู้แจ้งรำยละเอียดจัดไว้  ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของผู้จดทะเบียน
สถำนประกอบกำร ผู้รับอนุญำต หรือผู้แจ้งรำยกำรละเอียดซึ่งผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ต้องจัดให้มีฉลำก
และเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์รวมถึงผู้ขำยเครื่องมือแพทย์ต้องดูแลให้มีฉลำก หรือฉลำกและเอกสำรก ำกับ
เครื่องมือแพทย์ ตำมที่ผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำร ผู้รับอนุญำต หรือผู้แจ้งรำยละเอียดจัดไว้ โดยต้องไม่
แสดงข้อควำมอันเป็นเท็จหรือเกินควำมจริงและฉลำกดังกล่ำวควรเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษที่อ่ำนได้
ชัดเจนทั้งนี้ จะมีภำษำอ่ืนด้วยก็ได้แต่ควำมหมำยต้องตรงกับข้อควำมภำษำไทย กำรแสดงฉลำกเห็นสมควรให้
แสดงไว้ที่เครื่องมือแพทย์ หรือกล่อง หรือภำชนะบรรจุแต่ละหน่วย และถ้ำเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ฝังในร่ำงกำย
เช่นผลิตภัณฑ์เต้ำนมเทียมซิลิโคนใช้ฝั่งในร่ำงกำย (Implanted silicone breast prosthesis) ควรระบุข้อมูล
เกี่ยวกับควำมเสี่ยงจำกกำรใช้ไว้ด้วย และผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำรผู้รับอนุญำต หรือผู้แจ้งรำยละเอียด
ซึ่งผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ต้องแสดงอำยุกำรใช้ ค ำเตือน ข้อห้ำมใช้ หรือข้อควรระวังในกำรใช้ไว้ใน
ฉลำกหรือเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันไม่มีกำรประกำศใช้หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำร
แสดงฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ 
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2) ควำมรับผิดและกำรเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดจำกเครื่องมือแพทย์ ควำมเสียหำย 
ในกำรรับบริกำรทำงกำรแพทย์ที่เกิดจำกกำรเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพหรือ
ที่มีกำรผลิต น ำเข้ำ ขำย โดยผิดกฎหมำยเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์  พ.ศ. 2551  
ซึ่งพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติว่ำด้วยควำมรับผิดทำงแพ่งกรณีควำมเสียหำยที่เกิด
จำกกำรใช้เครื่องมือแพทย์ โดยควำมรับผิดชอบทำงแพ่ง กรณีที่ควำมเสียหำยเกิดจำกกำรใช้เครื่องมือแพทย์ 
ควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้ขำยเครื่องมือแพทย์กรณีที่ควำมเสียหำยเกิดขึ้นจำกเครื่องมือแพทย์ 
ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้ขำยเครื่องมือแพทย์ ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรใช้เครื่องมือแพทย์  
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำ ควำมเสียหำยเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือ ควำมเสียหำยมิได้เกิดจำกควำมบกพร่องของ
เครื่องมือแพทย์นั้น หรือ ควำมเสียหำยเกิดเพรำะควำมผิดของผู้เสียหำยนั้นเอง 

ควำมรับผิดของผู้ ใช้ หรือผู้ด ำเนินกำรให้มีกำรใช้เครื่องมือแพทย์ กรณีผู้ ใช้หรือ
ด ำเนินกำรให้มีกำรใช้เครื่องมือแพทย์ต่อบุคคลอ่ืนอันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย หรืออนำมัย 
ต้องรับผิดชอบในควำมเสียหำยของบุคคลดังกล่ำวอันเกิดจำกกำรใช้เครื่องมือแพทย์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำ 
(ก) ตนได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรนั้นแล้ว หรือ (ข) ควำมเสียหำยนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย 
หรือ (ค) ควำมเสียหำยเกิดเพรำะควำมผิดของผู้เสียหำยนั้นเองให้ใช้บังคับควำมเสียหำยต่อจิตใจอันเป็นผล
เนื่องมำจำกควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยหรืออนำมัยของผู้เสียหำยด้วย 

3) อำยุควำมสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดแต่เครื่องมือแพทย์หรือกำรใช้เครื่องมือแพทย์
เป็นอันขำดอำยุควำมเมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหำยรู้ถึงควำมเสียหำยและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่ำเสียหำย 
ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่เกิดควำมเสียหำยอันเนื่องจำกเครื่องมือแพทย์ หรือกำรใช้เครื่องมือแพทย์
นั้นผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ ผู้ขำยเครื่องมือแพทย์ หรือผู้ใช้หรือด ำเนินกำรให้มีกำรใช้เครื่องมือแพทย์ต่อบุคคลอ่ืน  
เมื่อได้ช ำระค่ำเสียหำยให้แก่ผู้เสียหำยแล้ว ย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเอำกับผู้ที่มีส่วนในกำรท ำให้เกิดควำมเสียหำยได้
โดยต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยภำยใน 3 ปี นับแต่วันที่ตนได้ช ำระค่ำเสียหำย แต่ผู้ใช้สิทธิไล่เบี้ยนั้นจะมีสิทธิไล่เบี้ย
เฉพำะส่วนที่เกินจำกควำมรับผิดชอบของตน 

หมวด 6 การควบคุมเครื่องมือแพทย์ 

ตำมพระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติเกี่ยวกับกำรควบคุมเครื่องมือ
แพทย์ซึ่งระบุห้ำมมิให้ ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้ขำยเครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่บัญญัติไว้
ในมำตรำ 46 ดังต่อไปนี้ 

1) เครื่องมือแพทย์ปลอม ซึ่งตำมมำตรำ 47 ได้ให้ควำมหมำยของเครื่องมือแพทย์ปลอมว่ำ 
เครื่องมือแพทย์ที่ท ำเทียม หรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบำงส่วน เครื่องมือแพทย์ที่ลวงให้เข้ำใจผิดเรื่องชื่อ 
ส่วนประกอบ คุณภำพ ปริมำณ เดือน ปีที่ผลิต เดือน ปี ที่หมดอำยุ ชื่อผู้ผลิต สถำนที่ผลิต ชื่อผู้น ำเข้ำ หรือ
เครื่องหมำยรับรองคุณภำพหรือเครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องมือแพทย์ที่แสดงว่ำเป็นเครื่องมือที่ได้รับอนุญำตหรือ
แจ้งรำยละเอียดไว้แล้วซึ่งมิใช่ควำมจริง ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ปลอม ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 
10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บำทหรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

2) เครื่องมือแพทย์ผิดมำตรฐำน ซึ่งตำมมำตรำ 48 ได้ให้ควำมหมำยของเครื่องมือแพทย์ผิด
มำตรฐำนว่ำ เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภำพหรือมำตรฐำนไม่เป็นไปตำมที่ได้รับอนุญำตหรือแจ้งรำยละเอียด และ
เครื่องมือแพทย์ที่มีมำตรฐำนไม่เป็นไปตำมมำตรำ 6 (4) หรือที่มีมำตรฐำนของภำชนะบรรจุไม่เป็นไปตำม
มำตรำ 6 (6) เว้นแต่กรณี เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญำตให้ผลิตเพ่ือกำรส่งออกตำมมำตรำ 34 ผู้ผลิตหรือ
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น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ผิดมำตรฐำน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ 

3) เครื่องมือแพทย์เสื่อมคุณภำพ ซึ่งตำมมำตรำ 49 ได้ให้ควำมหมำยของเครื่องมือแพทย์
เสื่อมคุณภำพ ว่ำเครื่องมือแพทย์ที่แปรสภำพไปเป็นเครื่องมือแพทย์ผิดมำตรฐำน หรือเครื่องมือแพทย์ที่สิ้นอำยุ
กำรใช้ตำมที่แสดงไว้ ผู้ผลิต หรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์เสื่อมคุณภำพต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 200,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และผู้ขำยเครื่องมือแพทย์เสื่อมคุณภำพ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  
1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

4) เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในกำรใช้ ซึ่งตำมมำตรำ 50 ได้ให้ควำมหมำยของเครื่องมือ
แพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในกำรใช้ว่ำ เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะที่ใช้ได้ครั้งเดียวและผ่ำนกำรใช้ไปแล้ว หรือเก็บ
รักษำโดยไม่ถูกสุขลักษณะ เครื่องมือแพทย์ที่มีสิ่งอ่ืนแปลกปลอม หรือสิ่งที่น่ำจะเป็นอันตรำยแก่สุขภำพปนอยู่
ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีสำรอันตรำยได้รวมอยู่ด้วย และอำจท ำให้เกิดพิษอันเป็นอันตรำยแก่ผู้ใช้ เครื่องมือ
แพทย์ที่มีคุณประโยชน์ไม่เป็นที่เชื่อถือ เครื่องมือแพทย์ที่ออกแบบ หรือผลิตซึ่งหำกน ำไปใช้อำจเป็นผลให้เกิด
อัตรำยแก่ผู้ใช้ หรือเครื่องมือแพทย์ที่มีกำรแสดงฉลำกหรือเอกสำรก ำกับไม่เป็นตำมมำตรำ 44 หรือมำตรำ 45 
ซึ่งอำจเป็นผลให้เกิดอันตรำยแก่ผู้ใช้ ผู้ผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในกำรใช้ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ผู้ขำยเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัย 
ในกำรใช้ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำทหรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

5) เครื่องมือแพทย์ที่ผลิต หรือน ำเข้ำไม่ตรงตำมที่ได้รับอนุญำต หรือแจ้งรำยละเอียด  
หำกผู้ผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตหรือน ำเข้ำไม่ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตหรือแจ้งรำยละเอียด  
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 200,000 บำท และผู้ขำยเครื่องมือแพทย์ที่ผลติหรือน ำเข้ำไม่ตรงตำมที่ได้รับ
อนุญำตหรือแจ้งรำยละเอียดต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บำท 

6) เครื่องมือแพทย์ที่ใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งรำยละเอียดถูกเพิกถอน หำกผู้ผลิตหรือน ำเข้ำ
เครื่องมือแพทย์ที่ใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งรำยละเอียดถูกเพิกถอนอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 46 (6) ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และผู้ขำยเครื่องมือแพทย์ที่ใบอนุญำต
หรือใบรับแจ้งรำยละเอียดถูกเพิกถอน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

เพ่ือประโยชน์ในกำรคุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค เมื่อมีกรณีเป็นที่สงสัย
ว่ำเครื่องมือแพทย์ใดไม่มีคุณภำพ มำตรฐำนหรือประสิทธิภำพ ไม่ปลอดภัยในกำรใช้อำจจะเป็นอันตรำย  
ต่อสุขภำพ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำน ให้เลขำธิกำรมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ 
ส่งเอกสำร หรือหลักฐำนเพ่ือพิสูจน์คุณภำพ มำตรฐำนหรือประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย ในระหว่ำง  
กำรด ำเนินกำรให้เลขำธิกำรมีอ ำนำจสั่งระงับกำรผลิตน ำเข้ำ หรือขำยเป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำจะได้มีกำรพิสูจน์
แล้วว่ำเครื่องมือแพทย์นั้นมีคุณภำพมำตรฐำนหรือประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย  ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้ขำย
เครื่องมือแพทย์ผู้ใด 
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หมวด 9 การพักใช้และการเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการใบอนุญาต หรือ 
ใบรับแจ้งรายการละเอียด 

เพ่ือประโยชน์ในกำรคุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้บ ริโภค ผู้อนุญำตโดย 
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำต หรือใบแจ้งรำยกำรละเอียด หำกภำยหลัง
ปรำกฏว่ำเครื่องมือแพทย์ผิดมำตรฐำนและไม่สำมำรถแก้ไขปรับปรุงได้ เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในกำรใช้ 
หรือเครื่องมือแพทย์ปลอม ผู้รับอนุญำตหรือผู้แจ้งรำยกำรละเอียดได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในกำรใช้หรือ
คุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์ไปเป็นยำ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ยำเสพติดให้โทษวัตถุอันตรำย
หรือเครื่องส ำอำงโดยไม่ได้รับอนุญำต เครื่องมือแพทย์ไม่มีคุณประโยชน์ตำมที่ได้รับอนุญำตหรือได้แจ้งรำยกำร
ละเอียดโดปรำกฏผล จำกเอกสำรทำงวิชำกำรที่เชื่อถือได้ ผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำรขำดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ผู้รับอนุญำตขำยขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย  
ผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำร ผู้รับอนุญำต หรือผู้แจ้งรำยละเอียดต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกำรฝ่ำฝืน
พระรำชบัญญัตินี้ และผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำร ผู้รับอนุญำต หรือผู้แจ้งรำยกำรละเอียดฝ่ำฝืนค ำสั่งพัก
ใช้ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำร ใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งรำยกำรละเอียด 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียม 
ไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ยกเว้นค่ำธรรมเนียม ออกประกำศ และก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพ่ือปฏิบัติ  
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ประกอยวิชำชีพเวชกรรม 
ประกอบวิชำชีพพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ประกอบวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ 
ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัด ประกอบวิชำชีพสัตวแพทย์ ผู้น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ผู้ประกอบกำร
สถำนพยำบำล  

8.2 กฎกระทรวง 

1) กฎกระทรวงการแจ้งรายละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายละเอียดการผลิตหรือน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้กำรแจ้งรำยละเอียดและกำรออกใบรับแจ้งรำยละเอียดน ำเข้ำ
เครื่องมือแพทย์ ผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ซึ่งประสงค์จะผลิตหรือน ำเข้ำ
เครื่องมือแพทย์ ได้ยื่นค ำขอแจ้งรำยละเอียดต่อผู้อนุญำตพร้อมด้วยข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำน เลขที่ 
ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ หนังสือแสดงว่ำผู้ขอแจ้งรำยละเอียดเป็น  
ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรจำกนิติบุคคล ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต เอกสำร
แสดงชื่อและรำยละเอียดเครื่องมือแพทย์ ฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือ
แพทย์ และข้อมูลกำรผลิตเครื่องมือแพทย์หรือรำยละเอียดเจ้ำของผลิตภัณฑ์  เอกสำรแสดงหลักกำรส ำคัญ
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยและสมรรถนะกำรท ำงำนของเครื่องมือแพทย์และวิธีที่แสดงถึงควำมสอดคล้อง เอกสำร
สรุปกำรทวนสอบและกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรออกแบบ 

2) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์  
พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้ผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ซึ่งประสงค์จะผลิตหรือ
น ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ได้ยื่นค ำขอแจ้งรำยละเอียดต่อผู้อนุญำตพร้อมด้วยข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำน เลขที่ 
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ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ หนังสือแสดงว่ำผู้ขอแจ้งรำยละเอียดเป็น  
ผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรจำกนิติบุคคล ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต เอกสำร
แสดงชื่อและรำยละเอียดเครื่องมือแพทย์ ฉลำกและเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ บทสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือ
แพทย์ และข้อมูลกำรผลิตเครื่องมือแพทย์หรือรำยละเอียดเจ้ำของผลิตภัณฑ์ เอกสำรแสดงหลักกำรส ำคัญ
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยและสมรรถนะกำรท ำงำนของเครื่องมือแพทย์และวิธีที่แสดงถึงควำมสอดคล้อง เอกสำร
สรุปกำรทวนสอบและกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรออกแบบ 

3) กฎกระทรวง การจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์  
พ.ศ. 2563 ก ำหนดรำยละเอียด ข้อมูล เอกสำร หรือหลักฐำน ผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตหรือน ำเข้ำ
เครื่องมือแพทย์ ต้องมีเอกสำรกำรจดแจ้งเลขที่ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือ
แพทย์ หนังสือแสดงว่ำผู้ขอจดแจ้งเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรจำกนิติบุคคล ใน
กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอจดแจ้ง เอกสำรแสดงชื่อและรำยละเอียดเครื่องมือแพทย์ ฉลำก ข้อก ำหนดเฉพำะของ
ผลิตภัณฑ์และข้อมูลกำรผลิตเครื่องมือแพทย์หรือรำยละเอียดเจ้ำของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเอกสำรก ำกับเครื่องมือ
แพทย์ในกรณีที่มีเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ เอกสำรแสดงประวัติกำรข้ึนทะเบียนในต่ำงประเทศ ในกรณีที่มี
กำรขึ้นทะเบียนในต่ำงประเทศ เอกสำรแสดงกำรทดสอบควำมปรำศจำกเชื้อ ในกรณีผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือ
แพทย์ปรำศจำกเชื้อ 

4) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563  ก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมไว้ ดังนี้  

(1) ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิต ฉบับละ 2,000 บำท 
(2) ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเข้ำ ฉบับละ 4,000 บำท 
(3) ใบอนุญำตผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 10,000 บำท 
(4) ใบอนุญำตน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 20,000 บำท 
(5) ใบอนุญำตขำยเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 1,000 บำท 
(6) ใบอนุญำตโฆษณำเครื่องมือแพทย์   

(ก) กำรโฆษณำบนสิ่งของที่แจก (Gimmick) ฉบับละ 500 บำท 
(ข) กำรโฆษณำอ่ืน ๆ ฉบับละ 2,000 บำท 

(7) ใบรับแจ้งรำยกำรละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 5,000 บำท 
(8) ใบรับแจ้งรำยกำรละเอียดน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 10,000 บำท 
(9) ใบรับจดแจ้งผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 1,000 บำท 
(10) ใบรับจดแจ้งน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 2,000 บำท 
(11) หนังสือรับรอง   

(ก) หนังสือรับรองระบบคุณภำพกำรผลิตกำรน ำเข้ำ ฉบับละ 1,000 บำท 
(ข) หนังสือรับรองกำรวินิจฉัยผลิตภัณฑ์และหนังสือรับรอง   

สูตรหรือส่วนประกอบเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 500 บำท 
(ค) หนังสือรับรองก ำรส่งออก หนังสือรับรอง   

ผู้ผลิต หนังสือรับรองแหล่งก ำเนิด   
- ตั้งแต่ 1-50 รำยกำร ฉบับละ 500 บำท 
- ตั้งแต่ 51-500 รำยกำร ฉบับละ 1,000 บำท 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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- เกิน 500 รำยกำร ฉบับละ 3,000 บำท 
(ง) หนังสือรับรองฉลำกหรือเอกสำรก ำกับเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 1,000 บำท 
(จ) หนังสือรับรองกำรผลิตเครื่องมือแพทย์เพ่ือกำรส่งออก ฉบับละ 1,000 บำท 
(ฉ) หนังสือรับรองอ่ืน ๆ ฉบับละ 500 บำท 

(12) ใบรับรองกำรประเมินเครื่องมือแพทย์ตำมมำตรำ 22 ฉบับละ 1,000 บำท 
(13) ใบแทนใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรใบแทนใบอนุญำต  

ใบแทนใบรับแจ้งรำยกำรละเอียด ใบแทนใบรับรอง กำรประเมิน 
เครื่องมือแพทย์ตำมมำตรำ 22 และใบแทนหนังสือรับรอง 

ฉบับละ 500 บำท 

(14) ค ำขอจดทะเบียนสถำนประกอบกำร ฉบับละ 100 บำท 
(15) ค ำขออนุญำต ฉบับละ 1,000 บำท 
(16) ค ำขอแจ้งรำยกำรละเอียด ฉบับละ 1,000 บำท 
(17) ค ำขอจดแจ้ง ฉบับละ 500 บำท 
(18) ค ำขอย้ำยหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ผลิต น ำเข้ำ ขำยหรือสถำนที่

เก็บรักษำเครื่องมือแพทย์ 
ฉบับละ 500 บำท 

(19) ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบจดทะเบียนสถำน
ประกอบกำร 

ฉบับละ 100 บำท 

(20) ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำต หรือรำยกำร 
อ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญำต 

ฉบับละ 500 บำท 

(21) ค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบรับแจ้งรำยกำรละเอียด 
หรือรำยกำรอ่ืน ๆ ที่ได้รับแจ้งร ำยก ำรละเอียด 

ฉบับละ 500 บำท 

(22) กำรต่ออำยุใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรเท่ำกับค่ำธรรมเนียม 
ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 

  

(23) กำรต่ออำยุใบอนุญำตเท่ำกับค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประเภท
นั้น ๆ แต่ละฉบับ 

  

(24) กำรต่ออำยุใบรับแจ้งรำยกำรละเอียดเท่ำกับค่ำธรรมเนียม  
ใบรับแจ้งรำยกำรละเอียด ประเภทนั้น ๆ แต่ละฉบับ 

  

(25) กำรต่ออำยุใบรับจดแจ้งผลิตเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 500 บำท 
(26) กำรต่ออำยุใบรับจดแจ้งน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ฉบับละ 1,000 บำท 

 

8.3 ประกาศ 

1) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การต่ออายุใบรับรองจดแจ้งเครื่องมือแพทย์ และการอนุญาตให้ต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องมือแพทย์  
พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้ผู้จดแจ้งผลิตหรือน ำเข้ำซึ่งประสงค์จะขอต่ออำยุใบรับจดแจ้ง ให้ยื่นค ำขอต่อผู้อนุญำต
ก่อนวันที่ใบรับจดแจ้งสิ้นอำยุและช ำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุ พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับจดแจ้งต่อ  
ผู้ต่ออนุญำตได้แก่ เลขที่ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ เลขที่ใบรับจดแจ้ง
ผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ ชื่อและท่ีตั้งของสถำนที่ผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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กรณีเป็นผู้กระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทน หนังสือรับรอง 
กำรจดทะเบียนของบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี 

2) ประกาศคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต
เครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้กำรจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตเครื่องมือแพทย์
ที่ประสงค์จะผลิตเครื่องมือแพทย์ เพ่ือกำรส่งออกที่มีคุณภำพ มำตรฐำน ฉลำกหรือรำยละเอียดอ่ืน  ๆ ตำมที่ 
ผู้สั่งซื้อต่ำงประเทศก ำหนด ผู้รับหนังสือรับรองกำรผลิตเครื่องมือแพทย์เพ่ือกำรส่งออกที่ได้รับอนุญำตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบจ ำทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือว่ำได้รับ
อนุญำตกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ได้รับอนุญำตกำรผลิตเครื่องมือแพทย์เพ่ือกำรส่งออกแล้วนับตั้งแต่
วันที่ได้รับอนุญำตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตเครื่องมือแพทย์  
ชื่อผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ ผู้ด ำเนินกิจกำร ชื่อสถำนที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่ตั้ง
สถำนที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ 

ในกรณีที่หนังสือรับรองกำรผลิตเครื่องมือแพทย์เพ่ือกำรส่งออกสูญหำย ถูกท ำลำยหรือช ำรุด 
ให้ผู้รับหนังสือรับรองกำรผลิตเครื่องมือแพทย์เพ่ือกำรส่งออกยื่นค ำขอรับใบแทนหนังสือรับรองกำรผลิต
เครื่องมือแพทย์เพ่ือกำรส่งออกพร้อมด้วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ใบแบบ ผ.อ.3 ท้ำยประกำศนี้ภำยใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุด 

กำรยื่นค ำขอตำมประกำศนี้ในกรุงเทพมหำนครให้ยื่น ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและ
ยำ ในจังหวัดอ่ืนให้ยื่น ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนั้น ๆ หรือ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
หรือวิธีอ่ืนใดตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำประกำศก ำหนด 

3) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอจดแจ้งผลิตหรือ
น าเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องแจ้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามกฎกระทรวงการจดแจ้งและการออก  
ใบรับจดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2564  ก ำหนดให้ผู้จดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิต 
ที่จดใบทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตจะสิ้นอำยุในวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 หรือผู้จดทะเบียน 
สถำนประกอบกำรน ำเข้ำที่หนังสือรับรองประกอบกำรน ำเข้ำมีอยู่เหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกำศ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ที่จะประสงค์จะด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนระดับกำรควบคุมเครื่องมือแพทย์ ให้ยื่นค ำขอ  
จดแจ้งต่อผู้อนุญำต พร้อมเอกสำรแสดงประวัติกำรขึ้นทะเบียนในต่ำงประเทศ ในกรณีที่มีกำรขึ้นทะเบียน 
ในต่ำงประเทศ เอกสำรแสดงกำรทดสอบควำมปรำศจำกเชื้อ ในกำรณีผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์
ปรำศจำกเชื้อ เอกสำรกำรทดสอบหรือกำรสอบเทียบ ในกรณีผลิตหรือน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ส ำหรับ  
กำรวัด หนังสือรับรองควำมสอดคล้องของผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตหรือเจ้ำของผลิตภัณฑ์  
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9. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ระบุถึงพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน คือ พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 มีกำรออกมำแล้ว 1 ฉบับ โดยมีกฎหมำยระดับ
รองลงมำ ได้แก่พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 กฎกระทรวง 1 ฉบับ ประกำศ 16 ฉบับ 

9.1 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายเพ่ือดูแลแก้ไขปัญหำด้ำนสุขภำพของประชำชน รัฐจึงจ ำเป็น 
ต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนมีควำมรู้เท่ำทัน มีส่วนร่วม และมีระบบเสริมสร้ำงสุขภำพและระวังป้องกัน 
อย่ำงสมบูรณ์ สมควรต้องมีกฎหมำยว่ำด้วยสุขภำพแห่งชำติเพ่ือวำงกรอบและแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำย
ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพของประเทศ รวมทั้งมีองค์กรและกลไกเพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย ซึ่งจะน ำไปสู่เป้ำหมำยในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และสำมำรถดูแล
แก้ไขปัญหำด้ำนสุขภำพของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึง 

2) สาระส าคัญในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

“สุขภำพ” หมำยควำมว่ำ ภำวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทำงกำย ทำงจิต ทำงปัญญำ 

“ปัญญำ” หมำยควำมว่ำ ควำมรู้ทั่ว รู้เท่ำทันและควำมเข้ำใจอย่ำงแยกได้ในเหตุผลแห่งควำม
ดี ควำมชั่ว ควำมมีประโยชน์และควำมมีโทษ ซึ่งน ำไปสู่ควำมมีจิตอันดีงำมและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

“ระบบสุขภำพ” หมำยควำมว่ำ ระบบควำมสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพ 

“บริกำรสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ บริกำรต่ำง ๆ อันเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
กำรป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคำมสุขภำพ กำรตรวจวินิจฉัยและบ ำบัดสภำวะควำมเจ็บป่วย และ
กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

“บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ ผู้ให้บริกำรสำธำรณสุขที่มีกฎหมำย ระเบียบ 
หรือข้อก ำหนดรองรับ 

“ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
สถำนพยำบำล 

“สมัชชำสุขภำพ” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรที่ ให้ประชำชนและหน่วยงำนของรัฐ 
เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และเรียนรู้อย่ำงสมำนฉันท์ เพ่ือน ำไปสู่กำรเสนอแนะนโยบำยสำธำรณะ 
เพ่ือสุขภำพหรือควำมมีสุขภำพของประชำชน โดยจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงเป็นระบบและอย่ำงมีส่วนร่วม 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 

“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสำหกิจ องค์กรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ องค์กำรมหำชนและหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

หมวด 1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ 

บุคคลมีสิทธิในกำรด ำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภำพ และมีหน้ำที่
ร่วมกับหน่วยงำนของรัฐในกำรด ำเนินกำรให้เกิดสิ่งแวดล้อม และสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภำพ  
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สุขภำพของผู้หญิงในด้ำนสุขภำพทำงเพศ และสุขภำพของระบบเจริญพันธุ์ ซึ่งมีควำมจ ำเพำะ 
ซับซ้อน รวมทั้งสุขภำพของเด็ก คนพิกำร คนสูงอำยุ คนด้อยโอกำสในสังคมที่มีควำมจ ำเพำะในเรื่องสุขภำพ 
ต้องได้รับกำรสร้ำงเสริม และคุ้มครองอย่ำงสอดคล้องและเหมำะสม 

ข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคล เป็นควำมลับส่วนบุคคล จะน ำไปเปิดเผยไม่ได้ เว้นแต่กำร
เปิดเผยนั้น เป็นไปตำมควำมต้องกำรของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมำยบัญญัติให้ต้องเปิดเผย ในกำร
บริกำรสำธำรณสุข บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขต้องแจ้งข้อมูลด้ำนสุขภำพ ที่เก่ียวกับกำรให้บริกำร ให้ผู้รับบริกำร
ทรำบอย่ำงเพียงพอ ที่จะประกอบกำรตัดสินใจ ในกำรที่จะรับหรือไม่รับบริกำร และในกรณีที่ได้ปฏิเสธไม่รับ
บริกำร ก็จะให้บริกำรนั้นไม่ได้ เว้นแต่ ผู้รับบริกำรอยู่ในภำวะที่เสี่ยงอันตรำยถึงชีวิต และมีควำมจ ำเป็นต้องให้
ควำมช่วยเหลือเป็นกำรรีบด่วน หรือผู้รับบริกำรไม่อยู่ในฐำนะที่จะรับทรำบข้อมูลได้ และไม่อำจแจ้งให้บุคคล
ซึ่งเป็นญำติรับทรำบข้อมูลแทนในขณะนั้นได้ 

เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนเกิดขึ้น หน่วยงำนของรัฐที่มีข้อมูลต้อง
เปิดเผยข้อมูลนั้น และวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภำพให้ประชำชนทรำบและจัดหำข้อมูลให้เร็ ว และบุคคลมี
สิทธิท ำหนังสือแสดงเจตนำไม่ประสงค์จะรับบริกำรสำธำรณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดกำรตำยของชีวิตตน หรือ
เพ่ือยุติกำรทรมำนจำกกำรเจ็บป่วยได้  

หมวด 2 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ หรือ คสช. มีอ ำนำจหน้ำที่จัดท ำธรรมนูญว่ำด้วยระบบ
สุขภำพแห่งชำติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เสนอแนะหรือให้ค ำปรึกษำต่อคณะรัฐมนตรี 
จัดให้มีสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ และสนับสนุนในกำรจัดให้มีสมัชชำสุขภำพเฉพำะพ้ืนที่ หรือเฉพำะประเด็น 
ก ำหนดนโยบำย และก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริหำรและส ำนักงำน และแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำน เพ่ือให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่มอบหมำย เป็นต้น 

หมวด 3 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนของรัฐ มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และ 
อยู่ในก ำกับของนำยกรัฐมนตรี มีหน้ำที่และอ ำนำจ รับผิดชอบงำนธุรกำรของ คสช. และคณะกรรมกำรบริหำร 
ประสำนงำนกับหน่วยงำนด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐบำล และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน
ที่ด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องสุขภำพ และด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกัน ส ำรวจ ศึกษำและวิเครำะห์
ข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อจัดท ำเป็นรำยงำนหรือเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ด ำเนินกำรเพื่อให้กำรจัด
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ และกำรสนับสนุนกำรจัดสมัชชำสุขภำพเฉพำะพ้ืนที่ หรือเฉพำะประเด็นบรรลุผลตำม
มติของ คสช.รำยได้ของส ำนักงำน ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบำลจัดสรรให้ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้
บริจำคให้ เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ตกเป็นของส ำนักงำน รำยได้จำกกำรด ำเนินกิจกำรของส ำนักงำน รวมทั้งดอก
ผลของเงินหรือทรัพย์สิ นที่ เกิดขึ้น  ซึ่ งบรรดำรำยได้ของส ำนั กงำนนั้ น  ไม่ เป็นรำยได้ที่ ต้องน ำส่ ง
กระทรวงกำรคลังแต่อย่ำงใด โดยให้เลขำธิกำรเป็นผู้รับผิดชอบกำรบริหำรงำนของส ำนักงำน และขึ้นตรงต่อ 
คสช. และมีหน้ำที่ควบคุมดูแลงำนของส ำนักงำน เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงในส ำนักงำน มีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี และด ำรงต ำแหน่งได้สองวำระติดต่อกันเท่ำนั้น 
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หมวด 4 สมัชชาสุขภาพ  

ให้ คสช. จัดให้มีสมัชชำสุขภำพแห่งชำติอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ ง โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติขึ้นคณะหนึ่ง ให้มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรประชุม ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำร
ประชุม และต้องประกำศให้ประชำชนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนวันประชุม และหำกใครต้องกำร
จะเข้ำร่วมประชุม ให้สมัครลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมครั้งนั้นต่อเจ้ำหน้ำที่ และในกรณีที่สมัชชำสุขภำพ 
มีข้อเสนอให้หน่วยงำนของรัฐน ำไปปฏิบัติ หรือน ำไปพิจำรณำ ประกอบในกำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะเพ่ือ
สุขภำพ ให้เสนอต่อ คสช. เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

หมวด 5 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  

ให้ คสช. จัดท ำธรรมนูญ ว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำร
ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยอย่ำงน้อยต้องมีสำระส ำคัญ เรื่อง ปรัชญำและแนวคิด
หลักของระบบสุขภำพ คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และเป้ำหมำยของระบบสุขภำพ กำรจัดให้มีหลักประกัน และ
ควำมคุ้มครองให้เกิดสุขภำพ กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันและควบคุมโรค และปัจจัยที่คุกคำมสุขภำพ 
กำรบริกำรสำธำรณสุขและกำรควบคุมคุณภำพ กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้และกำรพัฒนำ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พ้ืนบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือกอ่ืน กำรคุ้มครองผู้บริโภค 
กำรสร้ำงและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ กำรผลิตและกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข กำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบแล้วให้ผูกพั น
หน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องที่จะต้องด ำเนินกำรต่อไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของตน 

หมวด 6 บทก าหนดโทษ 

ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 7 หรือมำตรำ 9 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ ควำมผิดนี้เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวง เพ่ือปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

4) ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ผู้ป่วยวำระสุดท้ำย ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำน
สำธำรณสุข ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพ ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพ บุคคลทั่วไป 

9.2 กฎกระทรวง  

กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะ
รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือยุติการทรมานจากการ
เจ็บป่วย พ.ศ. 2553 มีสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือแสดงเจตนำ หมำยควำมว่ำ หนังสือซึ่งบุคคลแสดงเจตนำไว้ล่วงหน้ำว่ำไม่ประสงค์จะรับ
บริกำรสำธำรณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยึดกำรตำยในวำระสุดท้ำยของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติกำรทรมำนจำกกำร
เจ็บป่วย บริกำรสำธำรณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดกำรตำยในวำระสุดท้ำยของชีวิต หรือเพ่ือยุติกำรทรมำนจำก
กำรเจ็บป่วย หมำยควำมว่ำ วิธีกำรที่ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมน ำมำใช้กับผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำเพ่ือประสงค์
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จะยืดกำรตำยในวำระสุดท้ำยของชีวิตออกไป โดยไม่ท ำให้ผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำพ้นจำกควำมตำยหรื อยุติ 
กำรทรมำนจำกกำรเจ็บป่วย ทั้งนี้ ผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำยังคงได้รับกำรดูแลรักษำแบบประคับประคอง วำระ
สุดท้ำยของชีวิต หมำยควำมว่ำ ภำวะของผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำอันเกิดจำกกำรบำดเจ็บหรือโรคท่ีไม่อำจรักษำ
ให้หำยได้และผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมผู้รับผิดชอบกำรรักษำได้วินิจฉัยจำกกำรพยำกรณ์โรคตำมมำตรฐำน
ทำงกำรแพทย์ว่ำ ภำวะนั้นน ำไปสู่กำรตำยอย่ำงหลีกเสี่ยงไม่ได้ในระยะเวลำอันใกล้จะถึงและให้หมำยควำม
รวมถึงภำวะที่มีกำรสูญเสียหน้ำที่อย่ำงถำวรของเปลือกสมองใหญ่ที่ท ำให้ขำดควำมสำมำรถในกำรรับรู้และ
ติดต่อสื่อสำรอย่ำงถำวร โดยปรำศจำกพฤติกรรมกำรตอบสนองใด ๆ ที่แสดงถึงกำรรับรู้ได้ จะมีเพียงปฏิกิริยำ
สนองตอบอัตโนมัติเท่ำนั้น กำรทรมำนจำกกำรเจ็บป่วย หมำยควำมว่ำ ควำมทุกข์ทรมำนทำงกำยหรือทำงจิตใจ
ของผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำอันเกิดจำกกำรบำดเจ็บหรือจำกโรคที่ไม่อำจรักษำให้หำยได้ ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำน
สำธำรณสุข หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพเวชกรรม 

2) หนังสือแสดงเจตนำ หนังสือแสดงเจตนำต้องมีควำมชัดเจนเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำม 
ควำมประสงค์ของผู้ท ำหนังสือดังกล่ำวได้ โดยมีข้อมูลเป็นแนวทำงในกำรท ำหนังสือ รำยกำรที่แสดงข้อมูลของ
ผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำโดยระบุชื่อ นำมสกุล อำยุ หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน และที่อยู่หรือหมำยเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ วัน เดือน ปีที่ท ำหนังสือแสดงเจตนำ ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
พยำน และควำมเกี่ยวข้องกับผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำ ระบุประเภทของบริกำรสำธำรณสุขที่ไม่ต้องกำรจะได้รับ 
ในกรณีที่ผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำให้ผู้อื่นเขียนหรือพิมพ์หนังสือแสดงเจตนำ ให้ระบุชื่อ นำมสกุล และหมำยเลข
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ไว้ด้วยหนังสือแสดงเจตนำต้องลงลำยมือชื่อหรือลำยพิมพ์นิ้วมือ
ของผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำ พยำนและผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ไว้ด้วย ผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำอำจระบุชื่อบุคคลเพ่ือ
ท ำหน้ำที่อธิบำยควำมประสงค์ที่แท้จริงของผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน บุคคลผู้ถูกระบุชื่อ
ดังกล่ำวต้องลงลำยมือชื่อ หรือลำยพิมพ์นิ้วมือ และหมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนไว้ในหนังสือแสดงเจตนำ
ด้วยหนังสือแสดงเจตนำอำจระบุรำยละเอียดอ่ืน ๆ เช่น ควำมประสงค์ในกำรเสียชีวิต ณ สถำนที่ ใด  
ควำมประสงค์ที่จะได้รับกำรเยี่ยวยำทำงจิตใจ และกำรปฏิบัติตำมประเพณี และควำมเชื่อทำงศำสนำและให้
สถำนบริกำรสำธำรณสุขให้ควำมร่วมมือตำมสมควร 

3) หลักเกณฑ์ วิธีกำรด ำเนินตำมหนังสือแสดงเจตนำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือ
แสดงเจตนำเมื่อวำระสุดท้ำยของชีวิตใกล้จะมำถึงหรือเพ่ือยุติกำรทรมำนจำกกำรเจ็บป่วยให้ด ำเนินกำร 
ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำมีสติสัมปชัญญะดีพอที่จะสื่อสำรได้ตำมปกติให้ผู้ประกอบวิชำชีพ
เวชกรรมผู้รับผิดชอบกำรรักษำอธิบำยให้ผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำทรำบถึงภำวะและควำมเป็นไปของโรค  
ในขณะนั้นเพ่ือขอค ำยืนยันหรือปฏิเสธก่อนที่จะปฏิบัติตำมหนังสือแสดงเจตนำดังกล่ำว  ในกรณีที่ผู้ท ำหนังสือ
แสดงเจตนำไม่มีสติสัมปชัญญะตีพอที่จะสื่อสำรได้ตำมปกติ หรือญำติของผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำ ให้ผู้ประกอบ
วิชำชีพเวชกรรมผู้รับผิดชอบกำรรักษำอธิบำยถึงภำวะและควำมเป็นไปของโรคให้บุคคลดังกล่ำวทรำบและ  
แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือแสดงเจตนำของผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำก่อนที่จะปฏิบัติ
ตำมหนังสือแสดงเจตนำดังกล่ำว ในกรณีท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมหนังสือแสดงเจตนำ ให้ผู้ประกอบ
วิชำชีพเวชกรรมผู้รับผิดชอบกำรรักษำปรึกษำกับบุคคล หรือญำติของผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำนั้น โดยค ำนึงถึง
เจตนำของผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำ ในกรณีที่ผู้ท ำหนังสือแสดงเจตนำอยู่ในระหว่ำงกำรตั้งครรภ์ ให้ด ำเนินกำร
ตำมหนังสือแสดงเจตนำได้เม่ือผู้นั้นพ้นจำกสภำพกำรตั้งครรภ์ 
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9.3 ประกาศ 

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 ตำมที่มำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 
บัญญัติให้ข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคลเป็นควำมลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะน ำไปเปิดเผยในประกำรที่น่ำจะท ำให้
บุคคลนั้นเสียหำยไม่ได้ เว้นแต่กำรเปิดเผยนั้นเป็นไปตำมควำมประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรงหรือมีกฎหมำย
เฉพำะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรใช้งำนสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพ เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรน ำสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) มำใช้อย่ำง
แพร่หลำยทั้งในเรื่องกำรท ำงำนและเรื่องกำรด ำเนินชีวิต หำกมีกำรใช้ไม่เหมำะสมอำจท ำให้เกิดปัญหำในเรื่อง
กำรคุ้มครองข้อมูลด้ำนสุขภำพของผู้รับบริกำรสำธำรณสุข จึงได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้งำนสื่อสังคม
ออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพขึ้น เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนด้นสุขภำพ 
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้กว้ำงขวำงมำกขึ้น  

แนวทำงปฏิบัติในกำรใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพ โดยหลักทั่วไปของ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ ต้องยึดหลักเคำรพจริยธรรมทำงวิชำชีพ หลักเคำรพ
ในกฎระเบียบและนโยบำยขององค์กร หลักกำรเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และหลีกเลี่ยงกำรกระท ำให้
ผู้อ่ืนเสียหำย หลักกำรรำยงำนพฤติกรรมไม่เหมำะสมในกำรใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์ และหลักเสรีภำพทำง
วิชำกำร หลักจริยธรรมทั่วไปของผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ มุ่งเน้นกำร
ป้องกันอันตรำยแก่ผู้อ่ืน และมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส ำคัญ ควำมเป็นวิชำชีพ รักษำควำมเป็นวิชำชีพ มี
พฤติกรรมออนไลน์ที่เหมำะสม คิดก่อนโพส แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องวิชำชีพ ตรวจสอบเนื้อหำออนไลน์อยู่
เสมอ ก ำหนดขอบเขตควำมเป็นวิชำชีพกับผู้ป่วย และกับผู้อ่ืนอย่ำงเหมำะสม กำรคุ้มครองควำมเป็นส่วนตัว
ของผู้ป่วย ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย ตลอดจนกำรให้ควำมยินยอมโดยได้รับกำรบอกกล่ำว หลักใน
กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ไม่โฆษณำทุกกรณี เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ไม่ส ำคัญผิดว่ำ
เป็นผู้แทนองค์กร ระบุวิชำชีพและควำมช ำนำญตำมจริง และเช็คก่อนแชร์ กำรให้ค ำปรึกษำออนไลน์ 
ระมัดระวังในกำรให้ค ำปรึกษำออนไลน์ กำรบันทึกกำรสื่อสำรออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง 

9.4 ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของ
บุคคล พ.ศ. 2561 มีสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

กำรคุ้มครองข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคล อันหมำยถึง ประวัติสุขภำพเฉพำะของบุคคล เช่น 
ส่วนสูง น้ ำหนัก หมู่เลือด รูปร่ำง ลักษณะ ประวัติกำรรักษำพยำบำล เช่น เวชระเบียน บันทึกกำรพยำบำล 
กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร พิล์มเอ็กซ์เรย์ เอกสำรและวัตถุต่ำง ๆ ภำพถ่ำยกำรปฏิบัติงำนรักษำพยำบำล
ผู้ป่วยของบุคลำกรทำงกำรแพทย์หรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนในกำรรักษำพยำบำล รวมถึงกำรกระท ำด้วยประกำรใด ๆ 
ให้ปรำกฏภำพ เสียงของ ข้อมูลที่คณะกรรมกำรก ำหนด ข้อมูลสุขภำพเป็นควำมลับส่วนบุคคลจะเปิดเผยมิได้ 
เว้นแต่ได้รับอนุญำต 

กำรขอข้อมูลจะต้องด ำเนินกำร ยื่นค ำขอเป็นหนังสือและลงลำยมือชื่อผู้ขอ ระบุวัตถุประสงค์ของ
กำรขอข้อมูลว่ำจะน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร แนบเอกสำรประกอบกำรขอข้อมูลตำมที่ก ำหนดไว้  รับทรำบ
เงื่อนไขที่ผู้ควบคุมข้อมูลก ำหนด พร้อมเอกสำรหลักฐำน ประกอบไปด้วย ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้ขอ กรณีเป็น
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ผู้รับมอบอ ำนำจ ต้องมีส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้มอบอ ำนำจ กรณีเจ้ำของข้อมูลให้ควำมยินยอม ต้องมีหนังสือ
แสดงควำมยินยอมที่ลงลำยมือชื่อเจ้ำของข้อมูลมำแสดงด้วย กรณีทำยำท ต้องมีใบมรณะบัตรและเอกสำร
แสดงกำรเป็นทำยำท เช่น ใบทะเบียนสมรส ส ำเนำทะเบียนบ้ำน สูติบัตร ค ำสั่งศำล เป็นตัน กรณีเป็นทำรก 
เด็ก ผู้เยำว์ หรือผู้ที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้หรือเป็นผู้พิกำรไม่สำมำรถรับรู้กำรกระท ำหรือเป็นคนไร้
ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ผู้แทนโดยชอบธรรมคือบิดำหรือมำรดำตำมควำมเป็นจริง 
ผู้ปกครองที่ศำลตั้ง ผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ต้องแสดงค ำสั่งศำลหรือหลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้ปกครอง ผู้อนุบำล 
ผู้พิทักษ์ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

กำรแก้ไขข้อมูลสุขภำพของบุคคล เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอให้แก้ไขข้อมูลด้ำนสุขภำพของ
ตนเอง โดยยื่นค ำขอต่อผู้ควบคุมข้อมูลพร้อมพยำนหลักฐำนแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงต่อ
เจ้ำหน้ำที่ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้เขียนข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคลอำจแก้ไขข้อมูลได้ โดยต้องแก้ไขตำมควำมเป็นจริง 
ไม่ควรแก้ไข โดยลบหรือขีดฆ่ำโดยไม่จ ำเป็น ถ้ำต้องกำรแก้ไขโดยขีดฆ่ำต้องเซ็นชื่อก ำกับทุกครั้ง กำรเพ่ิมเติม
แก้ไขทุกครั้งให้เขียนเหตุผลไว้ด้วย โดยอำจมีบันทึกติดไว้กับเวชระเบียน หรือท ำรำยกำรไว้ท้ำยเวชระเบียน
หน้ำนั้น ๆ เมื่อมีกำรแก้ไขให้มีหัวหน้ำหน่วยและผู้ที่อยู่ในเหตุกำรณ์ลงชื่อเป็นพยำนด้วย ไม่ควรแก้ไขเมื่อมี 
กำรร้องเรียนหรือฟ้องร้องคดีแล้ว 

ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้บริหำรจัดกำรข้อมูลที่ด ำเนินกำรเก็บ รวมรวม  
ใช้และเปิดเผยข้อมูลด้ำนสุขภำพส่วนบุคคลโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับ
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิธีกำรที่เชื่อถือได้  กำรเข้ำถึงและควบคุม 
กำรใช้งำนต้องมีองค์ประกอบ กำรระบุตัวตน (Identification) กำรยืนยันตัวตน (Authentication) อนุญำต
เฉพำะผู้มีสิทธิเข้ำถึง (Authorization) ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรกระท ำ (Accountability) ทั้งนี้ เพ่ือให้
สำมำรถยืนยันได้ว่ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำรจัดท ำหรือแปลงได้ด ำเนินกำรโดยผู้มีสิทธิเข้ำถึงเท่ำนั้น ผู้มีสิทธิ
ในกำรเข้ำถึงดังกล่ำวให้หมำยควำมรวมถึงผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนจัดท ำหรือแปลงเอกสำรหรือข้อควำมและ 
ผู้มีสิทธิตรวจสอบซึ่งจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็ได้ 

กำรส่งต่อข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมข้อมูล และผู้บริหำรข้อมูลต้องจัดให้มีกำรบริหำร
จัดกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน (user access management) เพ่ือควบคุมกำรเข้ำถึงระบบกำรจัดกำรข้อมูล 
ด้ำนสุขภำพของบุคคลเฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำตแล้ว 

ระเบียนสุขภำพ ต้องจัดท ำขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลต้ำนสุขภำพของบุคคลของประชำชน คุ้มครอง
ข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคล น ำข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคลไปใช้ประโยชน์ในกำรดูแลสุขภำพของเจ้ำของ
ข้อมูลนั้น น ำไปศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำระบบสุขภำพของประเทศ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถ 
น ำข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูล  

ผู้บริหำรจัดกำรข้อมูลต้องจัดให้มีทะเบียนผู้ควบคุมข้อมูลและผู้รับข้อมูลกำรจัดกำร ข้อมูลตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรใช้งำนข้อมูลด้ำนสุขภำพของบุคคลที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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10. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฎษฎีกำ ระบุถึงพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน คือ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ที่มีกำรออกมำแล้ว 3 ฉบับ โดยมีกฎหมำยในระดับ
รองลงมำ ได้แก่ กฎกระทรวง 12 ฉบับ ประกำศ 61 ฉบับ 

10.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้  เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ไม่มีกลไกหรือหน่วยงำนที่ขับเคลื่อนกำรบังคับใช้
กฎหมำยในระดับพ้ืนที่โดยตรง ท ำให้กำรจัดกำรปัญหำด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ไม่มีประสิทธิภำพ
เท่ำที่ควร ประกอบกับสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท ำให้มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภำพของประชำชนมำกขึ้น สมควรก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัดและคณะกรรมกำร
สำธำรณสุขกรุงเทพมหำนครท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรบังคับใช้กฎหมำยในระดับพ้ืนที่โดยค ำนึงถึงหลักกำร 
มีส่วนร่วมของประชำชน และก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจประกำศพ้ืนที่ควบคุมเหตุร ำคำญ  
เพ่ือระงับและจัดกำรตำมควำมจ ำเป็นมิให้เหตุร ำคำญนั้นเกิดขึ้นอีก ตลอดจนก ำหนดให้ผู้ขออนุญำตในกิจกำร
ประเภทหรือบำงขนำดต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุขประกำศก ำหนดก่อนที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต เพ่ืออ ำนวยควำมยุติธรรม  
แก่ประชำชน สมควรแก้ไขพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ให้เกิดควำมรอบคอบโดยให้มีคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์และก ำหนดระยะเวลำกำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทก ำหนด
โทษและบทบัญญัติ เกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ในปัจจุบัน จึงจ ำเป็นต้อง  
ตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการสาธาณสุข พ.ศ. 2535  นิยำมควำมหมำยของค ำ 
ที่เก่ียวข้อง (มำตรำ 1 – 4)  

“สิ่งปฏิกูล” หมำยควำมว่ำ อุจจำระหรือปัสสำวะ และหมำยควำมรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น 
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น  

“มูลฝอย” หมำยควำมว่ำ เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ เศษวัตถุถุงพลำสติก 
ภำชนะที่ใส่อำหำร เถ้ำ มูลสัตว์ ชำกสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวำดจำกถนน ตลวด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และ
หมำยควำมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชมชน  

“ที่หรือทำงสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซึ่งมีใช่เป็นของเอกชนและประชำชน
สำมำรถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“อำคำร” หมำยควำมว่ำ ตึก บ้ำน เรือน โรง ร้ำน แพ คลังสินค้ำ ส ำนักงำนหรือสิ่งที่สร้ำงขึ้น
อย่ำงอ่ืนซึ่งบุคคลอำจเข้ำอยู่หรือเข้ำใช้สอยได้ 

“ตลำด” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้ำใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออำหำรอันมีสภำพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่ำย 
ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะมีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตำม และหมำยควำมรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส ำหรับ
ให้ผู้ค้ำใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทดังกล่ำวเป็นประจ ำหรือเป็นครั้งครำวหรือตำมวันที่ก ำหนด 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-104 

“สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร” หมำยควำมว่ำ อำคำร สถำนที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มีใช่ที่หรือทำง
สำธำรณะที่จัดไว้เพ่ือประกอบอำหำรหรือปรุงอำหำรจนส ำเร็จและจ ำหน่ำยให้ผู้ซื้อสำมำรถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ ำหน่ำยโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส ำหรับกำรบริโภค ณ ที่นั้น หรือน ำไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตำม 

“สถำนที่สะสมอำหำร” หมำยควำมว่ำ อำคำร สถำนที่  หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือ 
ทำงสำธำรณะ ที่จัดไว้ส ำหรับเก็บอำหำรอันมีสภำพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออำหำรในรูปลักษณะอ่ืนใด  
ซึ่งผู้ซื้อต้องน ำไปท ำ ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภำยหลัง 

“รำชกำรส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้งขึ้น 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตรำขึ้นโดย
รำชกำรส่วนท้องถิ่น 

พระรำชบัญญัติกำรสำธำณสุข พ.ศ. 2535 มี 16 หมวด 

หมวดที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 6 – 8) ที่กล่ำวถึง กำรวำงแนวทำงในกำรปฏิบัติโดยก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรในกำรควบคุมหรือก ำกับดูแลส ำหรับกิจกำรหรือกำรด ำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ก ำหนดมำตรฐำนสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชนและ
วิธีด ำเนินกำรเพ่ือตรวจสอบควบคุมหรือก ำกับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภำวะควำมเป็นอยู่ที่
เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน 

หมวดที่ 2 คณะกรรมการสาธารณสุข (มาตรา 9 -17) ที่กล่ำวถึง กำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
สำธำรณสุขและคณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนคร  

คณะกรรมกำรสำธำรณสุข ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นประธำนกรรมกำร
อธิบดีกรมอนำมัยเป็นเลขำนุกำร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรก ำหนดนโยบำย 
แผนงำนและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข และพิจำรณำให้ควำมเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข 
ศึกษำวิเครำะห์และให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และค ำสั่งเกี่ยวกับ  
กำรสำธำรณสุขให้ค ำแนะน ำต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง และต่อรำชกำรส่วนท้องถิ่นในกำรออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ก ำหนด
โครงกำรและประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรและรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำร  
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ควบคุมสอดส่องกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบั ติกำร 
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขเพ่ือรำยงำนต่อรัฐมนตรี ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรของ
คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัดและคณะกรรมกำรสำธำรณสุขกรุงเทพมหำนครในกำรปฏิบัติกำร 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และตำมที่กฎหมำยก ำหนดปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เป็นประธำนกรรมกำร 
อัยกำรจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บั งคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์ โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด สวัสดิกำร
และคุ้มครองแรงงำนจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกเทศมนตรี  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-105 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และผู้แทนภำคประชำชนซึ่งประธำนกรรมกำรแต่งตั้ง ให้นำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรสำธำรสุขกรุงเทพมหำนคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหำนคร เป็นประธำน มีอ ำนำจ
หน้ำที่ ด ำเนินกำรตำมนโยบำย แผนงำน เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำร
สำธำรณสุขตำมที่รัฐมนตรี หรือคณะกรรมกำรมอบหมำย ให้ควำมเห็นแก่รำชกำรส่วนท้องถิ่นในกำรออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้ค ำปรึกษำหรือสนับสนุนรำชกำรส่วนท้องถิ่นและเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำร
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับแนวทำงที่คณะกรรมกำรก ำหนด  ประสำนงำน 
สนับสนุน และพัฒนำศักยภำพในกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรและรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตำม
โครงกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยค ำนึงถึงหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้วย สอดส่องหรือก ำกับดูแล
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขเพ่ือ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรณรงค์และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ  
กำรสำธำรณสุขและกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้ควำมเห็นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
ของอธิบดีกรมอนำมัยตำมมำตรำ ออกค ำสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมำให้ถ้อยค ำ หรือให้ส่ง
เอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มำเพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำ ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดไว้ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมกำรสำธำรณสุข
กรุงเทพมหำนคร หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (มาตรา 18 – 20) ที่กล่ำวถึง กำรเก็บ ขน หรือ 
ก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นนั้น อำจร่วมด ำเนินกำรกับหน่วยงำนรัฐหรือรำกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืนด ำเนินกำรภำยใต้ขอตกลง
ร่วมกันได้ หรืออนุญำตให้บุคคลใดเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยก็ได้  

รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ในเรื่อง ห้ำมกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือท ำให้ 
มีข้ึนในที่หรือทำงสำธำรณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจำกในที่ที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ ก ำหนดให้มีที่
รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยต ำมที่หรือทำงสำธำรณะและสถำนที่เอกชน ก ำหนดวิธีกำรเก็บ ขน และก ำจัด 
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
ตำมสภำพหรือลักษณะกำรใช้อำคำรหรือสถำนที่นั้น ๆ ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอ่ืนที่รำชกำรส่วนท้องถิ่น มอบให้ด ำเนินกำรแทน ในกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ กำรจะก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องด ำเนินกำรให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเก็บ ขน และก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญำต
ตำมมำตรำ 19 ปฏิบัติ ตลอดจนก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรขั้นสูงตำมลักษณะกำรให้บริกำรที่ผู้รับใบอนุญำตตำม
มำตรำ 19 จะพึงเรียกเก็บได้ก ำหนดกำรอื่นใดท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

หมวดที่ 4 สุขลักษณะของอาคาร (มาตรา 21 - 24) ที่กล่ำวถึง กำรควบคุมใช้อำคำรหรือ
ส่วนของอำคำร ควำมช ำรุด หรือสภำพรกรุงรัง กำรวำงสินค้ำและสัมภำระ หรือกำรจัดวำงสิ่งของซับซ้อนกัน
มำกเกินไป หรือมีจ ำนวนผู้อยู่อำศัยจ ำนวนมำกเกินไปจนอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ให้เจ้ำของอำคำรแก้ไข
จัดกำรให้ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ หรือให้ก ำจัดสัตว์พำหะของโรคภำยในเวลำที่ก ำหนด 
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หมวดที่ 5 เหตุร าคาญ (มาตรา 25 - 28) ที่กล่ำวถึง เหตุอันที่อำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน
แก่ผู้อยู่อำศัยหรือผู้ประสบภัยกับเหตุนั้น ให้ถือว่ำเป็นเหตุร ำคำญ ได้แก่ แหล่งน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ ที่อำบน้ ำ ส้วม 
หรือที่ใส่มูลหรือเถ้ำ หรือสถำนที่อ่ืนใด ซึ่งอยู่ในท ำเลไม่เหมำะสม สกปรก มีกำรสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ  
มีกำรเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสำรเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่ำจะเป็นที่เพำะพันธุ์พำหะน ำโรค 
หรือก่อให้เกิดควำมเสื่อมหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ กำรเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ ำนวน  
เกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ อำคำรอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงำน
หรือสถำนที่ประกอบกำรใดไม่มีกำรระบำยอำกำศ กำรระบำยน้ ำ กำรก ำจัดสิ่งปฏิ กูล หรือกำรควบคุมสำร 
เป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีกำรควบคุมให้ปรำศจำกกลิ่นเหม็นหรือละอองสำรเป็นพิษอย่ำงพอเพียงจนเป็นเหตุ  
ให้เสื่อมหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ กำรกระท ำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ควำมร้อน  
สิ่งมีพิษควำมสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่ำ เถ้ำ หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออำจเป็นอันตรำย 
ต่อสุขภำพ เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจห้ำมผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร ำคำญในที่หรือทำงสำธำรณะหรือ
สถำนที่เอกชนรวมทั้งกำรระงับเหตุร ำคำญด้วย ตลอดทั้งกำรดูแล ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ บรรดำถนน ทำงบก 
ทำงน้ ำ รำงระบำยน้ ำ คู  คลอง และสถำนที่ต่ำง ๆ ในเขตของตนให้ปรำศจำกเหตุร ำคำญ ในกำรนี้  
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสื่อเพ่ือระงับ ก ำจัดและควบคุมเหตุร ำคำญต่ำง ๆ ได้ 

หมวดที่ 6 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ (มาตรา 29 - 30) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจ
กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ โดยให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติก ำหนดให้ส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอ ำนำจของส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ 
หรือควบคุมสัตว์บำงชนิด หรือควบคุมจ ำนวนตำมที่ก ำหนดก็ได้ 

หมวดที่ 7 กิจการที่เป็นอันตราบต่อสุขภาพ (มาตรา 31 - 33) ที่กล่ำวถึง กิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกับดูแล โดยให้
ก ำหนดประเภทกิจกำรตำมประกำศของรัฐมนตรีที่ต้องมีกำรควบคุมในพ้ืนที่ ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทั่วไปให้ผู้ด ำเนินกิจกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลสภำพหรือสุขลักษณะของสถำนที่ที่ใช้ด ำเนินกิจกำร และ
มำตรกำรป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพ ส ำหรับกำรออกใบอนุญำตให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่น  

หมวดที่ 8 ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (มาตรา 34 - 40)  
ที่กล่ำวถึง กำรก ำกับดูแลตลำด กำรก ำกับดูแลกำรขำยของในตลำด กำรก ำกับดูแลสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ
สถำนที่สะสมอำหำร  

การก ากับดูแลตลาด ห้ำมมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลำดเว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
โดยให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติในกำรก ำกับดูแล ก ำหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
สิ่งปลูกสร้ำงและสุขลักษณะ ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดสถำนที่ กำรวำงสิ่งของและกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรด ำเนินกิจกำรตลำด ก ำหนดเวลำเปิดและปิดตลำดก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญำต
ให้จัด ตั้งตลำดปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยภำยในตลำดให้ถูกต้องตำมสุขลักษณะและ
อนำมัย กำรจัดให้มีที่รวบรวมหรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย กำรระบำยน้ ำทิ้ง กำรระบำยอำกำศ กำรจัดให้มี
กำรป้องกันมีให้เกิดเหตุร ำคำญและกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่อ ส ำหรับกำรก ำกับดูแลกำรขำยของ  
ในตลำด ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพ่ือให้ผู้ขำยของ 
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และผู้ช่วยขำยของในตลำดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำดบริเวณที่ขำยของ สุขลักษณะ 
ส่วนบุคคลและสุขลักษณะในกำรใช้กรรมวิธีกำรจ ำหน่ำย ท ำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอำหำรหรือ  
สินค้ำอ่ืนรวมทั้งกำรรักษำควำมสะอำดของภำชนะ น้ ำใช้และของใช้ต่ำง ๆ  

การก ากับดูแลสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร โดยให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น
ออกข้อบัญญัติในกำรก ำกับดูแล ก ำหนดประเภทของสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรตำม
ประเภทของอำหำรหรือตำมลักษณะของสถำนที่ประกอบกิจกำร หรือตำมวิธีกำรจ ำหน่ำย ก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ใช้ และดูแรักษำสถำนที่และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จ ำหน่ำยอำหำร ที่จัดไว้ส ำหรับ
บริโภคอำหำร ที่ใช้ท ำ ประกอบ หรือปรุงอำหำร หรือที่ใช้สะสมอำหำร ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรป้องกัน
มิให้เกิดเหตุร ำคำญและกำรป้องกันโรคติดต่อ ก ำหนดเวลำจ ำหน่ำยอำหำร ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ ำหน่ำยอำหำร ผู้ปรุงอำหำรและผู้ให้บริกำร ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
สุขลักษณะของอำหำร กรรมวิธีกำรจ ำหน่ำย ท ำประกอบ ปรุง เก็บรักษำหรือสะสมอำหำร ก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับสุขลักษณะของภำชนะ อุปกรณ์ น้ ำใช้ และของใช้อื่น ๆ 

หมวดที่ 9 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (มาตรา 41 - 43) ที่กล่ำวถึง  
กำรควบคุมดูแลที่หรือทำงสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชำชน ห้ำมผู้ใดจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำง
สำธำรณะเว้นแต่ได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ในกำรออกใบอนุญำตให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นระบุ
ชนิด หรือประเภทของสินค้ำ ลักษณะวิธีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ และสถำนที่ที่จะจัดวำงสินค้ำ เพื่อจ ำหน่ำยในกรณี
ที่จะมีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดตำมที่เห็นสมควรไว้ใน
ใบอนุญำตด้วยก็ได้ 

เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรบริโภคของประชำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ โดยก ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ ำหน่ำยหรือผู้ช่วยจ ำหน่ำยสินค้ำ ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะ
ในกำรใช้กรรมวิธีกำรจ ำหน่ำย ท ำประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอำหำรหรือสินค้ำอ่ืน รวมทั้งกำรรักษำควำม
สะอำดของภำชนะ น้ ำใช้และของใช้ต่ำง ๆ ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดวำงสินค้ำและกำรเร่ขำยสินค้ำใน
ที่หรือทำงสำธำรณะ ก ำหนดเวลำส ำหรับกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ก ำหนดกำรอื่นที่จ ำเป็นเพื่อกำรรักษำควำมสะอำด
และป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพ รวมทั้งกำรป้องกันมีให้เกิดเหตุร ำคำญและกำรป้องกันโรคติดต่อ 

หมวดที่ 10 อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข (มาตรา 
44 - 47) ที่ กล่ำวถึง อ ำนำจของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขในกำรเป็นเจ้ำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ และกำรแสดงบัตรประจ ำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
โดยให้มีอ ำนำจออกหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท ำค ำชี้แจงเป็นหนังสือหรือ
ให้ส่งเอกสำรหลักฐำนใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ เข้ำไปในอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ  
ในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตกหรือในเวลำท ำกำรเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตำม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในกำรนี้ ให้มีอ ำนำจสอบถำมข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรอง
กำรแจ้งหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่นั้น แนะน ำให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตำมเงื่อนไขในใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้งหรือ
ตำมข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตำมพระรำชบัญญัตินี้ ยึดหรืออำยัดสิ่งของใด ๆ ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ
ของประชำชนเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินคดีหรือเพ่ือน ำไปท ำลำยในกรณีจ ำเป็น เก็บหรือน ำสินค้ำหรือสิ่งของ
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ใด ๆ ที่สงสัยว่ำจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร ำคำญจำกอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ เป็นปริมำณตำม
สมควรเพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบตำมควำมจ ำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้รำคำ  

หมวดที่ 11 หนังสือรับรองการแจ้ง (มาตรา 48 - 53) ที่กล่ำวถึง เมื่อผู้แจ้งยื่นเอกสำร
หลักฐำนต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เมื่อตวรจสอบเอกสำรถูกต้องครบถ้วน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับแก่ผู้แจ้ง
เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนใน กำรประกอบกิจกำรตำมที่แจ้งได้ชั่วครำวในระหว่ำงเวลำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นยังมิได้
ออกหนังสือรับรองกำรแจ้งในกรณีที่กำรแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แจ้งทรำบ
ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับกำรแจ้ง ถ้ำผู้แจ้งไม่ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยใน  7 วันท ำกำรนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้กำรแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล 
เมื่อเอกสำรครบถ้วนเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกหนังสือรับรองกำรแจ้งให้ผู้แจ้งภำยใน 7 วันท ำกำร นับแต่วันที่
ได้รับกำรแจ้งซึ่งมีรำยละเอียดถูกต้องตำมแบบที่ก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีที่หนังสือรับรองกำรแจ้ง
สูญหำย ถูกท ำลำยหรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองกำรแจ้งยื่นค ำขอรับใบแทนหนังสือรับรอง
กำรแจ้งภำยใน 15 วันนับแต่วันได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุด กำรขอรับใบแทนและกำรออก  
ใบแทนหนังสือรับรองกำรแจ้งให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น  

หมวดที่ 12 ใบอนุญาต (มาตรา 54 - 62) ที่กล่ำวถึง ในกรณีที่พระรำชบัญญัตินี้บัญญัติ 
ให้กำรประกอบกิจกำรใดหรือกำรกระท ำใดต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงนท้องถิ่น ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น
มีอ ำนำจออกท้องถิ่นก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอ และกำรออกใบอนุญำตในเรื่องนั้นได้ 
ใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้มีอำยุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต ใบอนุญำตใช้ได้เฉพำะในเขตพ้ืนที่ของ
ท้องถิ่นนั้น กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจะต้องยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นค ำขอพร้อมกับเสีย
ค่ำธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออำยุใบอนุญำต หลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต และกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น เมื่อได้รับค ำขอรับใบอนุญำตหรือค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต ถ้ำปรำกฎว่ำค ำขอดังกล่ำว  
ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรหรือเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขออนุญำตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในครำวเดียวกัน และในกรณีจ ำเป็นที่จะต้องส่งคืนค ำขอ
แก่ผู้ขออนุญำต ก็ให้ส่งคืนค ำขอพร้อมทั้งแจ้งควำมไม่ถูกต้องหรือควำมไม่สมบูรณ์ให้ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่
วันได้รับค ำขอ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้ รับใบอนุญำตส ำหรับกิจกำรใดปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตำมบทแห่ ง
พระรำชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญำตในเรื่องที่ก ำหนดไว้
เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับใบอนุญำตนั้น เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้แต่
ต้องไม่เกิน 15 วัน กรณีที่ผู้ขออนุญำตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญำตอีก ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญำตในเรื่องที่ก ำหนดไว้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมบท
แห่งพระรำชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับใบอนุญำต และกำรไม่ปฏิบัติหรือ
กำรปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพของประชำชนหรือมีผลกระทบต่อสภำวะ
ควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจในกำรเพิกถอนใบอนุญำต 
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หมวดที่ 13 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ (มาตรา 63 - 65) ที่กล่ำวถึงค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำปรับโดยส่วนรำชกำรท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติค่ำธรรมเนียม กรณีที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรที่ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก่อนด ำเนินกิจกำรหรือต้องได้รับ
ใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและ
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตลอดเวลำที่ยังด ำเนินกิจกำรนั้น ถ้ำมิได้เสียค่ำธรรมเนียม
ภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้ช ำระค่ำปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ ำนวนค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงช ำระ เว้นแต่ผู้แจ้ง
หรือผู้ได้รับใบอนุญำตจะได้บอกเลิกกำรด ำเนินกิจกำรนั้นก่อนถึงก ำหนดกำรเสียค่ำธรรมเนียมครั้งต่อไปตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

หมวดที่ 14 การอุทธรณ์ (มาตรา 66 - 67) ที่กล่ำวถึงกำรอุทธรณ์ไว้ดังนี้  กรณีที่ เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นมีค ำสั่งเรื่องกำรไม่ออกใบอนุญำต หรือพักใบอนุญำต หรือไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต หรือ
เพิกถอนใบอนุญำตตำมบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขมีค ำสั่งตำมมำตรำ 46 
วรรคสอง ถ้ำผู้รับค ำสั่งไม่พอใจค ำสั่งดังกล่ำว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสื่อต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ภำยใน 30 วันนับแต่วันทรำบค ำสั่ง ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ในเป็นที่สิ้นสุด 

หมวดที่ 15 บทก าหนดโทษ (มาตร 68 - 85) กล่ำวถึงโทษที่จะได้รับในควำมผิดแต่ละ
ประเภท ดังนี้ โทษในกำรฝ่ำฝืนกฎกระทรวง โทษฝ่ำฝืนค ำสั่งอธิบดีกรมอนำมัย โทษไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของ
คณะกรรมกำรหรืออนุคณะกรรมกำร โทษฝ่ำฝืนเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยไม่ได้รับ 
กำรอนุญำต โทษฝ่ำฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น โทษฝ่ำฝืนจัดตลำดโดยไม่ได้รับกำรอนุญำต โทษฝ่ำฝืนจัดตั้งสถำนที่
จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรโดยไม่ได้รับอนุญำต โทษฝ่ำฝืนเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสะอำด ฝ่ำฝืน
ข้อบัญญัติเกี่ยวกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ฝ่ำฝืนข้อบัญญัติเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลตลำด ฝ่ำฝืนข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำร ฝ่ำฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อหรือ
มูลฝอยที่เป็นพิษ ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเรื่องสุขลักษณะของอำคำร ฝ่ำฝืนข้อบัญญัติ
หรือประกำศของท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมข้อบัญญั ติ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขำยของ ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสำร
หลักฐำน หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำฝืนด ำเนินกิจกำรในระหว่ำงที่ค ำสั่งของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ให้หยุดด ำเนินกิจกำร ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติใตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ด ำเนินกิจกำรระหว่ำง
ถูกพักใบอนุญำต ฝ่ำฝืนไม่น ำหนังสือรับรองกำรแจ้งไว้ในที่เปิดเผย ไม่ขอรับใบแทน ฝ่ำฝืนไม่แสดงใบอนุญำตไว้
ในที่เปิดเผย ไม่ขอรับใบแทน 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขรักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข กับออกกฎกระทรวงก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืนเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ได้แก่ ผู้ประกอบกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
ผู้ประกอบกำรตลำด ผู้ ได้รับใบอนุญำตในกำรเก็บ ขน และก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ผู้ประกอบกิจกำร
สถำนพยำบำล ผู้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลสัตว์ ผู้ประกอบกิจกำรห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย ผู้ขำยและ
ผู้ช่วยขำย 
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10.2 กฎกระทรวง  

1) กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (ฉบับ Update ล่ำสุด)  
มีสำระส ำคัญดังนี้ 

นิยามความหมายของมูลฝอยติดเชื้อ  

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมำยควำมว่ำ มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยุในปริมำณหรือมีควำมเข้มข้น 
ซึ่งถ้ำมีกำรสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสำมำรถท ำให้เกิดโรคได้ กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือ  
ใช้ในกระบวนกำรตรวจวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ และกำรรักษำพยำบำล กำรให้ภูมิคุ้มกันโรคและกำรทดลอง
เกี่ยวกับโรค และกำรตรวจชันสูตรศพ หรือซำกสัตว์ รวมทั้งในกำรศึกษำวิจัยยเรื่องดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็น  
มูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ ซำกหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมำจำกกำรผ่ำตัด กำรตรวจชันสูตร ศพหรือ
ซำกสัตว์และกำรใช้สัตว์ทดลอง วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยำ หลอดแก้ว ภำชนะที่ท ำด้วยแก้ว
สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่ำจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์
ที่ได้จำกเลือด สำรน้ ำจำกร่ำงกำยของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท ำจำกเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น ส ำสี ผ้ำก๊อส  
ผ้ำต่ำง ๆ และท่อยำง และมูลฝอยทุกชนิดที่มำจำกห้องรักษำผู้ป่วยติดเชื้อร้ำยแรง 

การเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ในกำรเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเก็บและหรือขนมูลฝอยติดเชื้อ อย่ำงน้อย 1 คน โดยเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวจะต้องมี
คุณสมบัติส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ ในด้ำนสำธำรณสุข 
สุขำภิบำลชีววิทยำและวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

ในกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำจัดมูลฝอย โดยต้องเก็บ
มูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งเกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น และต้องเก็บลงในภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตำม  
ที่ก ำหนด โดยไม่ปนกับมูลฝอยอ่ืน และในกรณีที่ไม่สำมำรถเก็บลงในภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้โดย
ทันทีท่ีเกิดมูลฝอยติดเชื้อ จะต้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อนั้นลงในภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเมื่อ
มีโอกำสที่สำมำรถจะท ำได้มูลฝอยติดเชื้อตำมที่ก ำหนด แล้วปิดฝำให้แน่น ต้องบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสำม
ในสี่ส่วนของภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ แล้วผูกมัดปำกถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอ่ืนให้แน่น  

กรณีกำรเก็บมูลฝอยติดเชื้อภำยในสถำนบริกำรกำรสำธำรณสุขหรือภำยในห้องปฏิบัติกำรเชื้อ
อันตรำยที่มีปริมำณมำก หำกยังไม่เคลื่อนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้นออกไปทันที จะต้องจัดให้มีที่หรือ
มุมหนึ่งของห้องส ำหรับเป็นที่รวมภำชนะที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพ่ือรอกำรเคลื่อนย้ำยไปเก็บกักในที่พัก
รวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ำมเก็บไว้เกิน 1 วัน และจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือรอกำรขนไปก ำจัด  

ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  

ภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องท ำด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทำนต่อ
กำรแทงทะลุและกำรกัดกร่อนของสำรเคมี เช่น พลำสติกแข็งหรือโลหะ มีฝำปิดมิดชิด และป้องกันกำรรั่วไหล
ของของเหลวภำยในได้ และสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวกโดยผู้ขนย้ำยไม่มีกำรสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ  

ภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องท ำจำกพลำสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มีควำมเหนียว
ไม่ฉีกขำดง่ำย ทนทำนต่อสำรเคมีและกำรรับน้ ำหนัก กันน้ ำได้ ไม่รั่วซีมและไม่ดูดซี่มภำชนะส ำหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อควำมสีด ำที่มีขนำดสำมำรถอ่ำนได้ชัดเจนว่ำ "มูลฝอย



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ 4-111 

ติดเชื้อ" อยู่ภำยใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตรำหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่ำงประเทศตำมที่กระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและต้องมีข้อควำมว่ำ "ห้ำมน ำกลับมำใช้อีก" และ "ห้ำมเปิด" ในกรณี
ที่สถำนบริกำรสำธำรณสุขมิได้ด ำเนินกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเอง สถำนบริกำรกำรสำธำรณสุขดังกล่ำว
จะต้องระบุชื่อของตนไว้ที่ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ และในกรณีที่ภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อนั้น  
ใช้ส ำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อไว้เพ่ือรอกำรขนไปก ำจัดเกินกว่ำ  7 วันนับแต่วันที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อนั้น ให้ระบุ
วันที่ที่เกิดมูลฝอยติดเชื้อดังกล่ำวไว้ที่ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วย 

การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

กำรเคลื่อนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอกำรขน
ไปก ำจัด ต้องมีผู้ปฏิบัติงำนซึ่งมีควำมรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่ำวต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมกำร
ป้องกันและระงับกำรแพร่เชื้อหรืออันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยติดเชื้อ ตำมหลักสูตรและระยะเวลำ 
ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ผู้ปฏิบัติงำนต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
ส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยำงหนำผ้ำกันเปื้อน ผ้ำปิดปำก ปิดจมูก และรองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง ตลอดเวลำ  
ที่ปฏิบัติงำน และถ้ำในกำรปฏิบัติงำน ร่ำงกำยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงำน
ต้องท ำควำมสะอำดร่ำงกำยหรือส่วนที่อำจสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อโดยทันที  ต้องกระท ำทุกวันตำมตำรำงเวลำ 
ที่ก ำหนด เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น ต้องเคลื่อนย้ำยโดยใช้รถเข็นส ำหรับเคลื่อนย้ำยภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  
เว้นแต่มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมำณน้อยที่ไม่จ ำเป็นต้องใช้รถเข็น ต้องมีเส้นทำงเคลื่อนย้ำยที่แน่นอน และ
ในระหว่ำงกำรเคลื่อนย้ำยไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อห้ำมแวะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด ต้องกระท ำโดยระมัดระวัง 
ห้ำมโยน หรือลำกภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ  

กรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรือภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อแตกระหว่ำงทำงห้ำมหยิบ  
ด้วยมือเปล่ำ ต้องใช้คีมคีบหรือหยิบด้วยถุงมือยำงหนำ หำกเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดำษแล้วเก็บมูลฝอย
ติดเชื้อหรือกระดำษนั้นในภำชนะส ำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบใหม่ แล้วท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 
ที่บริเวณพ้ืนนั้นก่อนเช็ดถูตำมปกติ ต้องท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงน้อยวันละครั้งและห้ำมน ำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจกำรอย่ำงอ่ืน 

กำรขนมูลฝอยติดเชื้อ รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำน หรือบุคคลซึ่งรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
มอบให้ด ำเนินกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มียำนพำหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตำมที่ก ำหนด  
โดยให้มีจ ำนวนที่เพียงพอกับกำรประกอบกำรหรือกำรให้บริกำรผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงำนประจ ำยำนพำหนะ  
ซึ่งมีควำมรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับกำรแพร่เชื้อหรืออันตรำย 
ที่อำจเกิดจำกมูลฝอยติดเชื้อตำมหลักสูตรและระยะเวลำตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

ที่เก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอกำรก ำจัดซึ่งมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับที่พักรวม
มูลฝอยติดเชื้อ โดยมีขนำดกว้ำงขวำงเพียงพอที่จะเก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่ำจะขนไป
ก ำจัด และให้มีข้อควำมเป็นค ำเตือนว่ำ "ที่เก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ด้วยสีแดงและมีขนำดที่สำมำรถ
มองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ในสภำพถำวรด้วย บริเวณที่จอดเก็บยำนพำหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นสถำนที่
เฉพำะมีขนำดกว้ำงขวำงเพียงพอ มีรำงหรือท่อระบำยน้ ำเสียจำกกำรล้ำงยำนพำหนะเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
และต้องท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีจอดเก็บยำนพำหนะขนมูลฝอยติดเชื้ออย่ำงสม่ ำเสมอ 

กำรขนมูลฝอยติดเชื้อจำกที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถำนบริกำรกำรสำธำรณสุข หรือของ
ห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำยเพ่ือน ำไปก ำจัดภำยนอกสถำนบริกำรกำรสำธำรณสุข หรือภำยนอกบริเวณที่ตั้ง
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ห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย และยำนพำหำนะต้องด ำเนินกำรให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตำมเงื่อนไขของ
กฎกระทรวง 

การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

ต้องก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดย วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง ได้แก่ กำรเผำในเตำ กำรท ำลำยเชื้อด้วย 
ไอน้ ำ กำรท ำลำยเชื้อด้วยควำมร้อน หรือวิธีกำรอ่ืนตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดต้องก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ตำมระยะเวลำที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นก ำหนด แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ขนจำกที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
ของสถำนบริกำรกำรสำธำรณสุขหรือของห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย 

ในระหว่ำงรอก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องเก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ในที่เก็บกับ
ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะเช่นเดียวกับท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีขนำดกว้ำงขวำงเพียงพอที่จะ
เก็บกักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้ได้จนกว่ำจะท ำกำรก ำจัด รวมทั้งจัดให้มีข้อควำมเป็นค ำเตือนว่ำ "ที่เก็บ
กักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ" ด้วยสีแดงและมีขนำดสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงไว้ด้วย 

จัดให้มีผู้ปฏิบัติงำนก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีควำมรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ และจัดให้มี 
เครื่องป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่ เหมำะสมส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อรวมทั้งอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือส ำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตกหล่นหรือกำรรั่วไหลของมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์
หรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยไว้ประจ ำบริเวณท่ีตั้งระบบก ำจัด 

กรณีที่สถำนบริกำรกำรสำธำรณสุข ห้องปฏิบัติกำรเชื้ออันตรำย หรือผู้ที่ได้รับอนุญำตใช้วิธี
ก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อตัวยวิธีกำรอ่ืนที่มีใช่วิธีผำในเตำเผำ ให้สถำนบริกำรกำรสำธำรณสุขห้องปฏิบัติกำรติดเชื้อ
อันตรำย หรือผู้ที่ได้รับอนุญำตนั้นตรวจวิเครำะห์ เพ่ือตรวจสอบเกณฑ์มำตรฐำนในกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เป็นประจ ำทุกเดือน และให้รำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์นั้นให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นทรำบเป็นประจ ำภำยใน
วันที่ 5 ของเดือนมูลฝอยติดเชื้อ 

2) กฎกระทรวงการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.  2560 
ก ำหนดให้ สถำนที่ตั้ง ลักษณะอำคำร กำรสุขำภิบำล สถำนประกอบกิจกำรต้องตั้งอยู่ห่ำงจำกศำสนสถำน 
โรงพยำบำลสถำนศึกษำ สถำนเลี้ยงเด็ก สถำนดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้ป่วยพักฟ้ืนหรือผู้พิกำร หรือสถำนที่อ่ืนใดที่
ต้องมีกำรคุ้มครองสุขภำพของประชำชนเป็นพิเศษ อำคำรต้องมั่นคง แข็งแรง และเหมำะสมที่จะประกอบ
กิจกำรตำมที่ได้ขออนุญำต มีลักษณะถูกต้องตำม พรบ.ควบคุมอำคำร มีกำรเก็บรวบรวม หรือก ำจัดมูลฝอย
อย่ำงถูกสุขลักษณะ สถำนประกอบกำรต้องไม่มีน้ ำท่วมขัง มีกำรป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพำหะน ำโรค
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร มีกำรด ำเนินกำรในโรงครัวอย่ำงถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลอำหำร จัดวำงสิ่งของเป็น
ระเบียบ มีน้ ำสะอำดส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอ 

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และกำรป้องกันเหตุร ำคำญ สถำนประกอบกำรต้องมีมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน กำรระบบกำรจัดกำรกับวัตถุอันตรำย และสำรเคมีอันตรำย เครื่องมือ เครื่องจักร
ที่มีสภำพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งำน สถำนประกอบกำรจะต้องด ำเนินกำรควบคุมและป้องกันมิให้เกิดมลพิษ 
ต่ำง ๆ ที่อำจเกิดผลกระทบต่อสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำน หรือผู้ที่อยู่อำศัยในบริเวณข้ำงเคียง สถำนประกอบกำร
ต้องจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพผู้ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน 
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3) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 มีสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

ค านิยาม 

“สิ่งปฏิกูล” หมำยควำมว่ำ อุจจำระหรือปัสสำวะของคน หรือสิ่งอ่ืนใดที่ปนเปื้อนอุจจำระ
หรือปัสสำวะ 

“กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ระบบกำรรองรับ  
กำรเก็บ กำรขน และกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล 

“ส้วม” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ ที่ จัดไว้ส ำหรับขับถ่ำยอุจจำระหรือปัสสำวะ และ 
ให้หมำยควำมรวมถึงระบบรองรับสิ่งปฏิกูล 

“ส้วมสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ ส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริกำรเป็นกำรทั่วไปในสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้ง
กรณีท่ีมีกำรจัดเก็บค่ำบริกำรและไม่จัดเก็บค่ำบริกำร และให้หมำยควำมรวมถึงส้วมที่จัดไว้เพ่ือให้บริกำรภำยใน
หน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนของเอกชน 

“ส้วมเคลื่อนที่” หมำยควำมว่ำ ส้วมที่ติดต้ังในยำนพำหนะหรือแพ 

“ส้วมชั่วครำว” หมำยควำมว่ำ ส้วมที่ไม่ได้สร้ำงเป็นกำรถำวร และให้หมำยควำมรวมถึง 
ส้วมประกอบส ำเร็จรูป 

“กำรขนสิ่งปฏิกูล” หมำยควำมว่ำ กำรสูบสิ่งปฏิกูลจำกถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือระบบก ำจัด 
สิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี แล้วน ำไปยังระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลรวม 

“ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล” หมำยควำมว่ำ ถังหรือบ่อที่มีลักษณะมิดชิด น้ ำซึมผ่ำนไม่ได้เพ่ือใช้เป็น
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลจำกส้วมก่อนกำรขนหรือกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล 

“กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูล” หมำยควำมว่ำ กำรบ ำบัด กำรปรับปรุงหรือแปรสภำพสิ่งปฏิกูลให้
ปรำศจำกมลภำวะ สภำพอันน่ำรังเกียจ หรือกำรก่อให้เกิดโรค เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์หรือท ำลำย 

“ระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลส ำหรับ
อำคำรประเภทต่ำง ๆ เช่น บ้ำนพักอำศัย อำคำรชุด โรงเรียน โรงพยำบำล โรงแรมหรือกลุ่มอำคำร 

“ระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลรวม” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลที่รวบรวมตกระบบ
ก ำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับท่ี ส้วมเคลื่อนที่ หรือจำกสถำนที่ต่ำง ๆ มำก ำจัดรวม 

สุขลักษณะของส้วม 

เจ้ำของหรือผู้ครอบครองบ้ำนพักอำศัย อำคำร หรือสถำนที่ที่มีส้วมต้องจัดให้มีระบบก ำจัด  
สิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ หรือต่อท่อไปยังระบบก ำกัดสิงปฏิกูลรวม ส ำหรับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือ
สถำนที่ที่ให้บริกำรส้วมสำธำรณะต้องด ำเนินกำรให้ส้วมสำธำรณะถูกสุขลักษณะตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร  

ดูแลพ้ืน ผนัง เพดำน โถส้วม โถปัสสำวะ และที่เปิดและปิดน้ ำของโถส้วม และโถปัสสำวะ  
ให้สะอำด รวมทั้งต้องบ ำรุงรักษำให้พร้อมใช้งำนจัดให้มีน้ ำใช้ที่สะอำดและเพียงพอส ำหรับใช้งำน  จัดให้มี 
อ่ำงล้ำงมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดส ำหรับท ำควำมสะอำดมือซึ่ งพร้อมใช้งำน จัดให้มีภำชนะรองรับ 
มูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ สะอำด และอยู่ในสภำพดีไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่ำงล้ำงมือหรือบริเวณ
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ใกล้เคียง จัดให้มีสำยฉีดน้ ำช ำระที่สะอำดและอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน หรือกระดำษช ำระชนิดยุ่ยและกระจำย
ตัวได้ง่ำยเมื่อเปียกน้ ำซึ่งสำมำรถทิ้งลงในโถส้วมได้ ในกรณีท่ีกระดำษช ำระเป็นชนิดที่ไม่สำมำรถทิ้งลงในโถส้วม
ได้หรือระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลไม่สำมำรถรองรับกระดำษช ำระได้ให้รวบรวมกระดำษช ำระที่ใช้แล้วใส่ที่รองรับมูล
ฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอำด มีฝำปิดมิดชิด อยู่ในสภำพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขนไปก ำจัดอย่ำงถูกสุขลักษณะ 
เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคจำกกระดำษช ำระที่ใช้แล้ว 

พ้ืนที่ห้องส้อม ต้องมีกำรถ่ำยเทอำกำศที่ดีหรือระบบระบำยอำกำศเพ่ือกำรถ่ำยเทอำกำศที่ดี  
ประตูห้องส้วม ต้องมีที่จับเปิดและปิดที่สะอำด มีอุปกรณ์ยึดประตูด้ำนในที่สำมำรถไขจำกด้ำนนอกได้  
โดยประตูต้องเปิดออกจำกด้ำนใน เป็นบำนพับ บำนเลื่อน หรือเป็นรูปแบบอ่ืนเพ่ือให้สำมำรถเข้ำช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริกำรในกรณีหมดสติได้ 

กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะหรือแพที่มีส้วมเคลื่อนที่  

ต้องด ำเนินกำรให้ส้วมเคลื่อนที่ถูกสุขลักษณะตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร โดยจัดให้มีถังเก็บกัก
สิ่งปฏิกูลที่สำมำรถรองรับสิ่งปฏิกูลได้มำกกว่ำถังเก็บกักน้ ำสะอำดโดยท่อระบำยและถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้องอยู่
ในสภำพดี ไม่แตกหรือช ำรุด และสำมำรถป้องกันสัตว์ แมลง หรือพำหะน ำโรคได้ ทั้งนี้ ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลต้อง
มีท่อระบำยอำกำศที่สูงพันหลังคำของยำนพำหนะหรือแพ หรืออยู่ในต ำแหน่งที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 

เมื่อถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลเต็มหรือเลิกใช้งำน ต้องขนสิ่งปฏิกูลไปก ำจัดในระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลที่
ได้มำตรฐำนในกรณีที่ส้วมเคลื่อนที่มีระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูล กำรระบำยน้ ำทิ้งและกำกตะกอนต้องผ่ำนกำรก ำจัด
สิ่งปฏิกูลแล้ว โดยน้ ำทิ้งและกำกตะกอนนั้นต้องได้มำตรฐำน 

กรณีส้วมชั่วคราว 

ผู้ที่จัดให้มีส้วมชั่วครำว ต้องจัดให้ส้วมชั่วครำวตั้งอยู่ในบริเวณที่มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริกำร และต้องด ำเนินกำรให้ส้วมชั่วครำวถูกสุขลักษณะตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร พ้ืน ผนัง 
หลังคำ และประตูของห้องส้วม รวมทั้งสุขภัณฑ์มีควำมปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง ทนทำนต่อกำรรับน้ ำหนัก  
ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยหรืออุบัติเหตุต่อผู้ใช้บริกำร และดูแลให้สะอำดพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ รวมทั้งมีกำรถ่ำยเท
อำกำศที่ด ี

จัดให้มีน้ ำใช้ที่สะอำดและเพียงพอส ำหรับใช้งำน มีอ่ำงล้ำงมือพร้อมสบู่หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใด
ส ำหรับท ำควำมสะอำดมือซึ่งพร้อมใช้งำน จัดให้มีสำยฉีดน้ ำช ำระที่สะอำดและอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน หรือ
กระดำษช ำระชนิดยุ่ยและกระจำยตัวได้ง่ำยเมื่อเปียกน้ ำซึ่งสำมำรถทิ้งลงในโถส้วมได้ ในกรณีที่กระดำษชนิดที่
ไม่สำมำรถทิ้งลงในโถส้วมได้หรือระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลไม่สำมำรถรองรับกระดำษช ำระได้ให้รวบรวมกระดำษ
ช ำระที่ใช้แล้วใส่ทีรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ สะอำด มีฝำปิดมิดชิด อยู่ในสภำพดี ไม่รั่วซึม และเก็บขนไป
ก ำจัดอย่ำงถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคจำกกระดำษช ำระที่ใช้แล้ว  จัดให้มีระบบ
ก ำจัดสิ่งปฏิกูล เมื่อเสร็จสิ้นกำรใช้งำน ต้องก ำจัดสิ่งปฏิกูลที่ตกค้ำงอย่ำงถูกต้อง และรื้อถอนรวมทั้งปรับพ้ืนที่
ให้อยู่ในสภำพที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน 

สุขลักษณะในการขนสิ่งปฏิกูล  

ผู้มีหน้ำที่จัดกำรสิ่งปฏิกูลต้องตรวจสุขภำพประจ ำปี ได้รับกำรอบรมควำมรู้ เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล 
และต้องขนสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มียำนพำหนะขนสิ่งปฏิกูลและอุปกรณ์ที่จ ำเป็น ที่มีจ ำนวน
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เพียงพอกับกำรให้บริกำร ด ำเนินกำรสูบสิ่งปฏิกูลในช่วงเวลำที่เหมำะสม โดยต้องมีมำตรฐำนป้องกันกลิ่น 
ในขณะที่ท ำกำรสูบสิ่งปฏิกูล เพ่ือไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอำศัยในอำคำรหรือสถำนที่ใกล้เคียงจนเป็นเหตุร ำคำญ 

ท ำควำมสะอำดท่อส ำหรับใช้สูบสิ่งปฏิกูลหลังจำกสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้ว โดยกำรสูบน้ ำสะอำด
จำกถังไปล้ำงภำยในท่อหรือสำยสูบ และท ำควำมสะอำดท่อและสำยสูบด้ำนอกสัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 
ในกรณีที่มีสิ่งปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหล ให้ท ำลำยเชื้อโรคด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อแล้วท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำ 

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เหมำะสมและมีสภำพพร้อมใช้งำนส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนสูบและขนสิ่งปฏิกูล รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นจำก  
กำรปฏิบัติงำน และตรวจตรำควบคุมให้มีกำรใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่ำว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส ำหรับ
กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นไว้ประจ ำยำนพำหนะขนสิ่งปฏิกูล 

ผู้ปฏิบัติงำนสูบและขนสิ่งปฏิกูลต้องสวมเสื้อผ้ำมิดชิด ถุงมือยำงหนำ ผ้ำปิดปำก ปิดจมูก 
และสวมรองเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง รวมทั้งต้องท ำควำมสะอำดถุงมือยำงหนำ และรองเท้ำฟ้ืนยำงหุ้มแข้งทุกครั้ง
หลังกำรปฏิบัติงำน ต้องท ำควำมสะอำดยำนพำหนะขนสิ่งปฏิกูลหลังจำกที่ออกปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยวันละ  
1 ครั้ง น้ ำเสียที่เกิดจำกกำรท ำควำมสะอำดต้องเข้ำสู่ระบบบ ำบัดหรือก ำจัดน้ ำเสีย หรือบ่อซึมโดยบ่อซึมต้องอยู่
ห่ำงจำกแม่น้ ำ ดู คลอง หรือแหล่งน้ ำธรรมชำติไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร ต้องจัดให้มีสถำนที่เฉพำะที่มีขนำด
กว้ำงขวำงเพียงพอส ำหรับจอดเก็บยำนพำหนะขนสิ่งปฏิกูล ห้ำมน ำยำนพำหนะขนสิ่งปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรม
อ่ืน และห้ำมน ำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในที่สำธำรณะ 

สุขลักษณะในการก าจัดสิ่งปฏิกูล  

ระบบสิ่งก ำจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ และ
ระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลรวม ระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลต้องมีประเภท ขนำด ระยะเวลำในกำรสูบกำกตะกอน และ
วิธีกำรระบำยน้ ำทิ้งที่ได้มำตรฐำน กำกและน้ ำทิ้งต้องมีไข่หนอนไม่เกินปริมำณที่รัฐมนตรีก ำหนด ผู้มีหน้ำที่
จัดกำรสิ่งปฏิกูลต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งท ำหน้ำที่ก ำจัดสิ่งปฏิกูลได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และได้รับ  
กำรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล ตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอนำมัยประกำศ มีหน้ำที่จัดกำร
สิ่งปฏิกูลต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยที่เหมำะสม ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนซึ่งท ำหน้ำที่ก ำจัดสิ่งปฏิกูล และ
จัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน และตรวจตรำควบคุมให้มีกำรใช้
อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่ำว รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ส ำหรับกำรปฐมพยำบำลเบื้องตันติดตั้งไว้ในบริเวณหรือ
สถำนที่ก ำจัดสิ่งปฏิกูลผ้ำปิดปำก ปิดจมูก และสวมร้องเท้ำพ้ืนยำงหุ้มแข้ง รวมทั้ งต้องท ำควำมสะอำดถุงมือ 
ยำงหนำ 

4) กฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 มีสำระส ำคัญดังต่อไปนี้  

ตลาดประเภทท่ี 1 เป็นตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร 

ต้องมีส่วนประกอบของสถำนที่และสิ่งปลูกสร้ำง คือ อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำงส ำหรับผู้ขำยของ  
ที่ขนถ่ำยสินค้ำ ห้องส้วม ที่ปีสสำวะ อ่ำงล้ำงมือ ที่เก็บรวบรวม หรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยำนพำหนะ 
และอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับผู้ขำยของต้องมีและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ โดยถนนรอบอำคำรตลำดกว้ำง 
ไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร และมีทำงเข้ำออกบริเวณตลำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร อย่ำงน้อยหนึ่งทำง ตัวอำคำร
ตลำดท ำด้วยวัสดุถำวร มั่นคง และแข็งแรง หลังคำสร้ำงด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทำน ควำมสูง 
ของหลังคำต้องมีควำมเหมำะสมกับกำรระบำยอำกำศของตลำดนั้นพ้ืนท ำด้วยวัสดุถำวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ ำ 
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เรียบ ล้ำงท ำควำมสะอำดง่ำย ไม่มีน้ ำขังและไม่ลื่น ทำงเดินภำยในอำคำรมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร 
เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวำงท ำด้วยวัสดุถำวร และแข็งแรง สำมำรถป้องกันสัตว์ กำรระบำยอำกำศภำยในตลำด
เพียงพอ เหมำะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ ควำมเข้มของแสงสว่ำงในอำคำรตลำดไม่น้อยกว่ำ 200 ลักซ์  
แผงจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำรท ำด้วยวัสดุถำวร เรียบ มีควำมลำดเอียง และท ำควำมสะอำดง่ำย มีควำมสูง
จำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ 60 เชนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1.5 ตำรำงเมตรและมีทำงเข้ำออกสะดวก โดยมีที่นั่ง
ส ำหรับผู้ขำยของแยกต่ำงหำกจำกแผง น้ ำประปำหรือน้ ำสะอำดแบบระบบท่ออย่ำงเพียงพอส ำหรับล้ำงสินค้ำ
หรือล้ำงมือ ทั้งนี้ ต้องวำงท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดกำรปนเปื้อนจำกน้ ำโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อ
ระบำยน้ ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดยมีที่ล้ำงอำหำรสดอย่ำงน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ ำ ไม่น้อยกว่ำ 
3 ก๊อก กรณีที่มีแผงจ ำหน่ำยอำหำรสดตั้งแต่ 30 แผง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้ำงอำหำรสด 1 จุดต่อจ ำนวน  
แผงจ ำหน่ำยอำหำรสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้ำเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง มีก๊อกน้ ำประจ ำ  
แผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละ และแผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทปรุงส ำเร็จ มีที่เก็บส ำรองน้ ำ 
ในปริมำณเพียงพอและสะดวกต่อกำรใช้ กรณีที่มีแผงจ ำหน่ำยอำหำรสดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ ำ
ส ำรองอย่ำงน้อย 5 ลูกบำศก์เมตร แผงจ ำหน่ำยอำหำรสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้ำเกิน 20 แผง  
ให้ถือเป็น 100 แผง ระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือน้ ำทิ้ง และทำงระบำยน้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
ทั้งนี้ ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย กำรติดตั้งระบบกำรป้องกันอัคคีภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำร 

กำรด ำเนินกิจกำรตลำด กำรจัดวำงสินค้ำในตลำดต้องเป็นหมวดหมู่ เพ่ือควำมสะดวกในกำร
ดูแลควำมสะอำด และป้องกันกำรปนเปื้อนในอำหำร กำรเปิดปิดเป็นไปตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด  
ผู้ได้รับใบอนุญำตให้จัดตลำดประเภทที่ 1 ต้องด ำเนินกิจกำรตลำดให้ถูกสุขลักษณะ โดยบ ำรุงรักษำโครงสร้ำง
ต่ำง ๆ ของตลำด ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดีตลอดเวลำ จัดให้มีกำรเก็บกวำดมูลฝอยบริเวณตลำด และดูแล
ควำมสะอำดของตะแกรงดักมูลฝอยบ่อดักไขมัน ระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือน้ ำทิ้ง และทำงระบำยน้ ำ มิให้มี  
กลิ่นเหม็นเป็นประจ ำทุกวัน และดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ ดูแลห้องส้วม 
ที่ปัสสำวะและอ่ำงล้ำงมือให้อยู่ในสภำพที่สะอำด ใช้กำรได้ดี และเปิดให้ใช้ตลอดเวลำที่เปิดตลำด จัดให้มี 
กำรล้ำงท ำควำมสะอำดตลำดเป็นประจ ำทุกวัน โดยเฉพำะแผงจ ำหน่ำยอำหำรสดและแผงจ ำหน่ำยอำหำร
ประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละ และมีกำรล้ำงตลำดตำมหลักกำรสุขำภิบำลอย่ำงน้อยเดือนละ  1 ครั้ง ในกรณีที่มี 
กำรระบำดของโรคติดต่อ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำจแจ้งให้มีกำรล้ำง
ตลำดตำมหลักกำรสุขำภิบำลมำกกว่ำเดือนละ 1 ครั้งก็ได้ จัดให้มีกำรก ำจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพำหะน ำโรค
ภำยในบริเวณตลำดอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดูแลแผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละมิให้ปล่อยน้ ำ
หรือของเหลวไหลจำกแผงลงสู่พ้ืนตลำด และจัดให้มีทำงระบำยน้ ำหรือของเหลวลงสู่ทำงระบำยน้ ำหลัก  
ของตลำด  

ตลาดประเภทท่ี 2 เป็นตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร 

ตลำดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีสถำนที่ส ำหรับผู้ขำยของ ห้องส้วม ที่ปัสสำวะ อ่ำงล้ำงมือ และ
ที่เก็บหรือที่รับรองมูลฝอย และสถำนที่ส ำหรับผู้ขำยต้องมีและเป็นไปตำมเกณฑ์และสุขลักษณะ โดยทำงเดิน
ภำยในตลำดมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร บริเวณส ำหรับผู้ขำยของประเภทอำหำรสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วน
โดยเฉพำะ โดยมีลักษณะเป็นพ้ืนเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สำมำรถล้ำงท ำควำมสะอำดได้ง่ำย และไม่มีน้ ำขัง   
แผงจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำรท ำด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ท ำควำมสะอำดง่ำยมีควำมสูงจำกพ้ืน  
ไม่น้อยกว่ำ 60 เซนติเมตร และอำจเป็นแบบพับเก็บได้  น้ ำประปำหรือน้ ำสะอำดอย่ำงเพียงพอ และจัดให้มี 
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ที่ล้ำงท ำควำมสะอำดอำหำร และภำชนะในบริเวณแผงจ ำหน่ำยอำหำรสด แผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภท
เนื้อสัตว์ช ำแหละ และแผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทปรุงส ำเร็จ ทำงระบำยน้ ำจำกจุดที่มีที่ล้ำง โดยเป็นรำงแบบ
เปิดท ำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีควำมลำดเอียงให้สำมำรถระบำยน้ ำได้สะดวก มีตะแกรงตักมูลฝอยก่อนระบำย
น้ ำออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญแก่ประชำชน
ข้ำงเคียง ในกรณีจ ำเป็นเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำจก ำหนดให้จัดให้มี
บ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ ำเสีย ก่อนระบำยน้ ำออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะก็ได้ กรณีท่ีมี
โครงสร้ำงเฉพำะเสำและหลังคำ โครงเหล็กคลุมผ้ำใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ใน
สภำพที่มั่นคงแข็งแรง 

กำรด ำเนินกิจกำรตลำดส ำหรับผู้ได้รับใบอนุญำตให้จัดตลำดประเภทที่ 2 จะต้องรับผิดชอบ
ดูแลตลำดให้ถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีกำรเก็บกวำดมูลฝอยบริเวณตลำด และดูแลควำมสะอำดของตะแกรง
ตักมูลฝอยรวมทั้งกรณีท่ีมีบ่อตักไขมัน บ่อพักน้ ำเสีย และทำงระบำยน้ ำ มีให้มีกลิ่นเหม็นเป็นประจ ำทุกวัน และ
ดูแลที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะเสมอ ดูแลห้องส้วม ที่ปีสสำวะ และอ่ำงล้ำงมือให้อยู่
ในสภำพที่สะอำด ใช้กำรได้ดีและเปิดให้ใช้ตลอดเวลำที่เปิดตลำด จัดให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดตลำดเป็น
ประจ ำทุกวัน โดยเฉพำะแผงจ ำหน่ำยอำหำรสดและแผงจ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละ ในกรณีที่มี
กำรระบำดของโรคติดต่อ ให้ด ำเนินกำรล้ำงตลำดตำมหลักกำรสุขำภิบำล ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดย
ค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขแจ้งให้ปฏิบัติ จัดให้มีกำรป้องกันไม่ให้น้ ำหรือของเหลวไหลจำกแผง
จ ำหน่ำยอำหำรประเภทเนื้อสัตว์ช ำแหละลงสู่พ้ืนตลำด 

ผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำด ต้องปฏิบัติตำมหลักสุขอนำมัยที่ดี และต้องให้ควำม
ร่วมมือแก่เจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดระเบียบและกฎเกณฑ์ในกำรรักษำควำมสะอำดของตลำด กำรจัดหมวดหมู่สินค้ำ 
กำรดูแลควำมสะอำดแผงจ ำหน่ำยสินค้ำของตน กำรรวบรวมมูลฝอยลงในภำชนะรองรับที่เหมำะสม กำรล้ำง
ตลำด กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำนสุขำภิบำลอำหำรและอ่ืน ๆ ตำมหลักเกณฑ์ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด
โดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข กำรตรวจสุขภำพตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยค ำแนะน ำ
ของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  
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11. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ระบุถึงพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ที่ใช้ในปัจจุบัน คือพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 โดยมีกฎหมำยระดับรองลงมำ ได้แก่ กฎกระทรวง 19 ฉบับ ประกำศ 
33 ฉบับ และระเบียบ 10 ฉบับ 

11.1 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 

1) เหตุผลในการออกกฎหมาย เนื่องจำกในปัจจุบันมีกำรน ำเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ สำรเคมี และสำรเคมีอันตรำยมำใช้ในกระบวนกำรผลิต กำรก่อสร้ำง และบริกำร แต่ขำดกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจควบคู่กันไป ท ำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงำนในด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรท ำงำน จนถึงแก่บำดเจ็บ พิกำร ทุพพลภำพ 
เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจำกกำรท ำงำนซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีควำมรุนแรงขึ้นด้วย ประกอบกับ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 มีหลักกำรส่วนใหญ่เป็นเรื่องกำรคุ้มครองแรงงำนทั่วไปและมี
ขอบเขตจ ำกัดไม่สำมำรถก ำหนดกลไกและมำตรกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ดังนั้น 
เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงมำตรกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล และบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนอย่ำงเหมำะสม ส ำหรับป้องกัน สงวนรักษำทรัพยำกรบุคคลอันเป็นก ำลังส ำคัญของ
ชำติ สมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเป็นกำรเฉพำะ จึง
จ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

2) สาระส าคัญ ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน พ.ศ. 2554 พระรำชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่  รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค และ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น กิจกำรอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง โดยให้รำชกำรส่วนกลำง 
รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น และกิจกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง จัดให้มีมำตรฐำนในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนในหน่วยงำนของตน
ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

บทนิยามความหมายที่เกี่ยวข้อง 

“ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำ
หรือสภำพกำรท ำงำนซึ่งปลอดจำกเหตุอันจะท ำให้เกิดกำรประสบอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพ
อนำมัยอันเนื่องจำกกำรท ำงำนหรือเก่ียวกับกำรท ำงำน 

“นำยจ้ำง” หมำยควำมว่ำ นำยจ้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน และ 
ให้หมำยควำมรวมถึงผู้ประกอบกิจกำรซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมำท ำงำนหรือท ำผลประโยชน์ให้แก่หรือ 
ในสถำนประกอบกิจกำร ไม่ว่ำกำรท ำงำนหรือกำรท ำผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  
ในกระบวนกำรผลิตหรือธุรกิจในควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจกำรนั้นหรือไม่ก็ตำม 

“ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน และให้หมำยควำม
รวมถึงผู้ซึ่งได้รับควำมยินยอมให้ท ำงำนหรือท ำผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถำนประกอบกิจกำรของนำยจ้ำงไม่ว่ำ
จะเรียกชื่ออย่ำงไรก็ตำม 
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“ผู้บริหำร” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรในหน่วยงำนขึ้นไป 

“หัวหน้ำงำน” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงซึ่งท ำหน้ำที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชำ หรือสั่งให้ลูกจ้ำง
ท ำงำนตำมหน้ำที่ของหน่วยงำน 

“เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงซึ่งนำยจ้ำงแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

“สถำนประกอบกิจกำร” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนแต่ละแห่งของนำยจ้ำงที่มีลูกจ้ำงท ำงำน 
อยู่ในหน่วยงำน 

หมวด 1 บททั่วไป ให้นำยจ้ำงมีหน้ำที่จัดและดูแลสถำนประกอบกิจกำรและลูกจ้ำงให้มีสภำพ 
กำรท ำงำนและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน  
กำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงมิให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ และสุขภำพอนำมัย ให้ลูกจ้ำงมีหน้ำที่
ให้ควำมร่วมมือกับนำยจ้ำงในกำรด ำเนินกำรและส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำงและสถำนประกอบกิจกำร ก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องด ำเนินกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ให้นำยจ้ำงเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรนั้น 

หมวด 2 การบริหาร การจัดการ และการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้นำยจ้ำงบริหำร จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ให้นำยจ้ำงจัดท ำเอกสำรหรือ
รำยงำนใด โดยมีกำรตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ให้ลูกจ้ำง  
มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมมำตรฐำน
ที่ก ำหนด  

บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะให้บริกำรในกำรตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง 
ประเมินควำมเสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้ค ำปรึกษำเพ่ือส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวง จะต้องขึ้นทะเบียนต่อส ำนักควำมปลอดภัย
แรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน โดยคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน กำรขึ้นทะเบียน กำรออก  
ใบแทนกำรขึ้นทะเบียน กำรเพิกถอนทะเบียน กำรก ำหนดค่ำบริกำร และวิธีกำรให้บริกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน บุคลำกร หน่วยงำน หรือคณะบุคคล 
เพ่ือด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนและบุคลำกร
จะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ในกรณีที่นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในสภำพกำรท ำงำน
หรือสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่อำจท ำให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพอนำมัย  
ให้นำยจ้ำงแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบถึงอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนและแจกคู่มือปฏิบัติงำนให้ลูกจ้ำง  
ทุกคนก่อนที่ลูกจ้ำงจะเข้ำท ำงำน เปลี่ยนงำน หรือเปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน ให้นำยจ้ำงจัดให้ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน 
และลูกจ้ำงทุกคนได้รับกำรฝึกอบรมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือให้
บริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนได้อย่ำง
ปลอดภัย ในกรณีที่นำยจ้ำงรับลูกจ้ำงเข้ำท ำงำน เปลี่ยนงำน เปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ ซึ่งอำจท ำให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพอนำมัย ให้นำยจ้ำงจัดให้มี
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กำรฝึกอบรมลูกจ้ำงทุกคนก่อนกำรเริ่มท ำงำน โดยกำรฝึกอบรม ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด 

ให้นำยจ้ำงติดประกำศสัญลักษณ์เตือนอันตรำยและเครื่องหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน รวมทั้งข้อควำมแสดงสิทธิและหน้ำที่ของนำยจ้ำงและลูกจ้ำง
ตำมท่ีอธิบดีประกำศก ำหนดในที่ที่เห็นได้ง่ำย ณ สถำนประกอบกิจกำร 

ลูกจ้ำงมีหน้ำที่ดูแลสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให้
เกิดควำมปลอดภัยต่อชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ และสุขภำพอนำมัย โดยค ำนึงถึงสภำพของงำนและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
ในกรณีที่ลูกจ้ำงทรำบถึงข้อบกพร่องหรือกำรช ำรุดเสียหำย และไม่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยตนเองให้แจ้งต่อ
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน หัวหน้ำงำน หรือผู้บริหำร และให้เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
หัวหน้ำงำน หรือผู้บริหำร แจ้งเป็นหนังสือต่อนำยจ้ำงโดยไม่ชักช้ำ ในกรณีท่ีหัวหน้ำงำนทรำบถึงข้อบกพร่องหรือ
กำรช ำรุดเสียหำยซึ่งอำจท ำให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพอนำมัย ต้องด ำเนินกำร
ป้องกันอันตรำยนั้นภำยในขอบเขตที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมำยทันทีที่ทรำบ กรณีไม่อำจด ำเนินกำรได้ ให้
แจ้งผู้บริหำรหรือนำยจ้ำงด ำเนินกำรแก้ไขโดยไม่ชักช้ำ 

นำยจ้ำงมีหน้ำที่ต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้ำงสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่
ได้มำตรฐำนตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด ลูกจ้ำงมีหน้ำที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลและ
ดูแลรักษำอุปกรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมสภำพและลักษณะของงำนตลอดระยะเวลำท ำงำน  
ในกรณีที่ลูกจ้ำงไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่ำว ให้นำยจ้ำงสั่งให้ลูกจ้ำงหยุดกำรท ำงำนนั้นจนกว่ำลูกจ้ำงจะสวมใส่
อุปกรณ์ดังกล่ำว 

หมวด 3 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำน” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงำน เป็นประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดี
กรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และอธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เป็นกรรมกำร กับผู้แทน
ฝ่ำยนำยจ้ำงและผู้แทนฝ่ำยลูกจ้ำง ฝ่ำยละ 8 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 5 คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมกำร 
โดยคณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำย แผนงำน หรือมำตรกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรออก
กฎกระทรวง ประกำศ และระเบียบ เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ควำมเห็นแก่หน่วยงำนของรัฐ
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน วินิจฉัยอุทธรณ์ และ
ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่พระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหรือ
ตำมท่ีรัฐมนตรีมอบหมำย 

หมวด 4 การควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรด ำเนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ให้นำยจ้ำงด ำเนินกำรจัดให้มีกำรประเมิน
อันตรำย ศึกษำผลกระทบของสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่มีผลต่อลูกจ้ำง จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและจัดท ำแผนกำรควบคุมดูแลลูกจ้ำงและสถำน
ประกอบกิจกำร และส่งผลกำรประเมินอันตรำย กำรศึกษำผลกระทบ แผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรควบคุม
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย 
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ในกรณีที่สถำนประกอบกิจกำรใดเกิดอุบัติภัยร้ำยแรง หรือลูกจ้ำงประสบอันตรำยจำก 
กำรท ำงำน ให้นำยจ้ำงด ำเนินกำร กรณีที่ลูกจ้ำงเสียชีวิต ให้นำยจ้ำงแจ้งต่อพนักงำนตรวจควำมปลอดภัยในทันที
ที่ทรำบโดยโทรศัพท์ โทรสำร หรือวิธีอ่ืนใดที่มีรำยละเอียดพอสมควร และให้แจ้งรำยละเอียดและสำเหตุเป็น
หนังสือภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกจ้ำงเสียชีวิต กรณีที่สถำนประกอบกิจกำรได้รับควำมเสียหำยหรือต้องหยุด
กำรผลิต หรือมีบุคคลในสถำนประกอบกิจกำรประสบอันตรำยหรือได้รับควำมเสียหำย อันเนื่องมำจำกเพลิงไหม้ 
กำรระเบิด สำรเคมีรั่วไหล หรืออุบัติภัยร้ำยแรงอ่ืน ให้นำยจ้ำงแจ้งต่อพนักงำนตรวจควำมปลอดภัยในทันที 
ที่ทรำบโดยโทรศัพท์  โทรสำร หรือวิธี อ่ืนใด และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสำเหตุอันตรำยที่ เกิดขึ้น  
ควำมเสียหำย กำรแก้ไขและวิธีกำรป้องกันกำรเกิดซ้ ำอีกภำยใน 7 วันนับแต่วันเกิดเหตุ กรณีที่มีลูกจ้ำงประสบ
อันตรำย หรือเจ็บป่วยตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินทดแทน เมื่อนำยจ้ำงแจ้งกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยต่อ
ส ำนักงำนประกันสังคมตำมกฎหมำยดังกล่ำวแล้ว ให้นำยจ้ำงส่งส ำเนำหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงำนตรวจ  
ควำมปลอดภัยภำยใน 7 วันด้วย 

หมวด 5 พนักงานตรวจความปลอดภัย  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้  
ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยมีอ ำนำจ เข้ำไปในสถำนประกอบกิจกำรหรือส ำนักงำนของนำยจ้ำงในเวลำท ำ
กำรหรือเมื่อเกิดอุบัติภัย ตรวจสอบหรือบันทึกภำพและเสียงเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่เกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ใช้เครื่องมือในกำรตรวจวัดหรือตรวจสอบ
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในสถำนประกอบกิจกำร เก็บตัวอย่ำงของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ มำเพ่ือกำรวิเครำะห์
เกี่ยวกับควำมปลอดภัย สอบถำมข้อเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ ภำยในขอบเขตอ ำนำจและเรียกบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องและเสนอแนะมำตรกำรป้องกัน
อันตรำยต่ออธิบดีโดยเร็ว 

ในกรณีที่พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยพบว่ำ นำยจ้ำง ลูกจ้ำง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใดฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือพบว่ำสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำน อำคำร สถำนที่  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้ำงใช้จะก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้ำง  
ให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยมีอ ำนำจสั่งให้ผู้นั้นหยุดกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือเหมำะสมภำยในระยะเวลำ 30 วัน  ถ้ำมีเหตุจ ำเป็นไม่อำจด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำ
ดังกล่ำวได้ พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยอำจขยำยระยะเวลำออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วันนับแต่วันที่
ครบก ำหนดเวลำดังกล่ำว 

หมวด 6 กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้จัดตั้ง
กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเรียกว่ำ “กองทุนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ กองทุน ประกอบด้วย เงินทุนประเดิมที่รัฐบำลจัดสรรให้  
เงินรำยปีที่ได้รับกำรจัดสรรจำกกองทุนเงินทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินทดแทน เงินค่ำปรับที่ได้จำกกำร
ลงโทษผู้กระท ำผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ ผลประโยชน์
ที่ได้จำกเงินของกองทุน ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียน ดอกผลที่เกิดจำกเงินหรือ
ทรัพย์สินของกองทุน และรำยได้อ่ืน ๆ 
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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หมวด  7 สถาบั นส่ ง เสริมความปลอดภั ย  อาชี วอนามัย  และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน ให้มีสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และมีอ ำนำจหน้ำที่
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พัฒนำและ
สนับสนุนกำรจัดท ำมำตรฐำนเพ่ือส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ด ำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด ำเนินงำนกับหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของภำครัฐและเอกชน จัดให้มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและด้ำนวิชำกำร 

หมวด 8 บทก าหนดโทษ นำยจ้ำงผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ 8 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บำท หรือทั้งจ ำ 
ทั้งปรับ 

ผู้ใดมีหน้ำที่ในกำรรับรอง หรือตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน หรือรำยงำนตำมกฎกระทรวงที่ออก
ตำมมำตรำ 8 วรรคสอง กรอกข้อควำมอันเป็นเท็จในกำรรับรองหรือตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนหรือรำยงำน 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ผู้ใดให้บริกำรตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินควำมเสี่ยง จัดฝึกอบรม หรือ 
ให้ค ำปรึกษำโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำมมำตรำ 9 หรือไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 11 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

นำยจ้ำงผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 13, 16, 32 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  6 เดือน หรือปรับ 
ไม่เกิน 200,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ นำยจ้ำงผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 14, 34 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน  
50,000 บำท 

นำยจ้ำงผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 15, 17 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ นำยจ้ำงผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 18 วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุก 
ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 18 วรรคสอง ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ผู้ใดขัดขวำงกำรด ำเนินกำรของนำยจ้ำงตำมมำตรำ 19 หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมำยตำมมำตรำ 37 วรรคหนึ่ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 22 วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ 23 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  3 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ผู้ใดกระท ำกำรเป็นผู้ช ำนำญกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำนโดยไม่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ 33 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
200,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
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ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตำมมำตรำ 35หรือมำตรำ 36 วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บำท 
หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตำมมำตรำ 36 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพ่ือให้สิ่งที่พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย 
สั่งให้ระงับกำรใช้หรือผูกมัดประทับตรำไว้กลับใช้งำนได้อีกระหว่ำงกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนตรวจ  
ควำมปลอดภัยตำมมำตรำ 36 วรรคสอง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 800,000 บำท หรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับอีกเป็นรำยวันไม่เกินวันละ 5,000 บำทจนกว่ำจะด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง 

ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจำก 
กำรสั่งกำร หรือกำรกระท ำของบุคคลใด หรือเกิดจำกกำรไม่สั่งกำร หรือไม่กระท ำกำรอันเป็นหน้ำที่ที่ต้องกระท ำ
ของกรรมกำรผู้จัดกำรหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตำมที่
บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ ด้วย 

ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวกับกิจกำรของนำยจ้ำงอันเป็นข้อเท็จจริงที่ปกติวิสัยของ
นำยจ้ำงจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งผู้นั้นได้หรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่ำวมำเนื่องจำกกำรปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 40,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ เว้นแต่
เป็นกำรเปิดเผยในกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประโยชน์แห่งพระรำชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์แก่กำรคุ้มครอง
แรงงำน กำรแรงงำนสัมพันธ์ หรือกำรสอบสวนหรือพิจำรณำคดี 

บทเฉพาะกาล ในวำระเริ่มแรก ให้คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน 180 วันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในระหว่ำง 
ที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกำศ หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้น ำกฎกระทรวงที่ ออก
ตำมควำมในหมวด 8 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำนรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนตรวจควำมปลอดภัย กับออกกฎกระทรวง ประกำศ และ
ระเบียบ เพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำย
พระรำชบัญญัตินี้ และยกเว้นค่ำธรรมเนียม 

4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ นำยจ้ำงและลูกจ้ำงตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน 
 

11.2 กฎกระทรวง 

1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.  2555  
(ฉบับ Update ล่าสุด) ก ำหนดให้นำยจ้ำงจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบกิจกำร 
ตำมกฎกระทรวงนี้  และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำง 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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มีประสิทธิภำพและปลอดภัย ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำงจัดท ำป้ำยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ  
กำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และปิดประกำศให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน ในสถำนประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำง
ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ให้นำยจ้ำงจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยกำรตรวจตรำ กำรอบรม  
กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ และกำรบรรเทำทุกข์ 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเส้นทำงหนีไฟทุกชั้นของ
อำคำรอย่ำงน้อยชั้นละ 2 เส้นทำงซึ่งสำมำรถอพยพลูกจ้ำงที่ท ำงำนในเวลำเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้
โดยปลอดภัยภำยในเวลำไม่เกิน 5 นำที เส้นทำงหนีไฟจำกจุดที่ลูกจ้ำงท ำงำนไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปรำศจำก  
สิ่งกีดขวำง ประตูที่ใช้ในเส้นทำงหนีไฟต้องท ำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่  
บำนประตูเปิดออกไปตำมทิศทำงของกำรหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บำนประตูปิดได้เอง ห้ำมใช้ประตู
เลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ำมปิดตำย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ำมโซ่ หรือท ำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่
มีลูกจ้ำงท ำงำน 

สถำนประกอบกิจกำรที่มีอำคำรตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป หรือมี พ้ื นที่ประกอบกิจกำรตั้งแต่  
300 ตำรำงเมตรขึ้นไป ให้นำยจ้ำงจัดให้มีระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถำนประกอบกิจกำรทุกชั้น โดยให้
มีระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุ
อัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพ่ือให้อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท ำงำน อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ต้องสำมำรถส่งเสียงหรือสัญญำณให้ทุกคนภำยในอำคำรได้ยินหรือทรำบอย่ำงทั่วถึงเพ่ือกำรหนีไฟ 
อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน เข้ำถึงได้ง่ำย หรืออยู่ในเส้นทำงหนีไฟ โดยติดตั้งห่ำงจำก
จุดที่ลูกจ้ำงท ำงำนไม่เกิน 30 เมตร เสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในกำรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญำณที่
แตกต่ำงไปจำกเสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในสถำนประกอบกิจกำร กิจกำรโรงพยำบำลหรือสถำนที่ห้ำมใช้เสียงหรือ
ใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมำตรกำรอื่นใด เช่น สัญญำณไฟ หรือรหัส ที่สำมำรถแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรม
สถำนแห่งประเทศไทย หรือมำตรฐำนอื่นที่อธิบดีก ำหนด 

การดับเพลิง ให้นำยจ้ำงจัดให้มีระบบน้ ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในกำรดับเพลิง 
ที่สำมำรถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่ำงเพียงพอในทุกส่วนของอำคำร อย่ำงน้อยให้ประกอบด้วย ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ ำ
ดับเพลิงของทำงรำชกำรในบริเวณที่สถำนประกอบกิจกำรตั้งอยู่หรือมีแต่ปริมำณน้ ำไม่เพียงพอ ให้จัดเตรียมน้ ำ
ส ำรองไว้ใช้ในกำรดับเพลิงโดยต้องมีอัตรำส่วนปริมำณน้ ำที่ส ำรองต่อพ้ืนที่อำคำร ส ำหรับกรณีที่นำยจ้ำงมีอำคำร
หลำยหลังตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน อำจจัดเตรียมน้ ำส ำรองไว้ในปริมำณที่ใช้กับอำคำรที่มีพ้ืนที่มำกท่ีสุดเพียงหลัง
เดียวก็ได้ ระบบกำรส่งน้ ำ ที่เก็บกักน้ ำ เครื่องสูบน้ ำดับเพลิง และกำรติดตั้ ง จะต้องได้รับกำรตรวจสอบและ
รับรองจำกวิศวกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร และต้องมีกำรป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยจำกเพลิงไหม้ 
ยำนพำหนะ หรือสิ่งอ่ืน ข้อต่อท่อรับน้ ำดับเพลิงเข้ำอำคำรและข้อต่อส่งน้ ำภำยในอำคำรจะต้องเป็นระบบ
เดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทำงรำชกำรในท้องถิ่น หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่ำงข้อต่อที่ใช้กับ
หน่วยดับเพลิงของทำงรำชกำรในท้องถิ่นนั้น และต้องอยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี ทั้งในกำรติดตั้งต้องมีสิ่งป้องกัน
ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นจำกยำนพำหนะหรือสิ่งอ่ืน ข้อต่อสำยส่งน้ ำดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะต้ องเป็น
ระบบเดียวกับท่ีใช้ในหน่วยดับเพลิงของทำงรำชกำรในท้องถิ่นนั้น ซึ่งสำมำรถต่อเข้ำด้วยกันได้หรือต้องมีอุปกรณ์
ที่จะช่วยสวมระหว่ำงข้อต่อหรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่ำว สำยส่งน้ ำดับเพลิงต้องมีควำมยำวหรือต่อกันให้มี  
ควำมยำวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ได้ 
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การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน  ให้นำยจ้ำงป้องกัน
อัคคีภัยจำกแหล่งก่อเกิดกำรกระจำยตัวของควำมร้อน กระแสไฟฟ้ำลัดวงจร ให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ เพ่ือมิให้เกิดลูกไฟหรือเขม่ำ ไฟกระเด็นถูก
วัตถุที่ติดไฟได้ กำรแผ่รังสี กำรน ำหรือกำรพำควำมร้อนจำกแหล่งก ำเนิดควำมร้อนสูงไปสู่วัตถุที่ติดไฟได้ง่ำย  
กำรเสียดสีหรือเสียดทำนของเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เกิดประกำยไฟหรือควำมร้อนสูงที่อำจท ำให้เกิด  
กำรลุกไหม้ได้ กำรสะสมของไฟฟ้ำสถิต โดยต่อสำยดินกับถังหรือท่อน้ ำมันเชื้อเพลิง สำรเคมี หรือของเหลวไวไฟ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ กำรเชื่อมหรือตัดโลหะ ซึ่งเป็น
แหล่งควำมร้อนสูงที่อำจท ำให้เกิดกำรลุกไหม้ได้ กำรสะสมควำมร้อนของปล่องระบำยควัน 

วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด ในกรณีที่นำยจ้ำงมี เก็บ หรือขนถ่ำยวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงปลอดภัยเพ่ือป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย  ทั้ งนี้  ให้ เป็นไปตำมกฎหมำยเกี่ยวกับ 
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย วัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด กำรเก็บถังก๊ำซชนิดเคลื่อนย้ำย
ได้ชนิดของเหลว ให้นำยจ้ำงปฏิบัติ ในกรณีที่เก็บถังก๊ำซไว้ภำยนอกอำคำร ต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่งที่มีกำรป้องกัน
ควำมร้อนมิให้มีอุณหภูมิสูงกว่ำที่ผู้ผลิตก ำหนดไว้ และมีสิ่งป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นจำกยำนพำหนะหรือ
สิ่งอ่ืน ในกรณีที่เก็บถังก๊ำซไว้ภำยในอำคำร ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังท ำด้วยวัสดุทนไฟและมีกำรระบำย
หรือถ่ำยเทอำกำศได้ดี มีระบบตรวจจับก๊ำซอัตโนมัติ ปริมำณเก็บรวมกันแห่งละไม่เกิน  2,000 ลิตร โดยแต่ละ
แห่งจะต้องห่ำงกันไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร ห้ำมเก็บถังก๊ำซไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่ำย และต้องมีโซ่หรือวัตถุอ่ืน  
ในลักษณะเดียวกันรัดถังกันล้ม ติดตั้งฝำครอบหัวถัง เพ่ือควำมปลอดภัยในขณะที่เคลื่อนย้ำยหรือจัดเก็บ 

2) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง   

พ.ศ. 2563 ก ำหนดให้งำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ งำนที่ลูกจ้ำงท ำเกี่ยวกับ  สำรเคมีอันตรำยตำมที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด จุลชีวันเป็นพิษที่อำจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รำ หรือสำรชีวภำพอ่ืน กัมมันตภำพรังสี  
ควำมร้อน ควำมเย็น ควำมสั่นสะเทือน ควำมกดดันบรรยำกำศ แสง หรือเสียง สภำพแวดล้อมอ่ืนที่อำจเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพของลูกจ้ำง เช่น ฝุ่นฝ้ำย ฝุ่นไม้ ไอควันจำกกำรเผำไหม้ 

ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง โดยกำรตรวจสุขภำพ
ลูกจ้ำงครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภำยใน 30 วันนับแต่วันที่รับลูกจ้ำงเข้ำท ำงำน และจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำง  
ครั้งต่อไปอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ลักษณะหรือสภำพของงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่มีควำมจ ำเป็นต้อง
ตรวจสุขภำพตำมระยะเวลำอ่ืนตำมผลกำรตรวจสุขภำพ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำง  
ตำมระยะเวลำนั้น ในกรณีที่นำยจ้ำงเปลี่ยนงำนที่มีปัจจัยเสี่ยงของลูกจ้ำงแตกต่ำงไปจำกเดิม ให้นำยจ้ำงจัดให้มี
กำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงทุกครั้งให้เสร็จสิ้นภำยใน 30 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนงำน ในกรณีที่ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำน
เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหยุดงำนตั้งแต่ 30 วันท ำงำนติดต่อกันขึ้นไป เนื่องจำกประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ ก่อนให้ลูกจ้ำงกลับเข้ำท ำงำน  ให้นำยจ้ำงขอควำมเห็นจำกแพทย์ผู้รักษำหรือแพทย์ประจ ำ 
สถำนประกอบกิจกำร  

กำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ให้แพทย์ผู้ตรวจบันทึกรำยละเอียด
เกี่ยวกับผลกำรตรวจสุขภำพ โดยให้ระบุควำมเห็นที่บ่งบอกถึงสภำวะสุขภำพของลูกจ้ำงที่มีผลกระทบหรือ  
เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนหรือลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำยของลูกจ้ำง พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อและวันที่ตรวจ
หรือให้ควำมเห็นนั้นด้วย บันทึกผลกำรตรวจสุขภำพ แพทย์ผู้ตรวจจะจัดท ำในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
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ให้นำยจ้ำงจัดให้มีสมุดสุขภำพประจ ำตัวของลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตำมแบบ  
ที่อธิบดีประกำศก ำหนด และให้นำยจ้ำงบันทึกผลกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงในสมุดสุขภำพประจ ำตัวของลูกจ้ำง
ตำมผลกำรตรวจของแพทย์ทุกครั้งที่มีกำรตรวจสุขภำพ สมุดสุขภำพ นำยจ้ำงจะจัดท ำในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยให้เก็บไว้ ณ สถำนประกอบกิจกำรของนำยจ้ำงไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับแต่วันสิ้นสุดของกำรจ้ำงแต่ละรำย  
เว้นแต่ผลกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อำจท ำให้เกิดโรคมะเร็งจำกกำรท ำงำนตำม
ประกำศกระทรวงแรงงำนว่ำด้วยกำรก ำหนดชนิดของโรคที่เกิดขึ้นตำมลักษณะหรือสภำพของงำนหรือเนื่องจำก
กำรท ำงำนให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 10 ปีนับแต่วันสิ้นสุดของกำรจ้ำงแต่ละรำย 

ให้นำยจ้ำงแจ้งผลกำรตรวจสุขภำพให้แก่ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทรำบภำยใน
ระยะเวลำ ดังต่อไปนี้ กรณีผลกำรตรวจสุขภำพผิดปกติ ให้แจ้งแก่ลูกจ้ำงผู้นั้นภำยใน 30 นับแต่วันที่ทรำบผล
กำรตรวจ กรณีผลกำรตรวจสุขภำพปกติ ให้แจ้งแก่ลูกจ้ำงผู้นั้นภำยใน 7 วันนับแต่ วันที่ทรำบผลกำรตรวจ  
ในกรณีที่พบผลกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงผิดปกติหรือลูกจ้ำงนั้นมีอำกำรหรือเจ็บป่วย
เนื่องจำกกำรท ำงำน ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงดังกล่ำวได้รับกำรรักษำพยำบำลทันทีและให้ตรวจสอบหำสำเหตุ
ควำมผิดปกติเพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกัน ให้นำยจ้ำงส่งผลกำรตรวจสุขภำพลูกจ้ำงที่ผิดปกติหรือที่มีอำกำรหรือ
เจ็บป่ วยเนื่ องจำกกำรท ำงำน กำรให้กำรรักษำพยำบำล และกำรป้องกันแก้ ไขต่อพนักงำนตรวจ  
ควำมปลอดภัย ตำมแบบและวิธีกำรที่อธิบดีประกำศก ำหนดภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ทรำบควำมผิดปกติหรือ
กำรเจ็บป่วยของลูกจ้ำง 

3) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 (ฉบับ Update ล่าสุด) บังคับใช้แก่กิจกำรหรือสถำนประกอบ
กิจกำร ดังต่อไปนี้ กำรท ำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจกำรปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี กำรท ำ ผลิต ไฟฟ้ำหรือพลังงำน 

กำรก่อสร้ำงอำคำร สนำมบิน ทำงรถไฟ ทำงรถรำง ทำงรถใต้ดิน ท่ำเรือ อู่เรือ สะพำนเทียบเรือ ทำงน้ ำ ถนน 
เขื่อน อุโมงค์ สะพำน ท่อระบำย ท่อน้ ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้ำ ก๊ำซหรือประปำ  กำรขนส่งคนโดยสำรหรือ
สินค้ำโดยทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ และรวมทั้งกำรบรรทุกขนถ่ำยสินค้ำ สถำนีบริกำรหรือจ ำหน่ำยน้ ำมัน
เชื้อเพลิงหรือก๊ำซ โรงแรมห้ำงสรรพสินค้ำ สถำนพยำบำล สถำบันทำงกำรเงิน สถำนตรวจทดสอบทำงกำยภำพ 

สถำนบริกำรบันเทิง นันทนำกำร หรือกำรกีฬำ  สถำนปฏิบัติกำรทำงเคมีหรือชีวภำพ และกิจกำรอ่ืนตำมที่
กระทรวงแรงงำนก ำหนด 

ให้นำยจ้ำงจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนไว้ในสถำนประกอบ
กิจกำร ข้อบังคับ ว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน อย่ำงน้อยต้องก ำหนดขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน  
ที่ปลอดภัยเพ่ือควบคุมมิให้มีกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำน ทั้งนี้ นำยจ้ำงต้องจัดให้มี
กำรอบรมและฝึกปฏิบัติจนกว่ำลูกจ้ำงจะสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องปลอดภัยรวมทั้งจัดวำงระบบควบคุม 
ก ำกับ ดูแล โดยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่รับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนทุกระดับ ในกรณี 
ที่นำยจ้ำงรับลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนใหม่ หรือให้ลูกจ้ำงท ำงำนในลักษณะหรือสภำพของงำนที่แตกต่ำงไปจำกเดิม 
อันอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของลูกจ้ำง ให้นำยจ้ำงจัดกำรอบรมลูกจ้ำงให้มีควำมรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ
และคู่มือก่อนกำรปฏิบัติงำน 

ให้นำยจ้ำงในสถำนประกอบกิจกำร แต่งตั้ งลูกจ้ำงระดับหัวหน้ำงำนเป็นเจ้ำหน้ำที่ 
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำนของสถำนประกอบกิจกำร โดยผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่อธิบดีประกำศก ำหนด โดยมีหน้ำที่ก ำกับ ดูแล ให้ลูกจ้ำงในหน่วยงำนที่รับผิดชอบปฏิบัติตำม
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ข้อบังคับและคู่มือ วิเครำะห์งำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพ่ือค้นหำควำมเสี่ยงหรืออันตรำยเบื้องต้น โดยอำจ
ร่วมด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชำชีพ 
สอนวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องแก่ลูกจ้ำงในหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน 
ตรวจสอบสภำพกำรท ำงำน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงำน
ประจ ำวัน ก ำกับ ดูแล กำรใช้อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้ำงในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
รำยงำนกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญ อันเนื่องจำกกำรท ำงำนของลูกจ้ำง
ต่อนำยจ้ำง และแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับเทคนิคระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับ
วิชำชีพ ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรที่มีหน่วยงำนควำมปลอดภัย ให้แจ้งต่อหน่วยงำนควำมปลอดภัยทันที  
ที่เกิดเหตุ ตรวจสอบหำสำเหตุกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญอันเนื่องจำก
กำรท ำงำนของลูกจ้ำงร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับ
วิชำชีพ และรำยงำนผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อนำยจ้ำงโดยไม่ชักช้ำ ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอ่ืนตำมที่ เจ้ำหน้ำที่  
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับบริหำรมอบหมำย 

4) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ก ำหนดให้กำรท ำงำน
เกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย ได้แก่ กำรกระท ำใด ๆ ซึ่งอำจท ำให้ลูกจ้ำงได้รับสำรเคมีอันตรำย เช่น กำรผลิต  
กำรติดฉลำก กำรห่อหุ้ม กำรเคลื่อนย้ำย กำรเก็บรักษำ กำรถ่ำยเท กำรขนถ่ำย กำรขนส่ง กำรก ำจัด กำรท ำลำย 
กำรเก็บสำรเคมีอันตรำยที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งกำรบ ำรุงรักษำ กำรซ่อมแซม และกำรท ำควำมสะอำดเครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจนภำชนะบรรจุสำรเคมีอันตรำย 

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย ให้นำยจ้ำงที่มีสำรเคมีอันตรำยอยู่ในครอบครอง
จัดท ำบัญชีรำยชื่อสำรเคมีอันตรำยและรำยละเอียดข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมีอันตรำยตำมแบบที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด พร้อมทั้งแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีสำรเคมีอันตรำยอยู่
ในครอบครอง และนำยจ้ำงมีหน้ำที่แจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบและอธิบำยให้ลูกจ้ำงเข้ำใจข้อมูลควำมปลอดภัยของ
สำรเคมีอันตรำยที่อยู่ในครอบครองของนำยจ้ำง ข้อควำมและเครื่องหมำยต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในเอกสำร คู่มือ 
ฉลำก ป้ำย หรือข่ำวสำรที่เก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูลต่ำง ๆ ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ฉลากและป้าย ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรปิดฉลำกท่ีเป็นภำษำไทยมีขนำดใหญ่พอสมควร อ่ำนง่ำย 
คงทน ไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภำชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสำรเคมีอันตรำย และฉลำกนั้นอย่ำงน้อยต้องมี
รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำร ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อสำรเคมีอันตรำย รูปสัญลักษณ์ ค ำสัญญำณ ข้อควำมแสดง
อันตรำย ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรำย ในกรณีที่ไม่สำมำรถปิดฉลำกตำมวรรคหนึ่งได้เนื่องจำก
ขนำดหรือลักษณะของหีบห่อบรรจุภัณฑ์ภำชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสำรเคมีอันตรำย ให้นำยจ้ำงก ำหนด
วิธีกำรที่มีประสิทธิภำพเพ่ือแสดงให้ลูกจ้ำงได้รู้ถึงรำยละเอียดของสำรเคมีอันตรำยตำมวรรคหนึ่ง ณ บริเวณ  
ที่มีกำรท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำยนั้น และนำยจ้ำงต้องจัดให้มีป้ำยห้ำม ป้ำยให้ปฏิบัติ หรือป้ำยเตือน  
ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำยไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน ณ สถำนที่ท ำงำนของลูกจ้ำง 

การคุ้มครองความปลอดภัย ในบริเวณที่ลูกจ้ำงท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำย ให้นำยจ้ำง 
จัดให้มีสภำพและคุณลักษณะ ถูกสุขลักษณะ สะอำด และเป็นระเบียบเรียบร้อย พ้ืนที่ปฏิบัติงำนต้องเรียบ 
สม่ ำเสมอ ไม่ลื่น และไม่มีวัสดุเกะกะกีดขวำงทำงเดิน มีระบบระบำยอำกำศแบบทั่วไป หรือแบบที่ท ำให้สำรเคมี
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อันตรำยเจือจำง หรือแบบที่มีเครื่องดูดอำกำศเฉพำะที่ ที่เหมำะสมกับประเภทของสำรเคมีอันตรำย โดยให้มี
ออกซิเจนในบรรยำกำศไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 19.5 โดยปริมำตร มีระบบป้องกันและก ำจัดอำกำศเสียโดยใช้ระบบ
ระบำยอำกำศเฉพำะที่ ระบบเปียก กำรปิดคลุม หรือระบบอ่ืน เพ่ือมิให้มีสำรเคมีอันตรำยในบรรยำกำศ 
เกินปริมำณที่ก ำหนด และป้องกันมิให้อำกำศที่ระบำยออกไปเป็นอันตรำยต่อผู้อ่ืน ให้ลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับ
สำรเคมีอันตรำยใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย ในกรณีที่ลูกจ้ำงไม่ใช้หรือไม่สวมใส่อุปกรณ์นั้น 
ให้นำยจ้ำงสั่งลูกจ้ำงหยุดกำรท ำงำนทันที จนกว่ำลูกจ้ำงจะได้ใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่ำว นำยจ้ำงต้องดูแล
สถำนที่ท ำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอันตรำยและตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยที่จัดไว้ ให้สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัยตลอดเวลำ 

การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย ให้นำยจ้ำงจัดสถำนที่เก็บรักษำ
สำรเคมีอันตรำยให้มีสภำพและคุณลักษณะต้องสำมำรถทนไฟได้ไม่น้อยกว่ำ 60 นำที เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
สถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอันตรำยที่มีคุณสมบัติเป็นตัวท ำปฏิกิริยำที่รุนแรง เป็นตัวเพ่ิมออกซิ เจน หรือไวไฟ 
ซึ่งอำจท ำให้เกิดกำรระเบิดหรือไฟไหม้ต้องสำมำรถทนไฟได้ไม่น้อยกว่ำ 180 นำที หรือไม่น้อยกว่ำ 90 นำที  
หำกสถำนที่ดังกล่ำวมีระบบน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ มีพื้นเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่เปียก ไม่ลื่น สำมำรถรับน้ ำหนักได้ และ
ไม่ดูดซับสำรเคมีอันตรำย รวมทั้งต้องดูแลปรับปรุงสถำนที่มิให้ช ำรุด ผุ กร่อน และรักษำควำมสะอำดพ้ืนมิให้มี
เศษขยะ เศษวัสดุหรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง มีระยะห่ำงจำกอำคำรที่ลูกจ้ำงท ำงำนในระยะที่ปลอดภัยตำมที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด มีทำงเดินภำยในและภำยนอกกว้ำงเพียงพอที่จะน ำเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงมำใช้ได้อย่ำง
สะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวำง และให้มีมำตรกำรเพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยตลอดทำง มีทำงเข้ำออกสถำนที่เก็บรักษำ
สำรเคมีอันตรำยไม่น้อยกว่ำสองทำง ใช้ประตูทนไฟและเป็นชนิดเปิดออกสู่ภำยนอก และปิดกุญแจห้องทุกครั้ง
เมื่อไม่มีกำรปฏิบัติงำน มีระบบระบำยอำกำศที่เหมำะสม และเกิดควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนและ
จัดกำรป้องกันมิให้อำกำศที่ระบำยออกเป็นอันตรำยแก่ผู้อ่ืน และมีกำรป้องกันสำเหตุที่อำจท ำให้เกิดอัคคีภัย  
ในบริเวณสถำนที่เก็บรักษำสำรเคมีอันตรำย เช่น ประกำยไฟ เปลวไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ กำรเสียดสี ท่อร้อน  
กำรลุกไหม้ได้เอง เป็นต้น 

การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย หรือการขนส่ง ให้นำยจ้ำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขนถ่ำย เคลื่อนย้ำย 
หรือขนส่งสำรเคมีอันตรำย มีมำตรกำรป้องกันกำรฟุ้งกระจำยรวมทั้งกำรกระเด็น หก ล้น รั่ว ไหล หรือตกหล่น
ของสำรเคมีอันตรำย ตรวจสอบควำมพร้อมของลูกจ้ำงที่ขับยำนพำหนะ และยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนถ่ำย
เคลื่อนย้ำย หรือขนส่งสำรเคมีอันตรำยให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติงำนได้อย่ำงปลอดภัยและ  
ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้วยช จัดให้มีคู่มือหรือข้อปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำกรณีฉุกเฉินได้ 
อย่ำงปลอดภัยเป็นภำษำไทยเก็บไว้ในยำนพำหนะ พร้อมที่จะน ำไปใช้ได้ทันที และจัดให้มีกำรฝึกอบรมและ
ฝึกซ้อมวิธีกำรแก้ไขปัญหำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ลูกจ้ำงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกไว้เป็นหนังสือ พร้อมที่
จะให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ จัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดเคลื่อนย้ำยได้ที่มีคุณสมบัติสำมำรถ
ดับเพลิงจำกสำรเคมีอันตรำยตำมควำมเหมำะสม และจัดให้มีหน้ำกำกป้องกันสำรเคมีอันตรำยหรือเครื่องช่วย
หำยใจตำมควำมจ ำเป็นของชนิดสำรเคมีอันตรำย ติดไว้ในยำนพำหนะที่บรรทุกสำรเคมีอันตรำยอย่ำงเพียงพอ
พร้อมที่จะใช้ได้ทันที 

การจัดการและการก าจัด ให้นำยจ้ำงท ำควำมสะอำดหรือก ำจัดสำรเคมีอันตรำยที่หก รั่วไหล 
หรือไม่ใช้แล้วโดยวิธีที่ก ำหนดในข้อมูลควำมปลอดภัยตำมชนิดของสำรเคมีอันตรำยนั้น กำรก ำจัดกำกสำรเคมี
อันตรำยหรือสำรเคมีอันตรำยที่เสื่อมสภำพ อำจก ำจัดโดยกำรเผำ ฝัง หรือใช้สำรเคมี ด้วยวิธีกำรที่ปลอดภัยตำม
หลักวิชำกำร และเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ให้นำยจ้ำงปฏิบัติต่อหีบห่อ ภำชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้ม
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สำรเคมีอันตรำยที่ปนเปื้อนและไม่ต้องกำรใช้แล้ว ไม่ใช้บรรจุสิ่งของอ่ืน และควบคุมดูแลลูกจ้ำงมิให้น ำไปใช้
บรรจุสิ่งของอ่ืนด้วย เก็บรวบรวมไว้ในภำชนะหรือในที่ที่ปลอดภัยนอกบริเวณที่ลูกจ้ำงท ำงำน ก ำจัดโดยวิธีก ำร 
ที่ปลอดภัยและเหมำะสมกับชนิดของสำรเคมีอันตรำยและเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

5) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.  2559 
ก ำหนดให้สภำวะกำรท ำงำนคือ สภำวะแวดล้อมซึ่งปรำกฏอยู่ในบริเวณที่ท ำงำนของลูกจ้ำงซึ่งรวมถึงสภำพ 
ต่ำง ๆ ในบริเวณที่ท ำงำน เครื่องจักร อำคำร สถำนที่ กำรระบำยอำกำศ ควำมร้อน แสงสว่ำง เสียง ตลอดจน
สภำพและลักษณะกำรท ำงำนของลูกจ้ำงด้วย 

ความร้อน ให้นำยจ้ำงควบคุมและรักษำระดับควำมร้อนภำยในสถำนประกอบกิจกำรที่มี
ลูกจ้ำงท ำงำนอยู่มิให้เกินมำตรฐำน งำนที่ลูกจ้ำงท ำในลักษณะงำนเบำต้องมีมำตรฐำนระดับควำมร้อนไม่เกิน
ค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 34 องศำเซลเซียส งำนที่ลูกจ้ำงท ำในลักษณะงำนปำนกลำงต้องมีมำตรฐำน
ระดับควำมร้อนไม่เกินค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 32 องศำเซลเซียส งำนที่ลูกจ้ำงท ำในลักษณะงำนหนัก
ต้องมีมำตรฐำนระดับควำมร้อนไม่เกินค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 30 องศำเซลเซียส ในกรณีที ่ภำยใน 
สถำนประกอบกิจกำรมีแหล่งควำมร้อนที ่อำจเป็นอันตรำยให้นำยจ้ำงติดป้ำยหรือประกำศเตือนอันตรำย 
ในบริเวณดังกล่ำว โดยให้ลูกจ้ำงสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน 

แสงสว่าง นำยจ้ำงต้องจัดให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมเข้มของแสงสว่ำงไม่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนที่อธิบดีประกำศก ำหนด นำยจ้ำงต้องใช้หรือจัดให้มีฉำก แผ่นฟิล์มกรองแสง หรือมำตรกำรอ่ืน  
ที่เหมำะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจำกแหล่งก ำเนิดแสงหรือดวงอำทิตย์ที ่มี 
แสงจ้ำส่องเข้ำนัยน์ตำลูกจ้ำงโดยตรงในขณะท ำงำน ในกรณีที่ไม่อำจป้องกันได้ ต้องจัดให้ลูกจ้ำงสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดเวลำที่ท ำงำน ในกรณีที่ลูกจ้ำงต้องท ำงำนในสถำนที่มืด ทึบ และ  
คับแคบ เช่น ในถ้ ำ อุโมงค์ หรือในที่ที่มีลักษณะเช่นว่ำนั้น นำยจ้ำงต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส่องแสงสว่ำงที่เหมำะสม
แก่สภำพและลักษณะงำน โดยอำจเป็นชนิดที่ติดอยู่ในพ้ืนที่ท ำงำนหรือติดที่ตัวบุคคลได้ หำกไม่สำมำรถจัดหำ
หรือด ำเนินกำรได้ ต้องจัดให้ลูกจ้ำงสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 

เสียง นำยจ้ำงต้องควบคุมระดับเสียงมิให้ลูกจ้ำงได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถำนประกอบ
กิจกำรที่มีระดับเสียงสูงสุดของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกเกิน 140 เดซิเบล หรือได้รับสัมผัสเสียงที่มีระดับ
เสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ เกินกว่ำ 115 เดซิเบล นำยจ้ำงต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ยตลอดเวลำ
กำรท ำงำนในแต่ละวัน มิให้เกินมำตรฐำนตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด นำยจ้ำงต้องให้ลูกจ้ำงหยุดท ำงำนจนกว่ำ
จะได้ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับเสียงเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และให้นำยจ้ำงด ำเนินกำรปรับปรุงหรือ
แก้ไขทำงด้ำนวิศวกรรม โดยกำรควบคุมที่ต้นก ำเนิดของเสียงหรือทำงผ่ำนของเสียง หรือบริหำรจัดกำรเพ่ือ
ควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้ำงจะได้รับให้ไม่เกินมำตรฐำนที่ก ำหนด และจัดให้มีกำรปิดประกำศและเอกสำรหรือ
หลักฐำนในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่ำวไว้ เพ่ือให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยสำมำรถตรวจสอบ
ได้ 

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล นำยจ้ำงต้องจัดให้มีและดูแลให้ลูกจ้ำงใช้อุปกรณ์
คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะงำนตลอดเวลำที่ท ำงำน งำนที่มีระดับ  
ควำมร้อนเกินมำตรฐำนที่ก ำหนด ให้สวมใส่ชุดแต่งกำย รองเท้ำ และถุงมือ ส ำหรับป้องกันควำมร้อน งำนที่มี
แสงตรง หรือแสงสะท้อนจำกแหล่งก ำเนิดแสง หรือดวงอำทิตย์ที่มีแสงจ้ำส่องเข้ำนัยน์ตำโดยตรง ให้สวมใส่
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แว่นตำลดแสงหรือกระบังหน้ำลดแสง งำนที่ท ำในสถำนที่มืด ทึบ และคับแคบ ให้สวมใส่หมวกนิรภัยที่มีอุปกรณ์
ส่องแสงสว่ำง งำนที่มีระดับเสียงเกินมำตรฐำนที่ก ำหนด ให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง 

 

11.3 ประกาศ 

1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดแบบและวิธีการแจ้งการเกิด
อุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการท างาน และการส่งส าเนาหนังสือแจ้งการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยต่อส านักงานประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ 
ก ำหนดให้กำรแจ้งกำรเกิดอุบัติภัยร้ำยแรง หรือลูกจ้ำงประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำนและกำรส่งส ำเนำหนังสือ
แจ้งกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยต่อส ำนักงำนประกันสังคม นำยจ้ำงอำจด ำเนินกำรแจ้งหรือส่งโดยใช้แบบ
กำรแจ้งทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกกรณีกำรแจ้งรำยละเอียดและสำเหตุกรณีลูกจ้ำงเสียชีวิต หรือสำเหตุอันตรำย
ที่เกิดขึ้น ควำมเสียหำย กำรแก้ไข และวิธีกำรป้องกันกำรเกิดซ้ ำ กรณีที่สถำนประกอบกิจกำรได้รับควำม
เสียหำยหรือต้องหยุดกำรผลิต หรือมีบุคคลในสถำนประกอบกิจกำรประสบอันตรำยหรือได้รับควำมเสียหำย  
อันเนื่องมำจำกเพลิงไหม้ กำรระเบิด สำรเคมีรั่วไหล หรืออุบัติภัยร้ำยแรงอ่ืน และกำรส่งส ำเนำหนังสือแจ้ง 
กำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยต่อส ำนักงำนประกันสังคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินทดแทน นำยจ้ำงอำจส่ง
ส ำเนำหนังสือ ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ 

2) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ามาตรการ
อนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ก ำหนดให ้นำยจ้ำงจ ัดท ำมำตรกำรอน ุร ักษ ์กำรได ้ย ิน 
ในสถำนประกอบกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรในกรณีที่สภำวะกำรท ำงำนในสถำนประกอบกิจกำรมีระดับ
เสียงที่ลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ซึ่งอย่ำงน้อย  
ต้องมีรำยละเอียดเกี ่ยวกับรำยกำร นโยบำยกำรอนุร ักษ ์กำรได ้ย ิน  กำรเฝ้ำระวังเส ียงด ัง ( Noise 
Monitoring) กำรเฝ้ำระวังกำรได้ยิน (Hearing Monitoring) หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ให้นำยจ้ำงประกำศมำตรกำรอนุรักษ์กำรได้ยินในสถำนประกอบกิจกำรให้ลูกจ้ำงทรำบ 

3) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่
ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554 ก ำหนดให้นำยจ้ำงติดประกำศสัญลักษณ์เตือนอันตรำย และเครื่องหมำย
เกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ให้เหมำะสมกับลักษณะและสภำพ  
กำรท ำงำนในที่ที่เห็นได้ง่ำย ณ สถำนประกอบกิจกำร โดยให้นำยจ้ำงติดประกำศข้อควำมแสดงสิทธิและหน้ำที่
ของนำยจ้ำงและลูกจ้ำงในที่ที่เห็นได้ง่ำย ณ สถำนประกอบกิจกำร ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อควำม ดังต่อไปนี้ 

(1) นำยจ้ำงและลูกจ้ำงมีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 

(2) นำยจ้ำงมีหน้ำที่จัดและดูแลสถำนประกอบกิจกำรและลูกจ้ำงให้มีสภำพกำรท ำงำนและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
ลูกจ้ำง มิให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ และสุขภำพอนำมัย 

(3) นำยจ้ำงมีหน้ำที่จัดและดูแลให้ลูกจ้ำงสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 
ที่ได้มำตรฐำน ถ้ำลูกจ้ำงไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่ำว ให้นำยจ้ำงสั่งให้หยุดกำรท ำงำนจนกว่ำลูกจ้ำงจะสวมใส่
อุปกรณ์นั้น 
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(4) นำยจ้ำงมีหน้ำที่จัดให้ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน และลูกจ้ำงทุกคนได้รับกำรฝึกอบรมให้
สำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนได้
อย่ำงปลอดภัยก่อนกำรเข้ำท ำงำน เปลี่ยนงำน เปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 

(5) นำยจ้ำงมีหน้ำที่แจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบถึงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนและแจกคู่มือ
ปฏิบัติงำนให้ลูกจ้ำงทุกคนก่อนที่ลูกจ้ำงจะเข้ำท ำงำน เปลี่ยนงำน หรือเปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน 

(6) นำยจ้ำงมีหน้ำที่ติดประกำศ ค ำเตือน ค ำสั่ง หรือค ำวินิจฉัยของอธิบดีกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย หรือคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน แล้วแต่กรณี 

(7) นำยจ้ำงเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

(8) ลูกจ้ำงมีหน้ ำที่ ให้ ควำมร่วมมือกับนำยจ้ ำงในกำรด ำเนินกำรและส่ งเสริมด้ ำน 
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงสภำพของงำนและหน้ำที่รับผิดชอบ 

(9) ลูกจ้ำงมีหน้ำที่แจ้งข้อบกพร่องของสภำพกำรท ำงำนหรือกำรช ำรุดเสียหำยของอำคำร 
สถำนที่ เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยตนเองต่อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย  
ในกำรท ำงำน หัวหน้ำงำน หรือผู้บริหำร 

(10) ลูกจ้ำงมีหน้ำที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่นำยจ้ำงจัดให้และดูแล
ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมสภำพและลักษณะของงำนตลอดระยะเวลำท ำงำน 

(11) ในสถำนที่ที่มีสถำนประกอบกิจกำรหลำยแห่ง ลูกจ้ำงมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของนำยจ้ำง และสถำนประกอบกิจกำร
อ่ืนที่ไม่ใช่ของนำยจ้ำงด้วย 

(12) ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรเลิกจ้ำง หรือถูกโยกย้ำยหน้ำที่กำรงำนเพรำะ
เหตุที่ฟ้องร้อง เป็นพยำน ให้หลักฐำน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำนต่อพนักงำนตรวจควำมปลอดภัย คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำน หรือศำล 

(13) ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับค่ำจ้ำงหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ในระหว่ำงหยุดกำรท ำงำนหรือหยุด
กระบวนกำรผลิตตำมค ำสั่งของพนักงำนตรวจควำมปลอดภัย เว้นแต่ลูกจ้ำงที่จงใจกระท ำกำรอันเป็นเหตุ  
ให้มีกำรหยุดกำรท ำงำนหรือหยุดกระบวนกำรผลิต 

4) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน ก ำหนดให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อม 
ในกำรท ำงำน เพ่ือให้บริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม  
ในกำรท ำงำนได้อย่ำงปลอดภัยให้แก่ลูกจ้ำงระดับบริหำร หัวหน้ำงำน และลูกจ้ำงทุกคนภำยใน 60 วันนับแต่
วันที่ประกำศนี้ใช้บังคับ กรณีลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนใหม่ เปลี่ยนงำน เปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอำจท ำให้ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ หรือสุขภำพอนำมัย ให้นำยจ้ำง
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จัดให้มีกำรฝึกอบรมลูกจ้ำงทุกคนก่อนกำรเริ่มท ำงำน กำรฝึกอบรมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หลักสูตร
ฝึกอบรมและวิทยำกรฝึกอบรม ที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ กรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถจัดให้มีกำรฝึกอบรมให้
นำยจ้ำงจัดให้บุคคลดังกล่ำวเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน หรือหน่วยงำนที่กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนก ำหนดหรือยอมรับ 
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บทที่ 5  
ผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมายใน

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจทิัล 
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บทที่ 5 
ผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายในอตุสาหกรรมเศรษฐกิจดจิิทัล 

 
บทสรุปข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีบังคับใช้เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีส าคัญ 

อุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนควำมก้ำวหน้ำของอุตสำหกรรมหลัก
ของประเทศในกำรผลักดันให้ประเทศไทยก้ำวสู่ Thailand 4.0 โดยอุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็น 1 ใน 5 
อุตสำหกรรมอนำคต (New S-curve) ซึ่งมีกำรส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจ 
ดิจิทัลให้สำมำรถขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจัง อันจะท ำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปได้ทันโลกและสำมำรถ 
แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งน้ีจำกกำรศึกษำ "อุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล" ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
เพื่อน ำมำใช้ก ำหนด ขอบเขตกำรศึกษำในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยน้ัน พบว่ำ อุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลภำยใต้
ยุทธศำสตร์ฉบับน้ีครอบคลุม 3 สำขำอุตสำหกรรม คือ (1) ธุรกิจบริกำรดิจิทัล (Digital Service) และธุรกิจ
พัฒนำและให้บริกำรซอฟต์แวร์ (2) ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และ (3) ธุรกิจดิจิทัล 
คอนเทนต์ ปัจจุบัน อุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยมีมูลค่ำตลำดดิจิทัลในส่วนของธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ (Software) และธุรกิจบริกำรดิจิทัล (Digital Service) ในปี พ.ศ. 2560 สูงถึง 115,114 ล้ำนบำท 
โดยร้อยละ 68.5 เป็นมูลค่ำของธุรกิจซอฟต์แวร์อีกร้อยละ 31.5 เป็นมูลค่ำของบริกำรดิจิทัล ส่วนธุรกิจบริกำร
ดิจิทัล (Digital Service) น้ัน รำยได้ของบริษัทผู้ให้บริกำรดิจิทัล (Digital Service) ใน ปี พ.ศ. 2560 คิดเป็น 
36,326 ล้ำนบำท โดยธุรกิจ e-Payment เป็นธุรกิจที่มียอดรำยได้รวมสูงที่สุด ตำมมำด้วยธุรกิจ e-Retail  
e-Transaction e-Entertainment e-Content และ FinTech แต่มีเพียงผู้ประกอบกำรด้ำน e-Payment 
และ e-Transaction เท่ำน้ันที่มีผลก ำไรในปี พ.ศ. 2560 ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจในสำขำอื่น ๆ ยังอยู่ในภำวะ
ขำดทุน ข้อจ ำกัดประกำรหน่ึงของอุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของ SME ไทยคือ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของหน่วยงำนภำครัฐที่ไม่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจในอุตสำหกรรมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่รวดเร็วเป็นอุปสรรคส ำคัญของกำรเติบโตของอุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ดังน้ัน กำรผลักดันให้เกิด
กำรเรียนรู้กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ของภำครัฐจึงเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับผู้ประกอบกำร SME ภำยใต้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ของแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม จึงได้ก ำหนดให้มีกำรส่งเสริม
วิสำหกิจเร่ิมต้นด้ำนดิจิทัล (Digital Startup) มุ่งส่งเสริมกำรสร้ำงระบบนิเวศและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ  
กำรเติบโตของวิสำหกิจเริ่มต้นด้ำนดิจิทัล ด้วยกำรศึกษำ ทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ส ำหรับกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักด้ำนอุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่  
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. 2545 และ  
พระรำชก ำหนดกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่เป็นพระรำชบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรของผู้ประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลควรเรียนรู้ถึงข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง นอกจำกน้ัน   
มีกฎหมำยที่เกี่ยวกับอ ำนำจและบทบำทหน้ำที่ของกลไกกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำม ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัล  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  หน้ำท่ี 5-2 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 พระรำชบัญญัติสภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คมแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
พ.ศ. 2553 รวมถึงกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระรำชบัญญัติระ บบกำรช ำระเงิน พ.ศ. 2560 และ
พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542 ซึ่งกฎหมำยแต่ละฉบับสำมำรถสรุปสำระส ำคัญหลักได้ดังน้ี 

1. พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่มีกฎหมำยระดับรองลงมำได้แก่ 
ประกำศ 68 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ี คือ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นทั้ง 
ศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล นำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัล และกิจกำรอื่นที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทั้ง ผู้ให้บริกำร
ระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล ที่เป็นผู้ให้บริกำรระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ 
ซึ่งท ำหน้ำที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขำย คุณสมบัติของผู้ออก และควำมครบถ้วนถูกต้อง
ของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล และร่ำงหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่ำน 
ผู้ให้บริกำรดังกล่ำว ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับและควบคุมกำรประกอบธุรกิจและกำรด ำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ส ำหรับสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภำพมีเคร่ืองมือ
ในกำรระดมทุนที่หลำกหลำย รวมทั้งประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ 
เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร และป้องกันมิให้มีกำรน ำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีแหล่งที่มำที่ชัดเจนไปใช้
ประโยชน์หรือกระท ำกำรใดในลักษณะที่เป็นกำรหลอกลวงประชำชน 

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  ที่มีพระรำชบัญญัติที่ออกมำ
ทั้งหมด จ ำนวน 4 ฉบับ โดยพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 น้ีเป็นฉบับ Update 
ล่ำสุด โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ พระรำชกฤษฎีกำ 5 ฉบับ ประกำศ 38 ฉบับ ค ำสั่ง 3 ฉบับ และ
ระเบียบ 14 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ี คือ ผู้ประกอบกำร SME ที่ด ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งเป็นผู้รับข้อมูล ผู้ส่งข้อมูล และบุคคลที่เป็นสื่อกลำง ซึ่งกระท ำกำรในนำม
ผู้อื่นในกำรส่ง รับ หรือเก็บรักษำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอันหน่ึงโดยเฉพำะ รวมถึงให้บริกำรอื่นที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ทั้งน้ี เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้น่ำเชื่อถือ และมีผล
ในทำงกฎหมำยเช่นเดียวกับกำรท ำธุรกรรมโดยวิธีกำรทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม ภำยใต้กลไกกำรก ำกับดูแลใน
รูปของคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ท ำหน้ำที่วำงนโยบำยก ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมกำรท ำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ติดตำมดูแลกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหน้ำที่
ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำศักยภำพตลอดเวลำให้มีมำตรฐำนน่ำเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคที่
เกี่ยวข้อง อันจะเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ ด้วย
กำรมีกฎหมำยรองรับในลักษณะที่เป็นเอกรูป และสอดคล้องกับมำตรฐำนที่นำนำประเทศยอมรับ 

3. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ที่มีกฎหมำยในระดับ
รองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง 7 ฉบับ ประกำศ 20 ฉบับ และค ำสั่ง 5 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำม
กฎหมำยน้ี ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME ที่เป็นหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำ คัญทำงสำรสนเทศ ที่มี
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ใช้ในกิจกำรของตนที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของรัฐ 
ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้ำงพื้นฐำนอันเป็นประโยชน์
สำธำรณะ และผู้ประกอบกำร SME โดยทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้
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ผู้ประกอบกำรสำมำรถป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ได้อย่ำงทันท่วงที จึงมีกำรก ำหนดลักษณะ
ของภำรกิจหรือบริกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศทั้งหน่วยงำนของรัฐและ
หน่วยงำนเอกชน ที่จะต้องมีกำรป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ มิให้เกิด 
ผลกระทบต่อควำมมั่นคงในด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งให้มีหน่วยงำนเพื่อรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรประสำน  
กำรปฏิบัติงำนร่วมกันทั้งภำครัฐและเอกชน  ไม่ว่ำในสถำนกำรณ์ทั่วไปหรือสถำนกำรณ์อันเป็นภั ยต่อ 
ควำมมั่นคงอย่ำงร้ำยแรง ตลอดจนก ำหนดให้มีแผนปฏิบัติกำรและมำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์อย่ำงมีเอกภำพและต่อเน่ือง อันจะท ำให้กำรป้องกันและกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่มีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่  
พระรำชกฤษฎีกำ 2 ฉบับ ประกำศ 2 ฉบับ และระเบียบ 1 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ี 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME ที่เป็นทั้งผู้ซื้อสินค้ำและผู้จ ำหน่ำยสินค้ำทั้งในระบบปกติและกำรซื้อขำย
ในระบบออนไลน์ ที่เป็นได้ทั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้ำของข้อมูล  
ส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและคุ้มครองกำรล่วงละเมิดสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ปัจจุบันเกิดขึ้นเป็นจ ำนวนมำกจนสร้ำงควำมเดือดร้อนร ำคำญหรือควำมเสียหำยให้แก่เจ้ำของข้อมูล 
ส่วนบุคคล ประกอบกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท ำให้กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
อันเป็นกำรล่วงละเมิดดังกล่ำวท ำได้โดยง่ำย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
จึงควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกำรทั่วไปขึ้น ส ำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ กลไก หรือ
มำตรกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นหลักกำรทั่วไป 

5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ออกมำทั้งหมด 
2 ฉบับ และมีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง 1 ฉบับ ประกำศ 10 ฉบับ และระเบียบ 2 ฉบับ 
โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ให้บริกำรแก่บุคคลอื่นในกำร
เข้ำสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สำมำรถติดต่อถึงกันโดยประกำรอื่น โดยผ่ำนทำงระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ให้บริกำรในนำมของตนเอง หรือในนำมหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น และผู้ให้บริกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น และผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ใช้บริกำรของผู้ให้บริกำรไม่ว่ำต้อง
เสียค่ำใช้บริกำรหรือไม่ก็ตำม ทั้งน้ี เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศ กำรก ำหนดฐำนควำมผิดที่มีกำรปรับปรุง รวมทั้งบทก ำหนด
โทษของควำมผิดให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรก ำหนดกระบวนกำรและหลักเกณฑ์ในกำรระงับกำร
ท ำให้แพร่หลำยหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรเปรียบเทียบ ซึ่งมีอ ำนำจ
เปรียบเทียบควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ
แก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

6. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มีกฎหมำยในระดับ
รองลงมำได้แก่ ประกำศ 1 ฉบับ และระเบียบ 4 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
ผู้ประกอบกำรที่สำมำรถได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริมจำกนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ที่
ประชำชนจะได้รับหรือกำรพัฒนำในกำรแข่งขันทำงธุรกิจของภำคเอกชน ซึ่งต้องอำศัยกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในด้ำนดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบที่จะสำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ที่มีส่วนส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศและกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรด ำเนินงำนและ
ส่งเสริมกิจกรรมในด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งของภำครัฐและภำคเอกชน 

7. พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยผู้ที่ต้อง
ยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้องได้แก่ ธุรกิจหรืออุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรพัฒนำ  
กำรจัดจ ำหน่ำย หรือกำรให้บริกำร ด้ำนฮำร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบด้ำนซอฟต์แวร์ ด้ำนบริกำร
ดิจิทัล ด้ำนดิจิทัลคอนเทนต์ หรือด้ำนบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรสื่อสำรในระบบดิจิทัล ทั้งน้ี รำยละเอียด
ให้เป็นตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ ทั้งน้ี เพื่อให้ภำคเอกชนในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัลมีกำรรวมตัวกันในรูป
ขององค์กรตัวแทนระดับประเทศ ซึ่งมีควำมพร้อมทั้งด้ำนก ำลังคน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์โดยตรง 
รวมทั้งมีควำมใกล้ชิดและควำมเข้ำใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ส ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพ ขีดควำมส ำมำรถ 
กำรแข่งขันของอุตสำหกรรมดิจิทัลของประเทศ และเป็นองค์กรส ำคัญในกำรท ำงำนร่วมกับรัฐบำลและ
ภำคเอกชนอื่น ๆ ในกำรสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัล กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัล และ 
กำรน ำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 

8. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ที่มีกำรออกมำแล้ว 3 ฉบับ โดยมี
กฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง 2 ฉบับ ประกำศ 10 ฉบับ และระเบียบ 6 ฉบับ โดยผู้ที่ต้อง
ยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำยตรง ผู้ประกอบธุรกิจ  
ขำยตรง และผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง ทั้งน้ี เพื่อให้ประชำชนทั่วไปในฐำนะผู้บริโภคไม่ตกอยู่ในฐำนะ 
ที่เสียเปรียบ ถูกหลอกลวง และก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคมกับกำรประกอบธุรกิจ
จ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำรในลักษณะของกำรสื่อสำรข้อมูลเพื่อเสนอขำยสินค้ำหรือบริกำรโดยตรงต่อผู้บริโภค 
ที่มุ่งหวังให้ผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่ำงโดยระยะทำงแสดงเจตนำตอบกลับเพื่อซื้อสินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำวน้ัน รวมทั้ง 
กำรท ำตลำดขำยตรงและตลำดแบบตรงที่ใช้วิธีกำรชักชวนและจัดให้ประชำชนทั่วไปเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยใน
ธุรกิจ โดยตกลงจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรหำผู้เข้ำร่วมเครือข่ำย และเพื่อให้เป็นกรอบแ นวทำง 
กำรปฏิบัติที่ถูกต้องของผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง และบทก ำหนดโทษที่ผู้ประกอบกำรจะ
ได้รับในกำรกระท ำผิดหรือฝ่ำฝืนกำรกระท ำตำมพระรำชบัญญัติน้ี  

9. พระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 โดยผู้ที่ต้องยึดถือ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรท ำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของคณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ในฐำนะคณะกรรมกำรระดับชำติ จึงต้องมีหน่วยงำนของรัฐที่มีกำรบริหำรงำนที่คล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพเข้ำมำดูแลรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำนสำกล สำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศ รวมทั้งต้องมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับกำรส่ง เส ริมภำคเอกชนในกำรด ำ เ นินกำรด้ำนธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรในด้ำนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  

10. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  ที่มีกำรออกกฎหมำยดังกล่ำวมำแล้ว 4 ฉบับ โดยมี
กฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ พระรำชกฤษฎีกำ 2 ฉบับ ประกำศ 543 ฉบับ ค ำสั่ง 6 ฉบับ ระเบียบ จ ำนวน 
135 ฉบับ และข้อก ำหนด 1 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบกำร 
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SME ที่เป็นผู้ประกอบกำรในกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรวิทยุคมนำคม กิจกำรโทรคมนำคม 
และชุมชนที่ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรดังกล่ำว ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตำมที่ รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยได้บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหน่ึงท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม โดยมีกำรจัดต้ังกลไก
ก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และก ำกับกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 
และมีรำยละเอียดว่ำด้วยกำรก ำกับและคุ้มครองกำรด ำเนินกิจกำร รวมทั้งกำรจัดให้มีกองทุนพัฒนำทรัพยำกร
สื่อสำรและส่งเสริมให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรสื่อมวลชนสำธำรณะ 

11. พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 มีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ ประกำศ 28 
ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญำตหรือขึ้นทะเบียน
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี และสมำชิกที่เป็นผู้ใช้บริกำรที่ยินยอมผูกพันตำมหลักเกณฑ์ในกำรใช้บริกำรระบบ 
กำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลระบบกำรช ำระเงินและบริกำรกำรช ำระเงิน
อย่ำงเป็นระบบ มีควำมเป็นเอกภำพและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว สมควรก ำหนดให้กำรก ำกับดูแลระบบกำรช ำระเงินและบริกำรกำรช ำระเงิน
อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยฉบับเดียวกัน โดยก ำหนดมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลระบบกำรช ำระเงินและ
บริกำรกำรช ำระเงินด้วยกำรอนุญำตหรือขึ้นทะเบียน และบทก ำหนดโทษทำงปกครองและโทษอำญำ  
ที่จ ำเป็นต้องจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลในบำงกรณี นอกเหนือจำกกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ตำม
มำตรฐำนสำกลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องผลทำงกฎหมำยที่ส ำคัญของกำรช ำระเงิน 

12. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542  โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ 
กฎกระทรวง 3 ฉบับ ประกำศ 25 ฉบับ ระเบียบ 30 ฉบับ และข้อบังคับ 1 ฉบับ โดยผู้ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตำม
กฎหมำยน้ีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกำรอันด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำในทำงเกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
พำณิชยกรรม กำรเงิน กำรประกันภัย และกำรบริกำร และให้หมำยควำมรวมถึงกิจกำรอื่นตำมที่ก ำหนดโดย
กฎกระทรวง ผู้จ ำหน่ำย ผู้ผลิตเพื่อจ ำหน่ำย ผู้สั่งหรือน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อจ ำหน่ำย ผู้ซื้อเพื่อผลิตหรือ
จ ำหน่ำยต่อซึ่งสินค้ำ หรือผู้ให้บริกำรในธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจรำยหน่ึงหรือหลำยรำยในตลำดใดตลำดหน่ึง ซึ่ง
มีส่วนแบ่งตลำดและยอดเงินขำยเกินกว่ำเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว
และควำมเป็นอิสระในกำรก ำกับดูแลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และกำรประกอบธุรกิจให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรี
และเป็นธรรม จึงต้องมีกำรปรับปรุงมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
และมีองค์กรก ำกับดูแลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่มีควำมคล่องตัวและมีควำมเป็นอิสระ เพื่อให้ทันต่อพัฒนำกำร
ของรูปแบบและพฤติกรรมกำรประกอบธุรกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ในรูปของคณะกรรมกำรกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ ที่เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและก ำกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำที่เป็นผู้น ำนโยบำยดังกล่ำวลงมำสู่กำรปฏิบัติในกำรก ำกับดูแลผู้ประกอบกิจกำรที่เกี่ยวข้อง 
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1. พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ1 ระบุถึงพระรำชก ำหนดกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยมีกฎหมำยล ำดับรองลงมำ ได้แก่ ประกำศ จ ำนวน 68 ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

1.1 พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้  โดยที่ในปัจจุบันได้มีกำรน ำคริปโทเคอร์เรนซีและ 
โทเคนดิจิทัลมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลต่อประชำชน  เป็นสื่อกลำง 
ในกำรแลกเปลี่ยน รวมถึงน ำมำซื้อขำยหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล แต่ยัง
ไม่มีกฎหมำยที่ก ำกับหรือควบคุมกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวในประเทศไทย  ซึ่งท ำให้มีกำรประกอบธุรกิจหรือ 
กำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่อำจส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพทำงกำรเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และเกิดผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง  ดังน้ัน เพื่อก ำหนดให้มีกำรก ำกับและควบคุมกำรประกอบธุรกิจ
และกำรด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อรองรับกำรน ำเทคโนโลยีมำท ำให้เกิดกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน อันจะเป็นกำรสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มี
ศักยภำพมีเคร่ืองมือในกำรระดมทุนที่หลำกหลำย รวมทั้งประชำชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ
เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร และป้องกันมิให้มีกำรน ำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มี
แหล่งที่มำที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระท ำกำรใดในลักษณะที่เป็นกำรหลอกลวงประชำชนหรือที่เกี่ยวข้อง
กับกำรประกอบอำชญำกรรม และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจ ำเป็นรีบด่วนอันมิอำจจะหลีกเลี่ยงไ ด้   
เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษำควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชก ำหนดน้ี 

2) สาระส าคัญของพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิ จิ ทัล  พ.ศ.  2561 
ประกอบด้วย  

นิยำมควำมหมำยของค ำที่เกี่ยวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่ 

“คริปโทเคอร์เรนซี” หมำยควำมว่ำ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้ำงขึ้นบนระบบหรือ
เครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์โดยมีควำมประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มำซึ่งสินค้ำ บริกำร 
หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่ำงสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

“โทเคนดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้ำงขึ้นบนระบบหรือ
เครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ำหนดสิทธิของบุคคลในกำรเข้ำร่วมลงทุนในโครงกำรหรือ
กิจกำรใด ๆ และก ำหนดสิทธิในกำรได้มำซึ่งสินค้ำหรือบริกำรหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพำะเจำะจง  ทั้งน้ี ตำมที่
ก ำหนดในข้อตกลงระหว่ำงผู้ออกและผู้ถือ และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตำมที่คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

“สินทรัพย์ดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล 

                                                           
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 
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“ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ กำรประกอบธุรกิจตำมประเภท ได้แก่ ศูนย์ซื้อขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล นำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัล และกิจกำรอื่นที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

“ศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ ศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อ
กำรซื้อขำยหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกำรจับคู่หรือหำคู่สัญญำให้ หรือกำรจัดระบบหรืออ ำนวยควำม
สะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขำยหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสำมำรถท ำควำมตกลงหรือจับคู่กันได้  โดย
กระท ำเป็นทำงค้ำปกติ แต่ทั้งน้ี ไม่รวมถึงศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยในลักษณะที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด 

“นำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งให้บริกำรหรือแสดงต่อบุคคล
ทั่วไปว่ำพร้อมจะให้บริกำรเป็นนำยหน้ำหรือตัวแทน เพื่อซื้อขำยหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่น 
โดยกระท ำเป็นทำงค้ำปกติและได้รับค่ำธรรมเนียมหรือค่ำตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงกำรเป็นนำยหน้ำหรือ
ตัวแทนในลักษณะที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

“ผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งให้บริกำรหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่ำพร้อม
จะให้บริกำรซื้อขำยหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนำมของตนเองเป็นทำงค้ำปกติ โดยกระท ำนอกศูนย์ซื้อ
ขำยสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่รวมถึงกำรให้บริกำรในลักษณะที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

“ผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ ผู้ให้บริกำรระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ซึ่งท ำหน้ำที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขำย 
คุณสมบัติของผู้ออก และควำมครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล และ
ร่ำงหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่ำนผู้ให้บริกำรดังกล่ำว 

มี 9 หมวด 100 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล สรุปได้ดังน้ี 

หมวด 1 บทท่ัวไป (มำตรำ 5 - มำตรำ 9) ที่กล่ำวถึง หลักทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำ ด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ไม่ให้ถือเป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลตำมพระรำชก ำหนดน้ี และ 
ในกรณีที่ต้องมีกำรส่งมอบ กำรโอน กำรยึดถือหรือส่งคืนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ให้ใช้คริปโทเคอร์
เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกัน และจ ำนวนเท่ำกันแทนกันได้ โดยให้ถือว่ำผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัลตำมพระรำชก ำหนดน้ีเป็นสถำบันกำรเงินตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และในกรณีที่จ ำเป็นต้องค ำนวณรำคำสินทรัพย์ดิจิทัล
เป็นเงินไทย ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทั้งน้ี ในกรณีที่ 
ผู้เสนอขำยโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตำมพระรำชก ำหนดน้ีจะรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็น
กำรตอบแทนหรือในกำรท ำธุรกรรม แล้วแต่กรณี ให้รับได้เฉพำะคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้มำจำกกำรซื้อขำย 
แลกเปลี่ยน หรือที่ได้ฝำกไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญำตตำมพระรำชก ำหนดน้ีเท่ำน้ัน 
ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

หมวด 2 การก ากับและควบคุม  (มำตรำ 10 - มำตรำ 15) ที่กล่ำวถึง หน่วยงำนท ำหน้ำที่
ก ำกับและควบคุมกำรออกและเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิ จิทัล  ได้แก่ 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีหน้ำที่และอ ำนำจวำงนโยบำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำ ตลอดจนก ำกับและ
ควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชก ำหนดน้ี  รวมถึง 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-8 

กำรออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและ 
กำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมส ำหรับค ำขออนุญำต กำรอนุญำต ค ำขอควำม
เห็นชอบ กำรให้ควำมเห็นชอบ กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล กำรยื่นแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ ำปี กำรยื่นค ำขอต่ำง ๆ หรือกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับควำม
เห็นชอบ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำปัญหำที่อำจเกิดขึ้นอันเน่ืองมำจำกกำรใช้
บังคับพระรำชก ำหนดน้ี และกำรปฏิบัติกำรอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของพระรำชก ำหนดน้ี โดยมี
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ท ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติกำรใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชก ำหนดน้ี หน้ำที่และอ ำนำจดังกล่ำวให้รวมถึงกำรออกประกำศหรือ
ค ำสั่ง และกำรรับค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตลอดจนมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดและ 
กำรลงโทษบุคคลซึ่งกระท ำควำมผิด รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่ได้รับมำเน่ืองจำกกำรปฏิบัติตำมพระรำช
ก ำหนดน้ี ทั้งน้ี เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

หมวด 3 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (มำตรำ 16 - มำตรำ 25) ที่กล่ำวถึง  

(1) กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชำชน ต้องได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และให้กระท ำได้เฉพำะนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด และต้องยื่นแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยมีรำยละเอียดตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทั้งน้ี รวมถึงกรณีโทเคนดิจิทัลที่ผู้ เสนอขำยได้ออกไว้แล้วและ 
มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขำยเป็นกำรทั่วไปต่อประชำชนด้วย แต่ต้องเป็นกำรเสนอขำยได้เฉพำะต่อผู้ลงทุนตำม
ประเภทและภำยใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลจะกระท ำได้
ต่อเมื่อแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว  และต้อง
เสนอขำยผ่ำนผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เท่ำน้ัน  

(2) กำรมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือ
ชี้ชวนกำรเผยแพร่ข้อมูลและกำรโฆษณำชี้ชวนเกี่ยวกับกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล กระบวนกำรและหลักเกณฑ์
ในกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล รวมทั้งกำรให้ควำมเห็นชอบผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทั้งน้ี คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
มีอ ำนำจประกำศก ำหนดประเภทของโทเคนดิจิทัลหรือลักษณะกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่ได้รับกำรยกเว้น
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนดังกล่ำว 

(3) กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมกิจกำรของผู้ขออนุญำต ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที่เสนอ
ขำยโทเคนดิจิทัลต่อประชำชนตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยให้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนดต ำแหน่งของผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมกิจกำรดังกล่ำวด้วย เช่นเดียวกับกรณีของกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมกิจกำรของผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล 

(4) ภำยหลังจำกวันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือ 
ชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ส ำนักงำน ก.ล.ต. มีอ ำนำจด ำเนินกำร ดังต่อไปน้ี 

- มีอ ำนำจสั่งระงับกำรมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคน
ดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวน และมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนกำรอนุญำตน้ันได้ในทันที ในกรณีที่ตรวจพบว่ำข้อควำม



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-9 

หรือรำยกำรในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขำดข้อควำม
ที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญอันอำจท ำให้ผู้ลงทุนเสียหำย  

- มีอ ำนำจสั่งระงับกำรมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคน
ดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนเป็นกำรชั่วครำว ในกรณีที่ตรวจพบว่ำข้อควำมหรือรำยกำรในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนคลำดเคลื่อนในสำระส ำคัญ หรือมีเหตุกำรณ์ที่มีผลให้ข้อมูล
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวนเปลี่ยนแปลงไปในสำระส ำคัญ ที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุนของผู้ลงทุน และจนกว่ำจะได้มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและ
ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนดเพื่อให้ประชำชนได้ทรำบถึงกำรแก้ไขข้อมูลดังกล่ำว และ 
หำกไม่ด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนด ให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. มีอ ำนำจสั่งเพิกถอนกำรอนุญำตน้ันได้ 

- มีอ ำนำจสั่งให้ผู้เสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่ยื่นแบบดังกล่ำวแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณี
ที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตรวจพบว่ำข้อควำมหรือรำยกำรในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและ
หนังสือชี้ชวนคลำดเคลื่อนในลักษณะอื่น และหำกไม่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. มีอ ำนำจสั่ง
ระงับกำรมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนเป็น 
กำรชั่วครำว จนกว่ำจะได้มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้งน้ี กำรสั่งกำรดังกล่ำว ไม่กระทบถึง 
กำรด ำเนินกำรใด ๆ ของผู้เสนอขำยโทเคนดิจิทัลก่อนที่จะมีกำรสั่งกำรดังกล่ำว และไม่กระทบถึงสิทธิในกำร
เรียกร้องค่ำเสียหำยของบุคคล 

อย่ำงไรก็ตำม กำรมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและ
ร่ำงหนังสือชี้ชวน มิได้เป็นกำรแสดงว่ำคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้อง
ของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและในหนังสือชี้ชวนดังกล่ำวหรือได้ประกัน
รำคำของโทเคนดิจิทัลที่เสนอขำยน้ัน 

(5) ผู้เสนอขำยโทเคนดิจิทัลต้องจัดท ำและส่งข้อมูลรำยงำนเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะกำรเงินและข้อมูลใด ๆ  ที่อำจมีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อกำรตัดสินใจลงทุน 
หรือต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำหรือมูลค่ำของโทเคนดิจิทัล ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

หมวด 4 ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (มำตรำ 26 - มำตรำ 31) ที่กล่ำวถึง 

(1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ตลอดจน
เสียค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตและกำรอนุญำต ทั้งน้ี ตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

(2) ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้ังหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด เป็นหรือท ำหน้ำที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล โดยให้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดต ำแหน่งของผู้บริหำรดังกล่ำว  พร้อมทั้งให้ควำมเห็นชอบ  
ซึ่งถ้ำกรณีที่ปรำกฏในภำยหลังว่ำบุคคลตำมวรรคหน่ึงมีลักษณะต้องห้ำม ให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. เพิกถอนควำม
เห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้ และให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเสนอชื่อบุคคลอื่นแทนเพื่อขอรับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนควำมเห็นชอบ 
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(3) ในกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ซึ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอส ำหรับ
กำรรองรับกำรประกอบธุรกิจและควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ ควำมปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้ำ กำรรักษำ
ควำมปลอดภัยจำกกำรโจรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่ อป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์  
รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรโจรกรรมหรือเหตุอื่น  ๆ กำรมีระบบบัญชีที่เหมำะสมกับ
กิจกำรและจัดให้มีกำรสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ และกำรมีมำตรกำร 
กำรรู้จักลูกค้ำ กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ และมำตรกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยหรือกำรฟอกเงิน 

(4) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีกำรเก็บรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำ ผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดท ำบัญชีทรัพย์สินของลูกค้ำแยกแต่ละรำย และต้องเก็บรักษำทรัพย์สินแยกออก
จำกทรัพย์สินของตนโดยไม่อำจน ำไปใช้เพื่อกำรอื่นใดได้  ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และทรัพย์สินของลูกค้ำที่อยู่ในบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลยังคงเป็นทรัพย์สินของลูกค้ำ ดังน้ัน เมื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตกเป็นลูกหน้ีตำมค ำพิพำกษำ 
ถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกทำงกำรหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลตำมกฎหมำยอื่นสั่งระงับกำรด ำเนิน
กิจกำรบำงส่วนหรือทั้งหมด ให้น ำควำมในมำตรำ 111/1 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มำใช้
บังคับโดยอนุโลม 

หมวด 5 การเลิกประกอบธุรกิจ การเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจและการห้าม 
การท าธุรกรรม (มำตรำ 32 - มำตรำ 37) ที่กล่ำวถึง  

(1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจตำมประเภทที่ได้รับ
อนุญำต ให้ยื่นขออนุญำตเลิกประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีผ่ำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในกำรอนุญำตรัฐมนตรี
จะก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ และเมื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดเลิกประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
น้ันท ำกำรซื้อขำยหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ช ำระรำคำ ส่งมอบรำยกำรที่ค้ำงอยู่ หรือด ำเนินกำรใด ๆ  
ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์และภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

(2) เมื่อปรำกฏว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญำตภำยใน
เวลำที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด หรือหยุดประกอบธุรกิจเกินกว่ำเวลำที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดให้
รัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีอ ำนำจเพิกถอนกำรอนุญำตประกอบธุรกิจของผู้ น้ันได้ 
และมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจตำมวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้ำ
ด้วยก็ได้ 

(3) เมื่อปรำกฏว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีฐำนะทำงกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำนที่
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน หรือฝ่ำฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
ก ำหนด คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แต่หำกผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ด ำเนินกำร คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระงับกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนเป็นกำรชั่วครำวภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดเพื่อด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง  
ในกำรน้ี คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติเพื่อประโยชน์
ในกำรแก้ไขฐำนะทำงกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบธุรกิจน้ันด้วยก็ได้  และหำกผู้ประกอบธุรกิจ
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สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงฝ่ำฝืนไม่ด ำเ นินกำร  หรือกระท ำควำมผิดซ้ ำอีก รัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจพิจำรณำเพิกถอนกำรอนุญำต และอำจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอน 
กำรอนุญำตน้ันต้องปฏิบัติอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้ำก่อนก็ได้ 

(4) เมื่อปรำกฏหลักฐำนต่อคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใด 
มีฐำนะทำงกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำนในลักษณะอันอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่
ประโยชน์ของประชำชน และผู้ประกอบธุรกิจน้ันไม่สำมำรถแก้ไขฐำนะทำงกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว
ได้ ให้รัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีอ ำนำจสั่งเพิกถอนกำรอนุญำตได้ ในกำรน้ี 
รัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอนกำรอนุญำตน้ัน
ต้องปฏิบัติอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้ำด้วยก็ได้ 

(5) ในกรณีที่กำรท ำธุรกรรม กำรด ำเนินกิจกำร หรือกำรด ำเนินกำรใดเกี่ยวกับสินทรัพย์
ดิจิทัลอำจส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพของระบบกำรเงินหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงมีนัยส ำคัญ   
ให้รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ ำนำจประกำศห้ำมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิ จิทัล  
ท ำธุรกรรมอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือสั่งระงับกำรด ำเนินกิจกำรหรือกำรด ำเนินกำร
ทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้ และอำจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ตำมวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้ำด้วยก็ได้ 

หมวด 6 การป้องกันการกระท าอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
(มำตรำ 38 - มำตรำ 50) ที่กล่ำวถึง กำรห้ำมมิให้บุคคลใดบอกกล่ำว เผยแพร่ หรือให้ค ำรับรองข้อควำมอัน
เป็นเท็จหรือข้อควำมอันอำจก่อให้เกิดควำมส ำคัญผิดในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงิน  ผลกำร
ด ำเนินงำนข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้เสนอขำยโทเคนดิจิทัล ลักษณะหรือสำระส ำคัญของโทเคนดิจิทัล หรือรำคำ
ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล โดยประกำรที่น่ำจะท ำให้มีผลกระทบต่อรำคำสินทรัพย์ดิจิทัลหรือต่อกำรตัดสินใจ
ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในเบื้องต้นให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลได้แก่ 

(1) กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจควบคุมกิจกำรของผู้เสนอขำยโทเคนดิจิทัล 

(2) พนักงำนหรือลูกจ้ำงของผู้ เสนอขำยโทเคนดิจิทัล  ซึ่งอยู่ในต ำแหน่งหรือสำยงำนที่
รับผิดชอบข้อมูลภำยในหรือที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลภำยใน 

(3) บุคคลซึ่งอยู่ในฐำนะที่สำมำรถรู้ข้อมูลภำยในอันเน่ืองมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ เ ป็น 
ผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล หรือบุคคลอื่นใดที่ท ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในน้ัน และ 
ให้รวมถึงพนักงำน ลูกจ้ำง หรือผู้ร่วมงำนของบุคคลดังกล่ำวที่อยู่ในต ำแหน่งหรือสำยงำนที่มีส่วนร่วมในกำรท ำ
หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในน้ัน 

(4) กรรมกำร อนุกรรมกำร ผู้แทนนิติบุคคล ตัวแทน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำ หรือ
ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอยู่ในต ำแหน่งหรือฐำนะ
ที่สำมำรถรู้ข้อมูลภำยในอันได้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน 

(5) นิติบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจควบคุมกิจกำร 

หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าท่ี (มำตรำ 51 - มำตรำ 56) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ทั้งกำรเข้ำไปในสถำนที่ประกอบธุรกิจหรือสถำนที่ต้ังของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล และผู้เสนอขำยโทเคนดิจิทัลหรือผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล หรือเข้ำไปในสถำบัน
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กำรเงินหรือสถำนที่ใดในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นจนถึงพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำท ำกำรของสถำนที่ น้ัน
เพื่อตรวจสอบกิจกำร สินทรัพย์และหน้ีสินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งเอกสำร หลักฐำน หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน เอกสำร หลักฐำน หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชก ำหนดน้ีเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบหรือ
ด ำเนินคดี  กำรสั่งให้กรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำง หรือผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้เสนอ
ขำยโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล หรือผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของบุคคลดังกล่ำว
ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมืออื่นใด มำให้ถ้อยค ำ หรือส่งส ำเนำหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสำร ดวงตรำ 
หรือหลักฐำนอื่นเกี่ยวกับกิจกำร กำรด ำเนินงำน สินทรัพย์และหน้ีสินของบุคคลดังกล่ำว หรือสั่งให้บุคคล
ดังกล่ำวส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจำกน้ัน กรณีหน่วยงำนที่มีหน้ำที่และอ ำนำจตำมกฎหมำยเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ
กฎหมำยอื่นในท ำนองเดียวกันของต่ำงประเทศร้องขอ ให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. มีอ ำนำจให้ควำมช่วยเหลือในกำร
รวบรวมหรือตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐำนที่จ ำเป็นเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรกระท ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
กฎหมำยเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกฎหมำยอื่นในท ำนองเดียวกันของประเทศผู้ร้องขอ ทั้งน้ี กำรให้ควำม
ช่วยเหลือในกรณีดังกล่ำวต้องไม่ขัดต่อประโยชน์สำธ ำรณะหรือกำรรักษำควำมลับของประเทศ หรือเข้ำ
ลักษณะประเภทควำมผิดตำมพระรำชก ำหนดน้ี หรือหน่วยงำนต่ำงประเทศที่ร้องขอควำมช่วยเหลือตกลงหรือ
ยินยอมที่จะให้ควำมช่วยเหลือในท ำนองเดียวกันเป็นกำรตอบแทนหำกได้รับค ำร้องขอจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

หมวด 8 โทษทางอาญา (มำตรำ 57 - มำตรำ 95) ที่กล่ำวถึงกำรถูกลงโทษส ำหรับ 
ผู้ไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนตำมพระรำชก ำหนดน้ี อำทิ 

(1) ผู้ใดเสนอขำยโทเคนดิจิทัลโดยฝ่ำฝืนหรือไม่ได้รับอนุญำต หรือเสนอขำยโดยไม่กระท ำ
ผ่ำนผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ป ีหรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่ำ
ของรำคำขำยของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้น้ันได้เสนอขำย แต่ทั้งน้ี เงินค่ำปรับต้องไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(2) ผู้ใดเสนอขำยโทเคนดิจิทัลโดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 500,000 บำท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บำท ตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

(3) ผู้ใดแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนในสำระส ำคัญ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี 
และปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่ำของรำคำขำยของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้น้ันได้เสนอขำย แต่ทั้งน้ี เงินค่ำปรับ
ต้องไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท 

(4) ผู้ใดเสนอขำยโทเคนดิจิทัลโดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(5) ผู้ใดเสนอขำยหรือขำยโทเคนดิจิทัลต่อประชำชนก่อนที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูล  
กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. มีผลใช้บังคับ ต้องระวำงโทษจ ำคุก 
ไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับเป็นเงินไม่เกินหน่ึงเท่ำของรำคำขำยของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้น้ันได้เสนอขำย แต่ทั้งน้ี 
เงินค่ำปรับต้องไม่น้อยกว่ำ 300,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
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(6) ผู้ใดเสนอขำยโทเคนดิจิทัลต่อประชำชนในระหว่ำงที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. สั่งระงับกำรมี 
ผลใช้บังคับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวน ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกิน 2 ป ีหรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่ำของรำคำขำยของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งผู้น้ันได้เสนอขำย แต่ทั้งน้ี 
เงินค่ำปรับต้องไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(7) ผู้เสนอขำยโทเคนดิจิทัลใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 18 ที่ให้เสนอขำยได้เฉพำะต่อ
ผู้ลงทุนตำมประเภทและภำยใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 
100,000 บำท และปรับอีกไม่เกินวันละ 3,000 บำทตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

(8) ผู้เสนอขำยโทเคนดิจิทัลใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 25 ที่ให้จัดท ำและส่งข้อมูลให้ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บำท 
และปรับอีกไม่เกินวันละ 3,000 บำทตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

(9) ผู้เสนอขำยโทเคนดิจิทัลใดมีหน้ำที่จัดท ำหรือส่งข้อมูล ที่แสดงข้อควำมอันเป็นเท็จ หรือ
ปกปิดข้อควำมจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสำระส ำคัญ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ป ีหรือปรับไม่เกิน 500,000 
บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(10) ผู้ใดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมิได้รับอนุญำต ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 2-5 ปี 
และปรับต้ังแต่ 200,000-500,000 บำท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บำทตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนอยู่ 

(11) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 28 มำตรำ 29 วรรค 
1 มำตรำ 31 มำตรำ 32 หรือมำตรำ 33 หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือเงื่อนไข หรือ
ค ำสั่ง หรือประกำศตำมมำตรำ 27 มำตรำ 30 มำตรำ 31 มำตรำ 32 มำตรำ 33 มำตรำ 34 วรรค 2 มำตรำ 35 
หรือมำตรำ 36 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 300,000 บำท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บำทตลอดเวลำที่
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

(12) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดไม่ปฏิบัติตำมประกำศหรือค ำสั่งตำมมำตรำ 37 ที่
ห้ำมกำรด ำเนินกำรใดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่อำจส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพของระบบกำรเงินหรือระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 500,000 บำท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บำท
ตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

(13) ผู้ใดไม่ปฏิบัติ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรตำมมำตรำ 9 ที่ให้ผู้เสนอ
ขำยโทเคนดิจิทัลหรือผุ้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นกำรตอบแทนหรือในกำรท ำ
ธุรกรรมได้เฉพำะที่ได้มำจำกำรซื้อขำย แลกเปลี่ยน หรือได้ฝำกไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับ
อนุญำต ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 300,000 บำท 

(14) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 40 มำตรำ 41 มำตรำ 42 มำตรำ 45 หรือมำตรำ 46 (1) ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ป ีหรือปรับต้ังแต่ 500,000 – 2,000,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(15) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 46 (2) หรือมำตรำ 50 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ 
ปรับต้ังแต่ 1 – 5 ล้ำนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(16) กรณีควำมผิดตำมมำตรำ 70 หรือมำตรำ 71 ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดโทษปรับ  
ถ้ำผู้กระท ำควำมผิดได้รับหรือพึงได้รับผลประโยชน์จำกกำรกระท ำควำมผิดน้ัน ให้ปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่ำ



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-14 

ของผลประโยชน์ ทั้งน้ี ค่ำปรับดังกล่ำวต้องไม่ต่ ำกว่ำค่ำปรับขั้นต่ ำที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 70 หรือมำตรำ 71 
แล้วแต่กรณี 

(17) ผู้ใดยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล บัญชีธนำคำร บัญชีที่เปิดไว้กับ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีอื่นใดที่ใช้ช ำระรำคำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัลได้ เพื่อปกปิดตัวตนของ
บุคคลที่ใช้บัญชีดังกล่ำว ในประกำรที่บุคคลน้ันอำจน ำบัญชีไปใช้ในกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับกำรซื้อ
ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลตำมหมวด 6 กำรป้องกันกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ทั้งน้ี ผู้ใดใช้บัญชีซื้อขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล บัญชีธนำคำร บัญชีที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีอื่นใดของบุคคลอื่น
เพื่อด ำเนินกำรอันไม่เป็นธรรมตำมวรรคหน่ึง ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกัน 

(18) ในกรณีที่ศำลเห็นว่ำจ ำเลยกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 70 มำตรำ 71 หรือมำตรำ 73 
ให้ศำลสั่งให้ผู้กระท ำควำมผิดกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำมควรแก่กรณี โดยกำรชดใช้เงินในจ ำนวนที่
เท่ำกับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจำกกำรกระท ำควำมผิดน้ันโดยให้ตกเป็นของแผ่นดิน หรือห้ำมเข้ำซื้อ
ขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเข้ำผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์ดิจิทัลภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดซึ่งต้องไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง หรือห้ำมเป็น
กรรมกำรหรือผู้บริหำรของผู้เสนอขำยโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดซึ่งต้องไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง หรือชดใช้ค่ำใช้จ่ำยของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
เน่ืองจำกกำรตรวจสอบกำรกระท ำควำมผิดน้ันคืนให้แก่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และหำกผู้กระท ำควำมผิดไม่ชดใช้
เงิน หรือชดใช้ค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น ให้ศำลมีอ ำนำจออกหมำยบังคับคดี โดยให้น ำประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. เป็นเจ้ำหน้ีตำมค ำ
พิพำกษำ 

(19) ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง หรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ระบุไว้ในมำตรำ 51 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 
100,000 บำท 

(20) ผู้ใดแจ้งข้อควำมหรือให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งใน
สำระส ำคัญต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำน ก.ล.ต. ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  
1 ป ีและปรับไม่เกิน 100,000 บำท 

(21) ผู้ใดถอน ท ำให้เสียหำย ท ำลำย หรือท ำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตรำหรือเคร่ืองหมำยซึ่ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ประทับหรือหมำยไว้ที่สิ่งใด ในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชก ำหนดน้ี เพื่อเป็นหลักฐำนใน
กำรยึดหรืออำยัด หรือรักษำสิ่งน้ัน ๆ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ป ีและปรับไม่เกิน 300,000 บำท 

(22) ผู้ใดท ำให้เสียหำย ท ำลำย ซ่อนเร้น เอำไปเสีย หรือท ำให้สูญหำยหรือไร้ประโยชน์ซึ่ง
ทรัพย์สิน เอกสำร หรือข้อมูลใด ๆ อันพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ยึด อำยัด รักษำไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็น
พยำนหลักฐำนหรือเพื่อบังคับกำรให้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนดน้ี ไม่ว่ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะรักษำทรัพย์สิน 
เอกสำร หรือข้อมูลน้ันไว้เอง หรือสั่งให้ผู้น้ันหรือผู้อื่นส่งหรือรักษำไว้ก็ตำม ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 6 เดือน
ถึง 3 ปี และปรับต้ังแต่ 60,000 – 300,000 บำท 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-15 

(23) ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมบันทึกกำรยินยอมที่ก ำหนดมำตรกำรลงโทษทำงแพ่งตำม
มำตรำ 98 (3) หรือ (4) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 300,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(24) ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลที่ก ำหนดมำตรกำรลงโทษ
ตำมมำตรำ 74 (2) หรือ (3) หรือมำตรำ 98 (3) หรือ (4) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
300,000  บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(25) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำผู้ใด
ให้บริกำรกับผู้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 79 หรือมำตรำ 80 โดยรู้หรือควรรู้ว่ำมีกำรก ำหนดมำตรกำรลงโทษ
ทำงแพ่งตำมบันทึกกำรยินยอม หรือโดยค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 300,000 
บำท 

(26) กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลใดตำม
มำตรำ 89 โดยทุจริต หลอกลวงด้วยกำรแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จแก่ประชำชน หรือด้วยกำรปกปิดควำมจริง
ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชำชน และโดยกำรหลอกลวงดังว่ำน้ันได้ไปซึ่งทรัพย์สินจำกประชำชน ผู้ถูกหลอกลวง 
หรือบุคคลที่สำม หรือท ำให้ประชำชนผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สำมท ำ ถอน หรือท ำลำยเอกสำรสิทธิ ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 5 – 10 ป ีและปรับต้ังแต่ 500,000 – 1,000,000 บำท 

(27) กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลใดตำม
มำตรำ 89 ซึ่งได้รับมอบหมำยให้จัดกำรทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่ำวหรือทรัพย์สินที่นิติบุคคลดังกล่ำวเป็น
เจ้ำของรวมอยู่ด้วย กระท ำผิดหน้ำที่ของตนด้วยประกำรใด ๆ  โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลน้ัน ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 5 – 10 ปี และปรับต้ังแต่ 
500,000 – 1,000,000 บำท 

(28) กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลใดตำม
มำตรำ 89 ครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของนิติบุคคลดังกล่ำว หรือซึ่งนิติบุคคลดังกล่ำวเป็นเจ้ำของรวมอยู่ด้วย 
เบียดบังเอำทรัพย์สินน้ันเป็นของตนหรือบุคคลที่สำมโดยทุจริต ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 5 – 10 ปี และ
ปรับต้ังแต่ 500,000 – 1,000,000 บำท 

(29) กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลใดตำม
มำตรำ 89 เอำไปเสีย ท ำให้เสียหำย ท ำลำย ท ำให้เสื่อมค่ำหรือท ำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินอันนิติบุคคล
ดังกล่ำวมีหน้ำที่ดูแลหรือที่อยู่ในควำมครอบครองของนิติบุคคลน้ัน ถ้ำได้กระท ำเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ผู้อื่นหรือประชำชน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ป ีและปรับไม่เกิน 500,000 บำท 

(30) กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลใดตำม
มำตรำ 89 รู้ว่ำเจ้ำหน้ีของนิติบุคคลดังกล่ำว หรือเจ้ำหน้ีของบุคคลอื่นซึ่งจะใช้สิทธิของเจ้ำหน้ีนิติบุคคลน้ัน
บังคับกำรช ำระหน้ีจำกนิติบุคคล ใช้หรือน่ำจะใช้สิทธิเรียกร้องทำงศำลให้ช ำระหน้ี ได้ย้ำย ซ่อนเร้น หรือโอนไป
ให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินของนิติบุคคลน้ัน หรือแกล้งให้นิติบุคคลน้ันเป็นหน้ีซึ่งไม่เป็นควำมจริง ถ้ำได้กระท ำเพื่อมิ
ให้เจ้ำหน้ีได้รับช ำระหน้ีทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 5 – 10 ป ีและปรับต้ังแต่ 500,000 
– 1,000,000 บำท 

(31) กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลใดตำม
มำตรำ 89 กระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรเพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยเพื่อตนเองหรือ
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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ผู้อื่นอันเป็นกำรเสียหำยแก่นิติบุคคลน้ัน ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 5 – 10 ปี และปรับต้ังแต่ 500,000 – 
1,000,000 บำท 

(32) กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลใดตำม
มำตรำ 89 กระท ำหรือยินยอมให้กระท ำกำรใด ค ที่ท ำให้เสียหำย ท ำลำย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอม
บัญชีเอกสำร หรือหลักประกันของนิติบุคคลดังกล่ำว หรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลดังกล่ำว หรือลงข้อควำมเท็จ
หรือไม่ลงข้อควำมส ำคัญในบัญชีหรือเอกสำรของนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวกับนิติบุคคลน้ัน หรือท ำบัญชีไม่ครบถ้วน 
ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ตรงต่อควำมเป็นจริง ถ้ำกระท ำหรือยินยอมให้กระท ำเพื่อลวงให้นิติบุคคล
ดังกล่ำว หรือผู้ลงทุนในโทเคนดิจิทัลขำดประโยชน์อันควรได้ หรือลวงบุคคลใด ๆ ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่  
5 – 10 ป ีและปรับต้ังแต่ 500,000 – 1,000,000 บำท 

(33) นิติบุคคลตำมมำตรำ 82 มำตรำ 83 มำตรำ 84 มำตรำ 85 มำตรำ 86 มำตรำ 87 และ
มำตรำ 88 ให้หมำยควำมถึงนิติบุคคลที่อยู่ในรูปของบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่ได้รับอนุญำตให้
เสนอขำยโทเคนดิจิทัลจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรี 

(34) ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท ำควำมผิดตำมที่บัญญัติในมำตรำ 82 มำตรำ 83 มำตรำ 84 มำตรำ 
85 มำตรำ 86 มำตรำ 87 และมำตรำ 88 ไม่ว่ำด้วยกำรใช้ สั่ง ขู่เข็ญ จ้ำง หรือด้วยวิธีอื่นใด ต้องระวำงโทษ
ตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดน้ัน 

(35) ผู้ใดกระท ำกำรด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นกำรช่วยเหลือหรือให้ควำมสะดวกในกำรที่ผู้อื่น
กระท ำควำมผิดตำมที่บัญญัติในมำตรำ 82 มำตรำ 83 มำตรำ 84 มำตรำ 85 มำตรำ 86 มำตรำ 87 และ
มำตรำ 88 ไม่ว่ำก่อนหรือขณะกระท ำควำมผิด ต้องระวำงโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดน้ัน เว้นแต่ผู้น้ัน
มิได้รู้ถึงกำรช่วยเหลือหรือให้ควำมสะดวกน้ัน 

(36) ผู้ใดล่วงรู้กิจกำรของบุคคลใดเน่ืองจำกกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชก ำหนดน้ีหรือเน่ืองจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชก ำหนดน้ี อันเป็นกิจกำรที่ตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้ำผู้น้ันน ำไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ แต่ไม่ให้ใช้บังคับแก่ 
กำรเปิดเผยในกรณีตำมหน้ำที่ กำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำคดี กำรเปิดเผย
เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชก ำหนดน้ี  กำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรแก้ไขฐำนะหรือ 
กำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  กำรเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของนิติบุคคลตำมพระรำช
ก ำหนดน้ี กำรเปิดเผยแก่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่ท ำหน้ำที่
ก ำกับดูแลในด้ำนตลำดเงิน ตลำดทุน สินทรัพย์ดิจิทัล ผู้สอบบัญชี สินค้ำหรือตัวแปรของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรือหน่วยงำนอื่นตำมที่รัฐมนตรีก ำหนด และกำรเปิดเผยเมื่อได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกบุคคลดังกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษร 

(37) ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มำซึ่งควำมลับของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเหตุที่เป็น
กรรมกำร ผู้จัดกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง ของผู้ประกอบธุรกิจน้ัน และเปิดเผยควำมลับน้ันในประกำรที่ น่ำจะ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลอื่นหรือประชำชน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกิน 100,000 
บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ แต่ไม่ให้ใช้บังคับกับกำรเปิดเผยตำมกรณีที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นในข้อ (36) 
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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(38) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลน้ัน 
เกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน
ของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือ  
ไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท ำควำมผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดน้ัน ๆ 
ด้วย 

(39) ควำมผิดตำมมำตรำ 57 มำตรำ 58 มำตรำ 60 มำตรำ 61 มำตรำ 62 มำตรำ 63 มำตรำ 
64 มำตรำ 67 และมำตรำ 69 ให้คณะกรรมกำรเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งต้ังมีอ ำนำจเปรียบเทียบได้  และ 
เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบ และผู้ต้องหำได้ช ำระค่ำปรับตำมจ ำนวน และภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำ
คดีเลิกกันตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

หมวด 9 มาตรการลงโทษทางแพ่ง (มำตรำ 96 - มำตรำ 99) ที่กล่ำวถึง ควำมผิดที่จัดได้ว่ำ
ต้องได้รับกำรลงโทษทำงแพ่ง ได้แก่  

(1) แสดงข้อควำมอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อควำมจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสำระส ำ คัญ  
อันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ 59 และมำตรำ 65 

(2) กระท ำกำรอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล  อันเป็นควำมผิดตำม
มำตรำ 70 และมำตรำ 71 

(3) ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล  บัญชีธนำคำร บัญชีที่เปิดไว้กับ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีอื่นใดที่ใช้ช ำระรำคำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือใช้บัญชีซื้อขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล บัญชีธนำคำร บัญชีที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือบัญชีอื่นใดของบุคคลอื่น 
อันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ 73 

ทั้งน้ี มำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง ได้แก่ 

(1) ค่ำปรับทำงแพ่ง 

(2) ชดใช้เงินในจ ำนวนที่เท่ำกับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจำกกำรกระท ำควำมผิด
ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 96 

(3) ห้ำมเข้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเข้ำผูกพันตำมสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดซึ่งต้องไม่เกิน 5 ป ี

(4) ห้ำมเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของผู้ เสนอขำยโทเคนดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดซึ่งต้องไม่เกิน 10 ป ี

(5) ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยของส ำนักงำน ก.ล.ต. เน่ืองจำกกำรตรวจสอบกำรกระท ำควำมผิดน้ัน 
คืนให้แก่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 

บทเฉพาะกาล (มำตรำ 100) ที่กล่ำวถึง ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ประกอบธุรกิจ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชก ำหนดน้ีใช้บังคับและเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญำตตำมพระรำชก ำหนดน้ี  หำกจะ
ด ำเนินกิจกำรต่อไปให้ยื่นค ำขออนุญำตตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชก ำหนดน้ี ภำยใน 90 วันนับแต่วันที่พระรำช
ก ำหนดน้ีมีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ยื่นค ำขออนุญำตแล้ว ให้ด ำเนินกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำต 
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3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญั ติ น้ี  และให้มีอ ำนำจออกประกำศและแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพื่อปฏิบั ติกำรตำม 
พระรำชก ำหนดน้ี โดยมีกลไกและหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรและก ำกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ประกอบด้วยศูนย์ซื้อขำย
สินทรัพย์ดิจิทัล นำยหน้ำซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้ำสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล 
และกิจกำรอื่นตำมที่รัฐมนตรีก ำหนด และหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติน้ี  

1.2 ประกาศ 

ที่ออกโดยคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และส ำนักงำน ก.ล.ต. 
เป็นส่วนใหญ่ นอกจำกน้ันมีของที่ออกโดยกระทรวงกำรคลัง โดยมีประกำศที่ส ำคัญดังน้ี 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ท่ี กม. 17/2561 เร่ือง  
การก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามท่ีได้รับใบอนุญาต  ที่กล่ำวถึง ผู้ได้รับ
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ กำรเป็นศูนย์ซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซี กำรเป็น
ศูนย์ซื้อขำยโทเคนดิจิทัล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซี กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยโทเคนดิจิทัล  
กำรเป็นผู้ค้ำคริปโทเคอร์เรนซี และกำรเป็นผู้ค้ำโทเคนดิจิทัล ต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรตำมที่
ได้รับใบอนุญำต โดย 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญำตประเภทกำรเป็นศูนย์ซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซี  หรือกำรเป็นศูนย์ 
ซื้อขำยโทเคนดิจิทัล ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 0.002 โดยค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซื้อ ขำย หรือ
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขำยดังกล่ ำวแต่สูงสุดไม่เกินปีละ 20 ล้ำนบำท ในกรณีที่อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมที่ค ำนวณได้ดังกล่ำวมีจ ำนวนน้อยกว่ำ 500,000 บำท ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมขั้นต่ ำปีละ 500,000 
บำท 

(2) ผู้ได้รับใบอนุญำตประเภทกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซี  หรือกำรเป็น
นำยหน้ำซื้อขำยโทเคนดิจิทัล ช ำระค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 0.001 โดยค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซื้อ ขำย 
หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่ำจะเป็นกำรซื้อ ขำย หรือแลกเปลี่ยนเพื่อบัญชีลูกค้ำหรือเพื่อบัญชีตนเอง 
แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 10 ล้ำนบำท ในกรณีที่อัตรำค่ำธรรมเนียมที่ค ำนวณได้ดังกล่ำวมีจ ำนวนน้อยกว่ำ 250,000 
บำท ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมขั้นต่ ำปีละ 250,000 บำท 

(3) ผู้ได้รับใบอนุญำตประเภทกำรเป็นผู้ค้ำคริปโทเคอร์เรนซีหรือกำรเป็นผู้ค้ำโทเคนดิจิทัล
ช ำระค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละ 1 โดยค ำนวณจำกก ำไร (Capital Gain) ที่เกิดจำกกำรค้ำสินทรัพย์ดิจิทัล 
แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 5 ล้ำนบำท ในกรณีที่อัตรำค่ำธรรมเนียมที่ค ำนวณได้ดังกล่ำวมีจ ำนวนน้อยกว่ำ 100,000 
บำท ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมขั้นต่ ำปีละ 100,000 บำท 

(4) ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องช ำระค่ำธรรมเนียมต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยค ำนวณมูลค่ำกำรซื้อ 
ขำย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบำททุกรำยกำร และให้แบ่งช ำระเป็น 2 งวด ได้แก่ 
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- งวดแรก ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมขั้นต่ ำตำมประเภทธุรกิจภำยในวันที่ 31 มกรำคมของปี 
ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญำตมีกำรประกอบธุรกิจไม่เต็มปีปฏิทิน ให้ผู้ได้รับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียม 
ขั้นต่ ำในวันที่เร่ิมประกอบกิจกำร หรือวันที่กลับมำเร่ิมประกอบกิจกำร (แล้วแต่กรณี) โดยช ำระค่ำธรรมเนียม
ขั้นต่ ำตำมวรรคหน่ึงตำมสัดส่วนจ ำนวนเดือนที่มีกำรประกอบธุรกิจ (Monthly Pro-rate) ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณี
ที่ถูกส ำนักงำน ก.ล.ต. เพิกถอนใบอนุญำต หรือสั่งระงับกำรด ำเนินกิจกำร 

- งวดท่ี 2 ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมส่วนที่เหลือภำยในวันที่ 31 มกรำคมของปีถัดไป ทั้งน้ี 
ในกรณีที่มีกำรเลิกประกอบกิจกำรหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมส่วนที่ยังไม่ได้ช ำระหรือ
ยังคงค้ำงอยู่ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีอนุญำตให้เลิกประกอบกิจกำรหรือวันที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ใบอนุญำต แล้วแต่กรณี และในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญำตที่ประกอบธุรกิจไม่เ ต็มปีปฏิทินมีกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนดไว้ในงวดแรก ให้ขอรับคืนค่ำธรรมเนียมที่ช ำระไว้เกินน้ันภำยในวันที่   
31 มกรำคมของปีถัดไป 

(5) ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญำตมีกำรประกอบธุรกิจหลำยประเภท ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมตำม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

- ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมงวดแรกในอัตรำค่ำธรรมเนียมขั้นต่ ำส ำหรับกำรประกอบธุรกิจ
ประเภทใดประเภทหน่ึงที่มีอัตรำสูงที่สุด ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเร่ิมประกอบธุรกิจแต่ละประเภท  
ไม่พร้อมกัน ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมงวดแรกดังกล่ำวในอัตรำสูงที่สุดตำมสัดส่วนจ ำนวนเดือนที่มีกำรประกอบ
ธุรกิจ (Monthly Pro-rate 

- ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมงวดที่ 2 ตำมรำยประเภทธุรกิจรวมกัน และน ำมำหักออกจำก
ค่ำธรรมเนียมขั้นต่ ำที่ได้ช ำระต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ไว้ก่อนแล้ว 

(6) ในกำรยื่นช ำระค่ำธรรมเนียมหรือขอรับคืนค่ำธรรมเนียมตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น  
ให้ผู้ได้รับใบอนุญำตจัดท ำและยื่นรำยละเอียดรำยงำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับ
ใบอนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมแบบและที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.ล.ต.  

2) ประกาศกระทรวงการคลังเร่ือง การก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้อง
ขอรับความเห็นชอบบุคคลท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่กล่ำวถึง กำรห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ยอมให้บุคคลใดมีอ ำนำจครอบง ำกำรบริหำรงำนหรือกำรจัดกำรบริษัท เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเป็นกำรบริหำรงำนตำมสัญญำของบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรก ำหนดลักษณะต้องห้ำมของ
กรรมกำรและผู้บริหำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  

2.1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องยื่นค ำขอรับควำมเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมแบบและวิธีกำร พร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศ
ก ำหนดไว้บนเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ทั้งน้ี ส ำหรัฐกรณีที่กำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบุคคลดังกล่ำวจะ
เกิดขึ้นเน่ืองจำกผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีกำรเพิ่มทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นค ำขอรับ
ควำมเห็นชอบก่อนวันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะขำยหุ้นเพิ่มทุนอันเป็นผลให้บุคคลน้ันเป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ และถ้ำเป็นกรณีอื่น ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยื่นค ำขอรับควำมเห็นชอบภำยใน 14 วัน 
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นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ำมีบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่โดยยังไม่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

2.2) ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ
สนิทรัพย์ดิจิทัลภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับค ำขอรับควำมเห็นชอบ เอกสำรและหลักฐำน
ครบถ้วนตำมคู่มือส ำหรับประชำชน ทั้งน้ี บุคคลที่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังน้ี 

(1) อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษหรือถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ  
กำรบริหำรงำนที่มีลักษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์โดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยน้ัน ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรือกำรบริหำรงำนที่มีลักษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต  

(2) อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษหรือถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินโดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยน้ัน  

(3) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระท ำโดยทุจริต 

(4) เคยต้องค ำพิพำกษำหรือถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจำกกระท ำควำมผิดตำม  (1) 
หรือ (2) 

(5) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน อันเน่ืองจำกกำรกระท ำโดยทุจริต 

(6) เคยถูกถอดถอนจำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทหลักทรัพย์ 

(7) มีกำรท ำงำนอันส่อไปในทำงไม่สุจริต 

(8) จงใจแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จในสำระส ำคัญหรือปกปิดข้อควำมจริงอันเป็น
สำระส ำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในกำรขอรับควำมเห็นชอบเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลหรือผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือในรำยงำนอื่นใดที่ต้องยื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. 

(9) มีกำรท ำงำนที่แสดงถึงกำรขำดจรรยำบรรณหรือขำดมำตรฐำนในกำรประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือกำรประกอบวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรเงิน 

(10) อยู่ระหว่ำงถูกหน่วยงำนอื่นที่มีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลธุรกิจทำงกำรเงินใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ สั่งพักกำรประกอบธุรกิจหรือกำรเป็นผู้บริหำรของนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแล 

(11) ถูกหน่วยงำนอื่นที่มีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลธุรกิจทำงกำรเงินในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศสั่งเพิกถอนกำรประกอบธุรกิจ หรือกำรเป็นผู้บริหำร หรือกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรเป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ของนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล และปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญำตให้กลับมำประกอบธุรกิจหรือ
เป็นผู้บริหำร หรือเป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล 
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(12) มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่หน่วยงำนอื่นที่มีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลธุรกิจทำง  
กำรเงินในประเทศหรือต่ำงประเทศจะไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือเป็นผู้บริหำรหรือเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ  
นิติบุคคลที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลในกรณีที่บุคคลตำมวรรคหน่ึงเป็นนิติบุคคล  กรรมกำรหรือหุ้นส่วนของ 
นิติบุคคลน้ัน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ดังกล่ำวข้ำงต้น 

2.3) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีลักษณะต้องห้ำมเคยถูกไล่ออก 
ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน อันเน่ืองจำกกำรกระท ำโดยทุจริต ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน้ันต้อง
รำยงำนข้อเท็จจริงดังกล่ำวเป็นหนังสือต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 14 วันนับแต่วันที่รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึง
ลักษณะต้องห้ำมของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่น้ัน และเมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังว่ำบุคคลที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
เห็นชอบให้เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใดมีลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ให้ส ำนักงำน 
ก.ล.ต. มีอ ำนำจเพิกถอนควำมเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้วได้ อย่ำงไรก็ตำม ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่มิชอบดังกล่ำวภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. หำกไม่สำมำรถ
แก้ไขได้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีอ ำนำจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน้ัน
งดเว้นกำรขยำยกำรประกอบธุรกิจหรือระงับกำรประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นกำรชั่วครำวได้ ทั้งน้ี 
จนกว่ำผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะแก้ไขเหตุที่มิชอบดังกล่ำวข้ำงต้นได้แล้วเสร็จ ในกำรน้ี คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. อำจก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อคุ้มครองและรักษำประโยชน์ของ
ลูกค้ำ 

3) ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ท่ี กจ 15/2561 เร่ือง  
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน ที่กล่ำวถึง กำรใช้บังคับกับผู้ออกและเสนอขำยโทเคนดิจิทัลทั้งเพื่อ
กำรลงทุน และเพื่อกำรใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่พร้อมที่จะให้ผู้ถือใช้ประโยชน์ตำมสิทธิของโทเคน
ดิจิทัลน้ัน ๆ ได้ทันทีตั้งแต่วันที่เสนอขำยโทเคนดิจิทัลคร้ังแรก โดยมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ 
กำรอนุญำตและวิธีกำรยื่นค ำขออนุญำตให้เสนอขำยโทเคนดิจิทัล กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอ
ขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวน กำรเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล กำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
กำรยื่นค ำขออนุญำต กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ ำปี โดย 

3.1) การอนุญาตและวิธีการยื่นค าขออนุญาตให้เสนอขายโทเคนดิจิทัล  จะกระท ำได้ก็
ต่อเมื่อเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

(1) ผู้ขออนุญำตเป็นบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่จัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำยไทย 

(2) ผู้ขออนุญำตไม่เป็นบุคคลล้มละลำย มีหน้ีสินล้นพ้นตัว หรืออยู่ระหว่ำงกำรยื่นหรือ
ไต่สวนค ำร้องขอฟื้นฟูกิจกำรหรือกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำยและไม่เคยจัดสรรและส่งมอบ
โทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใด เว้นแต่เป็นกำรจัดสรรและส่งมอบโทเคนดิจิทัลโดยชอบตำม
ประกำศที่เกี่ยวข้อง 

(3) เป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  เร่ือง กำรก ำหนดบทนิยำมผู้ลงทุนสถำบัน  
ผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรำยใหญ่ และเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน หรือกิจกำรเงินร่วมลงทุน ซึ่งเสนอขำย
เป็นมูลค่ำไม่เกินรำยละ 300,000 บำทต่อกำรเสนอขำยในคร้ังน้ัน ทั้งน้ี ผู้ขออนุญำตต้องก ำหนดมูลค่ำสูงสุด
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ของกำรเสนอขำยในแต่ละคร้ังต่อผู้ลงทุนประเภทน้ีรวมกันไม่เกิน 4 เท่ำของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกโทเคน
ดิจิทัล หรือไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่ำทั้งหมดที่เสนอขำยต่อคร้ัง แล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ 

(4) ผู้ขออนุญำตเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

(5) โทเคนดิจิทัลที่ขออนุญำตเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

(6) ไม่มีเหตุที่ท ำให้สงสัยว่ำข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชำชนหรือต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.  
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงต่อควำมเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุน หรือมีข้อควำมที่อำจท ำให ้
ผู้ลงทุนส ำคัญผิด 

(7) ผู้ขออนุญำตแสดงได้ว่ำ ผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ได้
พิจำรณำแล้วว่ำกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลมีลักษณะที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในหมวดน้ี และสำมำรถ
เสนอขำยผ่ำนระบบของผู้ให้บริกำรดังกล่ำวได้ ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัลดังกล่ำว ต้องไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลในลักษณะที่อำจท ำให้ผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคน
ดิจิทัลดังกล่ำวขำดควำมเป็นอิสระในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทัล 

(8) ในกรณีที่ เป็นกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่อ้ ำงอิงหรือมีกระแสรำย รับจำก
อสังหำริมทรัพย์ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไข ดังน้ี 

- ต้องเป็นอสังหำริมทรัพย์ที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ พร้อมจะน ำไปจัดหำประโยชน์ และ
มีจ ำนวนหรือมูลค่ำกำรลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนหรือมูลค่ำโครงกำรน้ัน 

- ต้องผ่ำนกำรประเมินมูลค่ำอย่ำงเต็มรูปแบบที่มีกำรตรวจสอบเอกสำรสิทธิและ
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะในกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็นเวลำไม่เกินกว่ำ 6 เดือนก่อนวันยื่นค ำขอ
อนุญำต โดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินอย่ำงน้อย 2 รำยที่ผู้ขออนุญำตและผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคน
ดิจิทัลพิจำรณำว่ำมีควำมเหมำะสมและสำมำรถประเมินมูลค่ำทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่ำที่แท้จริงได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือเพียงพอและเป็นผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และถ้ำกรณี 
ที่อสังหำริมทรัพย์ที่จะลงทุนอยู่ในต่ำงประเทศ ผู้ที่ท ำหน้ำที่ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินต้องมีผู้ขออนุญำตเป็น
บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่จัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำยไทย มีร่ำงสัญญำก่อตั้งทรัสต์ส ำหรับธุรกรรมกำร
เสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่อ้ำงอิงหรือมีกระแสรำยรับจำกอสังหำริมทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรื่อง กำรก ำหนดประเภทธุรกรรมในตลำดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ และสำมำรถ
แสดงได้ว่ำมีกลไกควบคุมให้ผู้ขออนุญำตโอนทรัพย์สินที่จะเป็นกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีได้ 

(9) ในกรณีที่อสังหำริมทรัพย์ที่จะลงทุนอยู่ในต่ำงประเทศ ผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน
อำจเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อของบุคคลซึ่งทำงกำรหรือหน่วยงำนก ำกับดูแลของประเทศ อันเป็นที่ตั้งของ
อสังหำริมทรัพย์ก ำหนดให้สำมำรถท ำหน้ำที่ประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์น้ัน ๆ ได้ ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่ปรำกฏ
บัญชีรำยชื่อดังกล่ำว ผู้ที่ท ำหน้ำที่ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินต้องเข้ำลักษณะใดลักษณะหน่ึง ได้แก่ เป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพเกี่ยวกับกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงำนเป็นที่ยอมรับอย่ำงแพร่หลำยในประเทศอันเป็นที่ตั้ง
ของอสังหำริมทรัพย์น้ัน หรือเป็นบุคคลที่มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนในกำรประเมินมูล ค่ำ
ทรัพย์สินที่เป็นสำกล หรือเป็นผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่มีเครือข่ำยกว้ำงขวำงในระดับสำกล (International 
Firm)  
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(10) ผู้ขออนุญำตต้องแสดงให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. เห็นได้ว่ำมีคุณสมบั ติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

- ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

- ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงที่ เป็นเหตุอันควรสงสัยว่ำกรรมกำร  ผู้บริหำร และ 
ผู้มีอ ำนำจควบคุมกิจกำรของผู้ขออนุญำตมีลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรก ำหนดลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจของกรรมกำรและผู้บริหำร
ของบริษัทโดยอนุโลม 

- งบกำรเงินของผู้ขออนุญำตและงบกำรเงินรวมประจ ำงวดกำรบัญชีปีล่ำสุด   
(ถ้ำมี) ต้องจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังน้ี และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรจัดท ำงบกำรเงินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรรำยงำน
กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกผู้สอบบัญชีที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบให้สำมำรถตรวจสอบหรือสอบทำนงบกำรเงินของผู้ออก 
โทเคนดิจิทัล เว้นแต่เป็นงบกำรเงินที่จัดท ำขึ้นตำมหลักเกณฑ์ รำยงำนกำรบัญชีต้องไม่มีควำมหมำยในลักษณะ
ที่ไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของผู้ขออนุญำตและงบกำรเงินรวม  หรือแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงิน 
ไม่ถูกต้อง แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขในรำยกำรบัญชีที่ เป็นสำระส ำคัญว่ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และแสดงควำมเห็นว่ำถูกจ ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบโดยกำรกระท ำหรือไม่กระท ำ
ของผู้ขออนุญำต หรือกรรมกำรหรือผู้บริหำรของผู้ขออนุญำต 

- ในกรณีที่ผู้ขออนุญำตมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงต่อเน่ือง
ตำมประกำศน้ี หรือตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 ต้องไม่อยู่ระหว่ำง 
กำรด ำเนินกำรในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้แก่ กำรค้ำงกำรน ำส่ง 
งบกำรเงินหรือรำยงำนที่มีหน้ำที่ต้องจัดท ำ กำรค้ำงส่งรำยงำนที่มีหน้ำที่ต้องจัดท ำและจัดส่งต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. กำรปรับปรุงแก้ไขงบกำรเงิน หรือรำยงำนที่มีหน้ำที่ ต้องจัดท ำ ตำมที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. แจ้งให้
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข และปฏิบัติตำมค ำสั่งของส ำนักงำน ก.ล.ต. 

- ผู้ขออนุญำตต้องไม่มีลักษณะเคยมีประวัติฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับ
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์หรือกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล ในเรื่องที่มีนัยส ำคัญ ได้แก่ เคยถูกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ปฏิเสธค ำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ เน่ืองจำกมีเหตุที่มีนัยส ำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกกำรบริหำร
จัดกำร เคยถูกส ำนักงำน ก.ล.ต. ปฏิเสธค ำขออนุญำตหรือสั่งเพิกถอนกำรอนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่หรือโทเคนดิจิทัล เน่ืองจำกมีเหตุที่ท ำให้สงสัยเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อประชำชนหรือต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ที่ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุน หรือท ำให้ผู้ลงทุนส ำคัญผิด  
ซึ่งมีลักษณะเป็นกำรปกปิดหรืออ ำพรำง หรือสร้ำงข้อมูลที่อำจไม่มีอยู่จริงในรำยกำร หรือกำรด ำเนินกำรที่มี
นัยส ำคัญ เคยถอนค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่หรือโทเคนดิจิทัล โดยไม่มีกำรชี้แจงเหตุสงสัย
ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือโดยมีกำรชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะหักล้ำงข้อ
สงสัยดังกล่ำว ภำยในระยะเวลำ 5 ปีก่อนวันยื่นค ำขออนุญำตเสนอขำยโทเคนดิจิทัล และภำยในระยะเวลำ  
10 ปีก่อนวันยื่นค ำขออนุญำตเสนอขำยโทเคนดิจิทัล ผู้ขออนุญำตเคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษใน
ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพำะในมูลเหตุเน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรที่ มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต  
อันเป็นเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำง  ทั้งน้ี ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 
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- อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษหรือถูกด ำเนินคดีในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเฉพำะในมูลเหตุเน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอันเป็น
เหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำง  ทั้งน้ี ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

- เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นกำรจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะ
เหมำะสมตำมที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

(11) ผู้ได้รับอนุญำตต้องด ำเนินกำรขำยโทเคนดิจิทัลให้แล้วเสร็จภำยใน 6 เดือนนับแต่
วันที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. แจ้งกำรอนุญำต หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำวและ
ยังประสงค์จะเสนอขำยโทเคนดิจิทัลต่อไป ให้ผู้ได้รับอนุญำตมีหนังสือถึงส ำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนพ้นระยะเวลำ
ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 30 วันเพื่อขอขยำยระยะเวลำเสนอขำย โดยต้องแจ้งเหตุผลของกำรขอขยำยระยะเวลำ 
และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้ได้รับอนุญำตและโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญำต ในส่วนที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมีนัยส ำคัญด้วย (ถ้ำมี) ในกรณีน้ี ส ำนักงำน ก.ล.ต. มีอ ำนำจขยำยระยะเวลำให้อีกได้ตำมที่เห็นควร แต่
ระยะเวลำดังกล่ำวต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. แจ้งผลกำรอนุญำตคร้ังแรก 

(12) ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญำตมีกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่มีลักษณะเดียวกันต่อ
บุคคลอื่นนอกเหนือจำกกำรเสนอขำยต่อประชำชนซึ่งได้รับอนุญำตตำมประกำศ น้ี และเป็นกำรเสนอขำยใน
รำคำต่ ำ ให้ผู้ได้รับอนุญำตจัดให้มีกลไกที่ท ำให้มั่นใจได้ว่ำบุคคลที่ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถโอนโทเคน
ดิจิทัลที่ เสนอขำยในรำคำต่ ำตำมจ ำนวนที่ค ำนวณได้จำกส่วนต่ำงของรำคำโทเคนดิจิทัลที่ เสนอขำยต่อ
ประชำชนกับรำคำโทเคนดิจิทัลที่เสนอขำยในรำคำต่ ำ เว้นแต่พ้นระยะเวลำ 6 เดือนนับแต่วันสุดท้ำยที่มีกำรส่ง
มอบโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญำต ทั้งน้ี กำรเสนอขำยในรำคำต่ ำหมำยถึง กำรเสนอขำยในรำคำต่ ำกว่ำรำคำที่
เสนอขำยต่อประชำชนซึ่งได้รับอนุญำตตำมประกำศน้ี และกำรเสนอขำยในรำคำเดียวกับรำคำที่เสนอขำยต่อ
ประชำชนโดยมีกำรให้โทเคนดิจิทัลโดยไม่คิดค่ำตอบแทนด้วย 

(13) ผู้ได้รับอนุญำตต้องจัดท ำสัญญำก่อต้ังทรัสต์ที่มีรำยละเอียดตำมที่ได้ยื่นต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. และด ำเนินกำรโอนทรัพย์สินที่จะเป็นกองทรัสต์แก่ทรัสตีภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิด 
กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล 

(14) ตลอดระยะเวลำที่ผู้ได้รับอนุญำตมีหน้ำที่ ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ผู้ได้รับ
อนุญำตต้องปฏิบัติตำมข้อผูกพันที่ให้ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือ  
ชี้ชวน เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลอย่ำงมีนัยส ำคัญ  หรือกรณีที่เป็นกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโดยชอบตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและ  
ร่ำงหนังสือชี้ชวนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

(15) ผู้ได้รับอนุญำตต้องเสนอขำยโทเคนดิจิทัลผ่ำนผู้ให้บริกำรระบบเสนอขำยโทเคน
ดิจิทัลที่เป็นผู้พิจำรณำลักษณะของผู้ได้รับอนุญำตและโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญำต 

(16) ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญำตจะรับคริปโทเคอร์เรนซี  เป็นกำรตอบแทน ให้รับได้
เฉพำะคริปโทเคอร์เรนซีที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศไว้บนเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และได้มำจำกกำรซื้อขำย แลกเปลี่ยน หรือฝำกไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญำตตำม  
พระรำชก ำหนดกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรประกอบธุรกิจ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีเท่ำน้ัน 
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(17) กำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลก่อนวันที่แบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ  ให้กระท ำได้หลังจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ได้รับแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนแล้ว  และให้ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตล ำดหลักทรัพย์ว่ ำด้วย 
กำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
และร่ำงหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ โดยอนุโลม 

(18) นับแต่วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือ 
ชี้ชวนมีผลใช้บังคับ หำกผู้ได้รับอนุญำตจะจัดให้มีกำรโฆษณำชี้ชวนเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลโดยวิธีกำรอื่นนอกจำก
กำรแจกจ่ำยหนังสือชี้ชวน ข้อมูลที่จะใช้ในกำรโฆษณำอย่ำงน้อยต้องจัดท ำเป็นภำษำไทยและต้องไม่มีลักษณะ
เป็นเท็จ เกินควำมจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือท ำให้ส ำคัญผิดในสำระส ำคัญ และสำระส ำคัญของข้อมูลที่แสดงใน
โฆษณำต้องไม่นอกเหนือไปจำกข้อมูลที่แสดงไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและ  
ร่ำงหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. แต่ถ้ำผู้ได้รับอนุญำตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ในวรรคหน่ึง ผู้ได้รับอนุญำตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมค ำสั่งของส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่จะสั่งให้ด ำเนินกำรอย่ำงใด
อย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำง ได้แก่ หยุดกำรโฆษณำ หรือยุติกำรส่งเสริมกำรขำย ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  
กำรแก้ไขข้อมูลหรือข้อควำมในกำรโฆษณำหรือกำรส่งเสริมกำรขำย  กำรชี้แจงเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูล 
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อควำมเป็นจริง หรือไม่ท ำให้ส ำคัญผิด กำรกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรใดภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดเพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจหรือทบทวนกำรตัดสินใจ บนพื้นฐำนข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง  
ตรงต่อควำมเป็นจริง และไม่ท ำให้ส ำคัญผิด 

(19) ผู้ได้รับอนุญำตต้องจัดให้มีช่องทำงในกำรแจกจ่ำยหนังสือชี้ชวนไม่ว่ำในรูป
เอกสำรสิ่งพิมพ์หรือในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงเหมำะสม เว้นแต่จะมีกำรแสดงเจตนำโดยสมัครใจที่จะ 
ไม่รับหนังสือชี้ชวนในกรณีที่มีกำรแสดงเจตนำตำมวรรคหน่ึง ผู้ได้รับอนุญำตต้องแจกจ่ำยหรือจัดส่งสรุปข้อมูล
ส ำคัญของโทเคนดิจิทัล (Factsheet) ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ประสงค์ที่จะซื้อโทเคนดิจิทัลได้รับข้อมูล
ดังกล่ำวก่อนท ำกำรจองซื้อ 

ทั้งน้ี ผู้ได้รับอนุญำตต้องรำยงำนผลกำรขำยโทเคนดิจิทัลต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วันนับแต่วันปิดกำรเสนอขำย โดยให้รำยงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส ำนักงำน 
ก.ล.ต. 

3.2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือช้ีชวน 
กำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลจะกระท ำได้ต่อเมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และได้ยื่น
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลดังกล่ำวมีผลใช้บังคับแล้ว  และในกรณีที่ระยะเวลำกำรเสนอขำย 
โทเคนดิจิทัลตำมที่ก ำหนดในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลสิ้นสุดลงแล้ว  หำกผู้ออก 
โทเคนดิจิทัลประสงค์จะเสนอขำยโทเคนดิจิทัลส่วนที่เหลือจำกกำรเสนอขำยคร้ังก่อน ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล 
ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนฉบับใหม่โดยวิธีกำรตำมที่
ก ำหนดให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนตำม
แบบที่ก ำหนดต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.  

(1) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยที่แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 
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- ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ (Factsheet) ซึ่งสรุปสำระส ำคัญของโทเคนดิจิทัล รวมทั้ง
ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของโทเคนดิจิทัล  และสรุปสำระส ำคัญของผู้ออกโทเคนดิจิทัลโดยย่อ 
เพื่อให้เข้ำใจภำพรวมของโทเคนดิจิทัลและผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

- ส่วนข้อมูลผู้ออกโทเคนดิจิทัลและวัตถุประสงค์กำรใช้เงิน โดยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่ระบุในส่วนน้ี ให้รวมถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
ผู้ออกโทเคนดิจิทัลด้วย 

- ส่วนข้อมูลแผนธุรกิจ ซึ่งแสดงสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนด  

- ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล ซึ่งแสดงสำระส ำคัญของโทเคนดิจิทัล รวมทั้ง
ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

- ส่วนข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล 

- ส่วนกำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล  

ทั้งน้ี ข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล ต้องไม่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ 
หรือที่อำจท ำให้ส ำคัญผิด และไม่ขำดข้อควำมที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ งบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของ 
ผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่เปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและร่ำงหนังสือชี้ชวน (ถ้ำมี) ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนด และในกรณีเป็นกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลพร้อมกันหรือในระยะเวลำใกล้เคียงกันในประเทศอื่นด้วย 
ต้องมีรำยละเอียดข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องที่พึงเปิดเผยต่อผู้ลงทุนไม่น้อยกว่ำที่เปิดเผยในประเทศอื่น  อำทิ 
รำยละเอียดของกลไกอื่นที่น ำมำใช้ทดแทนสัญญำอัจฉริยะ (Smart Contract) และรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สิน (ถ้ำมี) นอกจำกน้ัน ต้อมีข้อมูลตำมรำยกำรที่ก ำหนดในมำตรำ 69 (1) ถึง (10) แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม ตลอดจนข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจลงทุนตำมที่
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนดไว้บนเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. 

(2) ส ำหรับแบบของร่ำงหนังสือชี้ชวนที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องยื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ให้อนุโลมใช้ตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้ำที่ยื่น  และ 
ต้องเป็นร่ำงหนังสือชี้ชวนที่อย่ำงน้อยต้องมีร่ำงที่จัดท ำเป็นภำษำไทย รำยกำรในร่ำงหนังสือชี้ชวนที่ตรงกับแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลต้องมีสำระส ำคัญของข้อมูลไม่ต่ำงกัน และต้องมีค ำเตือนที่ระบุ
ไว้ให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ “การลงทุนในโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินหรือคริปโทเคอร์
เรนซีท่ีลงทุนกลับคืน ดังนั้น ก่อนลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
โทเคนดิจิทัล และประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยความระมัดระวัง รวมท้ังควรตระหนักถึงข้อจ ากัด
ในการเปลี่ยนมือของโทเคนดิจิทัลด้วย สิ่งส าคัญ คือ ไม่ควรลงทุนด้วยเงินหรือคริปโทเคอร์เรนซีท้ังหมดท่ีมี
อยู่ ท้ังนี้ การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลไม่ได้เป็นการแสดงว่า ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุน หรือประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของโทเคนดิจิทัลท่ีเสนอขาย หรือรับรองความส าเร็จของโครงการ” 

(3) ก่อนปิดกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญำต หำกผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้
เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มิได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและ
หนังสือชี้ชวนให้แก่บุคคลใดเป็นกำรเฉพำะรำยเพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของกำรลงทุนใน
โทเคนดิจิทัลที่เสนอขำย หรือกำรตัดสินใจลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่เสนอขำย ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องด ำเนินกำร
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ให้มีกำรเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่ำวในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวน 
โดยพลัน ทั้งน้ี ต้องไม่ช้ำกว่ำวันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลมีผลใช้บังคับ หรือในกรณี
ที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลมีผลใช้บังคับแล้วต้องไม่ช้ำกว่ำวันท ำกำรถัดจำกวันที่ได้
เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลใดน้ัน 

(4) กำรลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

- กรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมิใช่บริษัทจดทะเบียน ให้กรรมกำรทุกคน ผู้ที่ด ำรง
ต ำแหน่งบริหำรสูงสุด และผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ลงลำยมือชื่อ 

- กรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็นบริษัทจดทะเบียน ให้กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
ผูกพัน หรือผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพัน ลงลำยมือ
ชื่อ ทั้งน้ี ในกรณีที่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันมิใช่ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุด หรือผู้ที่ด ำรงต ำแหน่ง
บริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี กำรลงลำยมือชื่อดังกล่ำวต้องมีผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสูงสุดหรือผู้ที่ด ำรง
ต ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี ลงลำยมือชื่อด้วย 

(5) ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นและสมควรท ำให้บุคคลที่ต้องลงนำมเพื่อนิติบุคคลตำมที่
ก ำหนดในข้อ 40 ไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่ำวปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. หำกเหตุที่ท ำให้บุคคลดังกล่ำวคนใดไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ 
เกิดจำกกำรที่บุคคลดังกล่ำวอยู่ในภำวะไม่สำมำรถรู้ผิดชอบหรือไม่สำมำรถบังคับตนเองได้ เน่ืองจำกเจ็บป่วย
ทำงร่ำงกำยหรือทำงจิต ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่จ ำต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวลงลำยมือชื่อในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูล แต่ถ้ำเกิดจำกกรณีอื่นนอกจำกที่ระบุ เมื่อเหตุดังกล่ำวหมดสิ้นไป ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจัดให้บุคคล
ดังกล่ำวลงลำยมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลมีผลใช้บังคับ 

(6) ให้แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนมีผล
ใช้บังคับเมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องได้รับอนุญำต ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล เมื่อพ้น 5 วันนับแต่วันที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รับแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังหลังสุด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัล 
หรือข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลส ำคัญซึ่งส ำนักงำน ก.ล.ต. ผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้) และผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ระบุ
ข้อมูลตำมรำยกำรครบถ้วนแล้ว 

3.3) การเปิดเผยข้อมูลของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลตำมประกำศน้ีมีหน้ำที่
จัดท ำและส่งรำยงำนที่แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนตำมประเภทข้อมูลที่ก ำหนด เมื่อแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวนที่ยื่นมีผลใช้บังคับ  เว้นแต่มีเหตุที่ท ำให้ผู้ออก 
โทเคนดิจิทัลสิ้นสุดหน้ำที่ลง  

(1) ในกรณีดังกล่ำวให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลสิ้นสุดหน้ำที่จัดท ำและส่งรำยงำนที่แสดง
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ออกโทเคนดิจิทัลต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. เมื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ได้
ขำยโทเคนดิจิทัลภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. อนุญำตให้เสนอขำยโทเคนดิจิทัล หรือผู้ออกโทเคน
ดิจิทัลยกเลิกกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้แล้วอย่ำงชัดเจน หรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ช ำระ
หน้ีตำมโทเคนดิจิทัล (ถ้ำมี) จนครบถ้วนแล้ว หรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีกำรช ำระบัญชีเพื่อเลิกกิจกำร หรือผู้ออก
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โทเคนดิจิทัลถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด หรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็นสถำบันกำรเงินที่ถูกระงับกำรด ำเนิน
กิจกำรตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อ 
กำรใช้ประโยชน์แสดงได้ว่ำโครงกำรตำมแผนธุรกิจที่ได้น ำเสนอไว้ในกำรเสนอขำยคร้ังแรก ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จและเปิดให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสำมำรถใช้สิทธิในกำรได้มำซึ่งสินค้ำ  บริกำร หรือสิทธิอื่นใดได้แล้ว ทั้งน้ี  
ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลแจ้งเหตุที่ท ำให้สิ้นสุดหน้ำที่กำรจัดท ำและส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน  ก.ล.ต. ก่อนถึง
ก ำหนดเวลำส่งรำยงำนดังกล่ำว 

(2) ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจัดท ำรำยงำนที่แสดงผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. เช่นเดียวกับที่มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยดังกล่ำว และให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมด้วย  
แต่ส ำหรับกรณีอื่น ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจัดท ำและส่งข้อมูลต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับ 

- งบกำรเงินประจ ำรอบปีบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงควำมเห็นแล้ว  
ภำยใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี 

- แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ซึ่งต้องมีข้อมูลสอดคล้องกับแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลที่ยื่นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยข้อมูลดังกล่ำวต้องปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันและมีข้อมูลเพิ่มเติม ภำยใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี 

- รำยงำนกำรใช้เงินและควำมคืบหน้ำของโครงกำรหรือกิจกำรตำมแผนธุรกิจ  
ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนของปีบัญชีตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน ก.ล.ต.  ทั้งน้ี ภำยใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำดังกล่ำว 

(3) งบกำรเงินประจ ำรอบปีบัญชี และงบกำรเงินรำยไตรมำส (ถ้ำมี) ของผู้ออกโทเคน
ดิจิทัลต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบให้สำมำรถตรวจสอบหรือ
สอบทำนงบกำรเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล และในกรณีที่เป็นงบกำรเงินประจ ำรอบปีบัญชี  และงบกำรเงิน 
รำยไตรมำส (ถ้ำมี) ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลที่มีกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลต่อผู้ลงทุน รำยงำนของผู้สอบบัญชี
ดังกล่ำวต้องไม่มีควำมหมำยในลักษณะของกำรจัดท ำและเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ต้องใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินน้ัน และผู้สอบบัญชีถูกจ ำกัดขอบเขตกำรตรวจสอบ
หรือสอบทำน แล้วแต่กรณี โดยกำรกระท ำหรือไม่กระท ำของผู้ออกโทเคนดิจิทัล หรือของกรรมกำรหรือ
ผู้บริหำรของผู้ออกโทเคนดิจิทัล 

(4) กำรจัดท ำและเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยส ำหรับกิจกำรที่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ แต่ถ้ำในกรณีที่มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่ครอบคลุมถึงกำรจัดท ำหรือกำรเปิดเผยข้อมูลในเร่ืองใด ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ระบุในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเกี่ยวกับรำยกำรนโยบำยบัญชีที่ใช้ปฏิบัติส ำหรับกำรบันทึกบัญชีรำยกำร
น้ัน และค ำอธิบำยว่ำนโยบำยบัญชีดังกล่ำวเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใด  ทั้งน้ี หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินของผู้ออกโทเคนดิจิทัล ต้องแสดงงบกำรเงินของโครงกำรหรือกิจกำรตำมแผนธุรกิจ  
ที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลด้วย และในกรณีที่มีกำรเสนอขำยโทเคนดิจิทัลหลำยชนิด ให้แสดงงบกำรเงิน 
โดยแยกตำมชนิดของโทเคนดิจิทัล 

(5) ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลส่งหนังสือรับรองงบกำรเงินต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. พร้อมกับ
กำรจัดส่งงบกำรเงิน ทั้งน้ี ให้อนุโลมใช้ตำมแบบ 53 - 3 ท้ำยประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วย



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-29 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีของผู้ออกโทเคนดิจิทัลดังกล่ำว ต้องมีข้อมูลสรุป
กำรใช้เงินและควำมคืบหน้ำของโครงกำรหรือกิจกำรตำมแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล  

(6) ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลรำยงำนเหตุกำรณ์ส ำคัญพร้อมด้วยเหตุผลต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ภำยใน 3 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุกำรณ์ ได้แก่ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีกำรฟื้นฟูกิจกำร ผู้ออก 
โทเคนดิจิทัลประสบควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ผู้ออกโทเคนดิจิทัลหยุดประกอบกิจกำรทั้งหมดหรือบำงส่วน  
ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะกำรประกอบธุรกิจ  ผู้ออกโทเคนดิจิทัลท ำสัญญำ 
ให้บุคคลอื่นมีอ ำนำจทั้งหมดหรือบำงส่วนในกำรบริหำรงำนของบริษัท ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกระท ำหรือถูก
กระท ำอันมีลักษณะเป็นกำรครอบง ำหรือถูกครอบง ำกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์  ผู้ออกโทเคนดิจิทัลผิดข้อตกลงในกำรช ำระหน้ีตำมโทเคนดิจิทัล  ผู้ออกโทเคนดิจิทัล 
มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลในสำระส ำคัญ และเหตุกำรณ์ที่ท ำให้หรืออำจท ำ
ให้ต้องยกเลิกโทเคนดิจิทัล หรือเลิกโครงกำร กิจกำร หรือแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล 

(7) กำรรำยงำนดังกล่ำว ให้แสดงรำยละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล  เช่น  
ชื่อผู้ออกโทเคนดิจิทัล ชื่อและประเภทของโทเคนดิจิทัล วัน เดือน ป ีที่เสนอขำยโทเคนดิจิทัล จ ำนวนโทเคน
ดิจิทัลที่เสนอขำยทั้งหมด และจ ำนวนโทเคนดิจิทัลที่ยังเหลืออยู่ และรำยละเอียดของเหตุกำรณ์ เช่น วันที่เกิด
เหตุกำรณ์ และเหตุที่ท ำให้เกิดเหตุกำรณ์ เป็นต้น 

3.4) การช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุญาต ให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลช ำระค่ำธรรมเนียม
กำรยื่นค ำขออนุญำตเสนอขำยโทเคนดิจิทัล ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสอนขำย  
โทเคนดิจิทัลและร่ำงหนังสือชี้ชวน และค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี  ตำมอัตรำ 
ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ตำมประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม 

4) ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี 19/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่กล่ำวถึง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติ
ส ำหรับ“ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” ได้แก่ กำรเป็นศูนย์ซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซี กำรเป็นศูนย์ซื้อขำย 
โทเคนดิจิทัล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซี กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยโทเคนดิจิทัล กำรเป็นผู้ค้ำ 
คริปโทเคอร์เรนซี และกำรเป็นผู้ค้ำโทเคนดิจิทัล โดย 

4.1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีข้อตกลงกับลูกค้ำเกี่ยวกับควำม รับผิดชอบ
ต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำกกำรให้บริกำร ทั้งน้ี ข้อตกลงดังกล่ำวต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรตัดหรือจ ำกัด
ควำมรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับลูกค้ำ  อันเน่ืองจำกกำรที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคลำกร ไม่ได้ด ำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงำนให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนดของประกำศน้ี 

4.2) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดส่งงบกำรเงินที่จัดท ำขึ้นต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี และให้ประกำศงบกำรเงินดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะเวลำดังกล่ำวด้วย ทั้งน้ี เว้นแต่ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ทั้งน้ี 
งบกำรเงินประจ ำรอบปีบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. และให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสถำบันวิชำชีพ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-30 

ที่หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องให้ควำมเห็นชอบและข้อก ำหนดเพิ่มเติมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด 

4.3) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประสงค์จะประกอบกิจกำรอื่นนอกเหนือจำก
กำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะด ำเนินกำรได้ต่อเมื่อเป็นกิจกำร 
ที่เกี่ยวเน่ือง เป็นประโยชน์ หรือสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่มีลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเว้นแต่จะแสดงได้ว่ำสำมำรถจัดให้มีระบบในกำร
ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในเร่ืองดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นกิจกำรที่ไม่มีควำมเสี่ยง
ต่อทรัพย์สินของลูกค้ำ ฐำนะของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเป็นกิจกำรที่อำจมีควำมเสี่ยงดังกล่ำว  
แต่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสำมำรถจัดให้มีระบบในกำรควบคุมควำมเสี่ยงได้อย่ำงเพียงพอ 

4.4) ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดให้มีช่องทำงให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. เข้ำถึงข้อมูล
เกี่ยวกับรำยกำรซื้อ ขำย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภทซึ่งรวมถึงข้อมูลกำรเสนอซื้อเสนอขำย  
ข้อมูลกำรจับคู่ค ำสั่งซื้อ ขำย หรือแลกเปลี่ยน รำคำและปริมำณกำรซื้อ ขำย หรือแลกเปลี่ยน และข้อมูลของ 
ผู้ที่ท ำรำยกำรซื้อขำย โดยกำรเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ที่มีรำยละเอียดของข้อมูล 
รูปแบบ และวิธีกำร รวมถึงระยะเวลำในกำรเปิดเผยข้อมูลตำมตำรำงแนบท้ำยประกำศน้ี  

4.5) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร ระบบงำน 
ตลอดจนบุคลำกร ที่เหมำะสมและเพียงพอให้สำมำรถประกอบธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ด้วยควำม
รับผิดชอบและเป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยค ำนึงถึง
ลักษณะ ขนำด ปริมำณ ควำมซับซ้อน และควำมหลำกหลำย ของธุรกิจและบริกำร ตลอดจนระดับควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวกับธุรกิจและบริกำรดังกล่ำว ทั้งน้ี ต้องครอบคลุมอย่ำงน้อยในเรื่อง  

(1) กำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคลำกรที่ชัดเจน 

(2) ระบบงำนที่สำมำรถรองรับกำรประกอบธุรกิจได้อย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งต้องมีควำม
เหมำะสม น่ำเชื่อถือ และมีประสิทธิภำพ 

(3) ระบบตรวจสอบและควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ  โดยต้องค ำนึงถึงเร่ือง 
กำรรักษำควำมลับ กำรรับและจัดกำรข้อร้องเรียน และกำรป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริหำร หรือพนักงำน
ของผู้ประกอบธุรกิจ แสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ 

(4) กำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในทุกด้ำนอย่ำงรัดกุม  โดยต้องมี
มำตรกำรอย่ำงเพียงพอที่จะป้องกันและจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(5) ระบบงำนและมำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

(6) ระบบกำรดูแลรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำ โดย 

- ในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกค้ำอยู่ภำยใต้กำรดูแลรักษำหรือจัดกำรของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องจัดท ำบัญชีของลูกค้ำแยกแต่ละรำย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และเก็บ
รักษำทรัพย์สิน ในระบบที่มีควำมมั่นคง ปลอดภัย น่ำเชื่อถือ และต้องมีแผนกำรจัดกำรทรัพย์สินของลูกค้ำ 
ที่เหมำะสม 
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- จัดให้มีกำรจ่ำยผลตอบแทนจำกกำรถือสินทรัพย์ดิจิทัลกับลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม
โดยต้องเปิดเผยเงื่อนไขและวิธีกำรให้ลูกค้ำทรำบ 

(7) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพซึ่ งรวมถึงกำรดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยของระบบงำนและข้อมูล (Security) ควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงำนและข้อมูล (Integrity) และ
ควำมพร้อมใช้ของระบบงำน (Availability) โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Risk) และ
ควำมเสี่ยงด้ำนภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ (Cyber Risk) 

(8) ระบบกำรจัดกำรและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรวจสอบได้และปลอดภัย  

(9) ระบบงำนในกำรดูแลกำรลงทุ นเพื่อ เป็ นทรัพย์สิ นของผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ   
ซึ่งเหมำะสมและเพียงพอที่สำมำรถป้องกันมิให้มีกำรลงทุนที่ส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินของผู้ประกอบ
ธุรกิจ เป็นผลให้กำรซื้อ ขำย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผิดไปจำกสภำพปกติของตลำด มีลักษณะเป็นกำร
ลงทุนที่ไม่เหมำะสมในฐำนะผู้มีวิชำชีพ ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์แก่ลูกค้ำหรือควำมไม่เป็นธรรม
กับลูกค้ำ 

(10) ระบบงำนในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  

(11) ระบบงำนเพิ่มเติมส ำหรับกำรให้บริกำรที่มีลักษณะเฉพำะ 

4.6) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิ จิทัล ต้องจัดให้มีบุคลำกรในจ ำนวนที่ เพียงพอกับ 
กำรประกอบธุรกิจโดยบุคลำกรดังกล่ำวต้องมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ อย่ำงเหมำะสม 
ซึ่งสอดคล้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีประวัติในทำงที่เสื่อมเสีย 

4.7) ในกำรจัดกำรและจัดเก็บข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ  ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีระบบกำรจัดกำรและจัดเก็บที่รัดกุม เป็นระเบียบ และพร้อมน ำข้อมูลมำใช้งำนหรือ
ตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในระยะเวลำอันสมควร และเป็นระบบที่ต้องสำมำรถป้องกันกำรแก้ไข 
กำรสูญหำย หรือกำรถูกท ำลำย อย่ำงไม่เหมำะสม และกำรใช้หรือกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม 
หรือขัดกับกฎหมำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ หรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยหรือยัง
ไม่ได้เปิดเผยเป็นกำรทั่วไป กำรจัดให้มีบุคลำกรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบกำรเก็บรักษำข้อมูล เพื่อให้
กำรจัดกำรและจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดไว้ และจัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

4.8) ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใด
ประเภทหน่ึงหรือหลำยประเภท ด ำรงเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีกำรเก็บรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำไว้
ในควำมครอบครอง ให้ด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันท ำกำรใด ๆ ไม่น้อยกว่ำ 15 ล้ำนบำท และ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินของลูกค้ำ เว้นแต่กรณีทรัพย์สินของลูกค้ำในส่วนที่ถูกจัดเก็บในระบบ
ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งจะเชื่อมต่อกับเครือข่ำยเมื่อท ำธุรกรรมเท่ำน้ัน (Cold Wallet) ให้ด ำรง
ในอัตรำร้อยละ 1 

(2) ในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีกำรเก็บรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำ
ไว้ในควำมครอบครอง ให้ด ำรงส่วนของผู้ถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
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- ไม่น้อยกว่ำ 5 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรเป็นศูนย์ซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซีห รือ  
กำรเป็นศูนย์ซื้อขำยโทเคนดิจิทัล 

- ไม่น้อยกว่ำ 2.5 ล้ำนบำท ส ำหรับกำรเป็นผู้ค้ำคริปโทเคอร์เรนซีหรือกำรเป็น
ผู้ค้ำโทเคนดิจิทัล 

- ไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท ส ำหรับกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซี
หรือกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยโทเคนดิจิทัลด 

(3) ในกรณีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำย 
คริปโทเคอร์เรนซีหรือนำยหน้ำซื้อขำยโทเคนดิจิทัล ที่มีกำรเก็บรักษำทรัพย์สินของลูกค้ำไว้ในควำมครอบครอง 
แต่ไม่สำมำรถเข้ำถึงหรือโอนทรัพย์สินของลูกค้ำออกไปได้เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกลูกค้ำเป็นรำยคร้ัง   
ให้ด ำรงส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 2.5 ล้ำนบำท ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอำจใช้วงเงินคุ้มครอง
ของกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมควำมเสียหำยของทรัพย์สินของลูกค้ำ  เพื่อหักกลบมูลค่ำทรัพย์สินของ
ลูกค้ำที่ใช้ประกอบกำรค ำนวณเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิได้ 

ทั้งน้ี ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลค ำนวณและจัดท ำรำยงำนกำรค ำนวณเงินกองทุนตำม
หลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(4) ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ระงับกำรด ำเนิน
ธุรกิจทุกประเภทจนกว่ำจะสำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ และได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ด ำเนินธุรกิจ
ได้ตำมปกติ รวมทั้งแจ้งให้ลูกค้ำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกำรระงับกำรด ำเนินธุรกิจทุกประเภทโดย
ไม่ชักช้ำ และกระท ำกำรหรืองดเว้นกำรกระท ำอื่นใดตำมที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลสำมำรถกลับมำด ำรงเงินกองทุนได้ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด  

(5) ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับกำรยกเว้นกำรด ำรงเงินกองทุน ค ำนวณ 
และจัดท ำรำยงำนกำรค ำนวณเงินกองทุน ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังไม่เร่ิมประกอบธุรกิจ 
เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงส ำนักงำน ก.ล.ต. ตรวจสอบควำมพร้อมก่อนเร่ิมประกอบธุรกิจ และผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่หยุดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท และมีหนังสือแจ้งควำมประสงค์น้ันต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. แล้ว ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับกำรยกเว้นดังกล่ำวต้องส่งเอกสำรหรือ
รำยงำนที่จ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรด ำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลในระยะเวลำดังกล่ำวได้ตำมที่เห็นสมควร 

(6) เพื่อ เป็นกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเท ศ  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ  
ตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยข้อก ำหนดในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  รวมทั้ง 
แนวปฏิบัติที่ออกตำมประกำศดังกล่ำว โดยอนุโลม โดย 

- กำรจัดให้มีกำรทดสอบกำรเจำะระบบ (Penetration Test) กับระบบงำน
ส ำคัญก่อนเร่ิมให้บริกำรและภำยหลังจำกเร่ิมให้บริกำร อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยบุคคลที่เป็นอิสระจำก
หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และรำยงำนผลต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 30 วันนับจำก
วันที่ได้รับผลกำรทดสอบอย่ำงเป็นทำงกำร แต่ไม่เกิน 90 วันนับจำกวันที่สิ้นสุดกระบวนกำรทดสอบ 
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- กำรจัดให้มีกำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Audit) ก่อนเร่ิม
ให้บริกำรและภำยหลังเร่ิมให้บริกำรแล้วอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ังโดยผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและเป็นอิสระ และ
รำยงำนผลต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ไ ด้รับผลกำรทดสอบอย่ำงเป็นทำงกำร  
แต่ไม่เกิน 90 วันนับจำกวันที่สิ้นสุดกระบวนกำรทดสอบ 

(7) ในกำรติดต่อหรือให้บริกำรแก่ลูกค้ำรำยใหม่  ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิ จิทัล 
ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้ำทรำบ ได้แก่ ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลักษณะ ขอบเขต 
และเงื่อนไขกำรให้บริกำรที่ เสนอต่อลูกค้ำ  ช่องทำงกำรให้บริกำร และกำรติดต่อสื่อสำร สิทธิ หน้ำที่   
ควำมรับผิดชอบ และเงื่อนไข ที่ลูกค้ำมีหรือต้องปฏิบัติเมื่อใช้บริกำร ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (ถ้ำมี)  
และวิธีปฏิบัติระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นไปตำมกฎหมำยประกำศที่เกี่ยวข้อง 
และวิธีปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก ำหนดขึ้น 

(8) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำที่มี
ระบบกำรควบคุมดูแลอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกระท ำในเวลำที่เหมำะสม โดยข้อมูลที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรต้อง
ชัดเจน น่ำเชื่อถือ และไม่ท ำให้ลูกค้ำส ำคัญผิด และต้องจัดให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับ ให้เป็น
ปัจจุบันในระยะเวลำที่ เหมำะสม หรือเมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำข้อมูลที่มีอยู่ น้ันไม่ถูกต้องหรือมีควำม
คลำดเคลื่อนไปจำกควำมเป็นจริง และต้องมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำวที่ท ำให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัลสำมำรถน ำข้อมูลน้ันมำใช้ประกอบกำรให้บริกำรกับลูกค้ำได้โดยไม่ชักช้ำ 

(9) ในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับ
ลูกค้ำอย่ำงเพียงพอ ไม่บิดเบือน และไม่ท ำให้ส ำคัญผิด โดยต้องเปิดเผยข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้
บริกำรหรือตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ี ก่อนเริ่มให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องรวบรวมและ
ประเมินข้อมูลของลูกค้ำเพื่อท ำควำมรู้จักลูกค้ำ จัดประเภทลูกค้ำ ประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ำ และพิจำรณำควำมสำมำรถของลูกค้ำในกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงในกำรใช้บริกำร 
และหำกเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทกำรเป็นศูนย์ซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซีและกำรเป็นศูนย์ซื้อ
ขำยโทเคนดิจิทัล อำจด ำเนินกำรผ่ำนผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอื่นได้ 

(10) ในกรณีที่ลูกค้ำปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือข้อมูลที่มีอยู่น้ันไม่เพียงพอหรือไม่เป็น
ปัจจุบันอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใด ที่อำจท ำให้ไม่สำมำรถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้ำหรือ
ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงได้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิเสธกำรให้บริกำร 

(11) ก่อนเร่ิมให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเมินควำม
เหมำะสมในกำรลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยพิจำรณำจำกข้อมูลฐำนะทำงกำรเงิน ประสบกำรณ์ในกำรลงทุน 
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรลงทุน วัตถุประสงค์ในกำรลงทุน และควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ยกเว้นลูกค้ำเป็นผู้ลงทุน
สถำบัน และลูกค้ำเป็นผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่ ที่มีสถำนะเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงเจตนำเป็น
ลำยลักษณ์อักษรที่จะไม่รับกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน และเมื่อได้ท ำกำรประเมินควำมเหมำะสม
ในกำรลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ำแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแจ้งผลกำรประเมินควำม
เหมำะสมในกำรลงทุนของลูกค้ำ ซึ่งต้องกระท ำโดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัล และถ้ำในกรณีที่ลูกค้ำปฏิเสธกำรให้ข้อมูลจนท ำให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สำมำรถประเมิน
ควำมเหมำะสมในกำรลงทุนของลูกค้ำได้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิเสธกำรให้บริกำร 
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(12) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดูแลให้ลูกค้ำลงทุนให้เป็นไปตำมผลกำร
ประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน และในกรณีที่ลูกค้ำประสงค์จะลงทุนโดยไม่เป็นไปตำมผลกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมในกำรลงทุนผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้ลูกค้ำตระหนักถึงควำม
เสี่ยงจำกกำรลงทุน 

(13) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประสงค์จะแนะน ำกำรลงทุนให้กับ
ลูกค้ำต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

- จัดให้มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  เป็นผู้ท ำ
หน้ำที่ดังกล่ำวหรือด ำเนินกำรให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยอื่นที่มีบุคลำกรที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวเป็น
ผู้ด ำเนินกำรแทนหรือจัดให้มีช่องทำงที่ลูกค้ำสำมำรถติดต่อกับบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ดังกล่ำวได้ 

- พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ำตำมข้อมูลที่ได้
จำกกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน 

- ด ำเนินกำรให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะแนะน ำ
ให้แก่ลูกค้ำหรือที่ลูกค้ำสนใจลงทุน โดยมีข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ไม่บิดเบือน และไม่ท ำให้ส ำคัญผิด 

- ด ำเนินกำรให้มีกำรแจกจ่ำยหนังสือชี้ชวนหรือข้อมูลเกี่ยวกับก ำรเสนอขำย
สินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้ำให้เป็นไปตำมหน้ำที่ซึ่งผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติ 

- ดูแลให้บริกำรเกี่ยวกับกำรลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปตำมควำมประสงค์
ของลูกค้ำโดยอย่ำงน้อยต้องมีกำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้ำอย่ำงถูกต้อง  ครบถ้วน 
สมเหตุสมผลและไม่ท ำให้ส ำคัญผิด และมีกระบวนกำรที่ท ำให้มั่นใจว่ำลูกค้ำเข้ำใจลักษณะ ควำมเสี่ยง และ
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่ำงดี ก่อนตัดสินใจใช้บริกำร 

- ไม่เร่งรัดให้ลูกค้ำตัดสินใจลงทุน โดยต้องให้เวลำลูกค้ำอย่ำงเพียงพอที่จะท ำให้
ลูกค้ำศึกษำข้อมูลและตัดสินใจใช้บริกำร 

ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องควบคุมและป้องกันมิให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ซึ่งยังไม่ได้รับกำรยืนยันควำมถูกต้องจำกผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรเกี่ยวกับกำรลงทุนของ
ลูกค้ำจนกว่ำจะได้มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และในระหว่ำงรอกำรตรวจสอบ
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเตือนให้ลูกค้ำใช้ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุนหรือ  
ท ำธุรกรรมด้วย 

(14) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล 
ที่จะน ำมำให้บริกำรต่อลูกค้ำ และต้องมีกระบวนกำรที่ท ำให้มั่นใจว่ำผู้ท ำหน้ำที่แนะน ำบริกำรของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรู้และเข้ำใจข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี และสำมำรถน ำเสนอข้อมูล
น้ันได้ โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบกำรต้องแนะน ำให้ลูกค้ำอย่ำงน้อย ได้แก่ ลักษณะ 
โครงสร้ำง เงื่อนไข และผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัล ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัล สภำพคล่องของสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล (ถ้ำมี) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริกำรที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) ข้อมูลเกี่ยวกับควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในกำรให้บริกำร (ถ้ำมี) และข้อมูลอื่นที่จ ำเป็นซึ่งมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน (ถ้ำมี) 
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(15) เมื่อลูกค้ำตัดสินใจใช้บริกำรแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องด ำเนินกำร
ตำมควำมประสงค์ของลูกค้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนด้วยควำมรวดเร็วตำมสภำพ และดูแลตรวจสอบให้กำร
ให้บริกำรน้ันตรงตำมควำมประสงค์ของลูกค้ำ ให้กำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรลงทุนหรือกำรท ำธุรกรรมเป็นไป
ตำมกลไกตลำดและได้รับเงื่อนไขดีที่สุดตำมสภำพตลำด และรำยงำนหรือแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ลูกค้ำทรำบ
โดยมีรำยละเอียดอย่ำงเพียงพอภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 

(16) ให้ผู้ประกอบธุรกิจกำรเป็นศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัลซื้อ ขำย หรือแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์ดิจิทัลกับเงินบำทหรือคริปโทเคอร์เรนซีที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศไว้บนเว็บไซต์
ของส ำนักงำน ก.ล.ต. เท่ำน้ัน และห้ำมผู้ประกอบธุรกิจกำรเป็นศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัลลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัลเพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง โดยผู้ประกอบธุรกิจกำรเป็นศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องด ำเนินกำร 

- จัดให้มีระบบงำนเพิ่มเติม  ได้แก่ ระบบคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะน ำมำ
ให้บริกำรซื้อขำย และระบบกำรซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล 

- ก ำหนดหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้แก่ 
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรซื้อขำยสินทรัพย์
ดิจิทัล และกำรช ำระรำคำและกำรส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล และหลักเกณฑ์ในกำรจัดให้มีผู้ดูแลสภำพคล่อง 

- จัดให้มีระบบกำรซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีประสิทธิภำพและเป็นธรรม ซึ่งอย่ำง
น้อยต้องครอบคลุมในเร่ืองต่ำง ๆ ได้แก่ กำรมีระบบที่สำมำรถรองรับปริมำณกำรซื้อขำยได้อย่ำงเพียงพอ  
ซึ่งสำมำรถตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรช ำระรำคำและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้บริกำรได้ก่อนมีกำรส่ง
ค ำสั่งซื้อขำย กำรมีระบบช ำระรำคำและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีควำมมั่นคง  ปลอดภัย น่ำเชื่อถือ กำรมี
ระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรซื้อขำยแก่ลูกค้ำ ซึ่งรวมถึงข้อมูลก่อนท ำรำยกำรซื้อขำย (ถ้ำมี) 
และข้อมูลภำยหลังท ำรำยกำรซื้อขำยอย่ำงเพียงพอ รวดเร็ว และเหมำะสม กำรมีระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพำะข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล  ทั้งน้ี เพื่อติดตำม
และตรวจสอบกำรซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัลในภำยหลัง  กำรมีระบบงำนที่ช่วยเสริมสร้ำงและรักษำกลไก 
กำรท ำงำนของระบบซื้อขำยให้มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  และกำรมีระบบเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่น ำมำซื้อขำยอย่ำงเพียงพอและเป็นปัจจุบัน 

- จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำย ซึ่งอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมใน
เรื่องขั้นตอนและวิธีกำรในกำรเปิดรับลูกค้ำที่ชัดเจนและเป็นธรรม และต้องก ำหนดประเภทลูกค้ำให้เหมำะสม
กับประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อขำย ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่สำมำรถซื้อขำยได้บนระบบที่ให้บริกำร รวมถึง
ข้อจ ำกัดหรือเงื่อนไขต่ำง ๆ ของสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละประเภท รวมถึงกฎเกณฑ์ในกำรซื้อขำยสินทรัพย์
ดิจิทัล ขั้นตอนกำรช ำระรำคำและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล และข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร
แก่ลูกค้ำ 

(17) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทกำรเป็นผู้ ค้ำคริปโท เคอร์เรนซีและ 
กำรเป็นผู้ค้ำโทเคนดิจิทัลต้องให้ข้อมูลแก่ลูกค้ำอย่ำงเพียงพอเพื่อประกอบกำรตัดสินใจซื้อขำย โดยอย่ำงน้อย
ต้องมีกำรแจ้งให้ลูกค้ำทรำบรำคำที่เสนอซื้อขำย เงื่อนไข ระยะเวลำกำรซื้อขำย และเหตุแห่งกำรปฏิเสธ 
ไม่รับซื้อขำยอย่ำงชัดเจน ทั้งน้ี ห้ำมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทกำรเป็นผู้ค้ำคริปโทเคอร์เรนซีและ
กำรเป็นผู้ค้ำโทเคนดิจิทัลเก็บรักษำทรัพย์สินลูกค้ำ 
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5) ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ท่ี กลธ 18/2561 เร่ือง  
การก าหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่กล่ำวถึง 

5.1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องแต่งต้ังกรรมกำรหรือผู้บริหำรที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศน้ี และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ทั้งเร่ืองของกำรมี
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หรือคุณสมบัติอื่นที่ไม่ตรงตำมตำรำงแนบท้ำยประกำศน้ี  
เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำม ได้แก่ 

(1) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำย 

(2) เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
กระท ำโดยทุจริต 

(3) เคยเป็นกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของสถำบันกำรเงิน
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(4) เป็นกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำรของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลอื่น เว้นแต่จะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

(5) เคยถูกถอดถอนจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร หรือผู้จัดกำรตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยอื่น 

(6) เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง 

(7) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรควบคุมผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิ จิทัล  
พนักงำนของธนำคำรแห่งประเทศไทยหรือส ำนักงำน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับกำรแต่งต้ังโดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อเข้ำไปช่วยเหลือในกำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
หรือเป็นกรณีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 

นอกจำกน้ัน ยังมีลักษณะต้องห้ำมอื่น ๆ ได้แก่ 

(1) มีควำมบกพร่องในด้ำนควำมสำมำรถตำมกฎหมำย หรืออยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรก ำกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  หรือมีลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจ เป็นลักษณะ
ต้องห้ำมกลุ่มที่ 1 

(2) มีประวัติกำรถูกลงโทษหรือถูกด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนที่มีลักษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นลักษณะต้องห้ำมกลุ่มที่ 2 

(3) มีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมในกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ  ผู้ลงทุน 
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือตลำดเงิน ตลำดทุนหรือตลำดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมในเร่ืองที่มีนัยส ำคัญ  
เป็นลักษณะต้องห้ำมกลุ่มที่ 3 

5.2) ผู้บริหำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ ผู้ จัดกำร รองผู้ จัดกำร ผู้ช่วย
ผู้จัดกำร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับ 
กำรบริหำร ก ำหนด ควบคุมและก ำกับดูแลนโยบำยของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  กำรติดต่อและ



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-37 

ให้บริกำรลูกค้ำ กำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะน ำมำให้บริกำร และ
กำรบริหำรจัดกำรเงินลงทุนเพื่อแสวงหำประโยชน์ในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อลูกค้ำ 

5.3) ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรำยงำนกำรแต่งต้ังและกำรสิ้นสุดกำรแต่งต้ัง
กรรมกำรหรือผู้บริหำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์
ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่ำว 

5.4) กรรมกำรหรือผู้บริหำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติหน้ำที่หรือ
ให้บริกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ด้วยควำมรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ และปฏิบัติต่อ
ลูกค้ำทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม ด้วยควำมเอำใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้ำเป็น
ส ำคัญ ดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชก ำหนดกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และประกำศที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำวในส่วนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของตน และปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณและมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพที่ก ำหนดโดย
ส ำนักงำน ก.ล.ต. สมำคม หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลำดทุนที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ยอมรับ ถ้ำในกรณีที่
กรรมกำรหรือผู้บริหำรของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม  ให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
พิจำรณำและด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรมีลักษณะต้องห้ำมในกลุ่มที่ 3 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-38 

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
จำกข้อมูลของส ำ นักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 2 ระบุถึ งพระรำชบัญญัติว่ำ ด้วยธุรกรรม 

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ที่มีกำรออกมำทั้งหมด จ ำนวน 4 ฉบับ โดยพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรม 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 น้ีเป็นฉบับ Update ล่ำสุด โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำ ได้แก่   
พระรำชกฤษฎีกำ จ ำนวน 5 ฉบับ ประกำศ จ ำนวน 38 ฉบับ ค ำสั่ง จ ำนวน 3 ฉบับ และระเบียบ จ ำนวน  
14 ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังนี 

2.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ โดยที่กำรท ำธุรกรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยน
วิธีกำรในกำรติดต่อสื่อสำรที่อำศัยกำรพัฒนำกำรเทคโนโลยีทำงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีควำมสะดวก รวดเร็วและ 
มีประสิทธิภำพ แต่เน่ืองจำกกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวมีควำมแตกต่ำงจำกวิธีกำรท ำธุรกรรม  
ซึ่งมีกฎหมำยรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่ำงมำก อันส่งผลให้ต้องมีกำรรองรับสถำนะทำงกฎหมำยของข้อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับกำรท ำเป็นหนังสือ หรือหลักฐำนเป็นหนังสือ กำรรับรองวิธีกำรส่งและรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกำรรับฟังพยำนหลักฐำนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้น่ำเชื่อถือ  และมีผลในทำงกฎหมำยเช่นเดียวกับ 
กำรท ำธุรกรรมโดยวิธีกำรทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมควรก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ท ำ
หน้ำที่วำงนโยบำยก ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ติดตำมดูแลกำรประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งมีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีเพื่อ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำศักยภำพตลอดเวลำให้มีมำตรฐำน
น่ำเชื่อถือ ตลอดจนเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง  อันจะเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ ด้วยกำรมีกฎหมำยรองรับในลักษณะที่เป็น
เอกรูป และสอดคล้องกับมำตรฐำนที่นำนำประเทศยอมรับ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2544 
ประกอบด้วย  

นิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่ 

“ธุรกรรม” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทำงแพ่งและพำณิชย์ หรือ
ในกำรด ำเนินงำนของรัฐตำมที่ก ำหนดในหมวด 4 

“อิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงอิเล็กตรอน ไฟฟ้ำ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ำ หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ำยกัน และให้หมำยควำมรวมถึงกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงแสง 
วิธีกำรทำงแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้วิธีต่ำง ๆ เช่นว่ำน้ัน 

“ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ ธุรกรรมที่กระท ำขึ้นโดยใช้วิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน 

“ข้อควำม” หมำยควำมว่ำ เรื่องรำว หรือข้อเท็จจริง ไม่ว่ำจะปรำกฏในรูปแบบของตัวอักษร 
ตัวเลข เสียง ภำพ หรือรูปแบบอื่นใดที่สื่อควำมหมำยได้โดยสภำพของสิ่งน้ันเองหรือโดยผ่ำนวิธีกำรใด ๆ 
                                                           
2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-39 

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมที่ได้สร้ำง ส่ง รับ เก็บรักษำ หรือประมวลผล
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข 
โทรพิมพ์ หรือโทรสำร 

“ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่
สร้ำงขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งน ำมำใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเ จ้ำของลำยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน และเพื่อแสดงว่ำบุคคลดังกล่ำวยอมรับข้อควำมในข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“ระบบข้อมูล” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรประมวลผลด้วยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ
สร้ำง ส่ง รับ เก็บรักษำ หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

“กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรพิสูจน์และยืนยันควำมถูกต้องของ
ตัวบุคคล 

“ระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ เครือข่ำยทำงอิเล็กทรอนิกส ์
ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงบุคคลใด ๆ  หรือหน่วยงำนของรัฐเพื่อประโยชน์ในกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน และ
กำรท ำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน 

“ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ” หมำยควำมว่ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรอัตโนมัติอื่น ที่ใช้เพื่อที่จะท ำให้เกิดกำรกระท ำหรือกำรตอบสนองต่อ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือกำรปฏิบัติกำรใด ๆ ต่อระบบข้อมูล ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน โดยปรำศจำกกำร
ตรวจสอบหรือกำรแทรกแซงโดยบุคคลธรรมดำในแต่ละคร้ังที่มีกำรด ำเนินกำรหรือแต่ละคร้ังที่ระบบได้สร้ำง
กำรตอบสนอง 

“กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ กำรส่งหรือรับข้อควำมด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 

“ผู้ส่งข้อมูล” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งเป็นผู้ส่งหรือสร้ำงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนจะมีกำร
เก็บรักษำข้อมูลเพื่อส่งไปตำมวิธีกำรที่ผู้น้ันก ำหนด โดยบุคคลน้ันอำจจะส่งหรือสร้ำงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ตนเอง หรือมีกำรส่งหรือสร้ำงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในนำมหรือแทนบุคคลน้ันก็ได้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุคคลที่ เป็น
สื่อกลำงส ำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“ผู้รับข้อมูล” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งผู้ส่งข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ และ
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นสื่อกลำงส ำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“บุคคลที่เป็นสื่อกลำง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งกระท ำกำรในนำมผู้อื่นในกำรส่ง รับ หรือ
เก็บรักษำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันใดอันหน่ึงโดยเฉพำะ รวมถึงให้บริกำรอื่นที่เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

“ใบรับรอง” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือกำรบันทึกอื่นใด  ซึ่งยืนยันควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงเจ้ำของลำยมือชื่อกับข้อมูลส ำหรับใช้สร้ำงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

“เจ้ำของลำยมือชื่อ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งถือข้อมูลส ำหรับใช้สร้ำงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสร้ำงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์น้ันในนำมตนเองหรือแทนบุคคลอื่น 
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“คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งอำจกระท ำกำรใด ๆ โดยขึ้นอยู่กับใบรับรองหรือ
ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มี 6 หมวด 46 มาตรา 
สรุปได้ดังน้ี 

หมวด 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มำตรำ 7 - มำตรำ 25) ที่กล่ำวถึง  

(1) ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้กำรกระท ำทั้งที่ต้องท ำเป็นหนังสือ มีหลักฐำนเป็นหนังสือ
หรือมีเอกสำรมำแสดง หรือกรณีไม่ต้องท ำเป็นหนังสือ ไม่มีหลักฐำนเป็นหนังสือหรือไม่มีเอกสำรมำแสดง ถ้ำได้
มีกำรจัดท ำข้อควำมขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถเข้ำถึงและน ำกลับมำใช้ได้โดยควำมหมำย  
ไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่ำข้อควำมน้ันได้ท ำเป็นหนังสือ มีหลักฐำนเป็นหนังสือหรือมีเอกสำรมำแสดงตำมที่
กฎหมำยก ำหนด และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่หน่วยงำนของรัฐซึ่งเกี่ยวข้องประกำศก ำหนด  

(2) ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้มีกำรลงลำยมือชื่อ หรือก ำหนดผลทำงกฎหมำยกรณีที่ไม่มี
กำรลงลำยมือชื่อไว้ ให้ถือว่ำได้มีกำรลงลำยมือชื่อแล้ว ถ้ำใช้วิธีกำรที่สำมำรถระบุตัวเจ้ำของลำยมือชื่อ และ
สำมำรถแสดงเจตนำของเจ้ำของลำยมือชื่อเกี่ยวกับข้อควำมในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งน้ี วิธีกำรที่เชื่อถือได้
สำมำรถน ำมำใช้บังคับกับกำรประทับตรำของนิติบุคคลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยอนุโลม 

(3) ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้มีกำรเก็บเอกสำรต้นฉบับ ถ้ำได้น ำเสนอหรือเก็บรักษำในรูป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ให้ถือว่ำได้มีกำรน ำเสนอหรือเก็บรักษำเป็นเอกสำรต้นฉบับตำม
กฎหมำยแล้ว ซึ่งต้องเป็นกรณีที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช้วิธีกำรที่เชื่อถือได้ในกำรรักษำควำมถูกต้องของ
ข้อควำมต้ังแต่กำรสร้ำงข้อควำมเสร็จสมบูรณ์  และสำมำรถแสดงข้อควำมน้ันในภำยหลัง ควำมถูกต้องของ
ข้อควำมดังกล่ำว ที่มีควำมครบถ้วนและไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ เว้นแต่กำรรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือ
กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ตำมปกติในกำรติดต่อสื่อสำร กำรเก็บรักษำ หรือกำรแสดงข้อควำมซึ่ง
ไม่มีผลต่อควำมถูกต้องของข้อควำมน้ัน ทั้งน้ี ควำมน่ำเชื่อถือของวิธีกำรรักษำควำมถูกต้องของข้อควำม ถ้ำมี
ควำมถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีกำรรับรองสิ่งพิมพ์ออกโดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำสิ่งพิมพ์ออกดังกล่ำวใช้แทนต้นฉบับได้ 

(4) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถน ำมำใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกระบวนกำรพิจำรณำตำม
กฎหมำยทั้งในคดีแพ่ง คดีอำญำ หรือคดีอื่นใด ทั้งน้ี ควำมน่ำเชื่อถือจะขึ้นอยู่กับลักษณะหรือวิธีกำรที่ใช้สร้ำง 
กำรเก็บรักษำ หรือกำรสื่อสำรข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพฤติกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

(5) ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้เก็บรักษำเอกสำรหรือข้อควำมใด ถ้ำได้เก็บรักษำในรูป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ให้ถือว่ำได้มีกำรเก็บรักษำเอกสำรหรือข้อควำมตำมที่กฎหมำย
ต้องกำรแล้ว ได้แก่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันสำมำรถเข้ำถึงและน ำกลับมำใช้ได้โดยควำมหมำยไม่เปลี่ยนแปลง 
มีกำรเก็บรักษำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่สร้ำง  ส่ง หรือได้รับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์น้ันอย่ำงถูกต้อง และมีกำรเก็บรักษำข้อควำมส่วนที่ระบุถึงแหล่งก ำเนิด ต้นทำง และปลำยทำง
ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลำที่ส่งหรือได้รับข้อควำมดังกล่ำว (ถ้ำมี)  

(6) บทบัญญัติตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น สำมำรถน ำมำใช้บังคับกับเอกสำรหรือข้อควำมที่ได้
มีกำรจัดท ำหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภำยหลังด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  และ 
กำรเก็บรักษำเอกสำรและข้อควำมดังกล่ำวที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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(7) กำรท ำสัญญำอำจท ำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้  โดยกำรเสนอเพื่อท ำสัญญำผ่ำน 
กำรติดต่อสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์คร้ังเดียวหรือหลำยคร้ัง ซึ่งไม่ได้ส่งถึงบุคคลใดโดยเฉพำะเจำะจง แต่บุคคล
ทั่วไปที่ใช้ระบบข้อมูลน้ันสำมำรถเข้ำถึงได้ รวมถึงกำรเสนอโดยให้ระบบข้อมูลสำมำรถโต้ตอบได้โดยอัตโนมัติ  
ในกำรท ำค ำสั่งผ่ำนระบบข้อมูลให้ถือเป็นค ำเชิญชวนเพื่อท ำค ำเสนอ เว้นแต่กำรเสนอเพื่อท ำสัญญำระบุได้โดย
แจ้งชัดถึงเจตนำของบุคคลที่ท ำกำรเสนอที่จะผูกพันหำกมีกำรสนองรับ ทั้งน้ี ห้ำมไม่ให้ปฏิเสธควำมสมบูรณ์
หรือกำรบังคับใช้ของสัญญำที่ท ำโดยกำรโต้ตอบระหว่ำงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติกับ
บุคคลธรรมดำ หรือระหว่ำงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติด้วยกัน  

(8) ในระหว่ำงผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล กำรแสดงเจตนำหรือค ำบอกกล่ำวอำจท ำเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยบุคคลที่เป็นผู้ส่งข้อมูลไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งโดยวิธีใด ให้ถือว่ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของ
ผู้น้ัน และในระหว่ำงผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล ให้ถือว่ำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งข้อมูล  หำกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ส่งโดยบุคคลผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ
ข้อมูลที่ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้ส่งข้อมูลได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำให้สำมำรถท ำงำนได้โดย
อัตโนมัติ ทั้งน้ี ผู้รับข้อมูลยอมที่จะถือว่ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นของผู้ส่งข้อมูลและยินดีที่จะด ำเนินกำรไปตำม
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ถ้ำผู้รับข้อมูลได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

(9) ผู้รับข้อมูลมีสิทธิถือว่ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับน้ันถูกต้องตำมเจตนำของผู้ส่งข้อมูล
และสำมำรถด ำเนินกำรไปตำมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้ เว้นแต่ผู้รับข้อมูลรู้ถึงข้อผิดพลำดอันเกิดจำกกำรส่ง 
และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติน้ันไม่มีช่องทำงให้แก้ไขข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น  ผู้รับ
ข้อมูลมีสิทธิที่จะถอนกำรแสดงเจตนำในส่วนที่เกิดจำกกำรลงข้อมูลผิดพลำดได้ หำกบุคคลดังกล่ำวหรือผู้แทน
ได้แจ้งให้อีกฝ่ำยหน่ึงทรำบถึงข้อผิดพลำดโดยทันทีหลังจำกที่ตนได้รู้ถึงข้อผิดพลำดน้ัน และแสดงให้เห็นว่ำได้
ส่งข้อมูลผิดพลำดผ่ำนระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ และบุคคลดังกล่ำวหรือผู้แทนไม่ได้
ใช้หรือได้รับประโยชน์ใด ๆ จำกสินค้ำบริกำร หรือสิ่งอื่นใดอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกอีกฝ่ำยหน่ึง 

(10) กำรตอบแจ้งกำรรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

- ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลไม่ได้ตกลงให้ตอบแจ้งกำรรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหรือ
วิธีกำรใดโดยเฉพำะ กำรตอบแจ้งกำรรับอำจท ำได้ด้วยกำรติดต่อสื่อสำรจำกผู้รับข้อมูล ไม่ว่ำโดยระบบข้อมูลที่
ท ำงำนโดยอัตโนมัติหรือโดยวิธีอื่นใด หรือด้วยกำรกระท ำใด ๆ ของผู้รับข้อมูลซึ่งเพียงพอจะแสดงต่อผู้ส่งข้อมูล
ว่ำผู้รับข้อมูลได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันแล้ว 

- ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลก ำหนดเงื่อนไขว่ำจะถือว่ำมีกำรส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อ
ได้รับกำรตอบแจ้งกำรรับจำกผู้รับข้อมูล ให้ถือว่ำยังไม่มีกำรส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จนกว่ำผู้ส่งข้อมูลจะได้รับ
กำรตอบแจ้งกำรรับแล้ว 

- ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลมิได้ก ำหนดเงื่อนไขดังกล่ำว และผู้ส่งข้อมูลมิได้รับกำรตอบแจ้ง
กำรรับน้ันภำยในเวลำที่ก ำหนดหรือตกลงกัน หรือภำยในระยะเวลำอันสมควร โดยผู้ส่งข้อมูลอำจส่งค ำบอก
กล่ำวไปยังผู้รับข้อมูลว่ำตนยังมิได้รับกำรตอบแจ้งกำรรับและก ำหนดระยะเวลำอันสมควรให้ผู้รับข้อมูลตอบ
แจ้งกำรรับ และหำกผู้ส่งข้อมูลมิได้รับกำรตอบแจ้งกำรรับภำยในระยะเวลำดังกล่ำว เมื่อผู้ส่งข้อมูลบอกกล่ำว
แก่ผู้รับข้อมูลแล้ว ผู้ส่งข้อมูลชอบที่จะถือว่ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันมิได้มีกำรส่งเลยหรือผู้ส่งข้อมูลอำจใช้สิทธิ
อื่นใดที่ผู้ส่งข้อมูลมีอยู่ได้ 
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(11) ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลได้รับกำรตอบแจ้งกำรรับจำกผู้รับข้อมูล ให้สันนิษฐำนว่ำผู้รับข้อมูล
ได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องแล้ว และในกรณีที่กำรตอบแจ้งกำรรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลได้ตกลงหรือระบุไว้ในมำตรฐำนซึ่งใช้บังคับอยู่  ให้สันนิษฐำน
ว่ำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปน้ันได้เป็นไปตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคทั้งหมดแล้ว 

(12) กำรส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ำได้มีกำรส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้เข้ำสู่ระบบ
ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของผู้ส่งข้อมูล และกำรรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ำมีผลนับแต่เวลำที่
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ันได้เข้ำสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล  

(13) กำรส่งหรือกำรรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่ำได้ส่ง ณ ที่ท ำกำรงำนของผู้ส่งข้อมูล 
หรือได้รับ ณ ที่ท ำกำรงำนของผู้รับข้อมูล แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูลมีที่ท ำกำรงำน
หลำยแห่ง ให้ถือเอำที่ท ำกำรงำนที่เกี่ยวข้องมำกที่สุดกับธุรกรรมน้ันเป็นที่ท ำกำรงำน แต่ถ้ำไม่สำมำรถก ำหนด
ได้ว่ำธุรกรรมน้ันเกี่ยวข้องกับที่ท ำกำรงำนแห่งใดมำกที่สุด ให้ถือเอำส ำนักงำนใหญ่เป็นสถำนที่ที่ได้รับหรือส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน และในกรณีที่ไม่ปรำกฏที่ท ำกำรงำนของผู้ส่งข้อมูลหรือผู้รับข้อมูล ให้ถือเอำถิ่นที่อยู่
ปกติเป็นสถำนที่ที่ส่งหรือได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

(14) ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระท ำตำมวิธีกำรแบบปลอดภัยที่ก ำหนดในพระรำช
กฤษฎีกำ ให้สันนิษฐำนว่ำเป็นวิธีกำรที่เชื่อถือได้ 

หมวด 2 ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (มำตรำ 26 - มำตรำ 31) ที่กล่ำวถึง 

(1) ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้ ต้องมีลักษณะ  

- ข้อมูลส ำหรับใช้สร้ำงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์น้ันได้เชื่อมโยงไปยังเจ้ำของลำยมือชื่อ
โดยไม่เชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นภำยใต้สภำพที่น ำมำใช้ 

- ในขณะสร้ำงลำยมือชื่ออิ เล็กทรอนิกส์ น้ัน  ข้อมูลส ำหรับใช้ส ร้ำงลำยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของเจ้ำของลำยมือชื่อโดยไม่มีกำรควบคุมของบุคคลอื่น 

- กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแก่ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลำที่ได้สร้ำงขึ้น
สำมำรถจะตรวจพบได้ และในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้กำรลงลำยมือชื่อเป็นไปเพื่อรับรองควำมครบถ้วนและ
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของข้อควำม กำรเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อควำมน้ันสำมำรถตรวจพบได้นับแต่เวลำที่ลง
ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ในกรณีมีกำรใช้ข้อมูลส ำหรับใช้สร้ำงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้ำงลำยมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีผลตำมกฎหมำย เจ้ำของลำยมือชื่อต้องใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรเพื่อมิให้มีกำรใช้
ข้อมูลส ำหรับใช้สร้ำงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญำต และต้องใช้ควำมระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจใน
ควำมถูกต้องและสมบูรณ์ของกำรแสดงสำระส ำคัญทั้งหมด ซึ่งกระท ำโดยเจ้ำของลำยมือชื่อเกี่ยวกับใบรับรอง
น้ันตลอดอำยุใบรับรอง หรือตำมที่มีกำรก ำหนดในใบรับรอง 

(3) ในกรณีมีกำรให้บริกำรออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทำง
กฎหมำยเสมือนหน่ึงลงลำยมือชื่อ ผู้ให้บริกำรออกใบรับรองต้องปฏิบัติตำมแนวนโยบำยและแนวปฏิบัติที่ตนได้
แสดงไว้ด้วยควำมระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจในควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของกำรแสดงสำระส ำคัญทั้งหมดที่
ตนได้กระท ำเกี่ยวกับใบรับรองน้ันตลอดอำยุใบรับรอง หรือตำมที่มีกำรก ำหนดในใบรับรอง โดยจัดให้มีวิธีกำร
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ในกำรเข้ำถึงโดยสมควร เพื่อให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องสำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริงในกำรแสดงสำระส ำคัญทั้งหมด
จำกใบรับรองได้  

(4) ในกำรพิจำรณำควำมเชื่อถือได้ของระบบ วิธีกำร และบุคลำกร ให้ค ำนึงถึงสถำนภำพ
ทำงกำรเงิน บุคลำกร และสินทรัพย์ที่มีอยู่ คุณภำพของระบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธีกำรออกใบรับรอง 
กำรขอใบรับรอง และกำรเก็บรักษำข้อมูลกำรให้บริกำรน้ัน กำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับเจ้ำของลำยมือ
ชื่อ ที่ระบุในใบรับรองและผู้ที่อำจคำดหมำยได้ว่ำจะเป็นคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ควำมสม่ ำเสมอและขอบเขตในกำร
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระ องค์กรที่ให้กำรรับรองหรือให้บริกำรออกใบรับรองเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหรือกำร
มีอยู่ของสิ่งที่กล่ำวมำแล้ว และกรณีใด ๆ ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(5) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องต้องด ำเนินกำรตำมสมควรในกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของลำยมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีใบรับรอง ต้องมีกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ
ใบรับรอง กำรพักใช้ หรือกำรเพิกถอนใบรับรอง และปฏิบัติตำมข้อจ ำกัดใด ๆ ที่เกี่ยวกับใบรับรองตำมสมควร 

(6) ใบรับรองหรือลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ำมีผลทำงกฎหมำยโดยไม่ต้องค ำนึงถึง  
สถำนที่ออกใบรับรองหรือสถำนที่สร้ำงหรือใช้ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือสถำนที่ท ำกำรงำนของผู้ออก
ใบรับรองหรือเจ้ำของลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส ำหรับใบรับรองที่ออกในต่ำงประเทศให้มีผลตำมกฎหมำย
ในประเทศเช่นเดียวกับใบรับรองที่ออกในประเทศ หำกกำรออกใบรับรองดังกล่ำวได้ใช้ระบบที่เชื่อถือได้  
ไม่น้อยกว่ำระบบที่เชื่อถือได้ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้ำงหรือใช้ในต่ำงประเทศ
ให้ถือว่ำมีผลตำมกฎหมำยในประเทศ เช่นเดียวกับลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้ำงหรือใช้ในประเทศ หำกกำร
สร้ำงหรือใช้ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวได้ใช้ระบบที่ เชื่อถือได้ไม่น้อยกว่ำระบบที่เชื่อถือได้ตำม
พระรำชบัญญัติน้ี ซึ่งในกำรพิจำรณำว่ำใบรับรองหรือลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดมีควำมเชื่อถือได้หรือไม่   
ให้ค ำนึงถึงมำตรฐำนระหว่ำงประเทศและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ 

หมวด 3 ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (มำตรำ 32 - มำตรำ 34/2)  
ที่กล่ำวถึง  

(1) บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  แต่ในกรณี
จ ำเป็นเพื่อรักษำควำมมั่นคงทำงกำรเงินและกำรพำณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
และยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อสำธำรณชน  

(2) ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจน้ัน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 
และเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐำนกำรแจ้งในวันที่รับแจ้งน้ันและให้ผู้แจ้ง
ประกอบธุรกิจน้ันได้ต้ังแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้งดังกล่ำว แต่ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบในภำยหลังว่ำกำรแจ้ง
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีอ ำนำจสั่งผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนและน ำผลกำรแก้ไขมำแสดงต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และถ้ำผู้ประกอบธุรกิจไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งให้ผู้น้ันหยุดกำรให้บริกำรในส่วนที่
เกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกอบธุรกิจน้ันนับแต่วันที่ครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรค  2 
จนกว่ำจะแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
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(3) ในกำรประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำและ
ตำมประกำศที่คณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่ำวมีกำรก ำหนดเร่ืองกำรชดใช้หรือเยียวยำผู้ได้รับ
ควำมเสียหำยจำกกำรประกอบธุรกิจไว้ด้วย ถ้ำผู้แจ้งไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจ ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่มีค ำสั่งห้ำมมิให้ผู้น้ันให้บริกำรในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกอบธุรกิจน้ัน
จนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดดังกล่ำว ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมภำยในระยะเวลำ 90 วันนับแต่วันที่หยุดหรือถูกห้ำมกำรให้บริกำร ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ถอนกำรรับแจ้ง
ของผู้น้ันออกจำกสำรบบกำรรับแจ้งและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้น้ันทรำบโดยเร็ว 

(4) ในกรณีที่พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้กำรประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจกำรที่ต้องขึ้นทะเบียน ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่ำวต้องขอขึ้นทะเบียนต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจน้ัน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 
และเมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้รับค ำขอขึ้นทะเบียนแล้ว  ให้ออกใบรับกำรขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐำน 
กำรขอขึ้นทะเบียนในวันที่ยื่นค ำขอน้ัน และหำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนกำรขึ้น
ทะเบียนแล้วเห็นว่ำครบถ้วนและถูกต้องตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ  ให้รับขึ้นทะเบียนและแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอขึ้นทะเบียนดังกล่ำว และให้ผู้ขึ้นทะเบียน
ประกอบธุรกิจน้ันได้ต้ังแต่วันที่ได้รับขึ้นทะเบียน แต่ถ้ำหำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
ได้ภำยในระยะเวลำ ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจไปพลำงก่อนได้ นับแต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนด
ระยะเวลำดังกล่ำว 

(5) ผู้ขึ้นทะเบียนต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำและตำมประกำศ 
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด หลักเกณฑ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวให้ก ำหนดเรื่องกำรชดใช้หรือเยียวยำผู้ได้รับ
ควำมเสียหำยจำกกำรประกอบธุรกิจไว้ด้วย หำกผู้ขึ้นทะเบียนฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรประกอบ
ธุรกิจ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำมีค ำสั่งปรับผู้น้ันไม่เกิน 1 ล้ำนบำท โดยค ำนึงถึงควำมร้ำยแรงแห่งพฤติกรรมที่
กระท ำผิด หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำปรับให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด และในกรณี 
ที่เห็นสมควรคณะกรรมกำรอำจมีค ำสั่งให้ผู้น้ันด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมำะสมได้ และ 
ถ้ำผู้ถูกปรับไม่ช ำระค่ำปรับ ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจฟ้องคดีต่อศำลที่มีเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดีอำญำ
เพื่อบังคับช ำระค่ำปรับ  ในกำรน้ี ถ้ำศำลพิพำกษำให้ช ำระค่ำปรับ หำกผู้น้ันไม่ช ำระค่ำปรับภำยใน 30 วันนับ
แต่วันที่ศำลมีค ำพิพำกษำ ให้ยึดทรัพย์สินของผู้น้ันเพื่อชดใช้แทนค่ำปรับ แต่มิให้น ำมำตรกำรกักขังแทนค่ำปรับ
มำใช้แก่ผู้น้ัน และถ้ำผู้กระท ำผิดไม่ด ำเนินกำรแก้ไขตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำร หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจซ้ ำอีกภำยในระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมกำรมีค ำสั่งปรับคร้ังแรก 
คณะกรรมกำรอำจมีค ำสั่งเพิกถอนกำรขึ้นทะเบียนของผู้ ขึ้นทะเบียนน้ัน ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งค ำสั่ง
ดังกล่ำวให้ผู้น้ันทรำบโดยเร็ว 

(6) ในกรณีที่พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้กำรประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจกำรที่ ต้องได้รับใบอนุญำต ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่ำวยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำตต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ทั้งน้ี คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรขออนุญำต กำรออกใบอนุญำต กำรต่ออำยุใบอนุญำต กำรคืนใบอนุญำต และกำรสั่งพัก
ใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 
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(7) ในกำรประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในพระรำช
กฤษฎีกำประกำศที่คณะกรรมกำรก ำหนด หรือเงื่อนไขในใบอนุญำต หลักเกณฑ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว
ให้ก ำหนดเร่ืองกำรชดใช้หรือเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรประกอบธุรกิจไว้ด้วย  แต่ถ้ำผู้ได้รับ
ใบอนุญำตฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำมีค ำสั่งปรับผู้ น้ัน 
ไม่เกิน 2 ล้ำนบำท และในกรณีที่ผู้กระท ำผิดไม่ด ำเนินกำรแก้ไขตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำร หรือฝ่ำฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจซ้ ำอีกภำยในระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมกำรมีค ำสั่งปรับ
คร้ังแรก คณะกรรมกำรอำจมีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตของผู้ได้รับใบอนุญำตน้ัน ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้ง
ค ำสั่งดังกล่ำวให้ผู้น้ันทรำบโดยเร็ว 

(8) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐหรือส ำ นักงำนที่มีหน้ำที่ควบคุมดูแล  
กำรประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์น้ันมีอ ำนำจหน้ำที่ 

- มีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้บริกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของผู้ให้บริกำร หรือบุคคลใดมำให้ข้อมูลหรือ
ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนใด ๆ เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรน้ัน 

- ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ในกรณีที่ผู้ให้บริกำร
ได้กระท ำควำมผิดหรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยเพรำะเหตุฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ีหรือตำม
พระรำชกฤษฎีกำ ประกำศของคณะกรรมกำร หรือเงื่อนไขในใบอนุญำต 

- เข้ำไปในสถำนที่ของผู้ให้บริกำรในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นจนถึงพระอำทิ ตย์ตก 
หรือในเวลำท ำกำรของสถำนที่น้ัน เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง และยึดหรืออำยัดเอกสำรและ
หลักฐำน รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรให้บริกำรที่สงสัยว่ำมีไว้เพื่อใช้หรือได้ใช้ในกำรกระท ำควำมผิด 

(9) กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลอำจกระท ำผ่ำนระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทำงดิจิทัลได้ โดยผู้ที่ต้องกำรจะอำศัยกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลอื่นผ่ำนระบบกำรพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทำงดิจิทัลอำจแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับควำมน่ำเชื่อถือของกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลที่ต้องใช้ให้
บุคคลอื่นน้ันทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำ และเมื่อได้มีกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลตำมเงื่อนไขดังกล่ำวแล้ว 
ให้สันนิษฐำนว่ำบุคคลที่ได้รับกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนเป็นบุคคลน้ันจริง  ทั้งน้ี เงื่อนไขเกี่ยวกับควำม
น่ำเชื่อถือของกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลดังกล่ำวต้องมีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด โดยมีหลักประกันกำรเข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์ของประชำชนโดยสะดวกและไม่เลือกปฏิบัติ 

(10) ในกรณีที่จ ำเป็นเพื่อรักษำควำมมั่นคงทำงกำรเงินและกำรพำณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์ใน
กำรเสริมสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับในระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล  หรือเพื่อป้องกัน 
ควำมเสียหำยต่อสำธำรณชน ให้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้กำรประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับระบบ
กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลใดเป็นกำรประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ ต้อง
ได้รับใบอนุญำตก่อน และให้น ำบทบัญญัติในหมวด 3 ธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ มำใช้
บังคับโดยอนุโลม ทั้งน้ี พระรำชกฤษฎีกำอำจก ำหนดให้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรขึ้นมำคณะหน่ึงเพื่อท ำหน้ำที่
ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลจะต้อง
ปฏิบัติ และให้มีอ ำนำจพิจำรณำมีค ำสั่งและด ำเนินกำรอื่นใดตำมมำตรำ 34 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญำตฝ่ำฝืน
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจก็ได้ 
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หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (มำตรำ 35) ที่กล่ำวถึง ค ำขอ กำรอนุญำต  
กำรจดทะเบียน ค ำสั่งทำงปกครอง กำรช ำระเงิน กำรประกำศหรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมกฎหมำยกับ
หน่วยงำนของรัฐหรือโดยหน่วยงำนของรัฐ ถ้ำได้กระท ำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ ให้น ำพระรำชบัญญัติน้ีมำใช้บังคับและให้ถือว่ำมีผลโดยชอบด้วย
กฎหมำยเช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยในเรื่องน้ันก ำหนด 

หมวด 5 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (มำตรำ 36 - มำตรำ 43) ที่กล่ำวถึง  

(1) กำรจัดต้ังคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นรองประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจ ำนวน 8 คน โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และพนักงำนของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ตำมควำมจ ำเป็นแต่ไม่เกิน 2 คน มีอ ำนำจหน้ำที่ 

- พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่
ส ำนักงำนเสนอ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงำนของรัฐ เอกชน และประชำชนให้ด ำเนินกิจกรรมตำม
แผนยุทธศำสตร์ 

- ก ำหนดมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยี ดิ จิทัลในส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง กั บธุรกรรมท ำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและปัญหำ
เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรและพัฒนำทำงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

- เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและคณะรัฐมนตรี
ในกำรจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  และกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

- เสนอแนะหรือให้ ค ำปรึกษำ ต่อ รัฐมนตรีในกำร ตรำพระรำชกฤษฎีก ำ ตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 

- ออกระเบียบหรือประกำศเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี  หรือเพื่อประโยชน์ใน
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

- ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 

- ปฏิบัติกำรอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือกฎหมำยอื่น 

(2) ให้ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ท ำหน้ำที่ เป็นหน่วยงำนธุรกำรของ
คณะกรรมกำร และจัดท ำแผนยุทธศำสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอคณะกรรมกำรให้ควำม
เห็นชอบ และจัดส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อด ำเนินกำรต่อไป โดยแผนยุทธศำสตร์ต้องสอดคล้องกับ
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นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยอย่ำงน้อยต้องก ำหนดเรื่องดังต่อไปน้ี 

- กลไกและมำตรกำรด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับ
กำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
และธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 

- มำตรกำรกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้มีระบบกำรบริกำรในกำรท ำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำรให้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ 

- กระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำมำตรฐำนและกฎเกณฑ์กำรใช้งำนทำง
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้กำรท ำงำนของระบบมีกำรเชื่อมโยงกันอย่ำงมีควำมมั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งำน และ
มีควำมน่ำเชื่อถือในกำรให้บริกำร 

- แนวทำงและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ รวมทั้งกำรประยุกต์กำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 

- แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้ำน
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำรให้บริกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่ประชำชนเพื่อใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดังกล่ำว 

หมวด 6 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 44 - มำตรำ 46) ที่กล่ำวถึง บทลงโทษผู้ที่ไม่กระท ำกำรใด ๆ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติน้ี ได้แก่ 

(1) ผู้ใดประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้งต่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมที่ก ำหนด โดยฝ่ำฝืนค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้หยุดกำรให้บริกำรหรือค ำสั่งห้ำมมิให้
ให้บริกำรในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกอบธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยหลังจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ถอนกำรรับแจ้ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(2) ผู้ใดประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่ขึ้นทะเบียนต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยหลังจำกมีค ำสั่งเพิกถอน
กำรขึ้นทะเบียน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ป ีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(3) ผู้ใดประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่ได้รับใบอนุญำต 
หรือประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่ำงที่มีค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือภำยหลัง
จำกมีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตของคณะกรรมกำร ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ป ีหรือปรับไม่เกิน 300,000 
บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(4) ผู้ใดประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลโดยไม่ได้
รับใบอนุญำต หรือประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลในระหว่ำงที่มี
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ค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือภำยหลังจำกมีค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตของคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำร   
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ป ีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(5) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจำก
กำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติ
บุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำ
กำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท ำควำมผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดน้ัน ๆ ด้วย 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และมีกลไกและหน่วยงำนหลักได้แก่ คณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์  

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME ที่ด ำเนินกิจกำร 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งเป็นผู้รับข้อมูล ผู้ส่งข้อมูล และบุคคลที่เป็นสื่อกลำง รวมทั้ง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

2.2 พระราชกฤษฎีกา 

ที่ออกโดยนำยกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร ส ำหรับพระรำชกฤษฎีกำที่ส ำคัญ ได้แก่ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ที่กล่ำวถึง 
วิธีกำรปลอดภัยที่ใช้ส ำหรับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงหรือควำมสงบ
เรียบร้อยของประเทศ หรือต่อสำธำรณชน และธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนหรือองค์กร หรือส่วน
งำนของหน่วยงำนหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำ คัญของประเทศ ที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับเคร่งครัด ระดับกลำง และระดับพื้นฐำน ซึ่งคณะกรรมกำรจะประกำศก ำหนดประเภทของธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักเกณฑ์กำรประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องกระท ำตำม
วิธีกำรแบบปลอดภัยในแต่ละระดับ ทั้งน้ี โดยให้ค ำนึงถึงระดับควำมเสี่ยงต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศ ผลกระทบต่อมูลค่ำและควำมเสียหำยที่ผู้ใช้บริกำรอำจได้รับ รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เช่นเดียวกับ กำรประกำศก ำหนดรำยชื่อหรือประเภทของหน่วยงำนหรือองค์กร หรือส่วน
งำนของหน่วยงำนหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญของประเทศที่ ต้องกระท ำตำมวิธีกำรแบบ
ปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ระดับกลำง หรือระดับพื้นฐำน  

ทั้งน้ี มำตรฐำนส ำหรับวิธีกำรแบบปลอดภัยในแต่ละระดับอำจมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่ำง
กันตำมควำมจ ำเป็น แต่อย่ำงน้อยต้องมีกำรก ำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
บริหำรจัดกำร กำรจัดโครงสร้ำงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ ในส่วนกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนหรือองค์กร กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินสำรสนเทศ กำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศด้ำนบุคลำกร กำรสร้ำงควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนกำยภำพและสภำพแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรสื่อสำรและกำรด ำเนินงำนของระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำนคอมพิวเตอร์ และระบบสำรสนเทศ กำรควบคุมกำรเข้ำถึง
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำนคอมพิวเตอร์ ระบบสำรสนเทศ ข้อมูลสำรสนเทศ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ กำรจัดหำหรือจัดให้มี กำรพัฒนำ และกำรบ ำรุงรักษำระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงำนคอมพิวเตอร์ และระบบสำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำร
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สถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่อำจคำดคิด กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำร
หรือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนหรือองค์กรเพื่อให้มีควำมต่อเน่ือง  และกำรตรวจสอบและกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติตำมนโยบำย มำตรกำร หลักเกณฑ์ หรือกระบวนกำรใด ๆ รวมทั้งข้อก ำหนดด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ 

ส ำหรับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ใดได้กระท ำโดยวิธีกำรที่มีกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสำรสนเทศในระดับที่เทียบเท่ำหรือไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศตำม
ประกำศ ซึ่งได้ก ำหนดไว้ส ำหรับระดับของวิธีกำรแบบปลอดภัยในกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ให้ถือ
ว่ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวได้กระท ำตำมวิธีกำรที่เชื่อถือได้ตำมมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติว่ำ
ด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  

ในกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรแบบปลอดภัยตำมพระรำชกฤษฎีกำน้ี  ผู้กระท ำ
ต้องค ำนึงถึงหลักกำรพื้นฐำนของกำรรักษำควำมลับ กำรรักษำควำมครบถ้วน และกำรรักษำสภำพพร้อมใช้งำน 
รวมทั้งต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนและกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนหรือองค์กรน้ันด้วย  

ในกรณีที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำหน่วยงำนหรือองค์กรใด หรือส่วนงำนหน่ึงส่วนงำนใดของ
หน่วยงำนหรือองค์กรใด มีกำรจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สำรสนเทศโดยสอดคล้องกับวิธีกำรแบบปลอดภัยตำมพระรำชกฤษฎีกำน้ีคณะกรรมกำรอำจประกำศเผยแพร่
รำยชื่อหน่วยงำนหรือองค์กร หรือส่วนงำนของหน่วยงำนหรือองค์กรน้ันเพื่อให้สำธำรณชนทรำบเป็นกำรทั่วไป 
นอกจำกน้ัน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีกำรแบบปลอดภัยตำมพระรำชกฤษฎีกำน้ีและประกำศที่ออกตำมพระรำช
กฤษฎีกำน้ี รวมทั้งกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง อำจมีกำรทบทวนและเปลี่ยนแปลงอย่ำงน้อยทุกรอบระยะเวลำ 2 ปี
นับแต่วันที่พระรำชกฤษฎีกำน้ีใช้บังคับ ทั้งน้ี โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้องกับเทคโนโลยี
ที่ได้มีกำรพัฒนำหรือเปลี่ยนแปลงไป และจัดท ำเป็นรำยงำนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบต่อไป 

2.3 ประกาศ 

ที่ส่วนใหญ่ออกโดยคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับเรื่องของแนวนโยบำยและ
แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรต่ำง ๆ และประกำศที่ออกโดยหน่วยงำนอื่น ๆ ได้แก่ ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย กรมธุรกิจพลังงำน กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำ นักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและ น้ ำตำลทรำย 
กระทรวงกำรคลัง ส ำนักงำนประกันสังคม และกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน  และส ำหรับ
คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกลไกหลักในกำรด ำเนินงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติน้ี  สรุป
สำระส ำคัญของประกำศต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

1) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2553 ที่กล่ำวถึง แนวทำง 
กำรปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของตน โดยให้มีข้อก ำหนด
กำรเข้ำถึงและควบคุมกำรใช้งำนสำรสนเทศ (Access Control) มีข้อก ำหนดกำรใช้งำนตำมภำรกิจเพื่อควบคุม
กำรเข้ำถึงสำรสนเทศ (Business Requirements for Access Control) โดยแบ่งกำรจัดท ำข้อปฏิบั ติเป็น  
2 ส่วนคือ กำรควบคุมกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ และกำรปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดกำรใช้งำนตำมภำรกิจ
และข้อก ำหนดด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย  มีกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน (User Access 
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Management) เพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศเฉพำะผู้ที่ได้รับอนุญำตแล้ว และเพื่อป้องกันกำรเข้ำถึง
จำกผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญำต มีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำน (User Responsibilities) เพื่อ
ป้องกันกำรเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต กำรเปิดเผย กำรล่วงรู้ หรือกำรลักลอบท ำส ำเนำข้อมูลสำรสนเทศและ
กำรลักขโมยอุปกรณ์ประมวลผลสำรสนเทศ มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงเครือข่ำย (Network Access Control) 
เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงบริกำรทำงเครือข่ำยโดยไม่ได้รับอนุญำต มีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบปฏิบั ติกำร 
(Operating System Access Control) เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงระบบปฏิบัติกำรโดยไม่ได้รับอนุญำต และมีกำร
ควบคุมกำรเข้ำถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสำรสนเทศ (Application and Information 
Access Control)  

2) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559 ที่กล่ำวถึง  

2.1) ธุรกิจบริกำรที่ ต้องแจ้งให้ทรำบก่อนให้บริกำร  (บัญชี ก) ได้แก่ กำรให้บริกำรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้ำหรือรับบริกำรเฉพำะอย่ำงตำมรำยกำรที่ ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำจำกผู้ขำยสินค้ำหรือ
ให้บริกำรเพียงรำยเดียว ทั้งน้ี เว้นแต่กำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จ ำกัดเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้บริโภคโดยมิได้แสวงหำก ำไรจำกกำรออกบัตร ตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศก ำหนดโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำร (e-Money บัญชี ก) 

2.2) ธุรกิจบริกำรที่ต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริกำร (บัญชี ข) ได้แก่ กำรให้บริกำรเครือข่ำย
บัตรเครดิต (Credit Card Network) กำรให้บริกำรเครือข่ำยอีดีซี (EDC Network) กำรให้บริกำรสวิตช์ชิ่งใน
กำรช ำระเงินระบบหน่ึงระบบใด (Transaction Switching บัญชี ข) กำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อ
สินค้ำ และหรือรับบริกำรเฉพำะอย่ำงตำมรำยกำรที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำจำกผู้ขำยสินค้ำหรือให้บริกำรหลำยรำย  
ณ สถำนที่ที่อยู่ภำยใต้ระบบกำรจัดจ ำหน่ำยและกำรให้บริกำรเดียวกัน (e-Money บัญชี ข)  

2.3) ธุรกิจบริกำรที่ต้องได้รับอนุญำตก่อนให้บริกำร (บัญชี ค) ได้แก่ กำรให้บริกำรหักบัญชี 
(Clearing) กำรให้บริกำรช ำระดุล (Settlement) กำรให้บริกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนอุปกรณ์อย่ำง
หน่ึงอย่ำงใดหรือผ่ำนทำงเครือข่ำย  กำรให้บริกำรสวิตช์ชิ่งในกำรช ำระเงินหลำยระบบ  (Transaction 
Switching บัญชี ค) กำรให้บริกำรรับช ำระเงินแทน และกำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้ำ และ
หรือรับบริกำรเฉพำะอย่ำงตำมรำยกำรที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำจำกผู้ขำยสินค้ำหรือให้บริกำรหลำยรำย  โดยไม่
จ ำกัดสถำนที่และไม่อยู่ภำยใต้ระบบกำรจัดจ ำหน่ำยและกำรให้บริกำรเดียวกัน (e-Money บัญชี ค) 

2.4) ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ค ในแต่ละประเภทธุรกิจ ต้องมีทุนจดทะเบียน
ซึ่งช ำระแล้วส ำหรับกำรให้บริกำรหักบัญชี  (Clearing) ไม่ต่ ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท กำรให้บริกำรช ำระดุล 
(Settlement) ไม่ต่ ำกว่ำ 200 ล้ำนบำท กำรให้บริกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนอุปกรณ์อย่ำงหน่ึง 
อย่ำงใด หรือผ่ำนทำงเครือข่ำยไม่ต่ ำกว่ำ 5 ล้ำนบำท กำรให้บริกำรสวิตช์ชิ่งในกำรช ำระเงินหลำยระบบ 
(Transaction Switching บัญชี ค) ไม่ต่ ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท กำรให้บริกำรรับช ำระเงินแทน ไม่ต่ ำกว่ำ  
5 ล้ำนบำท และกำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้ำ และหรือรับบริกำรเฉพำะอย่ำงตำมรำยกำร 
ที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำจำกผู้ขำยสินค้ำหรือให้บริกำรหลำยรำย โดยไม่จ ำกัดสถำนที่และไม่อยู่ภำยใต้ระบบกำรจัด
จ ำหน่ำยและกำรให้บริกำรเดียวกัน (e-Money บัญชี ค) ไม่ต่ ำกว่ำ 200 ล้ำนบำท ทั้งน้ี ผู้ประสงค์จะเป็น 
ผู้ให้บริกำรมำกกว่ำหน่ึงประเภทธุรกิจ ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำจ ำนวนทุนจดทะเบียน  
ซึ่งช ำระแล้วของประเภทธุรกิจที่ก ำหนดไว้สูงสุด นอกจำกน้ัน ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริกำรจะต้องมีคุณสมบัติ
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-51 

โดยมีสถำนภำพทำงกำรเงินที่มั่นคง ที่แสดงให้เห็นว่ำสำมำรถด ำเนินธุรกิจและให้บริกำรได้อย่ำงต่อเ น่ือง  
และไม่มีควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ใช้บริกำร เช่น ฐำนะและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
แผนกำรประกอบธุรกิจ โดยรวมถึงประมำณกำรรำยได้ ค่ำใช้จ่ำย และงบลงทุนส ำหรับระยะเวลำ 3 ป ีเป็นต้น 

2.5) เมื่อได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจแล้ว ห้ำมผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ค ลดทุนจดทะเบียน
ซึ่งช ำระแล้วก่อนได้รับอนุญำตจำก ธปท. เว้นแต่ผู้ให้บริกำรที่ได้รับอนุญำตตำมหลักเกณฑ์ที่ออกภำยใต้
พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 หรือประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 แล้วแต่กรณี 

2.6) ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข หรือบัญชี ค ต้องยื่นแบบกำรแจ้งให้
ทรำบ แบบกำรขอขึ้นทะเบียน หรือแบบกำรขอรับใบอนุญำต พร้อมเอกสำรหลักฐำน แล้วแต่กรณี ตำมแบบ
แนบท้ำยประกำศฉบับน้ีหรือตำมแบบที่คณะกรรมกำรจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ว่ำกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ผู้ว่ำ
กำรมอบหมำย กรณีที่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรมำกกว่ำหน่ึงประเภทธุรกิจ สำมำรถยื่นแบบ
กำรแจ้งให้ทรำบ แบบกำรขอขึ้นทะเบียน หรือแบบกำรขอรับใบอนุญำต พร้อมเอกสำรหลักฐำนตำมที่ก ำหนด
ในครำวเดียวกันได้ 

2.7) ผู้ให้บริกำรที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปเมื่อใบอนุญำตครบก ำหนด ให้ยื่นค ำขอต่อ
อำยุใบอนุญำต พร้อมเอกสำรหลักฐำนตำมแบบที่คณะกรรมกำรก ำหนดต่อผู้ว่ำกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่
ผู้ว่ำกำรมอบหมำยภำยในระยะเวลำ 90 วัน แต่ไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ ในกรณีที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำไม่ต่อใบอนุญำต และสั่งให้ผู้ให้บริกำรต้องปฏิบัติกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดไปจนกว่ำ
ใบอนุญำตจะสิ้นอำยุ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะแจ้งให้ผู้ให้บริกำรรำยน้ันทรำบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 

2.8) กรณีที่ใบรับแจ้ง ใบรับขึ้นทะเบียน หรือใบอนุญำต สูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุด
เสียหำยในสำระส ำคัญ ให้ผู้ให้บริกำรยื่นค ำขอรับใบแทน พร้อมเอกสำรหลักฐำนตำมแบบแนบท้ำยประกำศ
ฉบับน้ีหรือตำมแบบที่คณะกรรมกำรจะแก้ไขเพิ่มเติม ต่อผู้ว่ำกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ผู้ว่ำกำรมอบหมำย
ภำยในก ำหนด 30 วัน นับต้ังแต่วันที่รู้ถึงกำรสูญหำย กำรถูกท ำลำย หรือกำรช ำรุดเสียหำย ทั้งน้ี เมื่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบควำมครบถ้วนและถูกต้องของเอกสำรหลักฐำนแล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ผู้ว่ำกำร
มอบหมำยออกใบแทนของใบรับแจ้ง ใบรับขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญำต 

2.9) ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตำมแผน 
นโยบำย มำตรกำร และระบบต่ำง ๆ ตำมที่ได้ยื่นแจ้งให้ทรำบ ขึ้นทะเบียน หรือได้รับอนุญำต และถ้ำมี 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนไปจำกเอกสำรที่ได้ยื่นประกอบกำรแจ้งให้ทรำบ  กำรขึ้นทะเบียน หรือ 
กำรได้รับอนุญำตหรือหยุดให้บริกำรชั่วครำว ให้ผู้ให้บริกำรด ำเนินกำร 

(1) กรณีผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ข และบัญชี ค ย้ำยส ำนักงำนใหญ่ ให้ยื่นขออนุญำตจำก 
ธปท. ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนเริ่มด ำเนินกำร 

(2) ผู้ให้บริกำรต้องแจ้ง ธปท. ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ก่อนเริ่มด ำเนินกำร
ในกรณี ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก ย้ำยส ำนักงำนใหญ่ หรือผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค 
เปลี่ยนแปลงระบบสำรสนเทศพร้อมทั้งแสดงแผนภำพของระบบสำรสนเทศ หรือ ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ข และ
บัญชี ค เพิ่ม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำรให้บริกำรแตกต่ำงจำกที่ได้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญำต
ไว ้แล้วแต่กรณี ให้แจ้ง ธปท. ทรำบพร้อมข้อมูลรำยละเอียดของระบบสำรสนเทศ (ถ้ำมี) หรือผู้ให้บริกำรตำม
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บัญชี ข และบัญชี ค เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล หรือผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ข และบัญชี ค หยุดให้บริกำรชั่วครำว
อันเกิดจำกกำรเตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำ เช่น กำรปิดปรับปรุงระบบงำน กำรปิดปรับปรุงพื้นที่ส ำนักงำน เป็นต้น 

(3) ผู้ให้บริกำรต้องแจ้ง ธปท. ทรำบภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงใน
กรณีผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค เปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรือผู้ซึ่งมีอ ำนำจจัดกำรของนิติบุคคล 
ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรจะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นกรรมกำรหรือผู้ซึ่งมีอ ำนำจจัดกำรของ
นิติบุคคลว่ำมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 3 ตำมแบบหนังสือรับรองแนบท้ำยประกำศฉบับน้ี
ด้วย หรือกรณีผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ข และบัญชี ค เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้ว 

(4) กรณีผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค เปิดส ำนักงำนสำขำแห่งใหม่ 
ย้ำย หรือปิดส ำนักงำนสำขำ ให้จัดท ำรำยงำนสรุปรำยไตรมำส พร้อมจัดส่งให้ ธปท. ภำยใน 30 วัน นับจำกวัน
สิ้นไตรมำสตำมแบบรำยงำนแนบท้ำยประกำศฉบับน้ี  ทั้งน้ี ส ำนักงำนสำขำไม่รวมถึงจุดให้บริกำรชั่วครำว หรือ
ส ำนักงำนหรือจุดให้บริกำรของตัวแทนที่ผู้ให้บริกำรแต่งต้ัง 

(5) กรณีผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ข และบัญชี ค หยุดให้บริกำรชั่วครำวซึ่งส่งผลกระทบ
ในวงกว้ำงอันเน่ืองมำจำกเหตุจ ำเป็นหรือมีพฤติกำรณ์พิเศษ ซึ่งไม่ได้มีกำรเตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำ ให้แจ้งฝ่ำย
นโยบำยระบบกำรช ำระเงิน ธปท. และแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบโดยทั่วกันภำยใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลำที่หยุด
ให้บริกำรชั่วครำว 

(6) ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  15 วัน ก่อนเร่ิม
ด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 2 ช่องทำง โดยอำจแจ้งข้อมูลผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษร
หรือประกำศทำงหนังสือพิมพ์ หรือปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถำนที่ท ำกำรหรือจุดให้บริกำรของตัวแทน
แต่ละแห่งที่ให้บริกำรก็ได้  ในกรณีผู้ให้บริกำรตำมบัญชี  ข และบัญชี ค เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล หรือ 
ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ข และบัญชี ค หยุดให้บริกำรชั่วครำวอันเกิดจำกกำรเตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำ เช่น กำรปิด
ปรับปรุงระบบงำน กำรปิดปรับปรุงพื้นที่ส ำนักงำน หรือผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ย้ำย หรือ
ปิดส ำนักงำนสำขำ 

2.10) ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลของผู้ใช้บริกำร กำรก ำหนดชั้นควำมลับในกำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรระบุตัวบุคคลที่มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูล
ดังกล่ำวพร้อมทั้งจัดให้มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และป้องกันผู้ที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเข้ำถึง
หรือแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษำ 

2.11) ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องรักษำควำมลับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริกำร โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่ำน้ันตลอดระยะเวลำกำรใช้บริกำรและภำยหลังที่เลิกใช้บริกำรแล้วเว้น
แต่กรณีกำรเปิดเผยโดยได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือหรือวิธีกำรอื่นใดทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ผู้ให้บริกำร
ก ำหนดจำกผู้ใช้บริกำร หรือกำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวน หรือกำรพิจำรณำคดี หรือกำรเปิดเผย
แก่ผู้สอบบัญชีของผู้ให้บริกำร หรือกำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือกำรเปิดเผยเพื่อ
ประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลระบบกำรช ำระเงินของ ธปท. 

2.12) ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี  ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องมีกำรก ำหนดข้อตกลงในกำร
ให้บริกำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร และเปิดเผยให้ผู้ใช้บริกำรทรำบอย่ำงชัดเจน ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
สิทธิ หน้ำที่  และควำมรับผิดของผู้ให้บริกำรและผู้ใช้บริกำร  ทั้งในกรณีปกติและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในกำรให้บริกำร และควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (Financial Risk) ที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรใช้บริกำร (ถ้ำมี) ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรมีหน้ำที่ติดตำมดูแลให้ผู้ใช้บริกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่
ก ำหนด และกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งท ำให้ผู้ใช้บริกำรเสียประโยชน์ ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ
ล่วงหน้ำ โดยประกำศไว้ ณ สถำนที่ท ำกำรทุกแห่ง หรือด้วยวิธีกำรอื่นใดให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถทรำบได้ 

2.13) ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผย
ค่ำธรรมเนียม ดังต่อไปน้ี 

(1) เปิดเผยรำยละเอียดของค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจำกผู้ใช้บริกำร โดยประกำศ
ไว้ ณ สถำนที่ท ำกำรทุกแห่ง หรือด้วยวิธีกำรอื่นใดให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถทรำบได้  ทั้งน้ี ในกำรก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมผู้ให้บริกำรต้องก ำหนดให้เป็นไปตำมกลไกตลำดเพื่อให้เกิดกำรแข่งขันและต้องค ำนึงถึงควำมเป็น
ธรรมต่อผู้ใช้บริกำรด้วย 

(2) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียม ผู้ให้บริกำรจะต้องประกำศรำยละเอียดไว้  
ณ สถำนที่ท ำกำรทุกแห่ง โดยในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ท ำให้ผู้ใช้บริกำรเสียประโยชน์ ผู้ให้บริกำรต้องแจ้ง
ด้วยวิธีกำรอื่นใด ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ 

(3) จัดส่งประกำศค่ำธรรมเนียมให้ ธปท. ทรำบโดยเร็วในรูปเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
นับแต่วันที่ออกประกำศคร้ังแรกและทุก ๆ คร้ังที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

2.14) ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องด ำเนินกำรเมื่อมีกำรร้องเรียนหรือ 
มีข้อโต้แย้งจำกผู้ใช้บริกำร รวมทั้งก ำหนดกรอบเวลำเพื่อหำข้อยุติดังน้ี 

(1) จัดให้มีช่องทำงและวิธีกำรส ำหรับกำรรับข้อร้องเรียนจำกผู้ใช้บริกำร  โดยอย่ำง
น้อยต้องจัดให้มีหมำยเลขโทรศัพท์และที่อยู่ส ำนักงำนหรือที่อยู่ส ำหรับติดต่อทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  
ที่สำมำรถติดต่อได้ 

(2) ก ำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนและกำรด ำเนินกำรเพื่อหำข้อยุติเป็นลำยลักษณ์
อักษรโดยผู้ให้บริกำรต้องด ำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งควำมคืบหน้ำ รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรพร้อม
ทั้งแจ้งก ำหนดเวลำในกำรแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียนทรำบภำยใน  7 วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้ง 
กำรร้องเรียน 

(3) ด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จและแจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้ร้องเรียน
ทรำบโดยเร็ว 

2.15) ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องจัดท ำงบกำรเงินที่แสดงฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และจัดส่งให้ ธปท. ตำมเงื่อนไขดังต่อไปน้ี โดยเริ่มต้ังแต่งวดแรกที่ได้ประกอบ
ธุรกิจ 

(1) งวดบัญชีในรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปีบัญชี ให้ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ข และ
บัญชี ค จัดส่งงบกำรเงินงวด 6 เดือนแรกของปีบัญชี ให้ ธปท. ภำยใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นงวด 

(2) งวดประจ ำปีบัญชี  ให้ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี  ก บัญชี ข และบัญชี ค ซึ่งเป็น 
นิติบุคคล จัดส่งงบกำรเงินประจ ำปีที่ผ่ำนกำรรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตหรือผู้สอบบัญชีภำษีอำกร 
แล้วแต่กรณี ให้ ธปท. ภำยใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นงวด และให้ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก ที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
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จัดส่งส ำเนำแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำให้ ธปท. ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นเสียภำษี
ในแต่ละงวด 

2.16) ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องจัดท ำรำยงำนที่เกี่ยวข้องตำมแบบ
และระยะเวลำที่ ธปท. ก ำหนด และส่งให้ ธปท. ภำยใน 30 วัน นับจำกวันสิ้นงวดที่ก ำหนดให้จัดท ำรำยงำนน้ัน 
โดยเริ่มต้ังแต่งวดระยะเวลำแรกที่ผู้ให้บริกำรเร่ิมประกอบธุรกิจ ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี 
ค ทุกประเภท อำจต้องจัดท ำข้อมูลรำยงำนอื่นเพิ่มเติมตำมที่ ธปท. ก ำหนดด้วย และต้องจัดให้มีระบบงำนที่
สำมำรถตรวจสอบรำยกำรย้อนหลังได้ 

2.17) กรณีผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ให้ผู้ให้บริกำรรำยอื่นหรือบุคคลอื่น 
(Outsourcing) มำด ำเนินกำรแทนในงำนระบบสำรสนเทศ รวมถึงงำนที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อธุรกิจ 
ผู้ให้บริกำรจะต้องด ำเนินกำร ดังต่อไปน้ี 

(1) จัดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้งกำรคัดเลือก ติดตำม ประเมินผล 
และตรวจสอบกำรให้บริกำรของผู้ให้บริกำรรำยอื่นหรือบุคคลอื่นอย่ำงเหมำะสม โดยประเมินควำมเสี่ยงของ
กำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(2) จัดให้มีกำรท ำสัญญำกำรใช้บริกำร ซึ่งระบุสิทธิของผู้ตรวจสอบภำยใน ผู้ตรวจสอบ
ภำยนอก และ ธปท. ในกำรเข้ำตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและกำรควบคุมภำยในของผู้ให้บริกำรรำยอื่นหรือ
บุคคลอื่นน้ันได้ 

ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรยังคงมีควำมรับผิดต่อผู้ใช้บริกำรในกำรให้บริกำรที่ ต่อเน่ือง  ปลอดภัย 
น่ำเชื่อถือ และควำมเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้น เสมือนกับกำรให้บริกำรโดยผู้ให้บริกำรเอง 

2.18) กรณีผู้ให้บริกำรตำมบัญชี  ก บัญชี ข และบัญชี ค แต่งต้ังตัวแทน (Agent) ให้
ด ำเนินกำรแทนในกำรให้บริกำรกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริกำร ผู้ให้บริกำรต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกำศก ำหนด ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรยังคงมีควำมรับผิดต่อผู้ใช้บริกำรในกำรให้บริกำรที่
ต่อเน่ือง ปลอดภัย น่ำเชื่อถือ และควำมเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้น เสมือนกับกำรให้บริกำรโดยผู้ให้บริกำรเอง 

2.19) ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี  ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบระบบ
สำรสนเทศอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยให้เป็นไปตำมแนวนโยบำยและมำตรกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ทำงระบบสำรสนเทศตำมที่ ธปท. ก ำหนด และจัดส่งส ำเนำผลกำรตรวจสอบให้ ธปท. ภำยใน 30 วัน นับแต่
วันที่ท ำกำรตรวจสอบแล้วเสร็จ 

2.20) ผู้ ให้บ ริกำรตำมบัญชี  ก บัญชี  ข  และบัญชี  ค ที่ เป็นสถำบันกำรเงินภำย ใ ต้
พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 หรือที่มิใช่สถำบันกำรเงินตำมประกำศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ 58 หำกมิได้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นกำรเฉพำะภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำวแล้ว ให้ถือปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์กำรขออนุญำตหรือแจ้งย้ำยส ำนักงำนใหญ่ กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรือผู้ซึ่งมีอ ำนำจจัดกำร
ของนิติบุคคล และกำรเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้ว  กำรเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล กำรหยุด
ให้บริกำรชั่วครำว กำรรำยงำนเปิดส ำนักงำนสำขำแห่งใหม่ หรือย้ำยหรือปิดส ำนักงำนสำขำ กำรจัดท ำและ
จัดส่งงบกำรเงินที่แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดท ำและจัดส่งรำยงำนที่เกี่ยวข้องตำม
แบบและระยะเวลำที่ ธปท. ก ำหนด และกำรจัดให้มีกำรตรวจสอบระบบสำรสนเทศและจัดส่งส ำเนำผลกำร
ตรวจสอบ  
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2.21) ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นหรือพฤติกำรณ์พิเศษ ที่ท ำให้ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ดังต่อไปน้ีได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ผู้ให้บริกำรยื่นขออนุญำตขยำยระยะเวลำต่อ ธปท. พร้อมชี้แจง
เหตุผลควำมจ ำเป็นและก ำหนดเวลำที่จะด ำเนินกำรแล้ว เสร็จ โดย ธปท. อำจจะพิจำรณำขยำยระยะเวลำ
หรือไม่ก็ได้ ทั้งน้ี ธปท. มีอ ำนำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่ระยะเวลำที่ก ำหนดสิ้นสุด 
ได้แก่ กำรยื่นขออนุญำตหรือแจ้งให้ ธปท. ทรำบกำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำน กำรจัดส่งงบกำรเงินที่แสดง
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดส่งรำยงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่  ธปท. ก ำหนด และกำรจัดส่ง
ส ำเนำผลตรวจสอบระบบสำรสนเทศ 

2.22) ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นหรือพฤติกำรณ์พิเศษที่ท ำให้ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถให้บริกำรกำร
ช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ตำมปกติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
หรือประกำศของ ธปท. และอำจส่งผลกระทบในกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ืองหรือต่อควำมน่ำเชื่อถือของระบบ
กำรช ำระเงิน ให้ผู้ให้บริกำรยื่นขออนุญำตยกเว้นกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ต่อ ธปท. พร้อมชี้แจงเหตุผล ควำม
จ ำเป็น โดย ธปท. อำจจะพิจำรณำอนุญำตหรือไม่ก็ได้  ทั้งน้ี ธปท. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำตได้ไม่เกิน 90 วัน 

ในกำรอนุญำตขยำยระยะเวลำและกำรยกเว้นดังกล่ำว ธปท. อำจก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้เป็น
รำยกรณีด้วยก็ได้ และในกรณีที่ผู้ให้บริกำรเห็นว่ำจะไม่สำมำรถปฏิบัติได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดดังกล่ำว ให้
ผู้ให้บริกำรยื่นขอขยำยระยะเวลำ พร้อมชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็นต่อ ธปท. และให้ ธปท. เสนอต่อ
คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำต่อไป ทั้งน้ี คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำอนุญำตหรือไม่ก็ได้ หรืออำจพิจำรณำ
อนุญำตโดยก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้เป็นรำยกรณีด้วยก็ได้ ทั้งน้ี ธปท. และคณะกรรมกำรจะใช้เวลำในกำร
พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับค ำขอขยำยระยะเวลำและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

2.23) หลักเกณฑ์เฉพำะส ำหรับธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท 
ได้แก่ 

(1) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผู้ให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี 
ก บัญชี ข และบัญชี ค ต้องให้บริกำรภำยใต้เงื่อนไขดังน้ี 

- กำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องบันทึกมูลค่ำเป็นเงินสกุลบำท หรือเงินสกุล
ต่ำงประเทศ 

- ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ข บัญชี ค ต้องก ำหนดมูลค่ำสูงสุดของเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่
สำมำรถใช้ได้ต่อบัตรหรือบัญชี โดยต้องพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของผู้ใช้บริกำรและต้องมีกำรบริหำรควำม
เสี่ยงที่ดี 

- ผู้ให้บริกำรตำมบัญชี ข บัญชี ค ต้องจัดให้มีระบบ กระบวนกำรหรือเคร่ืองมือ
กำรลงทะเบียนหรือวิธีกำรอื่นใดในกำรใช้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดูแลผู้ใช้บริกำรและจ ำกัดควำมเสียหำย
ขั้นสูงของมูลค่ำเงินอิ เล็กทรอนิกส์ หำกเกิดกรณีบัตรสูญหำยหรือถูกขโมย  เมื่อผู้ใช้บริกำรร้องขอ โดย 
ผู้ให้บริกำรต้องชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขดังกล่ำวให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ 

- กำรให้บริกำรต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรให้สินเชื่อ 

- ผู้ให้บริกำรต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรขอแลกคืนเป็นเงินสดให้
ผู้ใช้บริกำรทรำบ และหำกกำรขอแลกคืนเป็นเงินสดเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว  ผู้ให้บริกำรตำม
บัญชี ค จะต้องจัดให้มีกำรคืนเงินภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ผู้ใช้บริกำรได้ด ำเนินกำรขอแลกคืน 
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- ผู้ให้บริกำรต้องจัดให้มีวิธีกำรที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ 
วันหมดอำยุ และแจ้งวิธีกำรดังกล่ำวให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ 

- ผู้ให้บริกำรต้องจัดให้มีระบบงำนที่สำมำรถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริกำรโอนเงิน
ระหว่ำงกันโดยไม่ผ่ำนระบบของผู้ให้บริกำร 

- ผู้ให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ข และบัญชี ค ต้องจัดท ำบัญชีเงินรับ
ล่วงหน้ำที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำรแยกไว้ต่ำงหำกจำกบัญชีอื่นของผู้ให้บริกำร  และแยกแสดงไว้ในงบกำรเงิน
ต่ำงหำกให้ชัดเจนหรือแสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินให้ชัดเจนก็ได้ 

- ผู้ ให้บ ริกำรเงินอิ เล็กทรอนิกส์บัญชี  ค ที่มิ ไ ด้ เป็นสถำบันกำรเงิ นตำม
พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 จะประกอบธุรกิจอื่นเพิ่มเติมได้เฉพำะธุรกิจที่บำงส่วนหรือ
ทั้งหมดเกี่ยวกับหรือเน่ืองจำกกำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยหำกธุรกิจดังกล่ำวเป็นธุรกิจบริกำรกำรช ำระ
เงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ให้ด ำเนินกำรแจ้งให้ทรำบขึ้นทะเบียน หรือขอรับใบอนุญำต แล้วแต่กรณี 
หรือธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตรำบเท่ำที่ไม่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอันจะ
กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจหลัก และเงินที่ได้รับล่วงหน้ำจำกผู้ใช้บริกำร ทั้งน้ี หำกผู้ให้บริกำรประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจตำมที่ระบุไว้ดังกล่ำว ผู้ให้บริกำรต้องขออนุญำตเป็นรำยกรณี โดยชี้แจงหลักกำร เหตุผล และ
กำรประเมินควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดส่งข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้ ธปท. โดย 
ธปท. จะพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 
อย่ำงไรก็ตำม ธปท. อำจพิจำรณำอนุญำตหรือไม่ก็ได้ หรืออำจพิจำรณำอนุญำตโดยก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้เป็น
รำยกรณีด้วยก็ได้หรือสั่งระงับเป็นกำรชั่วครำว หรือยกเลิกกำรให้บริกำรน้ันในภำยหลังด้วยก็ได้ หำกพบว่ำมี
กำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำมข้อเท็จจริงที่แจ้งเมื่อขออนุญำต หรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ ธปท. ก ำหนด 

(2) ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต ผู้ให้บริการเครือข่ายอีดีซี และผู้ให้บริการ
สวิตช์ช่ิงในการช าระเงินระบบหนึ่งระบบใดหรือผู้ให้บริการสวิตช์ช่ิงในการช าระเงินหลายระบบ  ต้อง
ก ำหนดวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมและกำรออกจำกระบบของผู้ใช้บริกำร 
(Access and Exit Criteria) ไว้อย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร และเปิดเผยให้ผู้ใช้บริกำรทรำบโดยทั่วถึง 
เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรรับผู้ใช้บริกำรรำยใหม่เพิ่มเติม จะไม่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบต่อกำรใช้บริกำรของ
ผู้ใช้บริกำรรำยเดิม 

(3) การให้บริการหักบัญชี (Clearing) ผู้ให้บริกำรหักบัญชีต้องจัดให้มีมำตรกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อให้กำรช ำระดุลระหว่ำงผู้ใช้บริกำรส ำเร็จลุล่วง  โดยมีกำรช ำระเงินตำมภำระผูกพัน
ภำยในเวลำที่ก ำหนด รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เหมำะสมเพื่อรองรับกรณีที่ผู้ใช้บริกำรรำยใดรำยหน่ึงไม่สำมำรถช ำระ
ดุลได้ และต้องเปิดเผยให้ผู้ใช้บริกำรทรำบโดยทั่วถึง รวมทั้งมีหน้ำที่ต้องติดตำมดูแลให้ผู้ใช้บริกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรและวิธีปฏิบัติดังกล่ำวด้วย ทั้งน้ี ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ผู้ให้บริกำร
หักบัญชีต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ และแจ้ง ธปท. ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ก่อนเร่ิม
ด ำเนินกำร ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรหักบัญชีต้องแจ้งให้ ธปท. ทรำบด้วยวำจำหรือโดยวิธีอื่นใดโดยทันทีเมื่อมีเหตุดังน้ี 

- กรณีที่ผู้ใช้บริกำรรำยใดรำยหน่ึงไม่สำมำรถช ำระดุลได้ด้วยวิธีกำรปกติและตำม
เวลำที่ก ำหนด เช่น มีเงินไม่เพียงพอส ำหรับกำรช ำระดุล โดยต้องใช้มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและวิธีปฏิบัติที่
ก ำหนดเพื่อให้กระบวนกำรช ำระดุลส ำเร็จลุล่วง 
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- กรณีที่ระบบของผู้ให้บริกำรขัดข้อง ท ำให้ไม่สำมำรถค ำนวณยอดเงินแสดงควำม
เป็นเจ้ำหน้ีหรือลูกหน้ีของผู้ใช้บริกำร หรือไม่สำมำรถส่งข้อมูลดังกล่ำวไปเพื่อท ำกำรช ำระดุลระหว่ำงเจ้ำหน้ี
และลูกหน้ีได้ด้วยวิธีกำรปกติและตำมเวลำที่ก ำหนด 

ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรหักบัญชีต้องจัดส่งรำยงำนปัญหำกรณีเกิดเหตุขัดข้องตำมแบบที่ ธปท. 
ก ำหนดให้ ธปท. ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันเกิดเหตุ และถ้ำในกรณีที่ผู้ให้บริกำรหักบัญชีมีกำรระงับกำร
ให้บริกำรกับผู้ใช้บริกำรรำยใดรำยหน่ึงเป็นกำรชั่วครำว ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรรำยอื่นทรำบโดยทันที 
และในกรณีที่มีกำรยกเลิกกำรให้บริกำรกับผู้ใช้บริกำรรำยใดรำยหน่ึง ให้แจ้งผู้ใช้บริกำรรำยอื่นทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 15  วัน ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรหักบัญชีต้องแจ้ง ธปท. ทรำบภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีกำรระงับหรือ
ยกเลิกกำรให้บริกำร แล้วแต่กรณี 

(4) การให้บริการช าระดุล (Settlement) ผู้ให้บริกำรช ำระดุลต้องจัดให้มีวิธีกำร
ช ำระดุลเพื่อปรับฐำนะควำมเป็นเจ้ำหน้ีหรือลูกหน้ีของผู้ใช้บริกำรที่เหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงจำกกำร
ช ำระดุล (Settlement Risk) ที่อำจท ำให้ไม่สำมำรถช ำระดุลได้ส ำเร็จลุล่วงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำรรำย
อื่น ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรช ำระดุลไม่สำมำรถด ำเนินกำรปรับฐำนะควำมเป็นเจ้ำหน้ีหรือลูกหน้ีของผู้ใช้บริกำรได้
ด้วยวิธีกำรปกติและตำมเวลำที่ก ำหนด ให้ผู้ให้บริกำรช ำระดุลแจ้งให้ ธปท. ทรำบด้วยวำจำหรือโดยวิธีอื่นใด
โดยทันที และต้องจัดส่งรำยงำนปัญหำกรณีเกิดเหตุขัดข้องตำมแบบที่ ธปท. ก ำหนด ภำยในวันท ำกำรถัดจำก
วันเกิดเหตุ และในกรณีที่ผู้ให้บริกำรช ำระดุลมีกำรระงับกำรให้บริกำรกับผู้ใช้บริกำรรำยใดรำยหน่ึงเป็นกำร
ชั่วครำว ผู้ให้บริกำรต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรรำยอื่นทรำบโดยทันที และในกรณีที่มีกำรยกเลิกกำรให้บริกำรกับ
ผู้ใช้บริกำรรำยใดรำยหน่ึง ให้แจ้งผู้ใช้บริกำรรำยอื่นทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรช ำระดุล
ต้องแจ้ง ธปท. ทรำบภำยใน 15 วันนับจำกวันที่มีกำรระงับหรือยกเลิกกำรให้บริกำร แล้วแต่กรณี 

(5) การให้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ผ่านทางเครือข่าย ผู้ให้บริกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนอุปกรณ์อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดหรือผ่ำนทำงเครือข่ำย
ที่มิใช่สถำบันกำรเงินตำมพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 ต้องบันทึกบัญชีเงินที่ได้รับจำกกำร
รับช ำระเงินค่ำสินค้ำ ค่ำบริกำร หรือค่ำอื่นใดแยกไว้ต่ำงหำกจำกบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอื่นของผู้ให้บริกำรและ
ต้องจัดท ำข้อมูลให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

(6) การให้บริการรับช าระเงินแทน ผู้ให้บริกำรรับช ำระเงินแทนต้องออกข้อก ำหนด
และให้บริกำรภำยใต้เงื่อนไขดังน้ี 

- ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดของผู้ให้บริกำรที่มีต่อเจ้ำหน้ีซึ่งผู้ให้บริกำรรับ
ช ำระเงินแทนและผู้ใช้บริกำร รวมถึงหน้ำที่และควำมรับผิดของตัวแทนที่ผู้ให้บริกำรแต่งต้ังด้วย 

- ก ำหนดวิธีปฏิบัติในกำรส่งข้อมูลรำยกำรรับช ำระเงินให้แก่เจ้ำหน้ี 

- ผู้ให้บริกำรที่มิใช่สถำบันกำรเงินตำมพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน  
พ.ศ. 2551 ต้องบันทึกบัญชีเงินที่ได้รับจำกกำรรับช ำระเงินไว้ต่ำงหำกจำกบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอื่นของ  
ผู้ให้บริกำรและต้องจัดท ำข้อมูลให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

(7) การให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับบัตรเดบิตท่ีออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ   
ผู้ให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและใช้จ่ำยภำยในประเทศ ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีปฏิบัติในกำรให้บริกำร ดังต่อไปน้ี 
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- ผู้ออกบัตร ต้องใช้มำตรฐำนชิปกำร์ดกลำง และต้องออกบัตรให้ใช้บริกำร
เครือข่ำยบัตรเดบิตในประเทศ เว้นแต่ผู้ออกบัตรใช้ระบบกำรรับส่งข้อมูลภำยในของตนเอง ทั้งน้ี ในกรณีที่ออก
บัตรเดบิตที่ใช้บริกำรเครือข่ำยบัตรเดบิตต้ังแต่ 2 รำยขึ้นไปในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi-Brand) ต้องปฏิบัติใน
เรื่องตรำสัญลักษณ์ที่ปรำกฏบนบัตรเดบิต ให้เป็นไปตำมข้อตกลงและค ำนึงถึงหลักควำมเท่ำเทียมกัน และต้อง
ให้ข้อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยของบัตรเดบิตแต่ละประเภทแก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงเพียงพอ ชัดเจน 
และถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกใช้บริกำรได้อย่ำงเหมำะสมตรงกับวัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยของ
ตนเอง ในกรณีที่ผู้ออกบัตรจะออกบัตรเดบิตที่ใช้บริกำรเครือข่ำยบัตรเดบิตต้ังแต่  2 รำยขึ้นไปในบัตรเดบิต
เดียวกัน (Multi-Brand) กำรออกบัตรดังกล่ำวจะใช้เครือข่ำยบัตรเดบิตรำยใดมำกกว่ำหน่ึงรำยก็ได้แต่อย่ำง
น้อยรำยหน่ึงต้องเป็นเครือข่ำยบัตรเดบิตในประเทศ 

- ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร ต้องจัดให้มีอุปกรณ์และระบบที่สำมำรถรองรับบัตรเด
บิตที่ใช้บริกำรเครือข่ำยบัตรเดบิตในประเทศ และใช้มำตรฐำนชิปกำร์ดกลำง ต้องไม่จ ำกัดสิทธิผู้ประกอบ
กิจกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรในกำรเลือกใช้ เครือข่ำยบัตรเดบิต ต้องให้ข้อมูลค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร 
ต่ำง ๆ แก่ผู้ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำ หรือให้บริกำรในกำรใช้บริกำรอย่ำงเพียงพอ ชัดเจน และถูกต้อง  

- ผู้ให้บริการสวิตช์ช่ิงในการช าระเงิน ผู้ให้บริการหักบัญชี และผู้ให้บริการ
ช าระดุล ต้องด ำเนินกำรให้ระบบของตนรองรับกำรใช้บัตรเดบิตได้ทุกเครือข่ำยบัตรเดบิตหรือจัดให้ระบบของ
ตนสำมำรถเชื่อมโยงกับระบบของผู้ให้บริกำรสวิตช์ชิ่งในกำรช ำระเงิน ผู้ให้บริกำรหักบัญชีและผู้ให้บริกำรช ำระ
ดุลรำยอื่นได้ด้วย ต้องด ำเนินกำรให้ระบบของตนสำมำรถรองรับบัตรเดบิตที่ใช้บริกำรเครือข่ำยบัตรเดบิตต้ังแต่ 
2 รำยขึ้นไปในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi-Brand) และต้องไม่ด ำเนินกำรใด ๆ อันเป็นกำรจ ำกัดสิทธิในกำรเลือก
เครือข่ำยบัตรเดบิตของผู้ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำร 

ในกรณีที่ออกบัตรเดบิตที่ใช้บริกำรเครือข่ำยบัตรเดบิตต้ังแต่ 2 รำยขึ้นไปในบัตรเดบิต
เดียวกัน (Multi-Brand) เมื่อผู้ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรเลือกใช้บริกำรเครือข่ำยบัตรเดบิต  
รำยใดรำยหน่ึงในกำรท ำธุรกรรมแล้ว ผู้ให้บริกำรจะคิดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นเพิ่มเติมได้เฉพำะ
เครือข่ำยบัตรเดบิตที่ใช้เท่ำน้ัน และส ำหรับกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมีกำรใช้จ่ำย
ภำยในประเทศผู้ให้บริกำรต้องด ำเนินกำรเหล่ำน้ีภำยในประเทศเท่ำน้ัน ได้แก่ กำรรับส่งข้อมูลกำรใช้บัตรเดบิต
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรแก่ผู้รับบัตร (Acquirer) และผู้ออกบัตร (Issuer) กำรให้บริกำรสวิตช์ชิ่งในกำรช ำระเงิน 
(Transaction Switching) กำรให้บริกำรหักบัญชี (Clearing) และกำรให้บริกำรช ำระดุล (Settlement) 

ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรรำยใดเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นและไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด ให้ขออนุญำตขยำยระยะเวลำกำรปฏิบัติตำมประกำศน้ีเป็นกำร
ชั่วครำวจนกว่ำเหตุจ ำเป็นจะหมดไป โดยชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็นต่อ ธปท. เป็นรำยกรณี และให้ ธปท.  
มีอ ำนำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำได้ครำวละไม่เกิน 180 วัน นับแต่ระยะเวลำที่ก ำหนดสิ้นสุด ทั้งน้ี ให้ ธปท. 
พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรประสงค์จะใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่นหรือบุคคลอื่นด้ำนงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Outsourcing) ให้ผู้ให้บริกำรยื่นขออนุญำต ต่อ ธปท. พร้อมชี้แจงเหตุผลและควำม
จ ำเป็น ทั้งน้ี ให้ ธปท. พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับค ำขอและเอกสำรถูกต้อง
ครบถ้วน 
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นอกจำกน้ัน กำรยื่นขออนุญำตให้กระท ำได้เฉพำะกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่น
หรือบุคคลอื่นด้ำนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Outsourcing) ในประเทศ เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรรับส่ง
ข้อมูลกำรใช้บัตรเดบิตระหว่ำงผู้ให้บริกำรแก่ผู้รับบัตร (Acquirer) และผู้ออกบัตร (Issuer) ที่ผู้ให้บริกำรอำจ
ขออนุญำตใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่นหรือบุคคลอื่นด้ำนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Outsourcing) ใน
ต่ำงประเทศได้ 

ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรออกบัตรเดบิตเป็นสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจ
สถำบันกำรเงินและได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรรำยอื่นหรือบุคคลอื่นด้ำนงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Outsourcing) ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงินแล้ว ให้ถือว่ำได้รับ
อนุญำตตำมน้ัน ทั้งน้ี ในระหว่ำงที่ ธปท. พิจำรณำ ให้ผู้ให้บริกำรยังคงให้บริกำรต่อไปได้ จนกว่ำ ธปท. จะมี
ค ำสั่งในเรื่องดังกล่ำว 

3) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่ือง ประเภทของธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการแบบ
ปลอดภัย พ.ศ. 2555 ที่กล่ำวถึง 

3.1) ประเภทธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีต้องใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับ
เคร่งครัด ได้แก่ ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้ำนกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
กำรควบคุมดูแลธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2551 ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้ำน
กำรเงินของธนำคำรพำณิชย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้ำน
ประกันภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันชีวิตและประกันวินำศภัย ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้ำนหลักทรัพย์ของ
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์
ที่จัดเก็บ รวบรวม และให้บริกำรข้อมูลของบุคคลหรือทรัพย์สินหรือทะเบียนต่ำง ๆ ที่เป็นเอกสำรมหำชนหรือ 
ที่เป็นข้อมูลสำธำรณะ และธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะ
ที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองตลอดเวลำ 

3.2) การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงำนหรือ
องค์กรยึดถือหลักกำรประเมินควำมเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นกำรทั่วไปว่ำ
เชื่อถือได้เป็นแนวทำงในกำรประเมินระดับผลกระทบ ซึ่งจะต้องมีกำรประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่  

(1) ผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน ในกำรประเมินผลกระทบให้
จัดเป็น 3 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในกำรประเมิน ได้แก่ ในกรณีมูลค่ำควำมเสียหำยทำงกำรเงินไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 
ให้จัดเป็นผลกระทบระดับต่ ำ ในกรณีมูลค่ำควำมเสียหำยทำงกำรเงินเกินกว่ำ 1 ล้ำนบำทแต่ไม่เกิน 100 ล้ำนบำท 
ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลำง และในกรณีมูลค่ำควำมเสียหำยทำงกำรเงินเกินกว่ำ 100 ล้ำนบำทขึ้นไป ให้
จัดเป็นผลกระทบระดับสูง ทั้งน้ี ให้ค ำนวณจำกควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในหน่ึงวันและค ำนวณควำมเสียหำย
โดยตรงเท่ำน้ัน 

(2) ผลกระทบต่อจ านวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีอาจได้รับอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกายหรืออนามัย ในกำรประเมินผลกระทบให้จัดเป็น 3 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในกำรประเมิน ได้แก่ ใน
กรณีที่ไม่มีผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อชีวิต  ร่ำงกำยหรืออนำมัย ให้จัดเป็นผลกระทบ
ระดับต่ ำ ในกรณีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบต่อร่ำงกำยหรืออนำมัยต้ังแต่ 1 คน  
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แต่ไม่เกิน 1,000 คน ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลำง และในกรณีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
ผลกระทบต่อร่ำงกำยหรืออนำมัยเกินกว่ำ 1,000 คน หรือต่อชีวิตต้ังแต่ 1 คน ให้จัดเป็นผลกระทบระดับสูง 
ทั้งน้ี ให้ค ำนวณจำกจ ำนวนของบุคคลดังกล่ำวที่ได้รับผลกระทบในหน่ึงวัน 

(3) ผลกระทบต่อจ านวนผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีอาจได้รับความ
เสียหายอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ในกำรประเมินผลกระทบให้จัดเป็น 3 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในกำร
ประเมิน ได้แก่ ในกรณีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อำจได้รับผลกระทบไม่เกิน 10,000 คน ให้
จัดเป็นผลกระทบระดับต่ ำ ในกรณีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อำจได้รับผลกระทบเกินกว่ำ 10,000 
คนแต่ไม่เกิน 100,000 คน ให้จัดเป็นผลกระทบระดับกลำง และในกรณีจ ำนวนผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
อำจได้รับผลกระทบเกินกว่ำ 100,000 คน ให้จัดเป็นผลกระทบระดับสูง ทั้งน้ี ในกำรประเมินผลกระทบต่อ
จ ำนวนผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสียที่อำจได้รับควำมเสียหำยดังกล่ำว  ให้ค ำนวณจำกจ ำนวนของบุคคล
ดังกล่ำวที่ได้รับผลกระทบ ในหน่ึงวันและค ำนวณควำมเสียหำยโดยตรงเท่ำน้ัน 

(4) ผลกระทบด้านความม่ันคงของรัฐ  ในกำรประเมินผลกระทบให้จัดเป็น  
2 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในกำรประเมิน ได้แก่ ในกรณีไม่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ ให้จัดเป็นผลกระทบ
ระดับต่ ำ และในกรณีมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ ให้จัดเป็นผลกระทบระดับสูง  

หำกปรำกฏว่ำมีผลประเมินที่ เป็นผลกระทบในระดับสูงด้ำนหน่ึงด้ำนใด ให้ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์น้ันต้องใช้วิธีกำรแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด และหำกมีผลกระทบในระดับกลำงอย่ำงน้อย 2 
ด้ำนขึ้นไปให้ใช้วิธีกำรแบบปลอดภัยในระดับกลำงขึ้นไป และในกรณีที่ไม่เป็นไปตำมวรรคหน่ึง ให้ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ใช้วิธีกำรแบบปลอดภัยในระดับไม่ต่ ำกว่ำระดับพื้นฐำน 

2.4 ระเบียบ  

ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดท า  ส่งมอบ และเก็บ รักษาใบก า กับภา ษี
อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2560 จ ำนวน 4 ฉบับ ที่กล่ำวถึงกำรน ำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้เพื่อให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถจัดท ำใบก ำกับภำษีหรือใบรับที่มีกำรจัดท ำข้อควำมขึ้นเป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเป็นกำรสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรจัดท ำ ส่งมอบ 
และเก็บรักษำใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีควำมเหมำะสมและอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้ประกอบกำร อันเป็นกำรรองรับโครงกำรระบบภำษีและเอกสำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่
ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบกำรช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ (National 
e - Payment Master Plan) โดย 

(1) ผู้ประสงค์จะจัดท ำ ส่งมอบ และเก็บรักษำใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ตำมระเบียบน้ีต้องยื่นค ำขอต่ออธิบดี ตำมแบบ บ.อ. 01 ที่แนบท้ำยระเบียบน้ี โดยยื่นผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้และให้ผู้ยื่นค ำขอยืนยันตัวตนโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Certificate) โดยต้องเป็นผู้ประกอบกำรจดทะเบียนตำมมำตรำ 77/1 (6) แห่งประมวลรัษฎำกร 
หรือผู้มีหน้ำที่ออกใบรับตำมมำตรำ 105 แห่งประมวลรัษฎำกร หรือหน่วยงำนของรัฐ มีใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) และมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำใบก ำกับ
ภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์  ที่ จัดท ำและส่งมอบให้แก่ผู้รับมีข้อควำมถูกต้องครบถ้วน
เช่นเดียวกับขณะที่สร้ำง ส่ง และรับ โดยใช้วิธีกำรที่เชื่อถือได้และสำมำรถแสดงข้อควำมได้ในภำยหลังโดย
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ควำมหมำยไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องมีระบบงำนที่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ ยนแปลงโดยไร้
ร่องรอย หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรในเอกสำรที่ออกระหว่ำงทำง 

(2) ให้ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จัดท ำใบก ำกับภำษี
อิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตำมวิธีกำรแบบปลอดภัยที่เชื่อถือได้ทั้งในส่วนของระบบฮำร์ดแวร์  
(Hardware) และระบบซอฟต์แวร์ (Software) ดังต่อไปน้ี 

- มีระบบรักษำควำมปลอดภัยเพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ โดยจะต้องสำมำรถแสดง
ภำพกำรท ำงำนรวมของระบบงำนทั้งหมด (System Flowchart) ได้ เป็นโปรแกรมที่เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะ
แก้ไขรำยกำรน้ัน ๆ โดยไร้ร่องรอยไม่ได้ กำรแก้ไขรำยกำรไม่ให้ใช้วิธีลบทิ้ง หรือล้ำงรำยกำรออก ถ้ำจะแก้ไข
ต้องบันทึกรำยกำรปรับปรุงเพิ่มเข้ำไปเพื่อแสดงให้เห็นรำยกำรก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง  และต้องมี
รำยงำนกำรแก้ไขรำยกำรเพื่อกำรตรวจสอบได้ สำมำรถแสดงระดับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้ระบบ โดย
ระบุจ ำนวนและระดับเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถบันทึก อ่ำน หรือเข้ำไปใช้ระบบงำนในแต่ละระดับได้ มีกำรควบคุม
โดยใช้รหัสผ่ำนส ำหรับผู้มีสิทธิเข้ำไปใช้ระบบงำนทุกระดับและมีระบบงำนที่บันทึกกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนทุกคร้ัง
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง มีรำยงำนบันทึกกำรใช้ระบบงำนโดยระบุให้ทรำบถึงรหัสประจ ำตัวของเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้
ระบบงำนที่ท ำ วัน เดือน ปี และเวลำที่เข้ำใช้ระบบงำน (Access) ในกรณีที่มีกำรแก้ไขรำยกำรจะต้องระบุให้
ทรำบถึงรหัสประจ ำตัวของเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้ระบบ จ ำนวนและรำยละเอียดของรำยกำรที่แก้ไขปรับปรุง และมี
ระบบกำรตรวจสอบผู้เข้ำใช้หรือผู้เข้ำไปแก้ไขข้อมูลในระบบ และมีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก
ไว้ในระบบที่สำมำรถแสดงว่ำข้อมูลดังกล่ำวได้บันทึกไว้ครบถ้วนทุกรำยกำรแล้วและไม่มีกำรแก้ไขรำยกำรของ
เอกสำรที่มีข้อควำมอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

- มีกำรควบคุมแฟ้มข้อมูลซึ่งมีกำรเข้ำรหัส (Encryption) เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูล 
ถ้ำมีกำรถอดรหัส (Decryption) ต้องบันทึกหลักฐำนไว้ทุกคร้ังเพื่อกำรตรวจสอบ และสำมำรถจัดพิมพ์เป็น
รำยงำนเพื่อกำรตรวจสอบได้ 

(3) ให้ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปน้ี 

- จัดท ำข้อควำมใบก ำกับภำษีโดยมีรำยกำรที่เป็นสำระส ำคัญตำมมำตรำ 86/4 แห่ง
ประมวลรัษฎำกร ขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ระบุรหัสสถำนประกอบกำรที่จัดท ำใบก ำกับภำษีตำมที่
ปรำกฏในใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ. 20 ) ในใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

- ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์อำจก ำหนดให้มีรำยกำรอื่นใดในใบก ำกับภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกรำยกำรที่เป็นสำระส ำคัญดังกล่ำว 

- น ำข้อมูลทั้งหมดดังกล่ำว และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) มำ
สร้ำงลำยมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) 

(4) ให้ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์จัดท ำข้อควำมใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อโดยมีรำยกำรที่
เป็นสำระส ำคัญตำมมำตรำ 86/6 แห่งประมวลรัษฎำกร ขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีผู้ซื้อสินค้ำหรือ
ผู้รับบริกำรเรียกร้องใบก ำกับภำษี ตำมมำตรำ 86/4 แห่งประมวลรัษฎำกร ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์
ไม่จ ำต้องเรียกคืนข้อมูลใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อตำมวรรคหน่ึงแต่ให้จัดท ำใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยให้
ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้ตรงวันเดือนปีในใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อพร้อมทั้งระบุชื่อที่อยู่ของลูกค้ำ
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และหมำยเหตุในใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ว่ำ “เป็นกำรยกเลิกใบก ำกับภำษีอย่ำงย่อเลขที่....และออก
ใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่แทน” 

(5) ให้ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ด ำเนินกำรจัดท ำข้อควำมใบเพิ่มหน้ีหรือใบลดหน้ี
โดยมีรำยกำรที่เป็นสำระส ำคัญตำมมำตรำ 86/9 หรือตำมมำตรำ 86/10 แห่งประมวลรัษฎำกร ขึ้นเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี  

(6) ให้ผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ด ำเนินกำรจัดท ำข้อควำมใบรับโดยมีรำยกำรที่ เป็ น
สำระส ำคัญตำมมำตรำ 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร ขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

(7) ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์และผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรจัดท ำ
ใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ครำวหน่ึงครำวใดที่มีกำรขำยสินค้ำหรือให้บริกำรก็ได้ 

(8) ให้ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์มีหน้ำที่ส่งมอบใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้
ซื้อสินค้ำหรือผู้รับบริกำร ตำมมำตรำ 86 แห่งประมวลรัษฎำกร ทั้งน้ี กำรส่งมอบใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์
ให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรที่บัญญัติไว้ตำมมำตรำ 15 มำตรำ 16 มำตรำ 17 มำตรำ 18 มำตรำ 19 มำตรำ 20 
มำตรำ 21 มำตรำ 22 มำตรำ 23 และมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์   
พ.ศ. 2544 อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำกรณีผู้ซื้อสินค้ำหรือผู้รับบริกำรไม่ประสงค์รับใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์โดย
วิธีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์จัดพิมพ์ใบก ำกับภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวโดยให้ปรำกฏข้อควำมว่ำ  “เอกสำรน้ีได้จัดท ำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพำกรด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ” และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้ำหรือผู้ รับบริกำร และส ำหรับใบก ำกับภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดท ำขึ้นต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป หำกด ำเนินกำรดังกล่ำวแล้วให้ถือว่ำ
มีกำรส่งมอบใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อสินค้ำหรือผู้รับบริกำรตำมระเบียบน้ีแล้วซึ่งผู้ออกใบก ำกั บ
ภำษีอิเล็กทรอนิกส์จะท ำให้ปรำกฏข้อควำมดังกล่ำวน้ันโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ประทับด้วยตรำยำง เขียน
ด้วยหมึกพิมพ์ดีด หรือท ำให้ปรำกฏขึ้นด้วยวิธีกำรอื่นใดในลักษณะท ำนองเดียวกันก็ได้ 

(9) ให้ผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์มีหน้ำที่ส่งมอบใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้ อ ผู้เช่ำซื้อ  
ผู้จ่ำยเงิน หรือผู้ช ำระรำคำ ตำมมำตรำ 105 แห่งประมวลรัษฎำกร ทั้งน้ี ให้ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์
หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์มีหน้ำที่ส่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ห รือใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพำกรเป็นรำยเดือนภำษีโดยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพำกรภำยในวันที่  
15 ของเดือนภำษีถัดไป ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ที่อธิบดีก ำหนด โดยกำรส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตำมวรรคหน่ึง ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้
ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต้องลงลำยมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ในข้อมูลดังกล่ำวด้วย 

(10) ให้ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์จัดท ำข้อมูลให้
เป็นไปตำมประกำศข้อเสนอแนะมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่จ ำเป็นต่อธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation on ICT standard for Electronic Transaction) 

(11) ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ประกอบกำรจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้ำหรือ
ผู้รับบริกำรที่ได้รับใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเก็บรักษำใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวไว้ในรูปของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรักษำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมหลักเกณฑ์ของกำรเก็บรักษำข้อมูล
ใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์น้ันที่สำมำรถเข้ำถึงและน ำกลับมำใช้ได้โดยควำมหมำยไม่เปลี่ยนแปลง  และ 
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กำรเก็บรักษำข้อมูลใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์น้ันให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่ได้สร้ำง ส่ง หรือได้รับ
ข้อมูลใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์น้ัน หรืออยู่ในรูปแบบที่สำมำรถแสดงข้อควำมที่สร้ำง ส่ง หรือได้รับให้
ปรำกฏอย่ำงถูกต้องได้ และกำรเก็บรักษำข้อควำมส่วนที่ระบุถึงแหล่งก ำเนิด ต้นทำง และปลำยทำงของ
ใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวันและเวลำที่ส่งหรือได้รับข้อควำมดังกล่ำว  

(12) ในกรณีที่ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดท ำใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ทุกครำว
ส ำหรับกำรขำยสินค้ำหรือกำรให้บริกำรและได้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพำกร ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์น้ัน
ไม่จ ำต้องส่งมอบรำยงำนภำษีดังกล่ำวต่อกรมสรรพำกร และส ำหรับกำรจัดท ำใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตำมระเบียบน้ี ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์  อำจ
แต่งต้ังผู้ให้บริกำร (Service Provider) เป็นตัวแทน เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำ หรือส่งมอบ หรือเก็บรักษำ ใบก ำกับ
ภำษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์แทน ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีก ำหนด 
รวมทั้ง ผู้ให้บริกำร (Service Provider) เป็นตัวแทนในกำรจัดท ำ หรือส่งมอบ หรือเก็บรักษำใบก ำกับภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ แทนผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ 

(13) อธิบดีอำจก ำหนดให้มีผู้ให้บริกำร (Service Provider) เป็นตัวแทนในกำรจัดท ำ หรือ 
ส่งมอบ หรือเก็บรักษำใบรับอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่อธิบดีก ำหนด  

(14) ส ำหรับกำรยกเลิกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์เดิมเพื่อออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ ให้ผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์จัดเตรียมข้อควำมของใบก ำกับภำษีฉบับใหม่ขึ้นเป็นข้อควำม
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เลขที่ใบก ำกับภำษีใหม่ และลงวัน เดือน ปี ที่ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และ
หมำยเหตุไว้ในใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ว่ำ “เป็นกำรยกเลิกและออกใบก ำกับภำษีฉบับใหม่แทนฉบับ
เดิม เลขที่... วัน เดือน ปี ที่ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์เดิม” และให้หมำยเหตุกำรยกเลิกใบก ำกับภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรำยงำนภำษีขำยของเดือนภำษีที่จัดท ำใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ด้วย 

(15) กรณีผู้ออกใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ประสงค์จะ
ยกเลิกกำรจัดท ำใบก ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์  หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตำมระเบียบน้ี ให้ยื่นค ำขอตำมแบบ 
บ.อ. 09 ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพำกร ซึ่งกำรยื่นค ำขอดังกล่ำวจะส่งผลให้ผู้ออกใบก ำกับภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ออกใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยื่นค ำขอหมดสิทธิในกำรจัดท ำ ส่งมอบ และเก็บรักษำใบก ำกับ
ภำษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตำมระเบียบน้ี เมื่อพ้นวันสุดท้ำยของเดือนที่ยื่นค ำขอ 
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3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ3 ระบุถึงพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

3.1 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้  โดยที่ในปัจจุบันกำรให้บริกำรหรือกำรประยุ ก ต์ 
ใช้เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ำยโทรคมนำคม หรือกำรให้บริกำรโดยปกติของดำวเทียม 
มีควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์อันอำจกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ  และควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ ดังน้ัน เพื่อให้สำมำรถป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ได้อย่ำงทันท่วงที สมควร
ก ำหนดลักษณะของภำรกิจหรือบริกำรที่มีควำมส ำคัญเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศทั้งหน่วยงำน
ของรัฐและหน่วยงำนเอกชน ที่จะต้องมีกำรป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์   
มิให้เกิดผลกระทบต่อควำมมั่นคงในด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งให้มีหน่วยงำนเพื่อรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรประสำน
กำรปฏิบัติงำนร่วมกันทั้งภำครัฐและเอกชน ไม่ว่ำในสถำนกำรณ์ทั่วไปหรือสถำนกำรณ์อันเป็นภัยต่อ  
ควำมมั่นคงอย่ำงร้ำยแรงตลอดจนก ำหนดให้มีแผนปฏิบัติกำรและมำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์อย่ำงมีเอกภำพและต่อเน่ือง อันจะท ำให้กำรป้องกันและกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย  

นิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่  

“กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมำยควำมว่ำ มำตรกำรหรือกำรด ำเนินกำรที่
ก ำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ
อันกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ ควำมมั่นคงทำงทหำร และควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ 

“ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำหรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ โดยมิชอบโดย
ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมำยให้เกิดกำรประทุษร้ำยต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรำยที่ใกล้จะถึงที่จะก่อให้เกิดควำม
เสียหำยหรือส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

“ไซเบอร์” หมำยควำมรวมถึง  ข้อมูลและกำรสื่อสำรที่ เกิดจำกกำรให้บ ริกำรหรือ 
กำรประยุกต์ใช้เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ำยโทรคมนำคม รวมทั้งกำรให้บริกำรโดย
ปกติของดำวเทียมและระบบเครือข่ำยที่คล้ำยคลึงกันที่เชื่อมต่อกันเป็นกำรทั่วไป 

“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ องค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ำยตุลำกำร องค์กรอิสระ องค์กำรมหำชน และ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 

                                                           
3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 
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“ประมวลแนวทำงปฏิบัติ” หมำยควำมว่ำ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับดูแล
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก ำหนด 

“เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมำยควำมว่ำ เหตุกำรณ์ที่เกิดจำกกำร
กระท ำหรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่มิชอบซึ่งกระท ำกำรผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอำจเกิด
ควำมเสียหำยหรือผลกระทบต่อกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 

“มำตรกำรที่ใช้แก้ปัญหำเพื่อรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมำยควำมว่ำ กำรแก้ไข
ปัญหำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยใช้บุคลำกร กระบวนกำร และเทคโนโลยี โดยผ่ำนคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือบริกำรที่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใด ๆ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและ
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 

“โครงสร้ำงพื้นฐำนส ำ คัญทำงสำรสนเทศ” หมำยควำมว่ำ คอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนเอกชนใช้ในกิจกำรของตนที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของรัฐ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้ำงพื้นฐำนอัน
เป็นประโยชน์สำธำรณะ 

“หน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของรัฐหรือ
หน่วยงำนเอกชน ซึ่งมีภำรกิจหรือให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ 

พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มี 4 หมวด 83 มาตรา 
1 บทเฉพาะกาล สรุปได้ดังน้ี 

หมวด 1 คณะกรรมการ (มำตรำ 5 - มำตรำ 19) ที่กล่ำวถึง กำรจัดต้ังคณะกรรมกำรขึ้น  
2 ชุดคือ  

(1) คณะกรรมการการ รักษาความ ม่ันคงปลอดภั ย ไซ เบอ ร์แห่งชาติ  ( กมช. )  
มีนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำรโดยต ำแหน่ง  ได้แก่ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ปลัดกระทรวงกำรคลัง 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ และเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกิน 7 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจำกผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์เป็น
ที่ประจักษ์ในด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์ ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรเงิน หรือด้ำนอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยเลขำธิกำรเป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ เป็น
ผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ไม่เกิน 2 คน มีอ ำนำจหน้ำที่  

- เสนอนโยบำยและแผนว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ควำมเห็นชอบ  

- ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-66 

- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ส ำหรับเป็นแผนแม่บทในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสถำนกำรณ์ปกติ  และในสถำนกำรณ์ที่
อำจจะเกิดหรือเกิดภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ โดยแผนดังกล่ำวจะต้องสอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผน
ระดับชำติ และกรอบนโยบำยและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

- ก ำหนดมำตรฐำนและแนวทำงส่งเสริมพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สร้ำงมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และก ำหนด
มำตรฐำนขั้นต่ ำที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริมกำร
รับรองมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ 
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนควบคุมหรือก ำกับดูแล และหน่วยงำนเอกชน 

- ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงในกำรยกระดับทักษะควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในด้ำน
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญ
ทำงสำรสนเทศ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนควบคุมหรือก ำกับดูแล และหน่วยงำนเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับ 
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

- ก ำหนดกรอบกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

- แต่งต้ังและถอดถอนเลขำธิกำร 

- มอบหมำยกำรควบคุมและก ำกับดูแล รวมถึงกำรออกข้อก ำหนด วัตถุประสงค์ หน้ำที่
และอ ำนำจ และกรอบกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้หน่วยงำนควบคุมหรือ
ก ำกับดูแล หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ 

- ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติน้ี 

- เสนอแนะและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
หรือคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในกำรจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับ  
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

- จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญหรือแนวทำงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้
คณะรัฐมนตรีทรำบ 

- ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติน้ี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

(2) คณะกรรมการก ากับดูแลด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) มีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธำนกรรมกำร ประกอบด้วย กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ 
ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ปลัดกระทรวงคมนำคม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ปลัดกระทรวงพลังงำน ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-67 

ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ผู้ว่ำกำร
ธนำคำรแห่งประเทศไทย เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกิน 4 คน ซึ่งคณะกรรมกำรแต่งต้ังจำกผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์
เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีเลขำธิกำรเป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร และพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ เป็น
ผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ไม่เกิน 2 คน มีอ ำนำจหน้ำที่ 

- ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผน 

- ดูแลและด ำเนินกำรเพื่อรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ในระดับร้ำยแรง  

- ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ประสำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ และกำรเผชิญเหตุและนิติวิทยำศำสตร์ทำงคอมพิวเตอร์ 

- ก ำหนดประมวลแนวทำงปฏิบัติและกรอบมำตรฐำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์อันเป็นข้อก ำหนดขั้นต่ ำในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรในกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง กำรตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ เมื่อมีภัยคุกคำมทำงไซเบอร์หรือเหตุกำรณ์ที่
ส่งผลกระทบหรืออำจก่อให้เกิดผลกระทบหรือควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคัญหรืออย่ำงร้ำยแรงต่อระบบ
สำรสนเทศของประเทศ เพื่อให้กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปฏิบัติได้อย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ 
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

- ก ำหนดหน้ำที่ของหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ และหน้ำที่ของ
หน่วยงำนควบคุมหรือก ำกับดูแล โดยอย่ำงน้อยต้องก ำหนดหน้ำที่ให้หน่วยงำนควบคุมหรือก ำกับดูแลต้อง
ก ำหนดมำตรฐำนที่เหมำะสมเพื่อรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญ
ทำงสำรสนเทศ และหน่วยงำนของรัฐ 

- ก ำหนดระดับของภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ พร้อมทั้งรำยละเอียดของมำตรกำรป้องกัน 
รับมือประเมิน ปรำบปรำม และระงับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ในแต่ละระดับเสนอต่อคณะกรรมกำร 

- วิเครำะห์สถำนกำรณ์ และประเมินผลกระทบจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำสั่งกำร เมื่อมีหรือคำดว่ำจะมีภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ในระดับร้ำยแรงขึ้น 

หมวด 2 ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ   
(มำตรำ 20 - มำตรำ 40) ที่กล่ำวถึง หน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติน้ี และ
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรทั้ง 2 ชุดตำมที่ได้กล่ำวไว้แล้ว โดยมีฐำนะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วน
รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณหรือกฎหมำยอื่น และมีศูนย์ประสำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชำติ
เป็นหน่วยงำนภำยในทั้งน้ี ส ำนักงำนฯ ท ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนธุรกำร งำนวิชำกำร งำนกำรประชุม และงำน
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร และ กกม. ภำยใต้กำรก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.) ที่มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นประธำนกรรมกำร ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อธิบดีกรมบัญชีกลำง 
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เลขำธิกำร ก.พ. เลขำธิกำร ก.พ.ร. และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนไม่เกิน 6 คน เป็นกรรมกำร โดยมี
เลขำธิกำรส ำนักงำนฯ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และพนักงำนของส ำนักงำนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ไม่เกิน 
2 คน โดยส ำนักงำนฯ มีอ ำนำจหน้ำที่ 

- เสนอแนะและสนับสนุนในกำรจัดท ำนโยบำยและแผนว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อคณะกรรมกำร 

- จัดท ำประมวลแนวทำงปฏิบัติและกรอบมำตรฐำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ เสนอต่อ กกม. เพื่อให้ควำมเห็นชอบ 

- ประสำนงำนกำรด ำเนินกำรเพื่อรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ 

- ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกำรต้ังศูนย์ประสำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ในประเทศและต่ำงประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ และก ำหนดมำตรกำรที่ใช้แก้ปัญหำเพื่อรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

- ด ำเนินกำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐและเอกชนในกำรตอบสนองและรับมือกับ
ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

- เฝ้ำระวังควำมเสี่ยงในกำรเกิดภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ ติดตำม วิเครำะห์และประมวลผล
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ และกำรแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 

- ปฏิบัติกำร ประสำนงำน สนับสนุน และให้ควำมช่วยเหลือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมำตรกำรป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ หรือตำม
ค ำสั่งของคณะกรรมกำร 

- ด ำเนินกำรและให้ควำมร่วมมือหรือช่วยเหลือในกำรป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยงจำก
ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ โดยเฉพำะภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่กระทบหรือเกิดแก่โครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำง
สำรสนเทศ 

- เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  รวมถึง 
กำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนสถำนกำรณ์เกี่ยวกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ ร่วมกันเพื่อให้มีกำรด ำเนินกำร 
เชิงปฏิบัติกำรที่มีลักษณะบูรณำกำรและเป็นปัจจุบัน 

- เป็นศูนย์กลำงในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ของประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงและเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่หน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนเอกชน 

- เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

- ท ำควำมตกลงและร่วมมือกับองค์กำรหรือหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ ำงประเทศใน
กิจกำรที่ เกี่ยวกับกำรด ำเ นินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจของส ำ นักงำน  เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร 
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- ศึกษำและวิจัยข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เพื่อจัดท ำ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมำตรกำรด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งด ำเนินกำรอบรมและฝึกซ้อม
กำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นประจ ำ 

- ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรในกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนด ำเนินกำรฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติหน้ำที่เกี่ ยวกับ
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

- รำยงำนควำมคืบหน้ำและสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี  รวมทั้ง
ปัญหำและอุปสรรค เสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร  ทั้งน้ี ตำมระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

- ปฏิบัติงำนอื่นใดอันเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตำมที่
คณะกรรมกำรหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย  

นอกจำกน้ัน ยังมีหน้ำที่ในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน หรือค่ำบริกำรใน
กำรด ำเนินงำน ทั้งน้ีตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่ส ำนักงำนก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ กบส.  

หมวด 3 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (มำตรำ 41 - มำตรำ 69) ที่กล่ำวถึง 

(1) การจัดท านโยบายและแผน ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรจัดท ำนโยบำยและ
แผนว่ำด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่ค ำนึงถึงควำมเป็นเอกภำพและกำรบูรณำกำรในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนเอกชน และต้องสอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
และนโยบำยและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงของสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ สร้ำงศักยภำพในกำร
ป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรปกป้องโครงสร้ำง
พื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศของประเทศ กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และประสำนควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและองค์
ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภำครัฐและเอกชน กำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้ด้ำนกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำรพัฒนำระเบียบและกฎหมำยเพื่อกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ทั้งน้ี ส ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดท ำประมวลแนวทำงปฏิบัติและกรอบมำตรฐำนส ำหรับให้
หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนควบคุมหรือก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ
น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำหรือน ำไปใช้เป็นประมวลแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐ  หน่วยงำน
ควบคุมหรือก ำกับดูแล หรือหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศของตน และในกรณีที่หน่วยงำน
ดังกล่ำวยังไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับประมวลแนวทำงปฏิบัติและกรอบมำตรฐำน  ให้น ำ
ประมวลแนวทำงปฏิบัติและกรอบมำตรฐำนดังกล่ำวไปใช้บังคับ ซึ่งถือเป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนเหล่ำน้ันในกำร
ป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ตำมประมวลแนวทำงปฏิบัติและกรอบมำตรฐำน
ดังกล่ำว  
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(2) หน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ กบส. มีอ ำนำจประกำศก ำหนด
ลักษณะหน่วยงำนที่มีภำรกิจหรือให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ เป็นหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ 
ได้แก่ ด้ำนควำมมั่นคงของรัฐ ด้ำนบริกำรภำครัฐที่ส ำคัญ ด้ำนกำรเงินกำรธนำคำร ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และโทรคมนำคม ด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ ด้ำนพลังงำนและสำธำรณูปโภค ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนอื่น ๆ 
ตำมที่คณะกรรมกำรฯ ประกำศก ำหนด รวมทั้งกำรก ำหนดลักษณะ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศูนย์
ประสำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ส ำหรับบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ  

- ต้องแจ้งรำยชื่อและข้อมูลกำรติดต่อของเจ้ำของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์
และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเป็นบุคคลรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ส ำคัญทำงสำรสนเทศน้ัน ไปยังส ำนักงำนฯ หน่วยงำนควบคุมหรือก ำกับดูแลของตน และศูนย์ประสำนกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมกำรประกำศ และในกรณีที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ให้แจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อนกำรเปลี่ยนแปลงล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็น 

- ต้องปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนให้ได้มำตรฐำนโดยเร็วตำมที่หน่วยงำนควบคุมหรือ
ก ำกับดูแลตรวจสอบมำตรฐำนขั้นต่ ำเร่ืองควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

- ต้องจัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยมี
ผู้ตรวจประเมิน รวมทั้งต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยผู้ตรวจสอบด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ทั้งโดยผู้ตรวจสอบภำยในหรือโดยผู้ตรวจสอบอิสระภำยนอก อย่ำงน้อยปีละหน่ึง
คร้ัง และต้องจัดส่งผลสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรต่อส ำนักงำนภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

- ต้องก ำหนดให้มีกลไกหรือขั้นตอนเพื่อกำรเฝ้ำระวังภัยคุกคำมทำงไซเบอร์หรือ
เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศของตน
ตำมมำตรฐำนซึ่งก ำหนดโดยหน่วยงำนควบคุมหรือก ำกับดูแล และตำมประมวลแนวทำงปฏิบัติ รวมถึงระบบ
มำตรกำรที่ใช้แก้ปัญหำเพื่อรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่คณะกรรมกำรหรือ กกม. ก ำหนด และต้องเข้ำ
ร่วมกำรทดสอบสถำนะควำมพร้อมในกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่ส ำนักงำนจัดขึ้น และกรณีมีเหตุภัย
คุกคำมทำงไซเบอร์เกิดขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ ให้หน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ รำยงำนต่อ
ส ำนักงำนและหน่วยงำนควบคุมหรือก ำกับดูแล และปฏิบัติกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ตำมที่ก ำหนด 
ทั้งน้ี กกม. อำจก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรรำยงำนด้วยก็ได้ 

- ในกรณีที่เกิดหรือคำดว่ำจะเกิดภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ต่อระบบสำรสนเทศซึ่งอยู่ใน
ควำมดูแลรับผิดชอบของหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ ให้หน่วยงำนน้ันด ำเนินกำร
ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำน รวมถึงพฤติกำรณ์
แวดล้อมของตน เพื่อประเมินว่ำมีภัยคุกคำมทำงไซเบอร์เกิดขึ้นหรือไม่ หำกผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำเกิดหรือ
คำดว่ำจะเกิดภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ขึ้น ให้ด ำเนินกำรป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซ
เบอร์ตำมประมวลแนวทำงปฏิบัติและกรอบมำตรฐำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
หน่วยงำนน้ัน และแจ้งไปยังส ำนักงำนและหน่วยงำนควบคุมหรือก ำกับดูแลของตนโดยเร็ว แต่ถ้ำหน่วยงำน
หรือบุคคลใดพบอุปสรรคหรือปัญหำในกำรป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ของตน 
หน่วยงำนหรือบุคคลน้ันอำจร้องขอควำมช่วยเหลือไปยังส ำนักงำน 
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(3) ลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่  

- ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง หมำยถึง ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่มีควำม
เสี่ยงอย่ำงมีนัยส ำคัญถึงระดับที่ท ำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญของประเทศ 
หรือกำรให้บริกำรของรัฐด้อยประสิทธิภำพลง 

- ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง หมำยถึง ภัยคุกคำมที่มีลักษณะกำรเพิ่มขึ้น
อย่ำงมีนัยส ำคัญของกำรโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งหมำยเพื่อโจมตี
โครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญของประเทศ และกำรโจมตีดังกล่ำวมีผลท ำให้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโครงสร้ำงส ำคัญ
ทำงสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรของโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญของประเทศ  ควำมมั่นคงของรัฐ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ กำรป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ กำรสำธำรณสุข ควำมปลอดภัยสำธำรณะ หรือ
ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนเสียหำยจนไม่สำมำรถท ำงำนหรือให้บริกำรได้ 

- ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ หมำยถึง ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ในระดับวิกฤติ
ที่ (1) เป็นภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่เกิดจำกกำรโจมตีระบบคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศของประเทศในลักษณะที่เป็นวงกว้ำง จนท ำให้
กำรท ำงำนของหน่วยงำนรัฐหรือกำรให้บริกำรของโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญของประเทศที่ให้กับประชำชน
ล้มเหลวทั้งระบบจนรัฐไม่สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนส่วนกลำงของระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐได้  หรือกำรใช้
มำตรกำรเยียวยำตำมปกติในกำรแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้และมีควำมเสี่ยงที่จะลุกลำม
ไปยังโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งอำจมีผลท ำให้บุคคลจ ำนวนมำกเสียชีวิต หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์จ ำนวนมำกถูกท ำลำยเป็นวงกว้ำงในระดับประเทศ และ (2) เป็น
ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์อันกระทบหรืออำจกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนหรือเป็นภัยต่อควำม
มั่นคงของรัฐหรืออำจท ำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของประเทศตกอยู่ในภำวะคับขัน  หรือมีกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กำรรบหรือกำรสงครำม ซึ่งจ ำเป็นต้องมีมำตรกำร
เร่งด่วนเพื่อรักษำไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย เอกรำชและบูรณภำพแห่งอำณำเขต ผลประโยชน์ของชำติ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ควำมปลอดภัยของประชำชน กำรด ำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชำชน กำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ ควำมสงบ
เรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือกำรป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยำควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติสำธำรณะอันมีมำ
อย่ำงฉุกเฉินและร้ำยแรง 

(4) อ านาจของ กกม. ในการเข้าไปด าเนินการกับหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลใด เพื่อ
ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และประเมินผลกระทบจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ ให้เลขำธิกำรสั่งให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร ดังน้ี 

- มีหนังสือขอควำมร่วมมือจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อมำให้ข้อมูลภำยในระยะเวลำที่
เหมำะสมและตำมสถำนที่ที่ก ำหนด หรือให้ข้อมูลเป็นหนังสือเกี่ยวกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์  

- มีหนังสือขอข้อมูล เอกสำร หรือส ำเนำข้อมูลหรือเอกสำรซึ่งอยู่ในควำมครอบครองของ
ผู้อื่นอันเป็นประโยชน์แก่กำรด ำเนินกำร  

- สอบถำมบุคคลผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ที่มีควำม
เกี่ยวพันกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ และเข้ำไปในอสังหำริมทรัพย์หรือสถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้องหรือคำดว่ำ
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มีส่วนเกี่ยวข้องกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ของบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  โดยได้รับควำมยินยอมจำก 
ผู้ครอบครองสถำนที่น้ัน  

- ให้ภำคเอกชนโดยควำมยินยอมในกำรให้ข้อมูล สนับสนุนบุคลำกรในสังกัด หรือ 
ใช้เคร่ืองมือทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในควำมครอบครองที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งน้ี 
กกม. ต้องดูแลมิให้มีกำรใช้ข้อมูลที่ได้มำก่อให้เกิดควำมเสียหำย และ กกม. รับผิดชอบในค่ำตอบแทนบุคลำกร 
ค่ำใช้จ่ำย หรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้เคร่ืองมือทำงอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

- มีอ ำนำจออกค ำสั่งให้บุคคลผู้ เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเหตุอันเชื่อได้ว่ำเป็นผู้เกี่ยวข้องกับภัยคุกคำมทำง 
ไซเบอร์ หรือได้รับผลกระทบจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์เฝ้ำระวังคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ในช่วง
ระยะเวลำใดระยะเวลำหน่ึง ตรวจสอบคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหำข้อบกพร่องที่กระทบต่อกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ และประเมินผลกระทบจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 
ด ำเนินมำตรกำรแก้ไขภัยคุกคำมทำงไซเบอร์เพื่อจัดกำรข้อบกพร่องหรือก ำจัดชุดค ำสั่งไม่พึงประสงค์ หรือระงับ
บรรเทำภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่ด ำเนินกำรอยู่ รักษำสถำนะของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ด้วย
วิธีกำรใด ๆ เพื่อด ำเนินกำรทำงนิติวิทยำศำสตร์ทำงคอมพิวเตอร์ และเข้ำถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเฉพำะเท่ำที่จ ำเป็น  

- ในกำรป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ในระดับร้ำยแรง 
กกม. มีอ ำนำจปฏิบัติกำรหรือสั่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรเฉพำะเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อป้องกันภัยคุกคำมทำง
ไซเบอร์ในกำรเข้ำตรวจสอบสถำนที่ โดยมีหนังสือแจ้งถึงเหตุอันสมควรไปยังเจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่
เพื่อเข้ำตรวจสอบสถำนที่น้ัน กำรเข้ำถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ท ำส ำเนำหรือสกัดคัดกรองข้อมูลสำรสนเทศ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำรทดสอบ 
กำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้อง  กำรยึดหรืออำยัดคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ เฉพำะเท่ำที่จ ำเป็นซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำเกี่ยวข้องกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์
เพื่อกำรตรวจสอบหรือวิเครำะห์ ทั้งน้ี ไม่เกิน 30 วัน เมื่อครบก ำหนดเวลำดังกล่ำวให้ส่งคืนคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ใด ๆ แก่เจ้ำของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองโดยทันทีหลังจำกเสร็จสิ้นกำรตรวจสอบหรือวิเครำะห์ 

หมวด 4 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 70 - มำตรำ 77) ที่กล่ำวถึง บทลงโทษทั้งกรณีพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ ประชำชนทั่วไป และหน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ โดยสรุปได้ดังน้ี 

(1) ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของผู้ใช้บริกำร หรือ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้มำตำมพระรำชบัญญัติน้ี และเปิดเผยข้อมูล
น้ันต่อผู้หน่ึงผู้ใดโดยมิชอบ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ป ีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(2)  หน่วยงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศใดไม่รำยงำนเหตุภัยคุกคำมทำง  
ไซเบอร์ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 200,000 บำท 

(3) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมหนังสือเรียกของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หรือไม่ส่งข้อมูลให้แก่พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ โดยไม่มีเหตุอันสมควร แล้วแต่กรณี ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บำท 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-73 

(4) ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของ กกม. โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวำงโทษ 
ปรับไม่เกิน300,000 บำท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บำทนับแต่วันที่ครบก ำหนดระยะเวลำที่ กกม. 
ออกค ำสั่งให้ปฏิบัติจนกว่ำจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

(5) ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของ กกม. หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งศำล ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(6) ผู้ใดขัดขวำง หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของ กกม. หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติกำรตำม
ค ำสั่งของ กกม. หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งศำลตำม โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ป ีหรือ
ปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(7) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ีเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิด
ของนิติบุคคลน้ันเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำร และละเว้น 
ไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท ำควำมผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับ
ควำมผิดน้ัน ๆ ด้วย 

บทเฉพาะกาล (มำตรำ 78 - มำตรำ 83) ที่กล่ำวถึงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดเดิม
ก่อนกฎหมำยบังคับใช้ หรืออยู่ระหว่ำงกำรแต่งต้ังกรรมกำร ให้ปฏิบัติหน้ำที่ เท่ำที่จ ำเป็นไปพลำงก่อน  
กำรจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส ำนักงำนตำมควำมจ ำเป็น และกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ กิจกำรทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี 
และงบประมำณของภำรกิจที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ที่มีอยู่ก่อน
พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับไปเป็นของส ำนักงำนตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
และให้มีอ ำนำจออกประกำศและแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี  โดยมึ
หน่วยงำนควบคุมหรือก ำกับดูแล ที่มีทั้งหน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลซึ่งมีกฎหมำยก ำหนดให้
มีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรควบคุมหรือก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของหน่วยงำนของรัฐ  หรือหน่วยงำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ มีคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลัก ๆ ได้แก่ คณะกรรมกำร
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ ที่เป็นผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME ที่ เป็นหน่วยงำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ และผู้ประกอบกำร SME โดยทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-74 

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ4 ระบุถึงพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 โดยมีกฎหมำยในล ำดับรองลงมำได้แก่ พระรำชกฤษฎีกำ จ ำนวน 2 ฉบับ ประกำศ จ ำนวน 2 ฉบับ 
สรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

4.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ เน่ืองจำกปัจจุบันมีกำรล่วงละเมิดสิทธิควำมเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ ำนวนมำกจนสร้ำงควำมเดือดร้อนร ำคำญหรือควำมเสียหำยให้แก่เจ้ำของข้อมูล  
ส่วนบุคคล ประกอบกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีท ำให้กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
อันเป็นกำรล่วงละเมิดดังกล่ำว ท ำได้โดยง่ำย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
สมควรก ำหนดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกำรทั่วไปขึ้น  เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์ 
กลไก หรือมำตรกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เป็นหลักกำรทั่วไป  จึง
จ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย  

นิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 7) ได้แก่  

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลน้ันได้
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งน้ี 
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

“บุคคล” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำ 

มี 7 หมวด 96 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล สรุปได้ดังน้ี 

หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (มำตรำ 8 - มำตรำ 18) ที่กล่ำวถึง  
กำรจัดต้ังคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประธำนกรรมกำร เป็นบุคคลที่ต้องมีกำรสรรหำและแต่งต้ัง
จำกผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้ำน 
กำรคุ้มครองผู้บริโภค ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนสังคมศำสตร์ ด้ำนกฎหมำย ด้ำนสุขภำพ 
ด้ำนกำรเงิน หรือด้ำนอื่น ทั้ ง น้ี  ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
มีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธำนกรรมกำร กรรมกำรโดยต ำแหน่ง จ ำนวน 5 คน 
ได้แก่ ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ และอัยกำรสูงสุด กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 9 คน ซึ่งสรรหำและ
แต่งต้ังจำกผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

                                                           
4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-75 

ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนสังคมศำสตร์ ด้ำนกฎหมำย  
ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรเงินหรือด้ำนอื่น ทั้งน้ี ต้องเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยมีเลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และพนักงำน
ของส ำนักงำนฯ เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ไม่เกิน 2 คน มีอ ำนำจหน้ำที่  

(1) จัดท ำแผนแม่บทกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
สอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนระดับชำติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงำนของรัฐและภำคเอกชน ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนแม่บท 
รวมทั้งจัดให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทดังกล่ำว 

(3) ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(4) ออกประกำศหรือระเบียบเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(5) ประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยัง
ต่ำงประเทศ 

(6) ประกำศก ำหนดข้อปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทำงให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ 

(7) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีกำรตรำหรือปรับปรุงกฎหมำยหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(8) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำหรือทบทวนควำมเหมำะสมของ
พระรำชบัญญัติน้ีอย่ำงน้อยทุกรอบ 5 ป ี

(9) ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของหน่วยงำนของรัฐและภำคเอกชนในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(10) ตีควำมและวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำที่เกิดจำกกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติน้ี 

(11) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะกำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชำชน 

(12) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

(13) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่พระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่นก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และ
อ ำนำจของคณะกรรมกำร 

นอกจำกน้ัน มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสรรหำคณะหน่ึงจ ำนวน 8 คน ท ำหน้ำที่คัดเลือก
บุคคลที่สมควรได้รับกำรแต่งต้ังเป็นประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มำจำกกำรแต่งต้ังโดย 
นำยกรัฐมนตรี ประธำนรัฐสภำ ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จ ำนวน 2 คน
เท่ำกัน  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-76 

หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (มำตรำ 19 - มำตรำ 29) ที่กล่ำวถึง บทบำทของ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และกำรใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยสรุปได้ดังน้ี 

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ได้หำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ควำมยินยอมไว้ก่อนหรื อในขณะน้ัน เว้นแต่บทบัญญัติแห่ง
พระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่นบัญญัติให้กระท ำได้ ทั้งน้ี 

- กำรขอควำมยินยอมต้องท ำโดยชัดแจ้ง  เป็นหนังสือหรือท ำโดยผ่ำน ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภำพไม่อำจขอควำมยินยอมด้วยวิธีกำรดังกล่ำวได้ และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และกำรขอควำมยินยอมน้ันต้องแยกส่วนออกจำก
ข้อควำมอื่นอย่ำงชัดเจน มีแบบหรือข้อควำมที่เข้ำถึงได้ง่ำยและเข้ำใจได้ รวมทั้งใช้ภำษำที่อ่ำนง่ำย และไม่เป็น
กำรหลอกลวงหรือท ำให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ทั้งน้ี อำจเป็นไปตำมแบบ
และข้อควำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดก็ได้ ต้องค ำนึงอย่ำงถึงที่สุดในควำมเป็นอิสระของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลในกำรให้ควำมยินยอม 

- ในกำรเข้ำท ำสัญญำซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในกำรให้ควำม
ยินยอมเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีควำมจ ำเป็นหรือเกี่ยวข้องส ำหรับกำรเข้ำท ำ
สัญญำซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรน้ัน ๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดไว้ ไม่มีผลผูกพันเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ท ำให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำมำรถท ำกำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

- เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยจะต้องถอนควำมยินยอม
ได้ง่ำยเช่นเดียวกับกำรให้ควำมยินยอม เว้นแต่มีข้อจ ำกัดสิทธิในกำรถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำยหรือสัญญำ
ที่ให้ประโยชน์แก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี กำรถอนควำมยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ควำมยินยอมไปแล้วโดยชอบตำมที่ก ำหนดไว้  
แต่ถ้ำกรณีที่กำรถอนควำมยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลในเร่ืองใด  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบถึงผลกระทบจำกกำรถอนควำมยินยอมน้ัน  

- กรณีเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยำว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะโดยกำรสมรส หรือไม่มี
ฐำนเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภำวะแล้ว อำจให้ควำมยินยอมโดยล ำพังตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 22 มำตรำ 
23  และมำตรำ 24 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ นอกเหนือจำกน้ัน จะต้องได้รับควำมยินยอมจำก
ผู้ใช้อ ำนำจปกครองที่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้เยำว์ เช่นเดียวกับบุคคลเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ และบุคคลเป็น
คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถที่ต้องขอควำมยินยอมจำกผู้อนุบำลที่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนคนไร้ควำมสำมำรถ 
และผู้พิทักษ์ที่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถน้ัน  

(2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบก่อนหรือในขณะ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรำยละเอียดต่ำง ๆ ได้แก่  

- วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมเพื่อกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย 
ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้ รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล   
โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ที่ได้
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แจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม และต้องมีกำรแจ้งให้เจ้ำของข้อมูลทรำบกรณีมี
กำรเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ 

- แจ้งให้ทรำบถึงกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตำม
กฎหมำยหรือสัญญำหรือมีควำมจ ำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้ำท ำสัญญำ  รวมทั้งแจ้งถึงผลกระทบ 
ที่เป็นไปได้จำกกำรไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีกำรเก็บรวบรวมและระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมไว้  ทั้งน้ี ใน
กรณีที่ไม่สำมำรถก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวได้ชัดเจน ให้ก ำหนดระยะเวลำที่อำจคำดหมำยได้ตำมมำตรฐำน
ของกำรเก็บรวบรวม 

- ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงำนซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอำจจะถูกเปิดเผย 

- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถำนที่ติดต่อ และวิธีกำรติดต่อในกรณีที่มี
ตัวแทนหรือเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งข้อมูล สถำนที่ติดต่อ และวิธีกำรติดต่อของตัวแทนหรือ
เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

- สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

(3) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับควำมยินยอม
จำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์หรือ
จดหมำยเหตุเพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรปกป้องที่
เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต 
ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล จ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำหรือ
เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำท ำสัญญำน้ัน  จ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้ำที่ในกำรใช้
อ ำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่ำวมี
ควำมส ำคัญน้อยกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

(4) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จำก
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่ได้แจ้งถึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกแหล่งอื่นให้แก่เจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทรำบโดยไม่ชักช้ำ แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมและได้รับควำมยินยอมจำก
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอม 

ทั้งน้ี กรณีที่น ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อกำรติดต่อกับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้ง
ในกำรติดต่อคร้ังแรก และกรณีที่จะน ำข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผย ต้องแจ้งก่อนที่จะน ำข้อมูลส่วนบุคคลไป
เปิดเผยเป็นคร้ังแรกเช่นกัน 

(5) ห้ำมไม่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชำติ  
เผ่ำพันธุ์  ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ  ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติ
อำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอื่น
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ใดซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับควำมยินยอมโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
เว้นแต่ 

- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคลซึ่งเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม 

- เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมำยที่มีกำรคุ้มครองที่เหมำะสมของมูลนิธิ  
สมำคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรเมือง ศำสนำ ปรัชญำ หรือสหภำพแรงงำน
ให้แก่สมำชิก ผู้ซึ่งเคยเป็นสมำชิก หรือผู้ซึ่งมีกำรติดต่ออย่ำงสม่ ำเสมอกับมูลนิธิ  สมำคม หรือองค์กรที่ไม่
แสวงหำก ำไรตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลน้ันออกไปภำยนอกมูลนิธิสมำคม หรือ
องค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไรน้ัน 

- เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะด้วยควำมยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้ำของข้อมูล  
ส่วนบุคคล 

- เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้
สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 

- เป็นกำรจ ำ เป็นในกำรปฏิบั ติตำมกฎหมำยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ ยวกับ  
เวชศำสตร์ป้องกันหรืออำชีวเวชศำสตร์ กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของลูกจ้ำง กำรวินิจฉัยโรคทำง
กำรแพทย์ กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพหรือด้ำนสังคม กำรรักษำทำงกำรแพทย์ กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ หรือ
ระบบและกำรให้บริกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่ใช่กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อมูลส่วนบุคคล
น้ันอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบอำชีพหรือวิชำชีพหรือผู้มีหน้ำที่รักษำข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไว้เป็น
ควำมลับตำมกฎหมำย ต้องเป็นกำรปฏิบัติตำมสัญญำระหว่ำงเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชำชีพ
ทำงกำรแพทย์ ประโยชน์สำธำรณะด้ำนกำรสำธำรณสุข เช่น กำรป้องกันด้ำนสุขภำพจำกโรคติดต่ออันตรำย
หรือโรคระบำดที่อำจติดต่อหรือแพร่เข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือกำรควบคุมมำตรฐำนหรือคุณภำพของยำ 
เวชภัณฑ์ หรือเคร่ืองมือแพทย์ ซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมและเจำะจงเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพำะกำรรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลตำมหน้ำที่หรือตำมจริยธรรมแห่ง
วิชำชีพ กำรคุ้มครองแรงงำน กำรประกันสังคม หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำลของผู้มีสิทธิตำมกฎหมำย กำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ หรือกำรคุ้มครองทำงสังคม ซึ่งกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมสิทธิหรือหน้ำที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำนและประโยชน์ของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล กำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สำธำรณะอื่น 
ทั้งน้ี ต้องกระท ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวเพียงเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำน้ัน และได้จัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสม
เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำนและประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
และประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ โดยได้จัดให้มีมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำนและประโยชน์
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรม
ต้องกระท ำภำยใต้กำรควบคุมของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย หรือได้จัดให้มีมำตรกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(6) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  โดยไม่ได้รับควำม
ยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
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ควำมยินยอม โดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมำจำกกำรเปิดเผยของเจ้ำของข้อมูล จะต้องไม่
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลในกำรขอรับข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน 

(7) ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ 
ประเทศปลำยทำงหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่เพียงพอ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด ยกเว้นเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้แจ้งให้
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบถึงมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลำยทำง
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำหรือเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำท ำ
สัญญำน้ัน เป็นกำรกระท ำตำมสัญญำระหว่ำงผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่น เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะน้ันได้ และเป็น
กำรจ ำเป็นเพื่อกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ 

(8) ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ ง อยู่ ใ น
รำชอำณำจักรได้ก ำหนดนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่ำงประเทศและอยู่ในเครือกิจกำรหรือเครือ
ธุรกิจเดียวกันเพื่อกำรประกอบกิจกำรหรือธุรกิจร่วมกัน หำกนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกส ำนักงำน ให้สำมำรถกระท ำได้ ในกรณีที่ยังไม่มีค ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำร หรือยังไม่มีนโยบำยในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอำจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศได้โดยได้รับยกเว้น เมื่อผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมสำมำรถบังคับตำม
สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมทั้งมีมำตรกำรเยียวยำทำงกฎหมำยที่มีประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (มำตรำ 30 - มำตรำ 42) ที่กล่ำวถึง สิทธิของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หน้ำที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้ำหน้ำที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล สรุปได้ดังน้ี  

(1) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย  

- กำรขอเข้ำถึงและขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวที่ตนไม่ได้ให้ควำม
ยินยอม ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตำมค ำขอดังกล่ำวไม่เกิน 30 วันรนับแต่วันที่ได้รับค ำขอ จะ
ปฏิเสธได้เฉพำะกรณีที่เป็นกำรปฏิเสธตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล และกำรเข้ำถึงและขอรับส ำเนำข้อมูลส่วน
บุคคลน้ันจะส่งผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอื่น  

- กำรขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนจำกผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้  ในกรณีที่ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันอยู่ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนโดยทั่วไปได้ด้วย
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ท ำงำนได้โดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีกำร
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อัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่ำวไปยัง  
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสำมำรถท ำได้ด้วยวิธีกำรอัตโนมัติ  และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง   
เว้นแต่โดยสภำพทำงเทคนิคไม่สำมำรถท ำได้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวต้องเป็นข้อมูลที่เจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคลได้ให้ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมหลักเกณฑ์แห่ง
พระรำชบัญญัติน้ี หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอม หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
ที่ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว จะใช้
กับกำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อประโยชน์
สำธำรณะหรือเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยไม่ได้ หรือกำรใช้สิทธิน้ันต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพของ
บุคคลอื่น ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค ำขอด้วยเหตุผลดังกล่ำว  ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บคุคลบันทึกกำรปฏิเสธค ำขอพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรำยกำร 

- กำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ 
ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอม เว้นแต่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลพิสูจน์ได้ว่ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยที่ส ำคัญ
ยิ่งกว่ำ หรือเป็นไปเพื่อก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 
หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือในกรณีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรตลำดแบบตรง หรือในกรณีที่เป็นกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นกำรจ ำเป็น
เพื่อกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเมื่อมีกำรคัดค้ำนเกิดขึ้น
ดังกล่ำว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลน้ันต่อไปได้  ทั้งน้ี 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติโดยแยกส่วนออกจำกข้อมูลอื่นอย่ำงชัดเจนในทันทีเมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคลได้แจ้งกำรคัดค้ำนให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทรำบ 

- กำรขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรลบหรือท ำลำย  หรือท ำให้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้  จะกระท ำได้ในกรณีข้อมูล
ส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคล เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถอนควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน
ได้ต่อไป เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อำจปฏิเสธค ำขอหรือกำรคัดค้ำนได้ หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ทั้งน้ี ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรทั้งในทำงเทคโนโลยีและค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้เป็นไปตำมค ำขอน้ัน โดยแจ้งผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้ได้รับค ำตอบในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำขอ และหำกผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ด ำเนินกำรตำมที่ขอไว้ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญเพื่อสั่งให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรได้ 

- กำรขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่ำงกำรตรวจสอบตำมที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ด ำเนินกำร หรือเมื่อเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือท ำลำย แต่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับกำรใช้แทน หรือเมื่อข้อมูลส่วน
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บุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  แต่เจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมีควำมจ ำเป็นต้องขอให้เก็บรักษำไว้เพื่อใช้ในกำรก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติ
ตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือเมื่อผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่ำงกำรพิสูจน์หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธกำรคัดค้ำนของเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคล 
ทั้งน้ี หำกผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด ำเนินกำรดังกล่ำว  เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนต่อ
คณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญเพื่อสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรได้ 

(2) หน้าท่ีของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย  

- จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง 
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวน
มำตรกำรดังกล่ำวเมื่อมีควำมจ ำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยที่เหมำะสม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนขั้นต่ ำที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

- ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลต้องด ำเนินกำรเพื่อป้องกันมิให้ผู้น้ันใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ 

- จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้น
ก ำหนดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน หรือตำมที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนควำม
ยินยอม เว้นแต่เก็บรักษำไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรเก็บรักษำไว้เพื่อ
วัตถุประสงค์ตำมมำตรำ 24 (1) (4) หรือมำตรำ 26 (5) (ก) (ข) กำรใช้เพื่อกำรก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย 
กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำยหรือกำรยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย หรือเพื่อ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

- แจ้งเหตุกำรณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส ำนักงำนโดยไม่ชักช้ำภำยใน 72 ชั่วโมงนับ
แต่ทรำบเหตุเท่ำที่จะสำมำรถกระท ำได้ เว้นแต่กำรละเมิดดังกล่ำวไม่มีควำมเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภำพของบุคคล ในกรณีที่กำรละเมิดมีควำมเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ให้แจ้ง
เหตุกำรละเมิดให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบพร้อมกับแนวทำงกำรเยียวยำโดยไม่ชักช้ำด้วย ทั้งน้ี กำรแจ้ง
ดังกล่ำวและข้อยกเว้นให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

- ในกรณีที่ เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตำมมำตรำ  5 (2) ที่ เป็นกำรเฝ้ำติดตำม
พฤติกรรมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในรำชอำณำจักร ต้องแต่งต้ังตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นหนังสือซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในรำชอำณำจักรและตัวแทนต้องได้รับมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทนผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีข้อจ ำกัดควำมรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

(3) หน้าท่ีของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

- กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำสั่งที่ได้รับจำกผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลเท่ำน้ัน เว้นแต่ค ำสั่งน้ันขัดต่อกฎหมำยหรือบทบัญญัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำม
พระรำชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีข้อตกลงระหว่ำงกัน เพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำน
ตำมหน้ำที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
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- จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง 
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทรำบถึงเหตุกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น 

- จัดท ำและเก็บรักษำบันทึกรำยกำรของกิจกรรมกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ยกเว้นไม่ให้น ำมำใช้บังคับกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลซึ่งเป็นกิจกำรขนำดเล็กตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด เว้นแต่มีกำรเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
หรือมิใช่กิจกำรที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคร้ังครำว หรือมีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติตำมค ำสั่งที่ได้รับจำกผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล ให้ถือว่ำผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน  

(4) หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในกรณีเป็นหน่วยงำน 
ของรัฐ และจ ำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือระบบอย่ำงสม่ ำเสมอโดยเหตุที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
จ ำนวนมำก และกิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ส ำหรับในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลอยู่ในเครือกิจกำรหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อกำรประกอบกิจกำรหรือธุรกิจร่วมกันตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวอำจจัดให้
มีเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันได้ ทั้งน้ี ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลมีหน้ำที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถำนที่ติดต่อ และวิธีกำรติดต่อให้
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลและส ำนักงำนทรำบ คณะกรรมกำรอำจประกำศก ำหนดคุณสมบัติของเจ้ำหน้ำที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยค ำนึงถึงควำมรู้หรือควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอำจเป็นพนักงำนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลหรือเป็นผู้รับจ้ำงให้บริกำรตำมสัญญำกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็
ได้ โดยเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้ำที่ 

- ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง
ลูกจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 

- ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทั้งลูกจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกำร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

- ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำนในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมทั้งลูกจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-83 

- รักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มำเน่ืองจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 

หมวด 4 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (มำตรำ 43 - มำตรำ 70)  
ที่กล่ำวถึง กำรจัดต้ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นหน่วยงำนของรัฐมีฐำนะเป็นนิติ
บุคคล มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำด้ำน
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ ตลอดจนกำรมีกลไกในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนในรูปของ
คณะกรรมกำร โดยส ำนักงำนฯ มีอ ำนำจหน้ำที่  

(1) ปฏิบัติงำนวิชำกำรและงำนธุรกำรให้แก่คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรก ำกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญ และคณะอนุกรรมกำร  

(2) จัดท ำร่ำงแผนแม่บทกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
สอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนระดับชำติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่ำงแผนแม่บทและมำตรกำร
แก้ไขปัญหำอุปสรรคกำรปฏิบัติกำรตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนระดับชำติดังกล่ำว เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำร 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

(4) วิเครำะห์และรับรองควำมสอดคล้องและควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนหรือตำมมำตรกำร
หรือกลไกกำรก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและรับรองนโยบำยใน
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(5) ส ำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์ด้ำนกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งวิเครำะห์และวิจัย
ประเด็นทำงด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อกำรพัฒนำประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร 

(6) ประสำนงำนกับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ รำชกำรส่วนท้องถิ่น องค์กำรมหำชน หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(7) ให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนของรัฐและหน่วยงำนของเอกชนเกี่ยวกับกำรปฏิบั ติตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 

(8) เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรหรือให้บริกำรที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลแก่หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน และประชำชน รวมทั้งเผยแพร่และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในเรื่องกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(9) ก ำหนดหลักสูตรและฝึกอบรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้ำง ผู้รับจ้ำง หรือประชำชนทั่วไป 

(10) ท ำควำมตกลงและร่วมมือกับองค์กำรหรือหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศใน
กิจกำรที่ เกี่ยวกับกำรด ำเ นินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจของส ำ นักงำน  เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร 

(11) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-84 

(12) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรก ำกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญ หรือคณะอนุกรรมกำรมอบหมำย หรือตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด 

นอกจำกน้ัน มีคณะกรรมกำรก ำกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรซึ่งสรรหำและแต่งต้ังจำกผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในด้ำน
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 6 คน ซึ่งสรรหำและแต่งต้ังจำก
ผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงน้อย 3 คน และด้ำนอื่น
ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน โดยมีเลขำธิกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
และพนักงำนของส ำนักงำนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ไม่เกิน  2 คน โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำคณะหน่ึง 
ประกอบด้วย บุคคลซึ่งคณะกรรมกำรแต่งต้ังจ ำนวน 8 คน ท ำหน้ำที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรแต่งต้ัง
เป็นประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งน้ี คณะกรรมกำรก ำกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน และให้ควำมเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 

(2) ออกข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดองค์กร กำรเงิน กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำนทั่วไป 
กำรตรวจสอบภำยใน รวมตลอดทั้งกำรสงเครำะห์และสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 

(3) อนุมัติแผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรใช้จ่ำยเงินและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ
ส ำนักงำน 

(4) ควบคุมกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนและเลขำธิกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติน้ีและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(5) แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำเลขำธิกำร 

(6) วินิจฉัยอุทธรณ์ค ำสั่งทำงปกครองของเลขำธิกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของ
ส ำนักงำน 

(7) ประเมินผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน และกำรปฏิบัติงำนของเลขำธิกำร 

(8) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่พระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่นก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ ำนำจ
ของคณะกรรมกำรฯ หรือตำมที่คณะกรรมกำรหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

หมวด 5 การร้องเรียน (มำตรำ 71 - มำตรำ 76) ที่กล่ำวถึง กลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียน
ตำมสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ คณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญขึ้นคณะหน่ึงหรือหลำยคณะตำมควำม
เชี่ยวชำญในแต่ละเรื่องหรือตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมพระรำชบัญญัติน้ี ตรวจสอบกำรกระท ำของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นตัวกลำงไกล่
เกลี่ยข้อพิพำทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่พระรำชบัญญัติน้ีที่ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่
และอ ำนำจของคณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญหรือตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย  โดยมีอ ำนำจออกค ำสั่งให้ผู้



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-85 

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติหรือด ำเนินกำรแก้ไขกำรกระท ำของตนให้
ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และสั่งห้ำมผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กระท ำกำรที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้กระท ำกำรใดเพื่อระงับควำมเสียหำย
น้ันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยอมด ำเนินกำรตำม
ค ำสั่ง ให้น ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรบังคับทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้
บังคับโดยอนุโลม ทั้งน้ี ในกรณีที่ต้องมีกำรยึด อำยัด หรือขำยทอดตลำดทรัพย์สินของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อบังคับตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้ วยวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง ให้คณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งยึด อำยัด หรือขำยทอดตลำดทรัพย์สินเพื่อ
กำรน้ัน 

หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง (มำตรำ 77 - มำตรำ 78) ที่กล่ำวถึง กำรชดใช้ค่ำสินไหม
ทดแทนในกรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคลฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติน้ีจนเกิดควำมเสียหำยต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ำด้วยควำมจงใจหรือประมำทเลินเล่อก็
ตำม นอกจำกน้ัน ศำลมีอ ำนำจสั่งให้จ่ำยค่ำสินไหมทดแทนสูงกว่ำที่แท้จริง  แต่ไม่เกิน 2 เท่ำ อย่ำงไรก็ตำม 
สิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยดังกล่ำวมีอำยุควำมเพียง 3 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหำยรู้ถึงควำมเสียหำยและรู้ตัวผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องรับผิด  หรือเมื่อพ้น 10 ปีนับแต่วันที่มีกำร
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

หมวด 7 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 79 - มำตรำ 90) ที่กล่ำวถึง โทษที่ผู้ท ำผิดจะได้รับทั้งโทษ
อำญำและโทษปกครอง ดังน้ี 

โทษอาญา  

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท ำ
ให้ผู้อื่นเกิดควำมเสียหำย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับควำมอับอำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ แต่สำมำรถยอมควำมได้ 

(2) ผู้ใดที่ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเน่ืองจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี  
และน ำไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ ยกเว้นกรณี กำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ กำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวน หรือกำรพิจำรณำคดี กำร
เปิดเผยแก่หน่วยงำนของรัฐในประเทศหรือต่ำงประเทศที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย กำรเปิดเผยที่ได้รับ
ควำมยินยอมเป็นหนังสือเฉพำะคร้ังจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ
กำรฟ้องร้องคดีต่ำง ๆ ที่เปิดเผยต่อสำธำรณะ 

ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ที่เกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร
หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมี
หน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท ำ
ควำมผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดน้ัน ๆ ด้วย 
  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-86 

โทษปกครอง  

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 23 มำตรำ 30 วรรค 4 มำตรำ 39 วรรค 
1 มำตรำ 41 วรรค 1 หรือมำตรำ 42 วรรค 2 และวรรค 3 หรือไม่ขอควำมยินยอมตำมแบบหรือข้อควำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดตำมมำตรำ 19 วรรค 3 หรือไม่แจ้งผลกระทบจำกกำรถอนควำมยินยอมตำม
มำตรำ 19 วรรค 6 หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 23 ซึ่งได้น ำมำใช้บังคับโดยอนุโลมตำมมำตรำ 25 วรรค 2 ต้อง
ระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

(2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 21 มำตรำ 22 มำตรำ 24 
มำตรำ 25 วรรค 1 มำตรำ 27 วรรค 1 หรือวรรค 2 มำตรำ 28 มำตรำ 32 วรรค 2 หรือมำตรำ 37 หรือ 
ขอควำมยินยอมโดยกำรหลอกลวงหรือท ำให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำใจผิดในวัตถุประสงค์ หรือ 
ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 21 ซึ่งได้น ำมำใช้บังคับโดยอนุโลมตำมมำตรำ 25 วรรค 2 หรือส่งหรือโอนข้อมูล 
ส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตำมมำตรำ 29 วรรค 1 หรือวรรค 3 ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่เกิน  
3 ล้ำนบำท 

(3) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 26 วรรค 1 หรือวรรค 3 หรือฝ่ำฝืนมำตรำ 
27 วรรค 1 หรือวรรค 2 หรือมำตรำ 28 อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตำมมำตรำ 26 หรือส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลตำมมำตรำ 26 โดยไม่เป็นไปตำมมำตรำ 29 วรรค 1 หรือวรรค 3 ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครอง
ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท 

(4) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 41 วรรค 1 หรือมำตรำ 42  
วรรค 2 หรือวรรค 3 ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

(5) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 40 โดยไม่มีเหตุอันควรหรือ 
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตำมมำตรำ 29 วรรค 1 หรือวรรค 3 หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 37 (5) 
ซึ่งได้น ำมำใช้บังคับโดยอนุโลมตำมมำตรำ 38 วรรค 2 ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่เกิน 3 ล้ำนบำท 

(6) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตำมมำตรำ  26 วรรค 1 
หรือวรรค 3 โดยไม่เป็นไปตำมมำตรำ 29 วรรค 1 หรือวรรค 3 ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่ เกิน  
5 ล้ำนบำท 

(7) ตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใด  
ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 39 วรรค 1 ซึ่งได้น ำมำใช้บังคับโดยอนุโลมตำมมำตรำ 39 วรรค 2 และมำตรำ 41  
วรรค 1 ซึ่งได้น ำมำใช้บังคับโดยอนุโลมตำมมำตรำ 41 วรรค 4 ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่ เกิน  
1 ล้ำนบำท 

(8) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญหรือไม่มำชี้แจงข้อเท็จจริงตำม
มำตรำ 75 หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 76 (1) หรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ 76 
วรรค 4 ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครองไม่เกิน 5 แสนบำท 

บทเฉพาะกาล (มำตรำ 91 - มำตรำ 96) ที่กล่ำวถึง กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดเดิม
ก่อนกฎหมำยบังคับใช้ หรืออยู่ระหว่ำงกำรแต่งต้ังกรรมกำร ให้ปฏิบัติหน้ำที่ เท่ำที่จ ำเป็นไปพลำงก่อน  
กำรจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส ำนักงำนตำมควำมจ ำเป็น และกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ ข้ำรำชกำร พนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ปฏิบัติงำนอื่นใดในหน่วยงำนภำครัฐมำปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนของส ำนักงำนเป็นกำรชั่วครำว  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-87 

รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนพระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ยังคง
เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันต่อไปได้ตำมวัตถุประสงค์เดิม 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และให้มีอ ำนำจแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  เพื่อปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัติน้ี ที่อยู่ภำยใต้กลไกและหน่วยงำนหลักได้แก่ คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็น
ฝ่ำยเลขำนุกำร รวมทั้งคณะกรรมกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME ที่เป็นทั้งผู้ซื้อสินค้ำและ 
ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำทั้งในระบบปกติและกำรซื้อขำยในระบบออนไลน์ ที่เป็นได้ทั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี แต่จะไม่รวม  

(1) กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลน้ันเท่ำน้ัน 

(2) กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ ซึ่งรวมถึง
ควำมมั่นคงทำงกำรคลังของรัฐ หรือกำรรักษำควำมปลอดภัยของประชำชน รวมทั้งหน้ำที่เกี่ยวกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน นิติวิทยำศำสตร์ หรือกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(3) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท ำกำรเก็บรวบรวมไว้เฉพำะเพื่อ
กิจกำรสื่อมวลชน งำนศิลปกรรม หรืองำนวรรณกรรมอันเป็นไปตำมจริยธรรมแห่งกำรประกอบวิชำชีพหรือเป็น
ประโยชน์สำธำรณะเท่ำน้ัน 

(4) สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ และรัฐสภำ รวมถึงคณะกรรมำธิกำรที่แต่งต้ังโดยสภำดังกล่ำว 
ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกำรพิจำรณำตำมหน้ำที่และอ ำนำจของสภำผู้แทนรำษฎร 
วุฒิสภำ รัฐสภำ หรือคณะกรรมำธิกำร แล้วแต่กรณี 

(5) กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลและกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำร
พิจำรณำคดี กำรบังคับคดี และกำรวำงทรัพย์ รวมทั้งกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

(6) กำรด ำเนินกำรกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมำชิกตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

นอกจำกน้ัน พระรำชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับแก่กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในรำชอำณำจักร  ไม่ว่ำกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยน้ัน ได้กระท ำในหรือนอกรำชอำณำจักรก็ตำม แต่ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกรำชอำณำจักร กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในรำชอำณำจักรโดยกำรด ำเนินกิจกรรมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว เมื่อเป็นกิจกรรมกำรเสนอสินค้ำหรือบริกำรให้แก่เจ้ำของข้อมูลส่วน
บุคคลซึ่งอยู่ในรำชอำณำจักร ไม่ว่ำจะมีกำรช ำระเงินของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตำม  และกำรเฝ้ำ
ติดตำมพฤติกรรมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในรำชอำณำจักร 
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4.2 พระราชกฤษฎีกา 

ที่ออกโดยนำยกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร ส ำหรับพระรำชกฤษฎีกำที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานและกิจการท่ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ที่มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมรักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำน้ี โดยก ำหนดไม่ให้น ำบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 
หมวด 5 หมวด 6 และหมวด 7 และมำตรำ 95 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มำ
ใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงำนหรือกิจกำรได้แก่ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ
ต่ำงประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศ มูลนิธิ สมำคม องค์กรศำสนำ และองค์กรไม่แสวงหำก ำไร กิจกำร
ด้ำนเกษตรกรรม  กิจกำรด้ำนอุตสำหกรรม กิจกำรด้ำนพำณิชยกรรม กิจกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
กิจกำรด้ำนพลังงำน ไอน้ ำ น้ ำ และกำรก ำจัดของเสีย รวมทั้งกิจกำรที่เกี่ยวข้อง กิจกำรด้ำนกำรก่อสร้ำง กิจกำร
ด้ำนกำรซ่อมและกำรบ ำรุงรักษำ กิจกำรด้ำนกำรคมนำคม ขนส่ง และกำรเก็บสินค้ำ กิจกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กิจกำรด้ำนกำรสื่อสำร โทรคมนำคม คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล กิจกำรด้ำนกำรเงิน กำรธนำคำร และกำร
ประกันภัย กิจกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ กิจกำรด้ำนกำรประกอบวิชำชีพ กิจกำรด้ำนกำรบริหำรและบริกำร
สนับสนุน กิจกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิชำกำร สังคมสงเครำะห์ และศิลปะ กิจกำรด้ำนกำรศึกษำ 
กิจกำรด้ำนควำมบันเทิงและนันทนำกำร กิจกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย และกิจกำรในครัวเรือนและ
วิสำหกิจชุมชน ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ระบุไว้ ต้องจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนด 

4.3 ประกาศ 

ที่ออกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 โดยได้ก ำหนด
นิยำมควำมหมำยของ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ที่หมำยถึง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงำนหรือ
กิจกำรตำมบัญชีท้ำยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหน่วยงำนและกิจกำรที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภำยใต้
บังคับแห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 และ “ควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่หมำยควำมว่ำ กำรธ ำรงไว้ซึ่งควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน 
(Integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ ทั้งน้ี 

(1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ตำมประกำศน้ี ให้แก่บุคลำกร พนักงำน ลูกจ้ำงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทรำบ รวมถึงสร้ำงเสริมควำมตระหนักรู้
ด้ำนควำมส ำคัญของกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่ำวปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนดอย่ำง
เคร่งครัด  

(2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งควรครอบคลุมถึงมำตรกำรป้องกันด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Administrative Safeguard) มำตรกำร
ป้องกันด้ำนเทคนิค (Technical Safeguard) และมำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ (Physical Safeguard) ใน
เรื่องกำรเข้ำถึงหรือควบคุมกำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย  
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- กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยค ำนึงถึงกำรใช้งำนและควำมมั่นคงปลอดภัย 

- กำรก ำหนดเกี่ยวกับกำรอนุญำตหรือกำรก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

- กำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึงของผู้ใช้งำน เพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพำะผู้ที่
ได้รับอนุญำตแล้ว 

- กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ใช้งำน เพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ไม่ได้รับอนุญำต กำรเปิดเผย กำรล่วงรู้ หรือกำรลักลอยท ำส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล กำรลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บ
หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

- กำรจัดให้มีวิธีกำรเพื่อให้สมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกำรเข้ำถึง  เปลี่ยนแปลง ลบ
หรือถ่ำยโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องเหมำะสมกับวิธีกำรและสื่อที่ใช้ในกำรเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ทั้งน้ี ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอำจเลือกใช้มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลที่แตกต่ำงไปจำกประกำศฉบับน้ีได้ หำกมำตรฐำนดังกล่ำวมีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไม่ต่ ำ
กว่ำที่ก ำหนดในประกำศน้ี 
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5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ5 ระบุถึงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ออกมำจ ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2560 และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับ Update 
ล่ำสุด) โดยมีกฎหมำยในล ำดับรองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง จ ำนวน 1 ฉบับ ประกำศ จ ำนวน 10 ฉบับ ซึ่งสรุป
สำระส ำคัญ ดังน้ี 

5.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับ Update 
ล่าสุด) 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ โดยที่พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติบำงประกำรที่ไม่เหมำะสมต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบกำรกระท ำควำมผิดที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้นตำม
พัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและโดยที่มีกำรจัดต้ังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมซึ่งมีภำรกิจในกำรก ำหนดมำตรฐำนและมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งกำร
เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
ประเทศ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย  ก ำหนดฐำนควำมผิดขึ้นใหม่ 
และแก้ไขเพิ่มเติมฐำนควำมผิดเดิม รวมทั้งบทก ำหนดโทษของควำมผิดดังกล่ำว กำรปรับปรุงกระบวนกำรและ
หลักเกณฑ์ในกำรระงับกำรท ำให้แพร่หลำยหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ตลอดจนก ำหนดให้มีคณะกรรมกำร
เปรียบเทียบ ซึ่งมีอ ำนำจเปรียบเทียบควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น  จึง
จ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเ ก่ียวกับคอมพิวเตอ ร์   
พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย  

นิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่ 

“ระบบคอมพิวเตอร์” หมำยควำมว่ำ อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกำร
ท ำงำนเข้ำด้วยกัน โดยได้มีกำรก ำหนดค ำสั่ง ชุดค ำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทำงปฏิบัติงำนให้อุปกรณ์หรือชุด
อุปกรณ์ท ำหน้ำที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมำยควำมว่ำ ข้อมูล ข้อควำม ค ำสั่ง ชุดค ำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่
อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภำพที่ระบบคอมพิวเตอร์อำจประมวลผลได้  และให้หมำยควำมรวมถึงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

“ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำรของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก ำเนิด ต้นทำง ปลำยทำง เส้นทำง เวลำ วันที่ ปริมำณ ระยะเวลำ ชนิดของ
บริกำร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรติดต่อสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์น้ัน 

                                                           
5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-91 

“ผู้ให้บริกำร” หมำยควำมว่ำ 

(1) ผู้ให้บริกำรแก่บุคคลอื่นในกำรเข้ำสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สำมำรถติดต่อถึงกันโดยประกำร
อื่น โดยผ่ำนทำงระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งน้ี ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรในนำมของตนเอง หรือในนำมหรือ 
เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(2) ผู้ให้บริกำรเก็บรักษำข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 

“ผู้ใช้บริกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ใช้บริกำรของผู้ให้บริกำรไม่ว่ำต้องเสียค่ำใช้บริกำรหรือไม่ 
ก็ตำม 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มี 2 หมวด 
31 มาตรา สรุปได้ดังน้ี 

หมวด 1 ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (มำตรำ 5 - มำตรำ 17) ที่กล่ำวถึง บทก ำหนดโทษ
ส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในกรณีต่ำง ๆ ได้แก่ 

(1) กำรเข้ำถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงโดยเฉพำะและ
มำตรกำรน้ันมิได้มีไว้ส ำหรับตน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ แต่ถ้ำเป็นกำรกระท ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้ำง
พื้นฐำนอันเป็นประโยชน์สำธำรณะ ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 1-7 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 – 140,000 
บำท และถ้ำกำรกระท ำเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่ำว ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 1- 10 ป ีและปรับต้ังแต่ 20,000 – 200,000 บำท 

(2) กำรเปิดเผยโดยมิชอบซึ่งมำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท ำขึ้น
เป็นกำรเฉพำะที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ แต่ถ้ำเป็นกำรกระท ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้ำง
พื้นฐำนอันเป็นประโยชน์สำธำรณะ ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 1-7 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 – 140,000 
บำท และถ้ำกำรกระท ำเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่ำว ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 1- 10 ป ีและปรับต้ังแต่ 20,000 – 200,000 บำท 

(3) กำรเข้ำถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงโดยเฉพำะและ
มำตรกำรน้ันมิได้มีไว้ส ำหรับตน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ป ีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ แต่ถ้ำเป็นกำรกระท ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิว เตอร์ที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้ำง
พื้นฐำนอันเป็นประโยชน์สำธำรณะ ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 1-7 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 – 140,000 
บำท และถ้ำกำรกระท ำเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่ำว ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 1- 10 ป ีและปรับต้ังแต่ 20,000 – 200,000 บำท 

(4) กำรดักรับไว้โดยมิชอบด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่
ระหว่ำงกำรส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือเพื่อให้
บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ป ีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-92 

แต่ถ้ำเป็นกำรกระท ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำงเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้ำงพื้นฐำนอันเป็น
ประโยชน์สำธำรณะ ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 1-7 ป ีและปรับต้ังแต่ 20,000 – 140,000 บำท และถ้ำกำร
กระท ำเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่ำว ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ต้ังแต่ 1- 10 ป ีและปรับต้ังแต่ 20,000 – 200,000 บำท 

(5) กำรท ำให้เสียหำย ท ำลำย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ป ีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้ง
จ ำทั้งปรับ แต่ถ้ำเป็นกำรกระท ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่  
3 – 15 และปรับต้ังแต่ 60,000 – 300,000 บำท และถ้ำเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของ
ผู้อื่น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 10 ป ีและปรับไม่เกิน 200,000 บำท 

(6) กำรกระท ำโดยมิชอบเพื่อให้กำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ 
ขัดขวำง หรือรบกวนจนไม่สำมำรถท ำงำนตำมปกติได้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ แต่ถ้ำเป็นกำรกระท ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์  ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 3–15 และปรับต้ังแต่ 60,000 – 300,000 บำท และถ้ำเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่
บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บำท 

(7) กำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอม
แปลงแหล่งที่มำของกำรส่งข้อมูลดังกล่ำว อันเป็นกำรรบกวนกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติ
สุข ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บำท แต่ถ้ำเป็นกำรกระท ำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคง
ในทำงเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้ำงพื้นฐำนอันเป็นประโยชน์สำธำรณะ  ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่  
1-7 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 – 140,000 บำท และถ้ำกำรกระท ำเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่ำว  ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 1-10 ปี และปรับต้ังแต่  
20,000 – 200,000 บำท 

(8) กำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็น  
กำรก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกำส
ให้ผู้รับสำมำรถบอกเลิกหรือแจ้งควำมประสงค์เพื่อปฏิเสธกำรตอบรับได้โดยง่ำย ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 
200,000 บำท ทั้งน้ี รัฐมนตรีจะเป็นผู้ออกประกำศก ำหนดลักษณะและวิธีกำรส่ง รวมทั้งลักษณะและปริมำณ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นกำรก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่ผู้ รับและ
ลักษณะอันเป็นกำรบอกเลิกหรือแจ้งควำมประสงค์เพื่อปฏิเสธกำรตอบรับได้โดยง่ำย 

ทั้งน้ี ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมข้อ (1) ถึง (8) มิได้มีเจตนำฆ่ำ แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่
ควำมตำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 5 -20 ปี และปรับต้ังแต่ 100,000 – 400,000 บำท 

(9) กำรจ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ชุดค ำสั่งที่จัดท ำขึ้นโดยเฉพำะเพื่อน ำไปใช้เป็นเคร่ืองมือในกำร
กระท ำควำมผิดดังกล่ำว ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ แต่
ถ้ำเป็นกำรกระท ำที่เกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคง
ในทำงเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้ำงพื้นฐำนอันเป็นประโยชน์สำธำรณะ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  
2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ และถ้ำเป็นกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-93 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ กำรกระท ำควำมผิดที่มิได้เจตนำฆ่ำ แต่ท ำให้บุคคลอื่นถึงแก่ควำม
ตำย รวมทั้งกำรกระท ำที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น  ผู้จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่
ชุดค ำสั่งดังกล่ำวจะต้องรับผิดทำงอำญำตำมควำมผิดที่มีก ำหนดโทษสูงขึ้นด้วย  ก็เฉพำะเมื่อตนได้รู้หรืออำจ
เล็งเห็นได้ว่ำจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้จ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ชุดค ำสั่งผู้ใดต้องรับผิดตำมที่ก ำหนดหลำยข้อด้วยกัน 
ให้ผู้น้ันต้องรับโทษที่มีอัตรำโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว 

(10) กำรกระท ำผิดดังต่อไปน้ี ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 
บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

- กำรน ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่ำทั้งหมด
หรือบำงส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน แต่ถ้ำเป็นกำร
กระท ำต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง ผู้กระท ำ ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่ำวต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และให้เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 

- กำรน ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยที่จะก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ควำมปลอดภัยสำธำรณะ ควำมมั่นคงในทำง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้ำงพื้นฐำนอันเป็นประโยชน์สำธำรณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดควำมต่ืน
ตระหนกแก่ประชำชน 

- กำรน ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด  ๆ  อันเป็นควำมผิดเกี่ยวกับ
ควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักรหรือควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

- กำรน ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด  ๆ  ที่มีลักษณะอันลำมกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชำชนทั่วไปอำจเข้ำถึงได้ 

- กำรเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่ำเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์
ตำมที่ได้กล่ำวแล้วข้ำงต้น 

ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรผู้ใดให้ควำมร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีกำรกระท ำควำมผิด
ดังกล่ำวน้ีในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในควำมควบคุมของตน ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับผู้กระท ำควำมผิด
เช่นเดียวกัน แต่ถ้ำผู้ให้บริกำรพิสูจน์ได้ว่ำตนได้ปฏิบัติตำมประกำศของรัฐมนตรีในกำรระงับกำรท ำให้
แพร่หลำยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และกำรน ำข้อมูลน้ันออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ 

(11) กำรน ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชำชนทั่วไปอำจเข้ำถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ที่ปรำกฏเป็นภำพของผู้อื่น และภำพน้ันเป็นภำพที่เกิดจำกกำรสร้ำงขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรอื่นใด โดยที่จะท ำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับควำม 
อับอำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บำท เช่นเดียวกับกรณีกำรกระท ำต่อ 
ภำพของผู้ตำย และกำรกระท ำน้ันอำจจะท ำให้บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตำยเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น 
หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับควำมอับอำยผู้กระท ำต้องระวำงโทษเช่นเดียวกัน ยกเว้นกรณีกำรกระท ำดังกล่ำว
เป็นกำรน ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็นกำรติชมด้วยควำมเป็ นธรรม ซึ่งเป็นวิสัยของประชำชน
ย่อมกระท ำ ผู้กระท ำไม่มีควำมผิด ทั้งน้ี ควำมผิดทั้งหมดดังกล่ำวเป็นอันยอมควำมได้ และถ้ำผู้เสียหำยใน



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-94 

ควำมผิดตำยเสียก่อนร้องทุกข์ ให้บิดำ มำรดำ คู่สมรส หรือบุตรของผู้เสียหำยร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่ำเป็น
ผู้เสียหำย 

(12) ในกรณีควำมผิดตำมที่กล่ำวไว้ใน (10) และ (11) (มำตรำ 14 หรือมำตรำ 16) ซึ่งมีค ำ
พิพำกษำว่ำจ ำเลยมีควำมผิด ศำลอำจสั่งให้ท ำลำยข้อมูล ให้โฆษณำหรือเผยแพร่ค ำพิพำกษำทั้งหมดหรือแต่
บำงส่วนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ตำมที่ศำลเห็นสมควร 
โดยให้จ ำเลยเป็นผู้ช ำระค่ำโฆษณำหรือเผยแพร่ และกำรด ำเนินกำรอื่นตำมที่ศำลเห็นสมควรเพื่อบรรเทำควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำควำมผิดน้ัน แต่ถ้ำมีกำรฝ่ำฝืนไม่ท ำลำยข้อมูลคอมพิวเตอร์ในควำมครอบครอง
ของตนที่ศำลสั่งให้ท ำลำย ต้องระวำงโทษกึ่งหน่ึงของโทษที่บัญญัติไว้เดิม 

(13) กำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ีนอกประเทศไทยและผู้กระท ำควำมผิดน้ัน
เป็นคนไทย และรัฐบำลของประเทศที่ควำมผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหำยได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือผู้กระท ำ
ควำมผิดน้ันเป็นคนต่ำงด้ำว และรัฐบำลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหำยและผู้เสียหำยได้ร้องขอให้ลงโทษ จะต้อง
รับโทษภำยในรำชอำณำจักร  

ทั้งน้ี ควำมผิดที่กล่ำวมำทั้งหมดดังกล่ำว ให้คณะกรรมกำรเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งต้ัง
จ ำนวน 3 คน ซึ่งคนหน่ึงต้องเป็นพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มีอ ำนำจ
เปรียบเทียบปรับ แต่ถ้ำกรณีที่ผู้ต้องหำไม่ช ำระเงินค่ำปรับภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้เริ่มนับอำยุควำมใน
กำรฟ้องคดีใหม่นับต้ังแต่วันที่ครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว 

หมวด 2 พนักงานเจ้าหน้าท่ี (มำตรำ 18 - มำตรำ 31) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติน้ี โดยสรุปได้ดังน้ี 

(1) เพื่อประโยชน์ในกำรสืบสวนและสอบสวนเฉพำะที่จ ำเป็นในกำรใช้เป็นหลักฐำนเกี่ยวกับ
กำรกระท ำควำมผิดและหำตัวผู้กระท ำควำมผิด โดยมีอ ำนำจในกำรออกหนังสือสอบถำมหรือเรียกบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดมำเพื่อให้ถ้อยค ำส่งค ำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสำร ข้อมูล หรือหลักฐำน
อื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถเข้ำใจได้  เรียกข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์จำกผู้ให้บริกำรเกี่ยวกับ  
กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์หรือจำกบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สั่งให้ผู้ให้บริกำรส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริกำรที่ต้องเก็บ หรือที่อยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริกำรให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือให้
เก็บข้อมูลดังกล่ำวไว้ก่อน ท ำส ำเนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์จำกระบบคอมพิวเตอร์ที่
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำมีกำรกระท ำควำมผิด ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์น้ันยังมิได้อยู่ในควำมครอบครองของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ที่ใช้ เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่ำวให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ตรวจสอบหรือ
เข้ำถึงระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิว เตอร์  ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์หรืออุ ปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐำนหรืออำจใช้เป็นหลักฐำนเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด หรือเพื่อ
สืบสวนหำตัวผู้กระท ำควำมผิดและสั่งให้บุคคลน้ันส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์   
ที่เกี่ยวข้องเท่ำที่จ ำเป็น ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำร
เข้ำรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ท ำกำรถอดรหัสลับ หรือให้ควำมร่วมมือกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ถอดรหัสลับดังกล่ำว และยึดหรืออำยัดระบบคอมพิวเตอร์เท่ำที่จ ำเป็นเฉพำะเพื่อประโยชน์ในกำรทรำบ
รำยละเอียดแห่งควำมผิดและผู้กระท ำควำมผิด 
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ทั้งน้ี ผู้ได้รับกำรร้องขอจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอโดยไม่ชักช้ำ  
แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำร้องขอ หรือภำยในระยะเวลำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด ซึ่งต้องไม่
น้อยกว่ำ 7 วัน และไม่เกิน 15 วัน  

(2) กำรท ำส ำเนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้กระท ำได้เฉพำะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำมีกำร
กระท ำควำมผิด และต้องไม่เป็นอุปสรรคในกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์
น้ันเกินควำมจ ำเป็น 

(3) กำรยึดหรืออำยัด นอกจำกจะต้องส่งมอบส ำเนำหนังสือแสดงกำรยึดหรืออำยัดมอบให้
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์น้ันไว้เป็นหลักฐำนแล้ว  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะสั่งยึดหรืออำยัดไว้
เกิน 30 วันไม่ได้ ในกรณีจ ำเป็นที่ต้องยึดหรืออำยัดไว้นำนกว่ำน้ัน ให้ยื่นค ำร้องต่อศำลที่มีเขตอ ำนำจเพื่อขอ
ขยำยเวลำยึดหรืออำยัดได้ แต่ศำลจะอนุญำตให้ขยำยเวลำคร้ังเดียวหรือหลำยคร้ังรวมกันได้อีกไม่เกิน 60 วัน 
เมื่อหมดควำมจ ำเป็นที่จะยึดหรืออำยัดหรือครบก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้วพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องส่งคืนระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนกำรอำยัดโดยทันที 

(4) กำรระงับกำรแพร่หลำยหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์  ใน
กรณีที่มีลักษณะขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่รัฐมนตรีแต่งต้ังขึ้นคณะหน่ึงหรือหลำยคณะ จ ำนวน 9 คนในแต่
ละคณะ จะมอบหมำยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยื่นค ำร้องพร้อมแสดงพยำนหลักฐำนต่อศำลที่มีเขตอ ำนำจขอให้มี
ค ำสั่งระงับกำรท ำให้แพร่หลำยหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ได้  

(5) กำรห้ำมจ ำหน่ำยหรือเผยแพร่ หรือสั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์
ระงับกำรใช้ ท ำลำย หรือแก้ไขข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ัน หรือก ำหนดเงื่อนไขในกำรใช้ มีไว้ในครอบครอง หรือ
เผยแพร่ชุดค ำสั่งไม่พึงประสงค์ดังกล่ำว ในกรณีที่พบว่ำ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดมีชุดค ำสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่
ด้วย หมำยถึงชุดค ำสั่งที่มีผลท ำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค ำสั่งอื่นเกิดควำมเสียหำย  
ถูกท ำลำย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขัดข้องหรือปฏิบัติงำนไม่ตรงตำมค ำสั่ง หรือโดยประกำรอื่นตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นชุดค ำสั่งไม่พึงประสงค์ที่อำจน ำมำใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดค ำสั่งดังกล่ำว
ข้ำงต้น  ทั้งน้ี รัฐมนตรีอำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก ำหนดรำยชื่อ ลักษณะ หรือรำยละเอียดของชุดค ำสั่ง
ไม่พึงประสงค์ซึ่งอำจน ำมำใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดค ำสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้ 

(6) ห้ำมมิให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนสอบสวนเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริกำรที่ได้มำให้แก่บุคคลใด  มิฉะน้ันจะได้รับโทษ 
เช่นเดียวกับผู้อื่นที่ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่ำว และเปิดเผยข้อมูลน้ันต่อผู้อื่น   

(7) ผู้ให้บริกำรต้องเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่ำ 90 วันนับแต่วันที่
ข้อมูลน้ันเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจ ำเป็น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะสั่งให้ผู้ให้บริกำรผู้ใดเก็บรักษำข้อมูล
จรำจรทำงคอมพิวเตอร์ไว้เกิน 90 วันแต่ไม่เกิน 2 ปีเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำยและเฉพำะครำวก็ได้ ทั้งน้ี  
ผู้ให้บริกำรจะต้องเก็บรักษำข้อมูลของผู้ใช้บริกำรเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถระบุตัวผู้ใช้บริกำรนับต้ังแต่เร่ิมใช้
บริกำรและต้องเก็บรักษำไว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วันนับต้ังแต่กำรใช้บริกำรสิ้นสุดลง และถ้ำกรณีผู้ให้บริกำร
ไม่ปฏิบัติตำม ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 500,000 บำท 
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3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และให้มีอ ำนำจแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่มีควำมรู้และควำม
ช ำนำญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตำมที่รัฐมนตรีก ำหนด เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำมีอ ำนำจรับค ำร้องทุกข์หรือรับค ำกล่ำวโทษ และมีอ ำนำจในกำรสืบสวนสอบสวนเฉพำะควำมผิด
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ในกำรจับ ควบคุม ค้น กำรท ำส ำนวนสอบสวนและด ำเนินคดีผู้กระท ำควำมผิดที่เป็น
อ ำนำจของพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่  หรือพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ต่อไป ทั้งน้ี ให้นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้ก ำกับดูแลส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและรัฐมนตรีมีอ ำนำจ
ร่วมกันก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทำงและวิธีปฏิบัติในกำรด ำเนินกำร 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรที่เป็นทั้งผู้ให้บริกำร และ
ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

5.2 ประกาศ 

ที่ออกโดยกระทรวงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน ประกอบด้วย ประกำศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และแบบบัตรประจ ำตัว
พนักงำน ประกำศกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรกลั่นกรองข้อมูลคอมพิว เตอร์  และประกำศกำรแต่ง ต้ัง
คณะกรรมกำรเปรียบเทียบ รวมทั้งประกำศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบกำร ดังน้ี 

1) ประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการ
ปฏิบัติส าหรับการระงับการท าให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้
ให้บริการ พ.ศ. 2560 เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลำ และวิธีกำรปฏิบัติส ำหรับกำรระงับกำรท ำให้
แพร่หลำยหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ให้บริกำรตำมที่ศำลได้มีค ำสั่งให้ระงับกำรท ำ
ให้แพร่หลำยหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นควำมผิดแล้ว  ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน โดยในส่วนของผู้
ให้บริกำร เมื่อผู้ให้บริกำรได้รับค ำสั่งให้ระงับกำรท ำให้แพร่หลำยหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์จำกพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่แล้ว ต้องด ำเนินกำรระงับกำรท ำให้แพร่หลำยหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏใน
ค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในทันทีที่ได้รับค ำสั่ง แต่ต้องไม่เกินกว่ำระยะเวลำที่ระบุไว้ในค ำสั่ง เว้นแต่ในกรณีที่
มีเหตุจ ำเป็นอันสมควรซึ่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อนุญำตให้ด ำเนินกำรเกินกว่ำระยะเวลำที่ระบุไว้ในค ำสั่ง แต่ต้อง
ไม่เกิน 15 วัน ในกำรระงับกำรท ำให้แพร่หลำยหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร ให้ด ำเนินกำรด้วย
มำตรกำรทำงเทคนิค (Technical Measures) ที่ได้มำตรฐำนเพื่อให้บังเกิดผลตำมค ำสั่งศำล 

2) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง ข้ันตอนการแจ้งเตือน การระงับ 
การท าให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2560 เพื่อก ำหนดขั้นตอนกำรแจ้งเตือน กำรระงับกำรท ำให้แพร่หลำยของข้อมูลคอมพิวเตอร์และกำรน ำ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำรในแต่ละกรณี ดังน้ี 

(1) ผู้ให้บริกำรที่พิสูจน์ได้ว่ำปฏิบัติตำมประกำศ ไม่ต้องรับโทษ ฐำนให้ควำมร่วมมือ ให้ควำม
ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ ได้แก่  
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- ผู้ให้บริกำรในฐำนะสื่อกลำง (Intermediary) ซึ่งให้บริกำรรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ผ่ำนเครือข่ำยหรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำรหรือบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่งผ่ำน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่ำนเส้นทำงจรำจรทำงคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต  (Routing) หรือจัดให้บริกำร
คอมพิว เตอร์อุปกรณ์คอมพิว เตอร์หรือระบบเครือข่ำยคอมพิว เตอร์เพื่อท ำให้ เกิดกำร รับส่งผ่ ำน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Transitory Communication - Mere Conduit) ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้บริกำรที่ส่งผ่ำน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมปกติธุระโดยกำรด ำเนินกำรหรือควบคุมกำรรับส่ง  กระท ำโดยผู้ใช้บริกำรหรือ
บุคคลภำยนอกที่ไม่ใช่ผู้ให้บริกำร  เป็นผู้ให้บริกำรที่รับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือให้บริกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรส่งผ่ำนข้อมูลคอมพิวเตอร์บนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตผ่ำนเส้นทำงจรำจรทำงคอมพิวเตอร์บน
อินเตอร์เน็ตหรือกำรให้บริกำรเชื่อมต่อระหว่ำงระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกันเพื่อเข้ำถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้  
(Hosting) ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นทั้งหมดเกิดจำกกำรประมวลผลโดยอัตโนมัติด้วยมำตรกำรทำง
เทคนิคของระบบคอมพิวเตอร์ (Automatic Technical Process) ซึ่งผู้ใช้บริกำรหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สั่งกำร
โดยผู้ให้บริกำรไม่ได้เป็นผู้ก ำหนดหรือคัดเลือกข้อมูลหรือเน้ือหำของข้อมูลเพื่อท ำกำรรับส่งหรือประมวลผล
ข้อมูลดังกล่ำว เป็นผู้ให้บริกำรที่รับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้เลือกข้อมูลหรือเน้ือหำของข้อมูลที่ส่งผ่ำน
ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง เป็นเพียงกำรให้บริกำรที่ด ำเนินกำรผ่ำนระบบตอบรับค ำสั่งอัตโนมัติโดยทำง
คอมพิวเตอร์เท่ำน้ัน เป็นผู้ให้บริกำรที่รับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้ท ำกำรเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
เ น้ือหำของข้อมูล ดังกล่ำวไว้  เ น่ืองจำกเป็นเพียงสื่อกลำงในกำรรับส่งข้อมูล เฉพำะครำวหรือเก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไว้เพียงชั่วครำว (Transient Storage) เท่ำที่จ ำเป็นเพื่อให้กำรรับส่งข้อมูลสำมำรถกระท ำได้
เท่ำน้ัน โดยผู้ให้บริกำรไม่ได้กำรท ำส ำเนำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเน้ือหำของข้อมูลเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์  
หรือเครือข่ำยของผู้ให้บริกำรของตนในลักษณะที่บุคคลทั่วไปอำจเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ในภำยหลัง และเป็น
กำรให้บริกำรรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเน้ือหำ
ของข้อมูลน้ัน 

- ผู้ให้บริกำรที่เก็บหรือพักข้อมูลคอมพิวเตอร์ชั่วครำว (System Caching) ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรรับ – ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ระบบคอมพิวเตอร์ดูแลควบคุมกำร
ส่งผ่ำนเน้ือหำข้อมูลทั้งหมดโดยผู้ใช้บริกำรหรือบุคคลภำยนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริกำร เป็นกำรให้บริกำร
ส่งผ่ำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ระหว่ำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ด้วยกันเพื่อให้สำมำรถเก็บพักข้อมูลได้ เป็นกำรจัดเก็บ
ข้อมูลคอมพิว เตอร์โดยเคร่ืองคอมพิว เตอร์ซึ่งผู้ให้บ ริกำรไม่ เกี่ ยวข้องและไม่ได้ควบคุมกำรจัดเ ก็บ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่ำว โดยต้องไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเน้ือหำของข้อมูล และ
ไม่สำมำรถเข้ำถึงเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเน้ือหำของข้อมูลได้ 

- ผู้ให้บริกำรซึ่งเก็บรักษำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ำยในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้บริกำรซึ่งผู้ใช้บริกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง (Information Residing on 
Systems or Network at Direction of Users) ที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรที่ผู้ให้บริกำรไม่มีเจตนำและ
เกี่ยวข้องรวมถึงไม่ทรำบถึงกำรกระท ำใด ๆ ที่ผิดกฎหมำยของผู้ใช้บริกำรหรือบุคคลภำยนอก โดยผู้ให้บริกำร
ไม่ได้รับค่ำตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมจำกกำรกระท ำผิดกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และทันทีที่ผู้ให้บริกำรได้รับกำรแจ้งถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด
กฎหมำย ผู้ให้บริกำรต้องรีบด ำเนินกำรระงับกำรแพร่หลำยหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำยออกจำก
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ตนเองดูแลควบคุมหรือเป็นเจ้ำของตำมที่ระบุไว้ของประกำศฉบับน้ีโดยทันที 
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- ผู้ให้บริกำรทำงเทคนิคเพื่อเป็นที่ตั้งหรือที่พักของแหล่งข้อมูล (Information Location 
Tools)  ที่มีลักษณะเป็นผู้ ให้บ ริกำรที่ ต้องไม่มีกำรเชื่อมต่อ  (Linking) ไปยังข้อมูลที่ผิดกฎหมำยแก่
บุคคลภำยนอกด้วยตนเอง เป็นผู้ให้บริกำรที่ไม่มีเจตนำและเกี่ยวข้องรวมถึงไม่ทรำบถึงกำรกระท ำใด ๆ ที่ผิด
กฎหมำยของผู้ใช้บริกำรหรือบุคคลภำยนอก เป็นผู้ให้บริกำรที่ไม่ได้รับค่ำตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆ  ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อมจำกกำรกระท ำผิดกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
และทันทีที่ผู้ให้บริกำรได้รับกำรแจ้งถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมำย ผู้ให้บริกำรต้องรีบด ำเนินกำรระงับกำร
แพร่หลำยหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำยออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ที่ตนเองดูแลควบคุมหรือเป็น
เจ้ำของตำมที่ระบุไว้ของประกำศฉบับน้ีโดยทันที 

- ผู้ให้บริกำรที่ไม่ได้ระบุไว้ข้ำงต้นที่ให้บริกำรแก่บุคคลอื่นในกำรเข้ำสู่อินเตอร์เน็ต หรือ
ให้สำมำรถติดต่อถึงกันได้โดยประกำรอื่นโดยผ่ำนทำงระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งน้ี ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรใน
นำมของตนเองหรือในนำมหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น  

(2) ผู้ให้บริกำรที่กล่ำวไว้ใน (1) ที่พิสูจน์ว่ำตนได้จัดเตรียมมำตรกำรเพื่อแจ้งเตือนและระงับ
กำรเผยแพร่หรือน ำข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันออกจำกระบบคอมพิวเตอร์  ไม่ต้องรับโทษ มำตรกำรดังกล่ำว
ประกอบด้วย 

- ข้ันตอนการแจ้งเตือน ผู้ให้บริกำรจะต้องจัดให้มีมำตรกำรแจ้งเตือนโดยจัดท ำหนังสือ
แจ้งเตือน (Take Down Notice) เป็นลำยลักษณ์อักษรโดยด ำเนินกำรในทำงเทคนิคหรือวิธีกำรใด ๆ เพื่อแจ้ง
เตือนให้ผู้ให้บริกำรระงับกำรแพร่หลำยหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำยออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ที่
อยู่ในควำมควบคุมดูแลของตน โดยหนังสือแจ้งเตือนดังกล่ำวของผู้ให้บริกำรต้องระบุข้อมูลให้บุคคลทั่วไป
ทรำบ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริกำรหรือตัวแทนของผู้
ให้บริกำร แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรหรือบุคคลภำยนอกแจ้งผู้ให้บริกำร
เพื่อระงับหรือลบกำรแพร่หลำยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำย ที่มีรำยละเอียด ชื่อนำมสกุล ที่อยู่ ของผู้
ร้องเรียนรวมถึงลำยมือชื่อของผู้ร้องเรียนหรือตัวแทนผู้รับมอบอ ำนำจของผู้ร้องเรียนว่ำมีกำรกระท ำควำมผิด  
ข้อมูลของกำรกระท ำควำมผิด ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ให้บริกำร อำทิ ชื่อของผู้ให้บริกำร ที่อยู่ของผู้ให้บริกำร 
เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสำรของผู้ให้บริกำร จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริกำร หรือวิธีกำรหรือช่องทำงใด ๆ 
ที่สำมำรถติดต่อผู้ให้บริกำรได้ ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริกำรหรือบุคคลภำยนอก และค ำรับรองว่ำ
ข้อควำมที่แจ้งดังกล่ำวเป็นควำมจริง 

- การแจ้งเตือนของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริกำรตรวจพบว่ำ ผู้ให้บริกำรเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำย ผู้ใช้บริกำรอำจแจ้งเตือนผู้ให้บริกำรเพื่อขอให้ระงับกำรแพร่หลำยหรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำยด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรลงบันทึกประจ ำวัน หรือแจ้งควำมร้องทุกข์เพื่อ
เป็นหลักฐำนต่อพนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ โดยแจ้งรำยละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำย รำยละเอียดของผู้ให้บริกำร รำยละเอียดควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริกำร
หรือบุคคลภำยนอก เป็นต้น พร้อมยื่นเอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำว  และ
เอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้องแก่พนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ หรือกำรแจ้งรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำยต่อผู้ให้บริกำร โดยกำรกรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์ม พร้อม
ยื่นเอกสำรหลักฐำน รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงกำรกระท ำควำมผิดหรือหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
แก่ผู้ให้บริกำร 
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- วิธีการระงับหรือน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ให้บริกำร
ได้รับข้อร้องเรียนตำมแบบฟอร์มดังกล่ำว และเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริกำรต้องด ำเนินกำรลบหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้แพร่หลำยต่อไปโดยทันที  จัดท ำส ำเนำข้อร้องเรียนรวมถึง
รำยละเอียดข้อร้องเรียนของบุคคลที่ร้องเรียนส่งให้กับผู้ใช้บริกำรหรือสมำชิกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ใน
ควำมควบคุมดูแลของผู้ให้บริกำรโดยทันที ระงับซึ่งกำรแพร่หลำยข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่ำวโดยรวดเร็วที่สุด
เท่ำที่จะท ำได้ตำมควำมเหมำะสมและขึ้นอยู่กับสภำพของกำรให้บริกำรแต่ละประเภท แต่ต้องไม่เกินก ำหนด
ระยะเวลำที่ระบุคือ กรณีกำรเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมมำตรำ 14(1) ให้ระงับกำรแพร่หลำยข้อมูล
โดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะกระท ำได้ ทั้งน้ี หำกมีเหตุล่ำช้ำก็ต้องด ำเนินกำรภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 
ส ำหรับกรณีกำรเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมมำตรำ 14(2) และ (3) ให้ระงับกำรแพร่หลำยข้อมูลโดยเร็ว
ที่สุดเท่ำที่จะกระท ำได้ ทั้งน้ี หำกมีเหตุล่ำช้ำก็ต้องด ำเนินกำรภำยใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 
และกรณีกำรเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมมำตรำ 14(4) ให้ระงับกำรแพร่หลำยข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะ
กระท ำได้ ทั้งน้ี หำกมีเหตุล่ำช้ำก็ต้องด ำเนินกำรภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 

- การโต้แย้ง เจ้ำของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกระงับกำรท ำให้แพร่หลำย อำจโต้แย้งกำร
ระงับดังกล่ำวไปยังผู้ให้บริกำรเพื่อขอให้ยกเลิกกำรระงับกำรท ำให้แพร่หลำยข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ัน ด้วยวิธีกำร
ลงบันทึกประจ ำวัน หรือแจ้งควำมร้องทุกข์เพื่อเป็นหลักฐำนต่อพนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ โดย
แจ้งรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกระงับกำรเผยแพร่  รำยละเอียดของผู้ให้บริกำร 
รำยละเอียดควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับตนเอง พร้อมยื่นเอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นเจ้ำของและ
ควำมชอบด้วยกฎหมำยของข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ัน พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้องแก่พนักงำน
สอบสวนหรือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ หรือแจ้งรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของตนที่ถูกระงับกำร
เผยแพร่ต่อผู้ให้บริกำร พร้อมยื่นเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ให้บริกำร และเมื่อผู้ให้บริกำรได้รับกำรโต้แย้ง
แล้ว ให้ผู้ให้บริกำรด ำเนินกำรยกเลิกกำรระงับกำรท ำให้แพร่หลำยข้อมูลคอมพิวเตอร์ตำมที่ได้รับแจ้ง  ทั้งน้ี 
ตำมควำมเหมำะสมและขึ้นอยู่กับสภำพของกำรให้บริกำรแต่ละประเภท 

3) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง ลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะ
และปริมาณของข้อมูล ความถ่ีและวิธีการส่ง ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ รับ  
พ.ศ. 2560 เพื่อก ำหนดลักษณะและวิธีกำรส่ง และลักษณะและปริมำณของข้อมูล ควำมถี่ และวิธีกำรส่ง
คอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นกำรก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่ผู้รับ ได้แก่ 

(1) กำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ถือว่ำเป็นกำร
ส่งข้อมูลที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่ผู้รับข้อมูล ประกอบด้วย 

- กำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อหรือเป็นหลักฐำนใน
กำรท ำนิติกรรมสัญญำ (Transactional) ที่คู่สัญญำได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือกำรส่งข้อมูลที่ผู้รับ
ข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลส่งเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือเพื่อแสดงควำมสัมพันธ์หรือนิติสัมพันธ์ที่มีระหว่ำงกัน 
(Relationship) ในทำงกฎหมำย ได้แก่ กำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อยืนยันกำรช ำระหน้ี หรือกำรกระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นส่วนหน่ึงของกำรท ำนิติกรรมในเชิง
พำณิชย์ (Commercial Transaction) ซึ่งผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงเข้ำท ำนิติกรรมสัญญำดังกล่ำวแล้ว 
กำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อประกอบกำรใช้สิทธิเรียกร้องในทำงกฎหมำย
หรือช ำระหน้ีทำงกฎหมำยหรือกำรส่งข้อมูลเพื่อเข้ำท ำนิติกรรมสัญญำตำมแบบหรือเงื่อนไขอื่นใดที่กฎหมำย



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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ก ำหนด ซึ่งผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลได้ตกลงเข้ำท ำนิติกรรมดังกล่ำวแล้ว กำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ค ำรับรอง (Warranty) เรียกคืนสินค้ำหรือบริกำร (Recall) เน่ืองจำกควำมช ำรุด
บกพร่องหรือสินค้ำไม่ได้มำตรฐำนอุตสำหกรรมหรือควำมปลอดภัยหรือมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำร  
(Safety) หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักประกันเกี่ยวกับสินค้ำหรือบริกำร (Security) กำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อก ำหนดเงื่อนไขเดิมในกำรซื้อขำยสินค้ำหรือ
บริกำร กำรบริกำรสมำชิก กำรลงทะเบียนเพื่อรับบริกำรหรือกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมควำมสัมพันธ์
ในทำงนิติกรรมสัญญำไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ ตำมกฎหมำย กำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ที่เกิดจำกสัญญำจ้ำงแรงงำน สัญญำจ้ำงท ำของหรือผลประโยชน์อื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้รับข้อมูลและผู้ส่งข้อมูลที่ตกลงกันแล้ว กำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรตำมที่ผู้ส่งข้อมูลและผู้รับ
ข้อมูลตกลงกันไว้ล่วงหน้ำ เช่น กำรเป็นสมำชิก หรือสมัครเป็นผู้ใช้บริกำรต่ำง ๆ ที่ถูกกฎหมำย โดยผู้รับข้อมูล
และผู้ส่งข้อมูลตกลงกันแล้ว เป็นต้น และกำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

- กำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  โดยรัฐบำล รัฐสภำ ศำล หรือ
หน่วยงำนของรัฐใด ๆ ที่บังคับใช้กฎหมำย เพื่อแจ้งให้ทรำบถึงข้อก ำหนด กฎหมำย ค ำสั่ง หรือผลของนิติกรรม
ทำงปกครองใด ๆ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพำณิชย์หรือเพื่อแสวงหำผลก ำไรทำงธุรกิจ 

- กำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์โดยสถำบันกำรศึกษำหรือ
หน่วยงำน หรือองค์กรกำรกุศลที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพำณิชย์หรือเพื่อแสวงหำผลก ำไรทำงธุรกิจ 

- กำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีลักษณะผิดกฎหมำย ไม่
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพำณิชย์ 

(2) ในกรณีที่ เป็นกำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงพำณิชย์  
นอกเหนือจำกที่ระบุไว้ข้ำงต้นเมื่อได้รับควำมยินยอมจำกผู้รับข้อมูลแล้วไม่เป็นกำรก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน
ร ำคำญแก่ผู้รับข้อมูลไปยังที่อยู่ทำงอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะดังต่อไปน้ี  

- ผู้ส่งข้อมูลต้องระบุข้อควำมในข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่ง
ให้แก่ผู้รับข้อมูลแต่ละรำย ได้แก่ ระบุหรือแสดงสัญลักษณ์หรือรำยละเอียดและวิธีกำรใด ๆ ที่ผู้รับข้อมูล
สำมำรถบอกเลิกหรือแจ้งควำมประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพื่อปฏิเสธกำรตอบรับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (Opt - Out) จำกผู้ส่งข้อมูลได้โดยง่ำย แสดงวิธีกำรที่เปิดโอกำสให้ผู้รับข้อมูลจะใช้เพื่อแจ้ง
ควำมประสงค์ในกำรบอกเลิก ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับข้อมูล ที่มีรำยละเอียดมำตรกำรทำงเทคนิค (Technical 
Measure) ใด ๆ ที่ให้ผู้รับข้อมูลสำมำรถแจ้งกลับเพื่อบอกเลิก ปฏิเสธกำรรับข้อมูล หรือไม่ยอมรับข้อมูลที่
ส่งไปยังผู้ส่งข้อมูลได้โดยง่ำย อำทิ ต้องระบุจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail Address) หรือหมำยเลข
โทรศัพท์ หรือหมำยเลขโทรสำร หรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งข้อมูลเพื่อส่งให้ผู้ส่งข้อมูลท ำกำรระงับกำรส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ และวิธีกำรใด ๆ ทำงคอมพิวเตอร์
ที่มีกำรระบุยูอำร์แอล (URL) แบบฟอร์มหรือค ำสั่งทำงคอมพิวเตอร์ใด ๆ เพื่อให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์
สำมำรถท ำค ำสั่งปฏิเสธกำรตอบรับข้อมูลดังกล่ำวหรือยกเลิกกำรเป็นสมำชิก (Unsubscribe) ได้โดยเร็ว 

- หลังจำกที่ผู้ ส่ งข้อมูลไ ด้ รับค ำสั่ งย กเลิก  บอกเลิก  หรือปฏิ เสธกำรตอบ รับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือยกเลิกกำรเป็นสมำชิกหรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์จำกผู้รับข้อมูลแล้ว  ผู้ส่งข้อมูลต้อง
ด ำเนินกำรยกเลิกกำรส่งข้อมูลไปยังผู้รับโดยทันที ทั้งน้ี หำกมีเหตุอันสมควรที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ทันที ผู้ส่ง
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ข้อมูลต้องท ำกำรยกเลิกกำรส่งข้อมูลโดยไม่ชักช้ำ  ทั้งน้ี ต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่
ได้รับค ำสั่งจำกผู้รับข้อมูล 

- ในกำรระบุวิธีกำรหรือแบบฟอร์มเพื่อบอกเลิ ก  ยกเลิก  หรือปฏิ เสธกำรรับ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวน้ัน ผู้ส่งข้อมูลหรือบุคคลใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่ง
ข้อมูลห้ำมด ำเนินกำร เรียกร้องให้ผู้รับข้อมูลช ำระเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ  เป็นกำรตอบแทน (Pay a fee) 
ขอข้อมูลจำกผู้รับข้อมูลเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกำรขอข้อมูลเพื่อประกอบกำรยกเลิกกำรส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ดังกล่ำว และด ำเนินกำรใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพำณิชย์ เช่น ให้ด ำเนินกำรกดปุ่มค ำสั่ง (Click) 
เพื่อประโยชน์ใด ๆ ในทำงธุรกิจ หรือเข้ำสู่เว็บไซต์ หรือช่องทำงอื่นใดของผู้ให้บริกำรหรือขำยสินค้ำหรือบริกำร
เพิ่มเติม เป็นต้น 

- ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลส่งค ำสั่งบอกเลิกยกเลิกหรือปฏิเสธกำรรับข้อมูลไปยังผู้ส่งข้อมูล
แล้ว ปรำกฏว่ำผู้ส่งข้อมูลยังฝ่ำฝืนและส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีก  ให้ผู้รับ
ข้อมูลส่งค ำสั่งบอกเลิก ยกเลิก หรือปฏิเสธกำรรับข้อมูลไปยังผู้ส่งข้อมูลอีกคร้ังโดยกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีกำรใด ๆ ที่ยืนยันได้ว่ำผู้ส่งได้รับค ำสั่งดังกล่ำว
แล้ว หำกปรำกฏว่ำผู้ส่งข้อมูลยังฝ่ำฝืนและส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีก ให้ถือ
ว่ำผู้ส่งข้อมูลมีควำมผิด ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 200,000 บำท 

(3) ผู้ส่งข้อมูลที่เป็นผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ ผู้ให้บริกำรแอปพลิเคชั่น หรือผู้ให้บริกำรประเภทสื่อ
สังคมออนไลน์ที่โฆษณำหรือสนับสนุนกำรส่งข้อมูลหรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจัดให้มีมำตรกำรหรือ
ช่องทำงในกำรบอกเลิก ยกเลิกหรือปฏิเสธกำรรับข้อมูลหรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ข้ำงต้นแก่ผู้ใช้บริกำร
เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือสื่อสังคมออนไลน์ของตน ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ ผู้ให้บริกำรแอปพลิเคชั่น หรือผู้
ให้บริกำรประเภทสื่อสังคมออนไลน์จะต้องแจ้งรำยละเอียดมำตรกำรหรือช่องทำงกำรบอกเลิก  ยกเลิก หรือ
ปฏิเสธกำรรับข้อมูลหรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริกำรและมำตรกำรหรือช่องทำงดังกล่ำวจะต้องเป็น
มำตรกำรที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำใจและเข้ำถึงได้โดยง่ำย  ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ ผู้ให้บริกำร
แอปพลิเคชั่น หรือผู้ให้บริกำรประเภทสื่อสังคมออนไลน์ไม่ปฏิบัติตำมข้อ (2) ให้ถือว่ำมีควำมรับผิดเช่นเดียวกับ
ผู้ส่งข้อมูลตำมมำตรำ 11  

4) ประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง หลักเกณฑ์การเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ด้วยในปัจจุบันกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนระบบ
คอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เร่ิมเข้ำไปมีบทบำทและทวีควำมส ำคัญเพิ่มขึ้นตำมล ำดับต่อระบบ
เศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตของประชำชน แต่ในขณะเดียวกันกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มี
แนวโน้มขยำยวงกว้ำง และทวีควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์นับเป็นพยำนหลักฐำน
ส ำคัญในกำรด ำเนินคดีอันเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรสืบสวน สอบสวน เพื่อน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดมำลงโทษ 
จึงสมควรก ำหนดให้ผู้ให้บริกำรมีหน้ำที่ในกำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ดังกล่ำว สรุปได้ดังน้ี 

(1) ประเภทของผู้ให้บริกำรซึ่งมีหน้ำที่ต้องเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์แบ่งได้
เป็น 

- ผู้ให้บริกำรแก่บุคคลทั่วไปในกำรเข้ำสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สำมำรถติดต่อถึงกันโดย
ประกำรอื่น ทั้งน้ี โดยผ่ำนทำงระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรในนำมของตนเองหรือ เพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น สำมำรถจ ำแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและกำรกระจำย
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ภำพและเสียง (Telecommunication and Broadcast Carrier) ประกอบด้วยผู้ให้บริกำรดังปรำกฏตำม
ภำคผนวก ก. แนบท้ำยประกำศ ผู้ให้บริกำรกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  (Access Service 
Provider) ประกอบด้วยผู้ให้บริกำรดังปรำกฏตำมภำคผนวก ก. แนบท้ำยประกำศ ผู้ให้บริกำรเช่ำระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือให้เช่ำบริกำรโปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ (Host Service Provider) ประกอบด้วยผู้ให้บริกำร
ดังปรำกฏตำมภำคผนวก ก. แนบท้ำยประกำศ และผู้ให้บริกำรร้ำนอินเทอร์เน็ต ดังปรำกฏตำมภำคผนวก ก. 
แนบท้ำยประกำศ 

- ผู้ให้บริกำรในกำรเก็บ รักษำข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลตำม   
(1) (Content Service Provider) เช่น ผู้ให้บริกำรข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่ำนแอพพลิเคชั่นต่ำง ๆ (Application 
Service Provider) ประกอบด้วยผู้ให้บริกำรดังภำคผนวก ก. แนบท้ำยประกำศน้ี 

(2) ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่ผู้ให้บริกำรต้องเก็บรักษำ ปรำกฏดังภำคผนวก ข. แนบ
ท้ำยประกำศน้ี 

(3) ผู้ให้บริกำรมีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ผู้ให้บริกำรที่มีหน้ำที่
เก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ตำมภำคผนวก ข. 1 ภำคผนวก ข. 2 ตำมประเภท ชนิดและหน้ำที่กำร
ให้บริกำร ตำมภำคผนวก ข. 3 ตำมภำคผนวก ข. 4 ทั้งน้ี ให้ผู้ให้บริกำรเก็บเพียงเฉพำะในส่วนที่เป็นข้อมูล
จรำจรที่เกิดจำกส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริกำรของตนเท่ำน้ัน 

(4) กำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริกำรต้องใช้วิธีกำรที่มั่นคงปลอดภัย 
โดย 

- เก็บในสื่อ (Media) ที่สำมำรถรักษำควำมครบถ้วนถูกต้องแท้จริง (Integrity) และระบุ
ตัวบุคคล (Identification) ที่เข้ำถึงสื่อดังกล่ำวได้ 

- มีระบบกำรเก็บรักษำควำมลับของข้อมูลที่ จัดเก็บ และก ำหนดชั้นควำมลับในกำร
เข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว เพื่อรักษำควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ผู้ดูแลระบบสำมำรถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษำ
ไว ้เช่น กำรเก็บไว้ใน Centralized Log Server หรือกำรท ำ Data Archiving หรือท ำ Data Hashing เป็นต้น 
เว้นแต่ ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องที่เจ้ำของหรือผู้บริหำรองค์กร ก ำหนดให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ เช่น  
ผู้ตรวจสอบระบบสำรสนเทศขององค์กร (IT Auditor) หรือบุคคลที่องค์กรมอบหมำย เป็นต้น รวมทั้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

- จัดให้มีผู้มีหน้ำที่ประสำนงำนและให้ข้อมูลกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งได้รับกำรแต่งต้ัง
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้กำรส่งมอบข้อมูลน้ัน 
เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว 

- ในกำรเก็บข้อมูลจรำจรน้ัน ต้องสำมำรถระบุรำยละเอียดผู้ใช้บริกำรเป็นรำยบุคคลได้ 
เช่น ลักษณะกำรใชhบริกำร Proxy Server, Network Address Translation (NAT) หรือ Proxy Cache 
หรือ Cache Engine หรือบริกำร Free Internet หรือ บริกำร 1222 หรือ Wi-Fi Hotspot ต้องสำมำรถระบุ
ตัวตนของผู้ใช้บริกำรเป็นรำยบุคคลได้จริง 

- ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรประเภทหน่ึงประเภทใดข้ำงต้นได้ให้บริกำรในนำมตนเอง  แต่
บริกำรดังกล่ำวเป็นบริกำรที่ใช้ระบบของผู้ให้บริกำรซึ่งเป็นบุคคลที่สำม เป็นเหตุให้ผู้ให้บริกำรดังกล่ำวไม่
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สำมำรถรู้ได้ว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำมำในระบบน้ันเป็นใคร ผู้ให้บริกำรเช่นว่ำน้ันต้องด ำเนินกำรให้มีวิธีกำรระบุและ
ยืนยันตัวบุคคล (Identification and Authentication) ของผู้ใช้บริกำรผ่ำนบริกำรของตนเองด้วย 

(5) เพื่อให้ข้อมูลจรำจรมีควำมถูกต้องและน ำมำใช้ประโยชน์ได้จริงผู้ให้บริกำรต้องต้ังนำฬิกำ
ของอุปกรณ์บริกำรทุกชนิดให้ตรงกับเวลำอ้ำงอิงสำกล (Stratum 0) โดยผิดพลำดไม่เกิน 10 มิลลิวินำที 

(6) ผู้ให้บริกำรซึ่งมีหน้ำที่ เก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์  ที่ เป็นผู้ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมและกำรกระจำยภำพและเสียง ต้องเริ่มเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์เมื่อพ้น 30 วันนับจำก
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และให้ผู้ให้บริกำรกำรเข้ำถึงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เฉพำะผู้ให้บริกำร
เครือข่ำยสำธำรณะหรือผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (ISP) เริ่มเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์เมื่อพ้น 180 วันนับ
จำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และส ำหรับผู้ให้บริกำรอื่นนอกจำกที่กล่ำวมำ ให้เริ่มเก็บข้อมูลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์เมื่อพ้น 1 ปีนับจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
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6. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 6 ระบุถึงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

6.1 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ โดยที่เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในด้ำนดิจิทัล
ได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งผลต่อฐำนควำมรู้และขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจต่ำงมีควำมต้องกำรน ำระบบ
เทคโนโลยีด้ำนดิจิทัลดังกล่ำวมำใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพของกำรให้บริกำร เพื่อประโยชน์ที่
ประชำชนจะได้รับหรือกำรพัฒนำในกำรแข่งขันทำงธุรกิจของภำคเอกชน แต่ประเทศไทยยังขำดกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในด้ำนดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบที่จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังน้ัน 
เพื่อให้กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศครอบคลุมกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ที่มีส่วน
ส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ
เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรด ำเนินงำนและส่งเสริมกิจกรรมในด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งของ
ภำครัฐและภำคเอกชน  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วย  

นิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่  

“ดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ เทคโนโลยีที่ใช้วิธีกำรน ำสัญลักษณ์ศูนย์และหน่ึงหรือสัญลักษณ์อื่น
มำแทนค่ำสิ่งทั้งปวง เพื่อใช้สร้ำง หรือก่อให้เกิดระบบต่ำง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 

“ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมำยควำมว่ำ ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีก ำร
ติดต่อสื่อสำร กำรผลิต กำรอุปโภคบริโภค กำรใช้สอย กำรจ ำหน่ำยจ่ำยแจก กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กำร
ท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรคมนำคมขนส่ง กำรโลจิสติกส์ กำรศึกษำ กำรเกษตรกรรม กำรอุตสำหกรรม 
กำรสำธำรณสุข กำรเงินกำรลงทุน กำรภำษีอำกร กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล และเน้ือหำหรือกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจ และสังคมอื่นใด หรือกำรใด ๆ ที่มีกระบวนกำรหรือกำรด ำเนินงำนทำงดิจิทัลหรือทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งในกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรวิทยุคมนำคม กิจกำรโทรคมนำคม กิจกำรสื่อสำรดำวเทียม 
และกำรบริหำรคลื่นควำมถี่  โดยอำศัยโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่มีกำรหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอื่นใดในท ำนองเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน 

“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ
และหน่วยงำนอื่นของรัฐ และหมำยควำมรวมถึงคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกิจกำรใด ๆ ที่ใช้
ประโยชน์จำกดิจิทัล 

“รัฐวิสำหกิจ” หมำยควำมว่ำ รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 

                                                           
6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 
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พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มี 5 หมวด 65 
มาตรา 1 บทเฉพาะกาล สรุปได้ดังน้ี 

หมวด 1 การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (มำตรำ 5 - มำตรำ 6) ที่กล่ำวถึง  
กำรจัดให้มีนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ที่มีเป้ำหมำยและ
แนวทำงประกอบด้วย  

(1) กำรด ำเนินกำรและกำรพัฒนำให้กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย
วิธีกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ท ำให้สำมำรถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นกำรประหยัดทรัพยำกร
ของชำติและเกิดควำมสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

(2) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ำยกำรติดต่อสื่อสำร แพร่เสียง แพร่ภำพในทุกรูปแบบไม่ว่ำจะอยู่ในภำคพื้นดินพื้นน้ ำ 
ในอำกำศ หรืออวกำศ และเป้ำหมำยในกำรใช้คลื่นควำมถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคม และประโยชน์ของประชำชน 

(3) กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกำรให้บริกำรหรือแอพพลิเคชั่นส ำหรับประยุกต์ใช้
งำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(4) กำรส่งเสริมให้เกิดมำตรฐำนหรือกฎเกณฑ์ในกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้กำรท ำงำนระหว่ำงระบบสำมำรถท ำงำนเชื่อมโยงกันได้อย่ำงมีควำมมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภำพพร้อมใช้
งำน รวมตลอดทั้งท ำให้ระบบหรือกำรให้บริกำรมีควำมน่ำเชื่อถือ และแนวทำงกำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้งำน
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกันกำรเข้ำถึง
และใช้ประโยชน์ของประชำชนอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

(5) กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำให้เกิดอุตสำหกรรมและนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัลกำรพัฒนำให้เกิดกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้ำงหรือเผยแพร่เน้ือหำผ่ำนทำงสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและควำมมั่นคงของประเทศ 

(6) กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน ให้เกิดควำมพร้อมและควำมรู้ 
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักและรู้เท่ำทันสื่อและสำรสนเทศอื่นส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงบริกำรที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 

(7) กำรพัฒนำคลังข้อมูลและฐำนข้อมูลดิจิทัล กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ รวมทั้งกำรส่งเสริม
เพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งกำรเรียนรู้และให้บริกำรข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมำะกับยุคสมัย 

หมวด 2 คณะกรรมการ  (มำตรำ 7 - มำตรำ 20) ที่กล่ำวถึง กำรจัดต้ังคณะกรรมกำรชุด 
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

(1) คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน
กรรมกำร รองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นรองประธำนกรรมกำร กรรมกำรโดยต ำแหน่ง 
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข รัฐมนตรีว่ำกำร
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กระทรวงอุตสำหกรรม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และผู้ว่ำกำรธนำคำร
แห่งประเทศไทย โดยมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คนแต่ไม่เกิน 8 คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
และปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร เลขำธิกำรส ำนักงำนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร คณะกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหน้ำที่ 

- จัดท ำนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำอนุมัติซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ 

- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก ำหนดนโยบำยและทิศทำงด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำร
ลงทุน รวมทั้งมำตรกำรทำงภำษีและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ  ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมตลอดทั้งเสนอแนะมำตรกำรในกำรจัดหำพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่
สำมำรถขจัดปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ 

- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำ
ด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- ออกระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรกองทุน กำรจัดหำผลประโยชน์และกำรจัดกำรกองทุน
กำรเก็บรักษำและกำรเบิกจ่ำยเงินและทรัพย์สินของกองทุน โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำร
บริหำรทุนหมุนเวียน 

- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในกำรจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- รำยงำนคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีมติยับยั้งกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนใดที่ไม่เป็นไปตำม
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- ออกประกำศหรือระเบียบเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย  หรือตำมที่มี

กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
(2) คณะท่ีปรึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรรวบรวมควำมคิดเห็นให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะ 

หรือด ำเนินกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย ทั้งน้ี หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งต้ัง คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ำม องค์ประกอบและวิธีกำรปฏิบัติหน้ำที่และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำก
ต ำแหน่ง ของคณะที่ปรึกษำ ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(3) คณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล คณะกรรมกำร
ส่งเสริมและพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนอื่น ซึ่งคณะกรรมกำรแต่งต้ัง
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด ดังน้ี 

- รวบรวมข้อมูลและจัดท ำนโยบำยและแผนเฉพำะด้ำน พร้อมทั้งแนวทำงและมำตรกำร
ในกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่คณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนน้ันรับผิดชอบและเสนอต่อ
คณะกรรมกำรเพื่อประกอบกำรจัดท ำนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

- เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนเฉพำะด้ำน 
รวมทั้งเสนอมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรและแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติกำรตำมนโยบำยและแผนเฉพำะ
ด้ำนดังกล่ำว 
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-107 

- ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำร
พัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบำยและแผนเฉพำะด้ำนในควำมรับผิดชอบแล้วรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อคณะกรรรมกำร 

- ก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนงำนเฉพำะด้ำนของหน่วยงำน
ของรัฐและกำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภำยในขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนน้ัน ๆ 

- เชิญหน่วยงำนของรัฐหรือบุคคลใดมำให้ข้อเท็จจริง  ควำมเห็น หรือค ำแนะน ำ  
ตลอดจนส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรด ำเนินงำนได้ 

- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย หรือตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็น
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน 

โดยคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนแต่ละคณะ ประกอบด้วย กรรมกำรคนหน่ึงในคณะกรรมกำร  
ที่คณะกรรมกำรแต่งต้ัง เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำรซึ่งคณะกรรมกำรแต่งต้ังจำกผู้แทนหน่วยงำนต่ำง ๆ 
หน่วยงำนละหน่ึงคน เป็นกรรมกำร โดยผู้แทนหน่วยงำนต่ำง ๆ  ของคณะกรรมกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล 
ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกลำโหม ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพลังงำน ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย 
ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม ผู้แทนส ำนักงบประมำณ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
ผู้แทนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ผู้แทนธนำคำร
แห่งประเทศไทย ผู้แทนส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  (องค์กำรมหำชน) และผู้แทนส ำนักงำน
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ผู้แทนหน่วยงำนต่ำง ๆ ในคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ผู้แทนกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์  
ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข ผู้แทน
กระทรวงศึกษำธิกำร ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม ผู้แทนกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ผู้แทนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ผู้แทนธนำคำรแห่งประเทศไทย ผู้แทนส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์
ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) ผู้แทนส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ และผู้แทนส ำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมกำรแต่งต้ังจ ำนวนไม่เกิน 6 คน เป็น
กรรมกำร เลขำธิกำรส ำนักงำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

หมวด 3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(มำตรำ 21 - มำตรำ 33) ที่กล่ำวถึง กำรให้หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผน
ระดับชำติดังกล่ำว และให้ส ำนักงบประมำณต้ังงบประมำณให้หน่วยงำนของรัฐที่สอดคล้องกับนโยบำยและ
แผนระดับชำติน้ัน 

หมวด 4 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (มำตรำ 23 - มำตรำ 33) ที่กล่ำวถึง 
กำรจัดต้ังกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นไปตำมนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแผน
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเงินของกองทุนฯ ให้น ำมำใช้จ่ำยเพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือให้
ควำมช่วยเหลือหน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในกำรด ำเนินกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งน้ี กำรส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อกำร
ให้บริกำรสำธำรณะและไม่เป็นกำรแสวงหำก ำไรโดยไม่เป็นกำรท ำลำยกำรแข่งขันอันพึงมีตำมปกติวิสัยของ
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กิจกำรภำคเอกชน ให้ทุนอุดหนุนกำรวิจัยและพัฒนำแก่หน่วยงำนของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเร่ืองที่
เกี่ยวกับกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่ส ำนักงำนในกำรด ำเนินงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่นอกเหนือจำกที่ได้รับจำกงบประมำณแผ่นดิน จัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของ
ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเห็นสมควร เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
กองทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด ภำยใต้กำรบริหำรกองทุนโดย 
“คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ที่มี รองประธำนกรรมกำรดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นประธำนกรรมกำร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นรองประธำนกรรมกำร ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ เป็นกรรมกำร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมซึ่งคณะกรรมกำรก ำหนดจ ำนวน 3 
คน เป็นกรรมกำร และมีเลขำธิกำรส ำนักงำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีอ ำนำจหน้ำที่  

(1) พิจำรณำอนุมัติกำรส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ควำมช่วยเหลือ โดยไม่ก่อให้เกิดกำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ
กระทรวงกำรคลัง 

(2) พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินหรือค่ำใช้จ่ำยของกองทุนฯ  

(3) บริหำรกองทุนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์ และกำรจัดกำรกองทุน
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(4) วำงแนวทำงกำรปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรเก็บรักษำและกำรเบิกจ่ำยเงินและ
ทรัพย์สินของกองทุน และกำรด ำเนินกำรอื่นที่จ ำเป็น 

(5) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือจำก
กองทุน 

(6) รำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรบริหำรกองทุนต่อคณะกรรมกำรและคณะรัฐมนตรี
ภำยใน 180 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเปิดเผยรำยงำนดังกล่ำวให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป 

(7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน หรือที่ปรึกษำเพื่อพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรตำมที่
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมอบหมำย 

(8) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่จ ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 

หมวด 5 การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (มำตรำ 34 - มำตรำ 57) ที่กล่ำวถึง กำรจัดต้ัง
ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยงำนของรัฐมีฐำนะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือ
กฎหมำยอื่น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนำและส่งเสริม
ให้เกิดกำรน ำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของ
ประเทศ นอกจำกน้ัน ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลงทุนหรือประกอบกิจกำรเกี่ยวกับอุตสำหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริม 
สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื่นในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริม สนับสนุน และ
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ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เสนอแนะ เร่งรัด และติดตำม
กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยหรือกฎระเบียบหรือมำตรกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำของ
อุตสำหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน หรือคณะกรรมกำรก ำกับส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมำย หรือตำมที่
กฎหมำยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรก ำกับส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคณะหน่ึง  ประกอบด้วย ผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นประธำนกรรมกำร ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่ำ 
4 คนแต่ไม่เกิน 6 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังท ำหน้ำที่ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีผู้อ ำนวยกำรท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรก ำกับส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล มีอ ำนำจหน้ำที่ ให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ส ำนักงำนส่ง เสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลจัดท ำ ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน และกิจกำรอื่นอัน
จ ำเป็นในกำรบริหำรงำนส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่ำวต้องมุ่งให้เกิดควำม
คล่องตัวควำมมีประสิทธิภำพ และตรวจสอบได้  แต่งต้ังและถอดถอนผู้อ ำนวยกำร และก ำหนดอัตรำเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อ ำนวยกำร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมพระรำชบัญญั ติ น้ีห รือตำมที่
คณะกรรมกำรมอบหมำย ทั้งน้ี แผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
จัดท ำขึ้น ต้องสอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
อย่ำงน้อยต้องก ำหนดเรื่องดังต่อไปน้ีด้วย ได้แก่ 

(1) แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้ำงหรือเผยแพร่
เน้ือหำผ่ำนทำงสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของประเทศ 

(2) แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอุตสำหกรรมและนวัตกรรมหรืองำนวิจัยด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

(3) แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรตลำด กำรลงทุน กระบวนกำรผลิต และกำร
ให้บริกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

(4) แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนอุตสำหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

(5) แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรือ
อุตสำหกรรม 

(6) แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้ประชำชนใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัดและปลอดภัย 

(7) แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลตำมหลักกำรกำรออกแบบ
ที่เป็นสำกล และกำรพัฒนำเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

(8) แนวทำงกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุนในอุตสำหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

(9) แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมดิจิทัล 
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บทเฉพาะกาล (มำตรำ 58 - มำตรำ 65) ที่กล่ำวถึง กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 
ชุดต่ำง ๆ ก่อนกฎหมำยบังคับใช้ หรืออยู่ระหว่ำงกำรแต่งต้ังกรรมกำร ให้ปฏิบัติหน้ำที่เท่ำที่จ ำเป็นไปพลำงก่อน 
กำรจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส ำนักงำนและกองทุนฯ ตำมควำมจ ำเป็น และกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ปฏิบัติงำนอื่นใดในหน่วยงำนภำครัฐมำปฏิบัติงำนเป็นพนักงำนของส ำนักงำนเป็น
กำรชั่วครำว  

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี  โดยมีกลไกและหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรและก ำกับกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง  ได้แก่ คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำ ติ  
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ รวมทั้งคณะกรรมกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ได้แก่ หน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้พระรำชบัญญัติน้ี โดยผู้ประกอบกำรมีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นของกำรได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริม
จำกกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 
  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-111 

7. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ7 ระบุถึงพระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง 

พ.ศ. 2545 ฉบับ Update ล่ำสุด ที่มีกำรออกมำแล้วจ ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำด
แบบตรง พ.ศ. 2545 พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง 
พ.ศ. 2545 โดยมีกฎหมำยล ำดับรองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง จ ำนวน 2 ฉบับ ประกำศ จ ำนวน 10 ฉบับ และ
ระเบียบ จ ำนวน 6 ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

7.1 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ โดยที่กำรประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร 
ในปัจจุบันได้ใช้วิธีกำรท ำตลำดในลักษณะที่เข้ำถึงผู้บริโภค โดยกำรเสนอขำยสินค้ำหรือบริกำรแก่ผู้บริโภค
โดยตรง ณ ที่อยู่อำศัย หรือสถำนที่ท ำงำนของผู้บริโภคหรือของบุคคลอื่น หรือสถำนที่อื่นที่ไม่ใช่สถำนที่
ประกอบกำรค้ำเป็นปกติธุระโดยกำรอธิบำยหรือกำรสำธิตสินค้ำผ่ำนผู้จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทนขำยตรง  
กำรเสนอขำยสินค้ำหรือบริกำรในลักษณะดังกล่ำวท ำให้ผู้บริโภคอยู่ในสภำวกำรณ์ที่ไม่อำจตัดสินใจตกลงซื้อ
สินค้ำหรือรับบริกำรได้อย่ำงอิสระและรอบคอบ นอกจำกน้ี ยังมีกำรประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร
ในลักษณะของกำรสื่อสำรข้อมูลเพื่อเสนอขำยสินค้ำหรือบริกำรโดยตรงต่อผู้บริโภค เช่น โดยอำศัยสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่ำงโดยระยะทำงแสดงเจตนำตอบกลับเพื่อซื้อสินค้ำหรือ
บริกำรดังกล่ำวน้ัน ซึ่งในกรณีน้ีสินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำวอำจไม่ตรงกับค ำกล่ำวอ้ำงตำมที่ได้โฆษณำไว ้ อีกทั้ง
กำรท ำตลำดขำยตรงและตลำดแบบตรงในปัจจุบันได้มีกำรใช้วิธีกำรชักชวนและจัดให้ประชำชนทั่วไปเข้ำร่วม
เป็นเครือข่ำยในธุรกิจดังกล่ำว โดยตกลงจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรหำผู้เข้ำร่วมเครือข่ำยดังกล่ำว  
ซึ่งค ำนวณจำกจ ำนวนผู้เข้ำร่วมเครือข่ำยที่เพิ่มขึ้น อันมีลักษณะเป็นกำรหลอกลวงประชำชน กำรท ำตลำด
สินค้ำหรือบริกำรในลักษณะของกำรขำยแบบเชิงรุกดังกล่ำว ท ำให้ประชำชนโดยทั่วไปในฐำนะผู้บริโภคตกอยู่
ในฐำนะที่เสียเปรียบและก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคม  ประกอบกับบทบัญญัติของ
กฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่สำมำรถให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่ำงเพียงพอ จึงจ ำเป็นต้อง 
ตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ประกอบด้วย  

นิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่  

“ขำยตรง” หมำยควำมว่ำ กำรท ำตลำดสินค้ำหรือบริกำรในลักษณะของกำรน ำเสนอขำยต่อ
ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อำศัยหรือสถำนที่ท ำงำนของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถำนที่อื่นที่มิใช่สถำนที่
ประกอบกำรค้ำเป็นปกติธุระ โดยผ่ำนตัวแทนขำยตรงหรือผู้จ ำหน่ำยอิสระชั้นเดียวหรือหลำยชั้นแต่ไม่รวมถึง
นิติกรรมตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

“ตลำดแบบตรง” หมำยควำมว่ำ กำรท ำตลำดสินค้ำหรือบริกำรในลักษณะของกำรสื่อสำร
ข้อมูลเพื่อเสนอขำยสินค้ำหรือบริกำรโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่ำงโดยระยะทำงและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละ
รำยตอบกลับเพื่อซื้อสินค้ำหรือบริกำรจำกผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงน้ัน ส่วนกำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำร

                                                           
7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 
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โดยวิธีกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่ำเป็นตลำดแบบตรง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง 

“ผู้บริโภค” หมำยควำมว่ำ ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริกำรจำกผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำยตรง ผู้
ประกอบธุรกิจขำยตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง หรือผู้ซึ่งได้รับกำรเสนอหรือกำรชักชวนจำกผู้
จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำยตรง ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงเพื่อให้ซื้อสินค้ำ
หรือรับบริกำร 

“ผู้จ ำหน่ำยอิสระ” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ำหรือบริกำรจำกผู้
ประกอบธุรกิจขำยตรงและน ำสินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำวไปเสนอขำยตรงต่อผู้บริโภค 

“ตัวแทนขำยตรง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงให้
น ำสินค้ำหรือบริกำรไปเสนอขำยตรงต่อผู้บริโภค 

“ห้ำงหุ้นส่วน” หมำยควำมว่ำ ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

“บริษัท” หมำยควำมว่ำ บริษัทจ ำกัดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์หรือบริษัท
มหำชนจ ำกัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด 

“ซื้อ” หมำยควำมรวมถึง เช่ำ เช่ำซื้อ หรือได้มำไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ  โดยให้ค่ำตอบแทน
เป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น 

“ขำย” หมำยควำมรวมถึง ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ หรือจัดหำให้ไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ  โดยเรียก
ค่ำตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น ตลอดจนกำรเสนอหรือกำรชักชวนเพื่อกำรดังกล่ำวด้วย 

“สินค้ำ” หมำยควำมว่ำ สิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขำย 

“บริกำร” หมำยควำมว่ำ กำรรับจัดท ำกำรงำน กำรให้สิทธิใด ๆ หรือกำรให้ใช้ห รือให้
ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจกำรใด ๆ โดยเรียกค่ำตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น แต่ไม่รวมถึงกำรจ้ำง
แรงงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มี 7 หมวด 56 มาตรา 1  
บทเฉพาะกาล สรุปได้ดังน้ี 

หมวด 1 คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง (มำตรำ 8 - มำตรำ 18) ที่กล่ำวถึง กำร
จัดต้ัง “คณะกรรมกำรขำยตรงและตลำดแบบตรง” ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง
จำกผู้ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรขำยตรงและกำรตลำดแบบตรง กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ 
อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ  กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจำกผู้แทนสมำคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขำยตรง
จ ำนวน 1 คน ผู้แทนสมำคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจตลำดแบบตรง จ ำนวน 1 คน และผู้แทนสมำคมหรือ
มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค จ ำนวน 2 คน และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 4 คน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรขำยตรงหรือกำรตลำดแบบตรง ทั้งน้ี ต้อง
แต่งต้ังจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำคเอกชนไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง โดยมีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร ทั้งน้ี กำรแต่งต้ังกรรมกำร ให้บรรดำสมำคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขำยตรง 
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สมำคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจตลำดแบบตรง หรือสมำคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำร
คุ้มครองผู้บริโภค แล้วแต่กรณี เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำแต่งต้ัง  ส ำหรับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอชื่อบุคคลให้เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด โดยคณะกรรมกำรฯ มีอ ำนำจ
หน้ำที่ 

(1) พิจำรณำเร่ืองร้องทุกข์จำกผู้บริโภคที่ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยอันเน่ืองมำจำก
กำรกระท ำของผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำยตรง ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 

(2) แจ้งหรือโฆษณำข่ำวสำรเกี่ยวกับสินค้ำหรือบริกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือ
เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในกำรน้ี จะระบุชื่อสินค้ำหรือบริกำร หรือชื่อของผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำย
ตรง ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงด้วยก็ได้ 

(3) ก ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง  รวมทั้งติดตำม
สอดส่องพฤติกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 

(4) วำงระเบียบหรือประกำศเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(5) พิจำรณำวินิจฉัยกำรอุทธรณ์ค ำสั่งของนำยทะเบียน 

(6) เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำยและมำตรกำรในกำรก ำกับดูแล รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง และพิจำรณำให้ควำมเห็นในเร่ืองต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรงตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมำย 

(7) สอดส่องเร่งรัดพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐให้ปฏิบัติกำร
ตำมอ ำนำจและหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้ด ำเนินคดีในควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 

(8) เสนอแนะในกำรออกกฎกระทรวง ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(9) เรื่องอื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมำย 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำน้ี คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ปฏิบัติกำรหรือเตรียมข้อเสนอมำยังคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปได้ ใน
ฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรและมีหน้ำที่รับค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจ
ขำยตรงและตลำดแบบตรง ติดตำมสอดส่องพฤติกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรงและ
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี คณะกรรมกำรต้องให้โอกำสแก่ผู้ถูกกล่ำวหำหรือ
สงสัยว่ำกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดต่อพระรำชบัญญัติน้ี เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงควำมคิดเห็นตำมสมควร 
เว้นแต่ในกรณีที่จ ำเป็นและเร่งด่วนหำกปล่อยให้เน่ินช้ำไปจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้หน่ึงผู้ใด 
หรือจะกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ และกำรก ำหนดหรือกำรออกค ำสั่งในเรื่องใดตำมพระรำชบัญญัติน้ี ต้อง
ค ำนึงถึงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำยตรง ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงและ
ผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมกำรจะก ำหนดเงื่อนไข หรือวิธีกำรชั่วครำว
ในกำรบังคับให้เป็นไปตำมกำรก ำหนดหรือกำรออกค ำสั่งน้ันก็ได้ 
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หมวด 2 การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  (มำตรำ 19 - มำตรำ 29)  
ที่กล่ำวถึง กำรห้ำมมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง เว้นแต่จะได้จดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบ
ตรงตำมพระรำชบัญญัติน้ี และห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงด ำเนิน
กิจกำรในลักษณะที่เป็นกำรชักชวนให้บุคคลเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจขำยตรงหรื อในกำร
ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง โดยตกลงว่ำจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรหำผู้เข้ำร่วมเครือข่ำยดังกล่ำวซึ่ง
ค ำนวณจำกจ ำนวนผู้เข้ำร่วมเครือข่ำยที่เพิ่มขึ้น นอกจำกน้ัน 

(1) ผู้ใดจะประกอบธุรกิจขำยตรงต้องเป็นห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท และได้จดทะเบียนกำร
ประกอบธุรกิจขำยตรงตำมพระรำชบัญญัติน้ี และต้องด ำเนินกิจกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรจ่ำยผลตอบแทน
ของตนที่ได้ยื่นต่อนำยทะเบียน โดยแผนกำรจ่ำยผลตอบแทนต้องมีลักษณะ 

- ต้องไม่ก ำหนดให้ผู้จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทนขำยตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้ำงได้รับผลตอบแทนที่
เป็นรำยได้หลักจำกกำรรับสมัครบุคคลหรือแนะน ำผู้จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทนขำยตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้ำงอื่น 
เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจขำยตรง 

- ผลตอบแทนที่เป็นรำยได้หลักของผู้จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทนขำยตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้ำง
ขึ้นอยู่กับกำรขำยสินค้ำหรือบริกำรแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงกำรซื้อเพื่อกำรใช้หรือบริโภคเอง 

- ต้องไม่บังคับให้ผู้จ ำหน่ำยอิสระซื้อสินค้ำ 

- ต้องไม่ชักจูงให้ผู้จ ำหน่ำยอิสระซื้อสินค้ำในปริมำณมำกเกินไปอย่ำงไม่สมเหตุผล 

- ต้องแสดงวิธีกำรคิดค ำนวณกำรจ่ำยผลตอบแทนที่ตรงต่อควำมเป็นจริง หรือเป็นไปได้
จริงและอย่ำงเปิดเผยชัดเจน 

- ลักษณะอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

แผนกำรจ่ำยผลตอบแทนใดที่มีลักษณะแตกต่ำงไปจำกที่ก ำหนดไว้ ให้มีผลบังคับใช้เท่ำที่
เป็นธรรมแก่ผู้จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทนขำยตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้ำง 

(2) ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเข้ำเป็นสมำชิก   
ค่ำฝึกอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมกำรขำย หรือค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับกำรเข้ำร่วมเป็น
เครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจขำยตรงจำกผู้จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทนขำยตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้ำงในอัตรำสูงกว่ำ  
ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(3) สัญญำระหว่ำงผู้จ ำหน่ำยอิสระกับผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง ให้ท ำเป็นหนังสือซึ่งอย่ำง
น้อยต้องมีรำยละเอียดของ เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรจ่ำยผลตอบแทนตำมแผนกำรจ่ำยผลตอบแทน 
เงื่อนไขที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร  ค่ำฝึกอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมกำรขำย หรือ
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งเงื่อนไขทั้ง 2 ประกำรให้น ำมำใช้บังคับแก่ตัวแทนขำยตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้ำงด้วย และเงื่อนไข
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรที่ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงจะรับซื้อสินค้ำ  วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมกำรขำย ชุดคู่มือ หรือ
อุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจคืนจำกผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตลอดจนก ำหนดระยะเวลำที่ผู้จ ำหน่ำยอิสระสำมำรถใช้สิทธิ
ดังกล่ำว  

(4) ในกำรน ำสินค้ำหรือบริกำรไปเสนอขำยตรงต่อผู้บริโภค ผู้จ ำหน่ำยอิสระต้องด ำเนินกำร
ตำมเงื่อนไขและแผนกำรขำยที่ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงก ำหนด ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงและผู้จ ำหน่ำย
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อิสระต้องร่วมรับผิดต่อผู้บริโภคในควำมช ำรุดบกพร่องของสินค้ำหรือบริกำรที่ผู้จ ำหน่ำยอิสระขำยให้แก่
ผู้บริโภคหรือควำมเสียหำยที่ผู้จ ำหน่ำยอิสระน้ันได้ก่อขึ้นจำกกำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ของผู้จ ำหน่ำยอิสระตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 

(5) เมื่อผู้จ ำหน่ำยอิสระใช้สิทธิคืนสินค้ำ วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมกำรขำย ชุดคู่มือหรืออุปกรณ์
ส่งเสริมธุรกิจที่ซื้อไปจำกผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง ให้ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงซื้อคืนตำมรำคำที่ผู้จ ำหน่ำยอิสระ
ได้จ่ำย ภำยในระยะเวลำ 15 วันนับแต่วันที่ผู้จ ำหน่ำยอิสระใช้สิทธิคืน แต่ในกำรใช้สิทธิคืนกรณีที่สัญญำสิ้นสุด
ลง ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงมีสิทธิหักค่ำด ำเนินกำรได้ไม่เกินอัตรำที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด และมีสิทธิ
หักกลบลบหน้ีใด ๆ อันเกี่ยวกับสัญญำที่ผู้จ ำหน่ำยอิสระจะต้องช ำระได้ 

(6) ในกำรเข้ำไปติดต่อเพื่อเสนอขำยสินค้ำให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อำศัยหรือสถำนที่
ท ำงำนของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถำนที่อื่นที่มิใช่สถำนที่ประกอบกำรค้ำเป็นปกติธุระ ผู้จ ำหน่ำยอิสระ
หรือตัวแทนขำยตรงจะต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บริโภคหรือผู้ครอบครองสถำนที่น้ันก่อนและต้องไม่กระท ำกำร
อันเป็นกำรรบกวนหรือก่อให้เกิดควำมร ำคำญแก่บุคคลดังกล่ำว ในกำรน้ี ผู้จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทนขำยตรง
ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนและบัตรประจ ำตัวผู้จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทนขำยตร งซึ่งออกโดย 
ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงด้วย  

(7) ในกรณีที่มีกำรย้ำยส ำ นักงำน ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ 
นำยทะเบียนทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันที่มีกำรย้ำย และต้องส่งรำยงำนเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจต่อ  
นำยทะเบียนตำมแบบ หลักเกณฑ์ และระยะเวลำที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(8) ข้อควำมในกำรสื่อสำรข้อมูลเพื่อเสนอขำยสินค้ำหรือบริกำรของผู้ประกอบธุรกิจตลำด
แบบตรง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และให้น ำบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกำรโฆษณำมำใช้บังคับแก่กำรสื่อสำรข้อมูล เพื่อเสนอขำยสินค้ำหรือ
บริกำรของผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงโดยอนุโลม โดยให้ถือว่ำอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรี และให้ถือว่ำอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรโฆษณำเป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร  

(9) ผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงต้องส่งรำยงำนเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจต่อนำยทะเบียน
ตำมแบบ หลักเกณฑ์ และระยะเวลำที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

หมวด 3 การคุ้มครองผู้บริโภค (มำตรำ 30 - มำตรำ 37) ที่กล่ำวถึง บทบำทของผู้ประกอบ
ธุรกิจขำยตรง บทบำทของผู้บริโภค ผู้จ ำหน่ำยอิสระ และตัวแทนขำยตรง ในกำรด ำเนินกำรตำมหลักกำร
คุ้มครองผู้บริโภค โดย 

(1) ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงต้องมีหน้ำที่จัดท ำเอกสำรกำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำรและให้ผู้
จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทนขำยตรงมีหน้ำที่ส่งมอบเอกสำรกำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำรน้ันแก่ผู้บริโภคพร้อมกับ
สินค้ำหรือบริกำร และส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคพร้อมกับสินค้ำหรือบริกำร เอกสำรดังกล่ำวต้องมีข้อควำม
ภำษำไทยที่อ่ำนเข้ำใจง่ำย โดยระบุชื่อผู้ซื้อและผู้ขำย วันที่ซื้อขำย และวันที่ส่งมอบสินค้ำหรือบริกำร รวมทั้ง
สิทธิของผู้บริโภคในกำรเลิกสัญญำซึ่งสิทธิเลิกสัญญำดังกล่ำวต้องก ำหนดด้วยตัวอักษรที่ เห็นเด่นชัดกว่ำ
ข้อควำมทั่วไป ทั้งน้ี กำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำรใดที่ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง ผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำย
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ตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม กำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำรน้ันไม่มีผลผูกพัน
ผู้บริโภค 

(2) ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญำโดยกำรส่งหนังสือแสดงเจตนำภำยในเวลำ 7 วันนับแต่วันที่
ได้รับสินค้ำหรือบริกำรไปยังผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง ส ำหรับธุรกิจขำยตรง
ผู้บริโภคจะแจ้งไปยังผู้จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทนขำยตรงที่เกี่ยวข้องก็ได้ แต่ไม่ใช้บังคับกับประเภท รำคำหรือ
ชนิดของสินค้ำหรือบริกำรตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ โดยผู้บริโภคที่ใช้สิทธิเลิกสัญญำต้องเลือกปฏิบัติ
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

- ส่งคืนสินค้ำไปยังผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำยตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง ใน
กรณีกำรขำยตรง หรือส่งคืนสินค้ำไปยังผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง ในกรณีตลำดแบบตรง 

- เก็บรักษำสินค้ำไว้ตำมสมควรภำยในระยะเวลำ 21 วันนับแต่วันที่ใช้สิทธิเลิกสัญญำ 
เว้นแต่สินค้ำน้ันเป็นของเสียง่ำยโดยสภำพไม่อำจเก็บรักษำได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ให้เก็บรักษำตำมเวลำ
และวิธีกำรอันควรแก่สภำพ เมื่อพ้นก ำหนดน้ันแล้ว ผู้บริโภคจะเก็บรักษำสินค้ำน้ันไว้หรือไม่ก็ได้ โดยผู้บริโภค 
ที่เลือกปฏิบัติวิธีน้ี มีหน้ำที่ต้องส่งคืนสินค้ำให้ผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำยตรง ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง หรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง แล้วแต่กรณี มำรับคืน ณ ภูมิล ำเนำของผู้บริโภค แต่ถ้ำผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง
หรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง ขอให้ผู้บริโภคส่งคืนสินค้ำทำงไปรษณีย์โดยเรียกเก็บเงินปลำยทำง ภำยใน
ระยะเวลำตำมค ำขอของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำว ซึ่งถ้ำสินค้ำเป็นของใช้สิ้นเปลือง ผู้บริโภคมีหน้ำที่คืนเฉพำะ
ส่วนที่เหลือจำกกำรใช้ก่อนใช้สิทธิเลิกสัญญำ  

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรคืนสินค้ำและบริกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี 
ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะยึดหน่วงสินค้ำไว้ได้จนกว่ำจะได้รับคืนเงินที่ผู้บริโภคจ่ำยไปในกำรซื้อสินค้ำน้ัน 

(3) ผู้บริโภคต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำยตรง ผู้ประกอบธุรกิจขำย
ตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง แล้วแต่กรณี หำกสินค้ำหรือบริกำรน้ันบุบสลำย หรือสูญหำยเพรำะ
ควำมผิดของผู้บริโภค หรือผู้บริโภคได้ท ำให้กำรคืนสินค้ำหรือบริกำรกลำยเป็นพ้นวิสัย  เว้นแต่เป็นควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นตำมปกติจำกกำรเปิดกำรประกอบหรือกำรผสมเพื่อใช้สินค้ำหรือบริกำร 

(4) ผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำยตรง ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลำด
แบบตรง ต้องคืนเงินเต็มจ ำนวนที่ผู้บริโภคจ่ำยไปเพื่อกำรซื้อสินค้ำหรือบริกำรน้ันภำยในก ำหนดเวลำ 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนำเลิกสัญญำ แต่หำกผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำยตรง ผู้ประกอบธุรกิจขำย
ตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงใดไม่คืนเงินตำมจ ำนวนและภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว ต้องช ำระ
เบี้ยปรับตำมอัตรำที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดให้แก่ผู้บริโภค 

หมวด 4 การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  (มำตรำ 38 - 
มำตรำ 39) ที่กล่ำวถึง  

(1) ห้ำงหุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจขำยตรงหรือประกอบธุรกิจ
ตลำดแบบตรง ให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด และ
ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง ให้ยื่นแผนกำรจ่ำยผลตอบแทนพร้อมกับค ำขอด้วย และในกรณีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนกำรจ่ำยผลตอบแทน ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงต้องแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงให้นำยทะเบียนทรำบ
ก่อนจึงจะน ำไปปฏิบัติได้ 
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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(2) ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนกำร
ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรง ในระยะเวลำ 5 ปีก่อนวันยื่นค ำขอจดทะเบียน และต้องเป็น 
ห้ำงหุ้นส่วนที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ำกว่ำ 500,000 บำท หรือเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว  
ไม่ต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท และมีหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ำม ที่เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถหรือ
คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด
ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่นที่จดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำด
แบบตรง และเคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน
ของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ เคยถูกเพิกถอนทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรงใ น
ระยะเวลำ 5 ปีก่อนวันยื่นค ำขอจดทะเบียน 

(3) ส ำหรับผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ  
ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรงในระยะเวลำ 5 ปีก่อนวันยื่นค ำ
ขอจดทะเบียน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม และส ำหรับผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบ
ตรงซึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรงในระยะเวลำ 
5 ปีก่อนวันยื่นค ำขอจดทะเบียน และต้องมีหุ้นส่วนผู้ จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ำม 

(4) ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรงต้องวำงหลักประกัน 
ได้แก่ เงินสด หนังสือค้ ำประกันของธนำคำร หรือพันธบัตรรัฐบำลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสำหกิจ ทั้งน้ี ตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ยื่นต่อนำยทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ที่ก ำหนดวงเงินและรำยละเอียดให้แตกต่ำงกันโดย
ค ำนึงถึงขนำดหรือประเภทของกำรประกอบธุรกิจก็ได้ และให้มีกำรทบทวนวงเงินของหลักประกันทุก 3 ปี  

(5) ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรงวำง
หลักประกันเป็นเงินสดไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้นำยทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในกำรเปิดบัญชีเงินฝำก
ประเภทออมทรัพย์แยกเป็นแต่ละบัญชี เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลำด
แบบตรงแต่ละรำย รวมทั้งกำรเบิกจ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำกกับธนำคำร ทั้งน้ี ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด โดยดอกผลที่เกิดจำกเงินฝำกดังกล่ำว ให้ตกเป็นของผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจ
ตลำดแบบตรงที่วำงหลักประกันน้ัน และไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดี 

(6) ในกรณีที่มีกำรโอนกิจกำรหรือเลิกประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงจะขอรับคืนหลักประกันที่วำงไว้พร้อมทั้งดอกผลได้ก็ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐำนว่ำ
ได้ช ำระหน้ีที่เกิดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติน้ีเสร็จสิ้นแล้ว  แต่ถ้ำในกรณีที่ไม่มำรับหลักประกันและดอกผลคืน
ภำยใน 5 ปีนับแต่วันที่โอนกิจกำรหรือวันที่เลิกประกอบธุรกิจ ให้หลักประกันและดอกผลน้ันตกเป็นของ
แผ่นดิน 

(7) ค ำขอจดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงและกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงให้
เป็นไปตำมแบบที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรชื่อของผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง
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หรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง ภูมิล ำเนำของผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง 
ประเภทหรือชนิดของสินค้ำหรือบริกำร และวิธีกำรขำยสินค้ำหรือบริกำร 

(8) ค ำรับประกันสินค้ำหรือบริกำรให้จัดท ำเป็นภำษำไทยและระบุถึงสิทธิของผู้บริโภคในกำร
เรียกร้องสิทธิตำมค ำรับประกันที่ชัดเจนและสำมำรถเข้ำใจได้ถึงเงื่อนไขที่ระบุไว้ ทั้งน้ี รำยละเอียดเกี่ยวกับค ำ
รับประกันสินค้ำหรือบริกำรให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

หมวด 5 นายทะเบียน (มำตรำ 40 - มำตรำ 42) ที่กล่ำวถึง กำรปฏิบัติหน้ำที่ของนำย
ทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติน้ี ในกำรเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมำให้ค ำชี้แจง หรือให้ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่
จ ำเป็นมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำหรือตรวจสอบได้ กำรพิจำรณำและตรวจสอบค ำขอจดทะเบียนกำร
ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรงเพื่อรับจดทะเบียน และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียน
ทรำบ รวมทั้งแนวทำงกำรปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงที่มีต่อนำย
ทะเบียนในกรณีกำรโอนกิจกำร และกำรเลิกประกอบธุรกิจ ที่ต้องยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียน 

หมวด 6 การอุทธรณ์ (มำตรำ 43 - มำตรำ 44) ที่กล่ำวถึง สิทธิอุทธรณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ
ขำยตรงหรือตลำดแบบตรงต่อค ำสั่งของนำยทะเบียน ให้ท ำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค ำสั่ง ตำมหลักเกณฑ์ที่เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

หมวด 7 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 45 - มำตรำ 55) ที่กล่ำวถึง บทก ำหนดโทษในกรณีต่ำง ๆ 
ที่ก ำหนดขึ้นส ำหรับผู้ที่ขัดขวำงหรือฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี ได้แก่ 

(1) ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติกำร หรือไม่ปฏิบัติ
ตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรหรือค ำสั่งของคณะอนุกรรมกำร หรือค ำสั่งของนำยทะเบียน ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(2) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 19 ที่ห้ำมไม่ให้ด ำเนินกิจกำรในลักษณะที่เป็นชักชวนให้บุคคลเข้ำร่วม
เครือข่ำยกำรขำยตรงโดยตกลงว่ำจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจำกจ ำนวนผู้เข้ำร่วมเครือข่ำยที่เพิ่มขึ้น  ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บำท 

(3) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 20 ที่ระบุให้ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงต้องเป็นห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 
และได้จดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงตำมพระรำชบัญญัติ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่
เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 20,000 บำท ตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนอยู่ 

(4) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 21 วรรค 1 ที่ต้องไม่ก ำหนดให้ผู้จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทนขำยตรงที่
ไม่ใช่ลูกจ้ำงได้รับผลตอบแทนที่เป็นรำยได้หลักจำกกำรรับสมัครบุคคลหรือแนะน ำผู้จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทน
ขำยตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้ำงอื่นเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิ จขำยตรง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 
300,000 บำท 

(5) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 22 มำตรำ 28 หรือมำตรำ 29 โดยกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำร
สมัครเข้ำเป็นสมำชิก ค่ำฝึกอบรม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมกำรขำย หรือค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับ
กำรเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจขำยตรงจำกผู้จ ำหน่ำยอิสระหรือตัวแทนขำยตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้ำง
ในอัตรำสูงกว่ำที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด หรือกำรไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อควำมในกำรสื่อสำรข้อมูลเพื่อ
เสนอขำยสินค้ำหรือบริกำรของผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6  เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
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(6) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 23 หรือมำตรำ 25 ที่เกี่ยวกับรำยละเอียดในสัญญำระหว่ำงผู้จ ำหน่ำย
อิสระกับผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง และกำรซื้อคืนสินค้ำ วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมกำรขำย ชุดคู่มือหรืออุปกรณ์
ส่งเสริมธุรกิจจำกผู้จ ำหน่ำยอิสระที่ซื้อไปจำกผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงตำมรำคำที่ผู้จ ำหน่ำยอิสระได้จ่ำยต้อง
ระวำงโทษปรับไม่เกิน 50,000 บำท 

(7) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 26 หรือมำตรำ 37 ที่ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเข้ำไปติดต่อ
เพื่อเสนอขำยสินค้ำให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อำศัยหรือสถำนที่ท ำงำนของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือ
สถำนที่อื่นที่มิใช่สถำนที่ประกอบกำรค้ำเป็นปกติธุระ และรำยละเอียดเกี่ยวกับค ำรับประกันสินค้ำหรือบริกำรที่
ต้องเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 30,000 บำท 

(8) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 27 ที่ห้ำมมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง  เว้นแต่จะได้จด
ทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงตำมพระรำชบัญญัติ  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่
เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บำท ตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนอยู่ 

(9) ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงผู้ใดไม่จัดท ำเอกสำรกำรซื้อ
ขำยสินค้ำหรือบริกำร หรือผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำยตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงผู้ใดไม่ส่งมอบ
เอกสำรกำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำร หรือส่งมอบเอกสำรกำรซื้อขำยสินค้ำหรือบริกำรที่ไม่เป็นไปตำมมำตรำ 
30 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 50,000 บำท 

(10) ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงผู้ใดจัดท ำเอกสำรกำรซื้อ
ขำยสินค้ำหรือบริกำรที่มีข้อควำมอันเป็นเท็จ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 
บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(11) ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงใดไม่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรจ่ำยผลตอบแทนให้นำย
ทะเบียนทรำบตำมมำตรำ 38 วรรค 3 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 300,000 บำท 

(12) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 41/3 หรือมำตรำ 41/4 ในกรณีของกำรโอนกิจกำร และกำรเลิก
กิจกำรที่ต้องยื่นขอต่อนำยทะเบียน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บำท หรือทั้ง
จ ำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 5,000 บำท ตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนอยู่ 

(13) ผู้ใดกระท ำควำมผิดต้องระวำงโทษตำมพระรำชบัญญัติน้ี  เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบ
ก ำหนด 5 ปี กระท ำควำมผิดต่อพระรำชบัญญัติน้ีอีก ต้องระวำงโทษเป็น 2 เท่ำของโทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับ
ควำมผิดน้ัน 

(14) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลน้ันเกิด
จำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ 
นิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำ
กำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท ำควำมผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดน้ัน ๆ ด้วย 

(15) บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี เว้นแต่กรณีตำมมำตรำ 46 ให้คณะกรรมกำรมี
อ ำนำจเปรียบเทียบได้ และในกำรน้ี ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจมอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำร พนักงำน
สอบสวนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเปรียบเทียบได้ โดยจะก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเปรียบเทียบหรือ
เงื่อนไขประกำรใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมำยตำมที่เห็นสมควรก็ได้ 
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-120 

เมื่อผู้กระท ำควำมผิดได้เสียค่ำปรับตำมที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

บทเฉพาะกาล (มำตรำ 56) ที่กล่ำวถึง ให้ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลำด
แบบตรงที่ประกอบธุรกิจดังกล่ำวอยู่แล้วในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ด ำเนินกำรจดทะเบียนกำรประกอบ
ธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรงภำยใน 120 วันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
และให้มีอ ำนำจแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี  ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจมีหนังสือเรียกบุคคลใดมำให้ถ้อยค ำ  แจ้ง
ข้อเท็จจริง หรือท ำค ำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งบัญชี ทะเบียน เอกสำร หรือหลักฐำนใดเพื่อตรวจสอบหรือ
ประกอบกำรพิจำรณำ เข้ำไปในสถำนที่ท ำกำรของผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง
ในระหว่ำงเวลำท ำกำรของสถำนที่น้ัน เพื่อสอบถำมข้อเท็จจริงหรือตรวจดูเอกสำร หรือหลักฐำนเพื่อตรวจสอบ
กำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และเก็บหรือน ำสินค้ำในปริมำณพอสมควรไปเป็นตัวอย่ำง เพื่อตรวจสอบ
หรือวิเครำะห์โดยไม่ต้องช ำระรำคำสินค้ำน้ัน ทั้งน้ี กำรเก็บหรือน ำสินค้ำตัวอย่ำงไปและกำรให้คืนสินค้ำ
ตัวอย่ำงตำมควำมประสงค์ของเจ้ำของให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  ทั้งน้ี ต้อง
ปฏิบัติตำมระเบียบที่เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคก ำหนด ระเบียบดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องก ำหนด
ถึงกำรแสดงควำมบริสุทธิ์ก่อนกำรเข้ำไป กำรมอบบันทึกเหตุผลในกำรเข้ำไปให้แก่ผู้ครอบครองสถำนที่ และ
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้บังคับบัญชำ และให้กรรมกำร อนุกรรมกำร นำยทะเบียนและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้จ ำหน่ำยอิสระ ตัวแทนขำยตรง  
ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรง และผู้ประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง และหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้พระรำชบัญญัติน้ี  

7.2 กฎกระทรวง ที่ออกโดยนำยกรัฐมนตรี จ ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

1) กฎกระทรวงก าหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ถือ
ว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 ที่กล่ำวถึง กำรขำยสินค้ำหรือบริกำรโดยวิธีกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่
ถือว่ำเป็นตลำดแบบตรง ได้แก่ กำรขำยสินค้ำหรือบริกำรของบุคคลธรรมดำซึ่งมิได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจตลำดแบบตรง และมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำหรือบริกำรโดยวิธีกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน 
1,800,000 บำทต่อปี กำรขำยสินค้ำหรือบริกำรของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรขำยสินค้ำหรือบริกำรของวิสำหกิจชุมชน
และเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน และกำรขำย
สินค้ำหรือบริกำรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ 

2) กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 
ที่กล่ำวถึง วงเงินหลักประกันกำรประกอบธุรกิจขำยตรง และกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรง ที่ก ำหนด
หลักเกณฑ์ดังน้ี 

กรณีการประกอบธุรกิจขายตรง 

(1) ผู้ยื่นค ำขอรำยใหม่ ต้องวำงหลักประกันเป็นเงินจ ำนวน 25,000 บำท 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-121 

(2) ผู้จดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงแล้ว กรณีมีรำยได้ไม่เกิน 25 ล้ำนบำทต่อปี ต้อง
วำงหลักประกันเป็นเงินจ ำนวน 25,000 บำท กรณีมีรำยได้เกิน 25 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 50 ล้ำนบำทต่อปี ต้อง
วำงหลักประกันเป็นเงินจ ำนวน 50,000 บำท กรณีมีรำยได้เกิน 50 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 100 ล้ำนบำทต่อปี 
ต้องวำงหลักประกันเป็นเงินจ ำนวน 100,000 บำท และกรณีมีรำยได้เกิน 100 ล้ำนบำทต่อปี ต้องวำง
หลักประกันเป็นเงินจ ำนวน 200,000 บำท 

กรณีการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

(1) ผู้ยื่นค ำขอรำยใหม่ ถ้ำเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องวำงหลักประกันเป็นเงินจ ำนวน 5,000 บำท 
และกรณีห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องวำงหลักประกันเป็นเงินจ ำนวน 25,000 บำท 

(2) ผู้จดทะเบียนกำรประกอบธุรกิจตลำดแบบตรงแล้ว กรณีมีรำยได้ไม่เกิน 25 ล้ำนบำทต่อ
ป ีถ้ำเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องวำงหลักประกันเป็นเงินจ ำนวน 5,000 บำท ถ้ำเป็นห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้อง
วำงหลักประกันเป็นเงินจ ำนวน 25,000 บำท กรณีมีรำยได้เกิน 25 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 50 ล้ำนบำทต่อปี ต้อง
วำงหลักประกันเป็นเงินจ ำนวน 50,000 บำท กรณีมีรำยได้เกิน 50 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 100 ล้ำนบำทต่อปี 
ต้องวำงหลักประกันเป็นเงินจ ำนวน 100,000 บำท และกรณีมีรำยได้เกิน 100 ล้ำนบำทต่อปี ต้องวำง
หลักประกันเป็นเงินจ ำนวน 200,000 บำท  

ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรงแจ้งรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
หรือตลำดแบบตรง แล้วแต่กรณี ให้นำยทะเบียนทรำบ ภำยใน 60 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีภำษีทุกปี และถ้ำมี
กำรเปลี่ยนแปลงที่ท ำให้เงินหลักประกันที่วำงไว้ไม่เป็นไปตำมที่แจ้งไว้  ให้นำยทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงหรือตลำดแบบตรงวำงหลักประกันให้ถูกต้องภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งดังกล่ำว โดยกำรแจ้งดังกล่ำวอำจด ำเนินกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะรวมกรณีของค ำขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทหลักประกัน เอกสำรหรือหลักฐำน หรือหลักประกันใหม่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้
นำยทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอแก้ไขเอกสำรหรือหลักฐำน หรือวำงหลักประกันใหม่ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดย
กำรวำงหลักประกันตำมกฎกระทรวงน้ี ให้วำงต่อนำยทะเบียน ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
ตำมแบบน ำส่งหลักประกันที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  

7.3 ประกาศ 

ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรีเร่ือง แต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง พ.ศ. 2545 จ ำนวน 2 ฉบับ ประกำศส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญเร่ือง  ศำลรัฐธรรมนูญ 
มีค ำวินิจฉัยว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และประกำศของคณะกรรมกำรขำยตรงและ
ตลำดแบบตรง ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระยะเวลำ กำรส่งรำยงำนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงต่อ 
นำยทะเบียน จ ำนวน 5 ฉบับ และประกำศคณะกรรมกำรขำยตรงและตลำดแบบตรงเร่ือง ก ำหนดแบบบัตร
ประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ทั้งน้ี ในส่วนของประกาศเร่ือง หลักเกณฑ์และระยะเวลา การส่งรายงาน 
การประกอบธุรกิจขายตรงต่อนายทะเบียน พ.ศ. 2563 ที่เป็นฉบับล่ำสุด มีสำระส ำคัญสรุปได้ดังน้ี 

(1) ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงต้องรำยงำนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงให้นำยทะเบียนรับทรำบ
ภำยใน 60 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ตำมแบบ ขต. 1/2 ท้ำยประกำศ หรือแบบ ขต. 1/2 ทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ให้ยื่นตรงต่อเจ้ำหน้ำที่หรือส่งผ่ำนไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งผ่ำนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตำมสมควร ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
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(2) ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงอำจขอขยำยระยะเวลำกำรส่งรำยงำนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงได้
อีกไม่เกิน 30 วัน โดยต้องได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน และให้ท ำเป็นหนังสือขอขยำยระยะเวลำกำรส่ง
รำยงำนกำรประกอบธุรกิจต่อนำยทะเบียนก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ และอำจขยำยเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 30 วัน 
กรณีมีเหตุสุดวิสัย 

(3) ในกรณีที่รำยงำนกำรประกอบธุรกิจขำยตรงต่อนำยทะเบียนยังไม่ครบถ้วน ให้เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงจัดส่งให้ครบถ้วนภำยใน 15 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับรำยงำนกำรประกอบธุรกิจ และให้ผู้ประกอบธุรกิจขำยตรงจัดส่งรำยงำนให้ครบถ้วนภำยใน 
15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

7.4 ระเบียบ 

ระเบียบคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ 
และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. 2550 ที่กล่ำวถึง กำรอุทธรณ์ค ำสั่งของนำยทะเบียน 
ซึ่งผู้ได้รับค ำสั่งของนำยทะเบียนต้องกระท ำส ำหรับเพื่อตนเอง  จะอุทธรณ์เพื่อผู้อื่นไม่ได้ และต้องท ำเป็น
หนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมำยที่อ้ำงอิง พร้อมทั้งมีรำยกำร วัน เดือน ปี ที่ยื่น
อุทธรณ์ ชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ ค ำชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยพร้อมทั้งควำมประสงค์ที่ยกขึ้นอ้ำงอิง
ในกำรอุทธรณ์โดยแจ้งชัด และลำยมือชื่อของผู้อุทธรณ์ ทั้งน้ี ให้แนบส ำเนำค ำสั่งของนำยทะเบียน พร้อมด้วย
เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรอุทธรณ์ (ถ้ำมี) ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
หรือจะส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้ในกรณียื่นอุทธรณ์ต่อ
เจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ให้ออกใบรับอุทธรณ์ให้แก่ผู้ยื่นอุทธรณ์ในวันยื่น
อุทธรณ์ ถ้ำส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือวันที่ปรำกฏในหลักฐำนทำงไปรษณีย์เป็นวันยื่นอุทธรณ์  ซึ่ง
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรจะแจ้งให้ผู้อุทธรณ์หรือให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับเร่ืองอุทธรณ์  มำชี้แจง
ข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสำรหรือข้อมูล เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมกำรห รือ
คณะอนุกรรมกำรก็ได้ และถ้ำในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่
ได้สั่ง โดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับ
ค ำสั่งคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร แล้วแต่กรณี ให้ถือว่ำผู้อุทธรณ์ได้ทิ้งอุทธรณ์ และห้ำมอุทธรณ์ใน
ประเด็นเดิมซ้ ำอีก ทั้งน้ี คณะกรรมกำรต้องพิจำรณำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ 
เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นให้ขยำยระยะเวลำพิจำรณำอุทธรณ์ได้คร้ังละไม่เกิน 15 วัน และเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค จะเป็นผู้แจ้งค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้ผู้อุทธรณ์ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันที่
คณะกรรมกำรมีค ำวินิจฉัย 
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8. พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ8 ระบุถึงพระรำชบัญญัติสภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

8.1 พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ เน่ืองด้วยกำรพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัลมีควำมส ำคัญต่อกำร
พัฒนำศักยภำพ ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ และนวัตกรรมดิจิทัลมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
และมีผลกระทบโดยตรงต่อประชำชนและสังคม สมควรที่ประเทศไทยจะมีกำรจัดต้ังสภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งประเทศไทย อันเป็นกำรรวมตัวของภำคเอกชนในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัลซึ่งมีควำมพร้อม
ทั้งด้ำนก ำลังคน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์โดยตรง รวมทั้งมีควำมใกล้ชิดและควำมเข้ำใจพฤติกรรม
ของผู้บริโภค เพื่อให้เป็นองค์กรส ำคัญในกำรท ำงำนร่วมกับรัฐบำลและภำคเอกชนอื่น  ๆ ในกำรสนับสนุน 
กำรผลิตและพัฒนำนวัตกรรมดิจิทัล อันจะน ำไปสู่กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนดิจิทัล และกำรน ำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทยเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน   
จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย  

นิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่  

“ดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ เทคโนโลยีที่ใช้วิธีกำรน ำสัญลักษณ์ศูนย์และหน่ึงหรือสัญลักษณ์อื่น
มำแทนค่ำสิ่งทั้งปวง เพื่อใช้สร้ำง หรือก่อให้เกิดระบบต่ำง ๆ เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 

“ธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัล” หมำยควำมว่ำ ธุรกิจหรืออุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำร
ผลิต กำรพัฒนำ กำรจัดจ ำหน่ำย หรือกำรให้บริกำร ด้ำนฮำร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบด้ำน
ซอฟต์แวร์ ด้ำนบริกำรดิจิทัล ด้ำนดิจิทัลคอนเทนต์ หรือด้ำนบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรสื่อสำรในระบบ
ดิจิทัล  ทั้งน้ี รำยละเอียดให้เป็นตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ 

“สภำ” หมำยควำมว่ำ สภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

“ข้อบังคับ” หมำยควำมว่ำ ข้อบังคับของสภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

“สมำชิก” หมำยควำมว่ำ สมำชิกของสภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562  มี  
6 หมวด 46 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล สรุปได้ดังน้ี 

หมวด 1 การจัดตั้งสภา (มำตรำ 5 - มำตรำ 10) ที่กล่ำวถึง กำรจัดต้ังสภำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย มีฐำนะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อ  

(1) เป็นตัวแทนของสมำชิกผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัลในกำรเสนอควำมเห็น 
ประสำนงำน และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยระหว่ำงภำครัฐและเอกชน  เกี่ยวกับธุรกิจหรือ
อุตสำหกรรมดิจิทัล 
                                                           
8 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 
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(2) เสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อภำครัฐในเร่ืองที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัล 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของกำรประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรม
ดิจิทัลให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล 

(4) ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรด้ำนดิจิทัลให้มีมำตรฐำนสำกล 

(5) ส่งเสริมและก ำกับดูแลให้เกิดคุณภำพ มำตรฐำน และจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ
หรืออุตสำหกรรมดิจิทัล รวมทั้งควบคุมดูแลให้สมำชิกปฏิบัติตำมข้อบังคับของสภำและกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
ประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัล 

(6) ด ำเนินกิจกำรอื่นเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย  หรือ
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 

อย่ำงไรก็ตำม ห้ำมสภำกระท ำกำร ดังต่อไปน้ี 

(1) ประกอบวิสำหกิจ เข้ำด ำเนินกำรประกอบวิสำหกิจของบุคคลใด เข้ำถือหุ้นเป็นหุ้นส่วน
หรือร่วมทุนในกำรประกอบวิสำหกิจดิจิทัลกับบุคคลใด เว้นแต่เป็นกำรประกอบวิสำหกิจเพียงเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสภำตำมมำตรำ ๖ และได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสำมัญ 

(2) ด ำเนินกำรด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นกำรท ำลำยกำรแข่งขันอันพึงมีตำมปกติวิสัยของกำร
ประกอบวิสำหกิจดิจิทัล 

(3) ด ำเนินกำรด้วยประกำรใด ๆ อันอำจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจควำมมั่นคงของประเทศหรือต่อ
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 

(4) ให้กู้ยืมเงินหรือให้เงินแก่สมำชิก หรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นกำรให้กู้ยืมเพื่อเป็นกำร
สงเครำะห์พนักงำน หรือครอบครัวของพนักงำนตำมข้อบังคับ หรือเป็นกำรให้เพื่อกำรกุศลสำธำรณะหรือตำม
หน้ำที่ศีลธรรม หรือตำมควรแก่อัธยำศัยในสังคม 

(5) กีดกันหรือขัดขวำงมิให้ผู้ใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมำชิกได้ตำมพระรำชบัญญัติและ
ข้อบังคับเข้ำเป็นสมำชิก โดยขัดต่อพระรำชบัญญัติหรือข้อบังคับ 

(6) แบ่งปันผลก ำไรหรือรำยได้ให้แก่สมำชิก 

(7) ด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำงกำรเมือง 

สภำมีส ำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพมหำนคร และมีส ำนักงำนสำขำในจังหวัดอื่นได้ตำมควำม
จ ำเป็น โดยเป็นไปตำมข้อบังคับ และอำจมีรำยได้ ที่มำจำกค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม และค่ำบ ำรุงที่ เ รียก
เก็บจำกสมำชิก ค่ำตอบแทนและค่ำบริกำรที่ได้รับจำกกำรให้บริกำรแก่สมำชิกหรือบุคคลภำยนอก เงินและ
ทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ เงิน ผลประโยชน์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนของสภำ และดอกผลและ
ผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดจำกรำยได้ข้ำงต้น 

ทั้งน้ี ห้ำมบุคคลใดนอกจำกสภำใช้เคร่ืองหมำย หรือชื่อเป็นภำษำไทยว่ำ “สภำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” หรือชื่อย่อว่ำ “สภำดิจิทัล” หรืออักษรต่ำงประเทศที่มีควำมหมำยหรือ
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อ่ำนออกเสียงว่ำ “สภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” หรือใช้ชื่อในท ำนองเดียวกันจนเป็น
เหตุให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่ำเป็นส่วนหน่ึงของสภำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกสภำ 

หมวด 2 สมาชิก  (มำตรำ 11 - มำตรำ 14) ที่กล่ำวถึง ประเภทของสมำชิกที่ประกอบด้วย  

(1) สมำชิกสำมัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ ต้ังขึ้นตำมกฎหมำยไทยและประกอบธุรกิจห รือ
อุตสำหกรรมดิจิทัล และสมำคมที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยและมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน
กำรประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัล โดยกรรมกำรสมำคมทั้งหมดจ ำนวนเกินกึ่งหน่ึงและสมำชิกของ
สมำคมทั้งหมดจ ำนวนเกินกึ่งหน่ึงมีสัญชำติไทย 

(2) สมำชิกวิสำมัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดำที่ประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัล 

(3) สมำชิกกิตติมศัก ด์ิ ได้แก่ ผู้ซึ่งคณะกรรมกำรเชิญมำเป็นสมำชิกกิตติมศัก ด์ิจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัล ผู้ทรงคุณวุฒิในสถำบันกำรศึกษำที่จัดกำรศึกษำหลักสูตรเกี่ยวกับ
ดิจิทัล และผู้ซึ่งท ำประโยชน์ให้แก่สภำ หรือธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัลของประเทศ 

หมวด 3 คณะกรรมการ (มำตรำ 15 - มำตรำ 23) ที่กล่ำวถึง กำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสภำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมใหญ่สภำเลือกต้ังจำกผู้แทนสมำชิกสำมัญ โดย
กรรมกำรดังกล่ำวท ำหน้ำที่ เลือกกรรมกำรเป็นประธำนสภำ 1 คน รองประธำนสภำ 1 คนหรือหลำยคน 
เลขำธิกำรสภำ 1 คน และต ำแหน่งอื่น ๆ ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ และเลขำธิกำรสภำเป็นเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำร ส ำหรับจ ำนวนและสัดส่วนของกรรมกำรตำมประเภทกำรประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรม
ดิจิทัลและวิธีกำรเลือกต้ังกรรมกำรดังกล่ำว และวิธีกำรเลือกประธำนสภำ รองประธำนสภำ เลขำธิกำรสภำ 
และต ำแหน่งอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ ทั้งน้ี กรรมกำรต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำม ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นบุคคลที่มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัลเป็นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ 5  ป ี

(2) เป็นผู้แทนสมำชิกสำมัญที่เป็นสมำชิกของสภำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ป ี

(3) เป็นผู้แทนสมำชิกสำมัญที่ได้จัดท ำบัญชีน ำส่งงบกำรเงินต่อกระทรวงพำณิชย์หรือ
กรมสรรพำกรมำระยะเวลำ 3 ปีติดต่อกันนับย้อนจำกปีปัจจุบัน และมีกำรจัดท ำงบกำรเงินที่ได้รับกำร
ตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตมำเป็นระยะเวลำ 3 ปีติดต่อกันนับย้อนจำกปีปัจจุบันด้วย 

(4) ไม่เป็นพนักงำน 

(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 

(6) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต ำแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ ำ หรือเป็นพนักงำนหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงำนในรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐ  ผู้บริหำร
ท้องถิ่น หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมำยควำม
รวมถึงลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ ำนำจหรือ
ได้รับมอบให้ใช้อ ำนำจทำงปกครองของรัฐในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำร
จัดต้ังขึ้นในระบบรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือกิจกำรอื่นของรัฐ เว้นแต่จะได้พ้นจำกต ำแหน่งน้ันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
1 ป ี
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ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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(7) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(8) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

(9) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

ทั้งน้ี กรรมกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ป ีและอำจได้รับเลือกต้ังใหม่ได้ ในขณะที่ 
ประธำนสภำจะด ำรงต ำแหน่งเกิน 2 วำระติดต่อกันไม่ได้ โดยคณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ 

(1) วำงนโยบำยและด ำเนินกิจกำรของสภำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของสภำ 

(2) ประสำนงำนในนำมของผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัลด้ำนนโยบำยและกำร
ด ำเนินกำรกับรัฐบำล หน่วยงำนของภำครัฐเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัล ตลอดจนศึกษำ
แนวทำง และร่วมผลักดันกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจหรือ
อุตสำหกรรมดิจิทัลของประเทศ 

(3) สนับสนุนกำรด ำเนินกำรของรัฐบำลในเร่ืองที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือ
อุตสำหกรรมดิจิทัล 

(4) ให้ค ำปรึกษำและให้ค ำแนะน ำแก่กำรประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัล 

(5) ด ำเนินกำรร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัลในกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น กำรประสำนงำนด้ำนธุรกิจ อุตสำหกรรม กำรแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควำมรู้ด้ำนดิจิทัล กับ
ทั้งองค์กรในประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 

(6) แต่งต้ังที่ปรึกษำและคณะอนุกรรมกำร เพื่อด ำเนินกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ตำมที่
คณะกรรมกำรมอบหมำย 

(7) สรรหำผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและเสนอให้ที่ประชุมสำมัญพิจำรณำอนุมัติแต่งต้ัง และจัด
ให้มีกำรตรวจสอบบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย งบกำรเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และเสนอให้ที่ประชุมสำมัญให้
ควำมเห็นชอบ 

(8) ออกข้อบังคับว่ำด้วย 

- กำรจ ำแนกกลุ่มสมำชิกตำมลักษณะหรือพื้นที่ของกำรประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรม
ดิจิทัล กำรเลือกต้ังกรรมกำรกลุ่มสมำชิก กำรประชุมและด ำเนินกำรของสำขำกำรประกอบกิจกำรด้ำนดิจิทัล 
ตลอดจนกิจกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- กำรก ำหนดรำยละเอียดของกำรประกอบธุรกิจหรืออุตสำหกรรมดิจิทัล 

- กำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรรับสมัคร สิทธิหน้ำที่ของสมำชิก คุณสมบัติ วินัยและ
กำรลงโทษสมำชิก และกำรพ้นจำกสมำชิกภำพ รวมทั้งกำรอุทธรณ์ 

- กำรก ำหนดค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง ค่ำตอบแทน และค่ำบริกำรที่จะพึง
เรียกเก็บจำกสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก 
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- กำรก ำหนดจ ำนวนและสัดส่วนของกรรมกำรตำมประเภทกำรประกอบธุรกิจหรือ
อุตสำหกรรมดิจิทัล วิธีกำรเลือกต้ังกรรมกำร และวิธีกำรเลือกประธำนสภำ รองประธำนสภำ เลขำธิกำรสภำ 
และต ำแหน่งอื่น ๆ ตลอดจนต ำแหน่งและภำระหน้ำที่ของกรรมกำรเป็นรำยต ำแหน่ง 

- กำรประชุมและกำรด ำเนินกิจกำรของคณะกรรมกำร และกำรประชุมใหญ่สภำ 

- กำรจัดต้ังและกำรด ำเนินกิจกำรของส ำนักงำนสำขำสภำ 

- กำรบรรจุ กำรแต่งต้ัง กำรถอดถอน กำรก ำหนดต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน ค่ำจ้ำง และ
เงินบ ำเหน็จรำงวัลของพนักงำน รวมทั้งวินัย กำรลงโทษ และกำรร้องทุกข์ของพนักงำน 

- กำรเบิกจ่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำเงินทุกประเภท 

- กำรสงเครำะห์พนักงำน ตลอดจนครอบครัวของบุคคลดังกล่ำว หรือผู้ซึ่งพ้นจำกกำร
เป็นพนักงำน 

- กำรอื่นใดที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินกิจกำรของสภำ 

กำรก ำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใด ๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
ใหญ่สภำ เมื่อที่ประชุมใหญ่สภำให้ควำมเห็นชอบแล้ว ต้องส่งข้อบังคับน้ันให้รัฐมนตรีเพื่อทรำบ 

หมวด 4 การด าเนินกิจการของสภา (มำตรำ 24 - มำตรำ 32) ที่กล่ำวถึง  

(1) กำรจัดประชุมของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย กำรประชุมใหญ่สภำปีละ 1 คร้ัง เรียกว่ำ 
กำรประชุมสำมัญ และกำรประชุมวิสำมัญสมำชิกสำมัญจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของจ ำนวนสมำชิกสำมัญ
จะท ำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมกำรให้เรียกประชุมวิสำมัญก็ได้ ในหนังสือร้องขอน้ันต้องระบุว่ำประสงค์ให้
เรียกประชุมเพื่อกำรใด และในกรณีที่สมำชิกสำมัญเป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมวิสำมัญดังกล่ำว  ให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมวิสำมัญภำยใน 30 วันนับแต่วันที่รับหนังสือร้องขอ 

(2) กำรประชุมสำมัญอย่ำงน้อยต้องมีระเบียบวำระกำรประชุมในเรื่องดังต่อไปน้ี 

- พิจำรณำให้ควำมเห็นรำยงำนแสดงสถำนภำพเศรษฐกิจ และผลผลิตด้ำนดิจิทัลของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับสำกล 

- รับรองรำยงำนประจ ำปีแสดงผลงำนของสภำในปีที่ล่วงมำ 

- พิจำรณำรำยงำนประเมินผลงำนของสภำในปีที่ล่วงมำ 

- พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปีของสภำที่ได้รับกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชี รับ
อนุญำต 

- พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบนโยบำยของคณะกรรมกำร  แผนด ำเนินงำน และ
งบประมำณประจ ำปีของสภำ 

- แต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เมื่อมี
เหตุจ ำเป็น คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ 

ในกำรประชุมใหญ่สภำ ต้องมีสมำชิกสำมัญมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 4 ของจ ำนวน
สมำชิกสำมัญทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม สมำชิกสำมัญอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมแทนและ
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ออกเสียงลงคะแนนได้ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ ทั้งน้ี สมำชิกวิสำมัญและสมำชิกกิตติมศักด์ิมีสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมใหญ่สภำได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมแทนและ
แสดงควำมคิดเห็นได้ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ  

(3) คณะกรรมกำรต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลงำนคณะกรรมกำรและสภำในปี
ที่ล่วงมำ และค ำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบำย พร้อมด้วยงบกำรเงินประจ ำปี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญำตรับรองเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญภำยใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และให้ส่งส ำเนำเอกสำรดังกล่ำวไปยังรัฐมนตรีเพื่อ
รับทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสำมัญรับรองแล้ว 

หมวด 5 การก ากับดูแลของรัฐ (มำตรำ 33 - มำตรำ 37) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจของรัฐมนตรีใน
กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของสภำ โดยสำมำรถสั่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนของสภำ สั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมกำรชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกำรของสภำ และจะให้ส่ง
เอกสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรือรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรด้วยก็ได้ และกำรสั่งเป็นหนังสือให้
สภำหรือคณะกรรมกำรระงับหรือแก้ไขกำรกระท ำใด  ๆ  ที่ขัดต่อกฎหมำยนโยบำยของรัฐบำล มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือข้อบังคับ เมื่อสั่งกำรอย่ำงใดแล้ว ให้รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ และถ้ำปรำกฏว่ำ
สภำหรือคณะกรรมกำรไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของรัฐมนตรี หรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรผิดวัตถุประสงค์ของ
สภำ หรือเป็นภัยต่อระบบเศรษฐกิจ ควำมมั่นคงของประเทศ หรือควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจสั่งให้กรรมกำรทั้งคณะหรือกรรมกำรคนใดคนหน่ึง
พ้นจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวไม่มีสิทธิเป็นกรรมกำรอีก เว้นแต่จะพ้นก ำหนด 5 ปี
นับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค ำสั่งให้กรรมกำรทั้งคณะพ้นจำกต ำแหน่ง ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังบุคคล
จำกสมำชิกสำมัญของสภำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 13 คน แต่ไม่เกิน 20 คนเป็นคณะกรรมกำรชั่วครำวภำยใน 30 
วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค ำสั่งให้คณะกรรมกำรทั้งคณะพ้นจำกต ำแหน่ง ทั้งน้ี คณะกรรมกำรชั่วครำวที่จัดต้ังขึ้น 
มีหน้ำที่และอ ำนำจด ำเนินกิจกำรสภำเพียงเท่ำที่จ ำเป็นและจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สภำเพื่อเลือกต้ังกรรมกำร
ภำยใน 120 วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรชั่วครำว เมื่อกรรมกำรคณะใหม่เข้ำรับหน้ำที่
แล้วให้คณะกรรมกำรชั่วครำวซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจำกต ำแหน่ง 

หมวด 6 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 38 - มำตรำ 41) ที่กล่ำวถึงบทลงโทษกรณีกำรกระท ำผิด
และฝ่ำฝืนของสภำและสมำชิก ดังน้ี 

(1) สภำกระท ำกำรฝ่ำฝืนกระท ำกำรตำมข้อห้ำมในมำตรำ 7 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 
200,000 บำท 

(2) ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของสภำเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำรผู้ใด หรือ
ในกรณีที่กรรมกำรผู้ใดมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้
สภำกระท ำควำมผิด กรรมกำรผู้น้ันต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บำท 

(3) ผู้ใดฝ่ำฝืนใช้เคร่ืองหมำยของสภำ หรือใช้ชื่อในท ำนองเดียวกันจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่น
หลงเชื่อว่ำเป็นส่วนหน่ึงของสภำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกสภำต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 10,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และปรับอีกวันละ 10,000 บำทจนกว่ำจะเลิกใช้ 
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(4) ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่ชี้แจง หรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่ง
ปฏิบัติกำรตำมค ำสั่งของรัฐมนตรีในกำรเข้ำไปตรวจสอบเอกสำรหรือหลักฐำนในส ำนักงำนของสภำได้ใน
ระหว่ำงเวลำท ำกำร หรือให้บุคคลชี้แจง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บำท 

บทเฉพาะกาล (มำตรำ 78 - มำตรำ 83) ที่กล่ำวถึง กำรยกเลิกสมำคมสมำพันธ์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ที่จัดต้ังขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ แต่ให้พนักงำน
และลูกจ้ำงของสมำคมเป็นพนักงำนของสภำนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติใช้บังคับ และให้คณะกรรมกำรสมำคม
สมำพันธ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย  ซึ่งจัดต้ังขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 
6 คน ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เป็นสมำชิกสภำ  ตำมที่คณะกรรมกำรสมำคมสมำพันธ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยเสนอและรัฐมนตรีแต่งต้ัง  ประกอบเป็นคณะกรรมกำรคณะแรกของสภำ และ 
เมื่อเลือกต้ังกรรมกำรดังกล่ำวแล้ว กรรมกำรคณะใหม่ต้องจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรภำยใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับเลือกต้ัง ทั้งน้ี ให้สมำชิกสมำคมสมำพันธ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
ที่ด ำรงสมำชิกภำพอยู่ ในวันที่พระรำชบัญญั ติ น้ีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นสมำชิก สภำตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และให้มีอ ำนำจแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เป็นข้ำรำชกำรสังกัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและก ำหนดกิจกำรอื่น เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME ที่ เป็นธุรกิจหรือ
อุตสำหกรรมดิจิทัล สภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สมำชิกของสภำ และกรรมกำรสภำ 
รวมทั้งพนักงำนและลูกจ้ำงของสภำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
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9. พระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ9 ระบุถึงพระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

9.1 พระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ โดยที่ปัจจุบันส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กำรมหำชน) ซึ่งมีสถำนะเป็นองค์กำรมหำชน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรมหำชน มีหน้ำที่เฉพำะกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ เท่ำน้ัน แต่ด้วยควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีและกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะต้องมีกำรพัฒนำ  ส่งเสริม และสนับสนุนกำรท ำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของคณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ในฐำนะคณะกรรมกำรระดับชำติและต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำนสำกล สำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศ รวมทั้งต้องมีกำรบูร
ณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมภำคเอกชนในกำรด ำเนินกำรด้ำน
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรในด้ำนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้ำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง สมควรที่จะมีหน่วยงำนที่มีกำรบริหำรงำนที่คล่องตัวและมีประสิทธิภำพเพื่อรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ในกำรน้ีจึงได้ปรับปรุงสถำนะและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงเหมำะสมและ
สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 

ประกอบด้วย 40 มาตรา ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรจัดต้ังกลไกกำรด ำเนินงำนในรูปแบบ 
ต่ำง ๆ สรุปได้ดังน้ี 

(1) การจัดตั้งส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะ
เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือรัฐวิสำหกิจตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือกฎหมำยอื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและ
แผนของรัฐด้ำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำมำตรฐำนหรือ
กฎเกณฑ์ในกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ระบบงำนเทคโนโลยีดิจิทัลต่ำง  ๆ เชื่อมโยงกันได้อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ มีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำมน่ำเชื่อถือ มีอ ำนำจหน้ำที่ 

- จัดท ำแผนยุทธศำสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะกรรมกำร
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

- จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนมำตรฐำนที่สอดคล้ องกับ
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

                                                           
9 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 
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- ส่ง เส ริมและสนับสนุนหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้องทั้ งภำครัฐและภำคเอกชน  ให้ม ี
กำรด ำเนินกำรด้ำนธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศในด้ำน
ต่ำง ๆ ทั้งทำงกำรเงิน กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรน ำเข้ำส่งออก รวมทั้งกำรให้บริกำรประชำชนของภำครัฐให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

- ศึกษำ วิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมกำรออกแบบสถำปัตยกรรม
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรก ำหนดมำตรฐำนเร่ือง
ดังกล่ำว 

- จัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมำตรฐำน และมำตรกำรหรือกลไกกำรก ำกับ ดูแล 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชนสำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่ำงมีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำม
น่ำเชื่อถือ 

- ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจบริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมพระรำช
กฤษฎีกำที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำรให้กำรสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจ
บริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

- วิเครำะห์และรับรองควำมสอดคล้องและควำมถูกต้องตำมมำตรฐำนหรือตำมมำตรกำร
หรือกลไกกำรก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

- เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรหรือให้บริกำรที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ ส่งเสริม 
และสนับสนุนกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงำนภำครัฐ  หน่วยงำน
เอกชน และประชำชน รวมทั้งเผยแพร่และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

- ท ำควำมตกลงและร่วมมือกับองค์กำรหรือหน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศใน
กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำน 

- ฝึกอบรมเพื่อยกระดับของบุคลำกรของส ำนักงำนและบุคคลภำยนอกให้มีทักษะ
เกี่ยวกับมำตรฐำน ควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในระบบและกำรให้บริกำรทำงธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมกำร
มอบหมำย หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

นอกจำกน้ัน ส ำนักงำนฯ ยังมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุง 
ค่ำตอบแทน หรือค่ำบริกำรในกำรด ำเนินงำน  ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่ส ำนักงำนก ำหนดโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำร 

(2) การจัดตั้ งคณะกรรมการก า กับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจำกผู้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในด้ำน
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทน
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ส ำนักงบประมำณ และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจ ำนวน 6 คน โดยมีผู้อ ำนวยกำรเป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร และพนักงำนของส ำนักงำนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ตำมควำมจ ำเป็นแต่ไม่เกิน 2 คน ประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 4 ป ีมีอ ำนำจหน้ำที่ 

- ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน และให้ควำมเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน 

- ออกข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดองค์กร กำรเงิน กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำน
ทั่วไป กำรพัสดุ กำรตรวจสอบภำยใน รวมตลอดทั้งกำรสงเครำะห์และสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำน 

- อนุมัติแผนกำรใช้จ่ำยเงินและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของส ำนักงำน 

- ควบคุมกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนและผู้อ ำนวยกำรให้เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติน้ีและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- แต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำร 

- วินิจฉัยอุทธรณ์ค ำสั่งทำงปกครองของผู้อ ำนวยกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
ของส ำนักงำน 

- ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน และกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำร 

- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่พระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่นก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และ
อ ำนำจของคณะกรรมกำรหรือตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

นอกจำกน้ัน คณะกรรมกำรฯ ยังมีอ ำนำจแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร เพื่อปฏิบัติหน้ำที่หรือ
กระท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยได้ รวมทั้งแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญหรือ
ประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรได้  

(3) การแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  มีหน้ำที่บริกำร
กิจกำรของส ำนักงำนฯ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรฯ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 4 ป ีมีอ ำนำจหน้ำที่ 

- บริหำรงำนของส ำนักงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของส ำนักงำน และตำมนโยบำย
และแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  แผนยุทธศำสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนมำตรฐำนที่สอดคล้องกับนโยบำยและ
แผนดังกล่ำว นโยบำยของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำร และระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะกรรมกำร 

- วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำย มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนด นโยบำย มติ หรือประกำศของคณะกรรมกำร 

- เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนตำมระเบียบหรือข้อบังคับของส ำนักงำน 

- แต่งต้ังรองผู้อ ำนวยกำรหรือผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
เพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรตำมที่ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
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- บรรจุ แต่งต้ัง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินัยพนักงำนและลูกจ้ำง
ของส ำนักงำน ตลอดจนให้พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนออกจำกต ำแหน่ง   ทั้งน้ี ตำมข้อบังคับที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

- ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนด นโยบำย มติ หรือประกำศของ
คณะกรรมกำร 

นอกจำกน้ัน ในกิจกำรของส ำนักงำนที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้แทน
ของส ำนักงำน เพื่อกำรน้ี ผู้อ ำนวยกำรจะมอบอ ำนำจให้บุคคลใดปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไป
ตำมข้อบังคับที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ทั้งน้ี ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจก ำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจกำรของส ำนักงำนให้เป็นไปตำม
หน้ำที่และอ ำนำจ และตำมกฎหมำย นโยบำยของรัฐบำล แผนยุทธศำสตร์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อกำรน้ี รัฐมนตรีมีอ ำนำจสั่งให้ผู้อ ำนวยกำรชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงควำมคิดเห็น หรือท ำรำยงำนเสนอและมี
อ ำนำจสั่งยับยั้งกำรกระท ำของส ำนักงำนที่ขัดต่อหน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำน นโยบำยของรัฐบำล แผน
ยุทธศำสตร์ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของ
ส ำนักงำนได้ และในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำฝืนหรือไม่กระท ำกำรตำมค ำสั่งของรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีส่งเร่ืองให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจต่อไป 

(4) การจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานฯ ให้ส ำนักงำนจัดท ำรำยงำน
กำรด ำเนินงำนประจ ำปีเสนอคณะกรรมกำรและรัฐมนตรีภำยใน 180 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเผยแพร่
รำยงำนน้ีต่อสำธำรณชน โดยให้แสดงรำยละเอียดของงบกำรเงินที่ผู้สอบบัญชีให้ควำมเห็นแล้ว  พร้อมทั้ง
ผลงำนของส ำนักงำนและรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในปีที่ล่วงมำแล้ว  ซึ่งจะต้อง
ด ำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอกที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ 

ในวำระเร่ิมแรก กรณีที่งบประมำณซึ่งได้ รับโอนมำ ไม่เพียงพอแก่กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน ให้ผู้อ ำนวยกำรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักงำน ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำจัดสรรเงินงบประมำณรำยจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนทั่วไปตำมที่ผู้อ ำนวยกำรเสนอตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ทั้งน้ี กำรร่วมทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำร
ด ำเนินกำรใดเท่ำที่จ ำเป็นหรือต่อเ น่ืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส ำ นักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดต้ังส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2554 ที่ได้กระท ำไว้ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และยังไม่สิ้นสุด ให้ยังคง
ด ำเนินกำรได้ต่อไปจนกว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสิ้นสุดลง 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี โดยมีกลไกกำรด ำเนินงำนหลักได้แก่ คณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  
และคณะกรรมกำรก ำกับส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
บริกำรเกี่ยวกับธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี   
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10. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ละก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ10 ระบุถึงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 ฉบับ 
Update ล่ำสุด จำกพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ที่ออกมำทั้งหมด 4 ฉบับ โดยมีกฎหมำยล ำดับรองลงมำได้แก่ ประกำศ 
จ ำนวน 543 ฉบับ ค ำสั่ง จ ำนวน 6 ฉบับ ระเบียบ จ ำนวน 135 ฉบับ และข้อก ำหนด จ ำนวน 1 ฉบับ ซึ่งสรุป
สำระส ำคัญ ดังน้ี 

10.1 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (ฉบับ Update ล่ำสุด) 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ ตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้บัญญัติให้มี
องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหน่ึงท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม  ทั้งน้ี กฎหมำยจัดต้ังองค์กรที่ตรำขึ้นจะต้องมี
สำระส ำคัญให้มีคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำนเป็นหน่วยย่อยภำยในองค์กรน้ันแยกต่ำงหำกจำกกัน ท ำหน้ำที่ก ำกับ
กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และก ำกับกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และมี
รำยละเอียดว่ำด้วยกำรก ำกับและคุ้มครองกำรด ำเนินกิจกำร กำรจัดให้มีกองทุนพัฒนำทรัพยำกรสื่อสำรและ
ส่งเสริมให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรสื่อมวลชนสำธำรณะ ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2543 ได้
ใช้บังคับมำเป็นระยะเวลำนำนแล้ว แต่ยังไม่เกิดผลในทำงปฏิบัติเท่ำที่ควร ท ำให้เกิดข้อติดขัดในกำรด ำเนินกำร
หลำยประกำร รวมทั้งยังมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย สมควรก ำหนดให้
จัดต้ังองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหน่ึงท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบ
กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม รวมทั้งก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรและกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำว และปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่
และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไป
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย  

นิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่  

“คลื่นควำมถี่” หมำยควำมว่ำ คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำที่มี
ควำมถี่ต่ ำกว่ำ 3 ล้ำนเมกะเฮิรตซ์ลงมำที่ถูกแพร่กระจำยในที่ว่ำงโดยปรำศจำกสื่อน ำที่ประดิษฐ์ขึ้น 

“โทรคมนำคม” หมำยควำมว่ำ กำรส่ง กำรแพร่ หรือกำรรับเคร่ืองหมำย สัญญำณ ตัวหนังสือ 
ตัวเลข ภำพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสำมำรถให้เข้ำใจควำมหมำยได้โดยระบบคลื่น ควำมถี่ ระบบสำย ระบบ
แสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ำ หรือระบบอื่น 

                                                           
10 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-135 

“วิทยุคมนำคม” หมำยควำมว่ำ กำรส่ง กำรแพร่ หรือกำรรับเคร่ืองหมำย สัญญำณ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภำพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสำมำรถให้เข้ำใจควำมหมำยได้ด้วยคลื่นควำมถี่ 

“วิทยุกระจำยเสียง” หมำยควำมว่ำ วิทยุคมนำคมที่ส่งหรือแพร่เสียงเพื่อให้บุคคลทั่วไปรับได้
โดยตรง 

“วิทยุโทรทัศน์” หมำยควำมว่ำ วิทยุคมนำคมที่แพร่ภำพและเสียงเพื่อให้บุคคลทั่วไปรับได้
โดยตรง 

“กิจกำรกระจำยเสียง” หมำยควำมว่ำ กิจกำรวิทยุกระจำยเสียงและกิจกำรกระจำยเสียง ซึ่ง
ให้บริกำรกำรส่งข่ำวสำรสำธำรณะหรือรำยกำรไปยังเคร่ืองรับที่สำมำรถรับฟังกำรให้บริกำรน้ัน ๆ ได้ ไม่ว่ำจะ
ส่งโดยผ่ำนระบบคลื่นควำมถี่  ระบบสำย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ำ หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหน่ึง 
หรือหลำยระบบรวมกัน หรือกิจกำรอื่นท ำนองเดียวกันที่ กสทช. ก ำหนดให้เป็นกิจกำรกระจำยเสียง 

“กิจกำรโทรทัศน์” หมำยควำมว่ำ กิจกำรวิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรทัศน์ซึ่งให้บริกำรกำร
ส่งข่ำวสำรสำธำรณะหรือรำยกำรไปยังเคร่ืองรับที่สำมำรถรับชมและฟังกำรให้บริกำรน้ัน ๆ ได้ ไม่ว่ำจะส่งโดย
ผ่ำนระบบคลื่นควำมถี่ ระบบสำย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ำ หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหน่ึง หรือ
หลำยระบบรวมกัน หรือกิจกำรอื่นท ำนองเดียวกันที่ กสทช. ก ำหนดให้เป็นกิจกำรโทรทัศน์ 

“กิจกำรวิทยุคมนำคม” หมำยควำมว่ำ กิจกำรซึ่งเป็นกำรรับและส่งเคร่ืองหมำย สัญญำณ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภำพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสำมำรถให้เข้ำใจควำมหมำยได้โดยระบบคลื่นควำมถี่ เพื่อ
ควำมมุ่งหมำยทำงโทรคมนำคมในกิจกำรใดกิจกำรหน่ึงโดยเฉพำะหรือเป็นกำรเฉพำะกิจที่มิใช่เป็นกำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมหรือกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำร
โทรทัศน์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 

“กิจกำรโทรคมนำคม” หมำยควำมว่ำ กิจกำรซึ่งให้บริกำรกำรส่ง กำรแพร่ หรือกำรรับ
เคร่ืองหมำย สัญญำณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภำพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสำมำรถให้เข้ำใจควำมหมำยได้โดย
ระบบคลื่นควำมถี่ ระบบสำย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ำ หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหน่ึง หรือหลำย
ระบบรวมกัน และรวมถึงกิจกำรซึ่งให้บริกำรดำวเทียมสื่อสำร หรือกิจกำรอื่นที่ กสทช. ก ำหนดให้เป็นกิจกำร
โทรคมนำคม แต่ไม่รวมถึงกิจกำรที่เป็นกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรวิทยุคมนำคม 

“ตำรำงก ำหนดคลื่ นควำมถี่ ”  หมำยควำมว่ ำ  กำรก ำหนดย่ ำนควำมถี่ วิ ทยุของ
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุคมนำคม โทรคมนำคม และกำรอื่นเพื่อใช้งำนภำยใต้เงื่อนไขที่ กสทช. 
ก ำหนด 

“แผนควำมถี่ วิ ทยุ ” หมำยควำมว่ำ  กำรก ำหนดช่อ งควำมถี่ วิทยุ ส ำหรับกิ จ ก ำร
วิทยุกระจำยเสียง กิจกำรวิทยุโทรทัศน์ กิจกำรวิทยุคมนำคม และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อใช้งำนภำยใต้
เงื่อนไขที่ กสทช. ก ำหนด 

“จัดสรรคลื่นควำมถี่” หมำยควำมว่ำ กำรอนุญำตให้สถำนีวิทยุกระจำยเสียง สถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ หรือสถำนีวิทยุคมนำคม ใช้ควำมถี่วิทยุหรือช่องควำมถี่วิทยุตำมตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่หรือแผน
ควำมถี่ วิทยุเพื่อใช้งำนภำยใต้เงื่อนไขที่ กสทช. ก ำหนด 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-136 

“สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม” หมำยควำมว่ำ สิทธิที่ประเทศไทยหรือหน่วยงำนของ
รัฐได้รับหรือมีอยู่ในกำรส่งดำวเทียมเข้ำสู่วงโคจรตำมข้อบังคับวิทยุของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ 

“ชุมชน” หมำยควำมว่ำ กลุ่มประชำชนที่มีพื้นที่อำศัยในแหล่งเดียวกันไม่ว่ำจะในเมือง หรือ
ในชนบท และให้หมำยควำมรวมถึงกลุ่มประชำชนที่มีควำมสนใจร่วมกันและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน  หรือ
สื่อสำรถึงกันได้ โดยมีผลประโยชน์ด้ำนสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ท ำกิจกรรมอันชอบด้วย
กฎหมำยและศีลธรรมร่วมกัน มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง มีกำรจัดกำรและกำรแสดงเจตนำแทนกลุ่มได้ 

“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และ
กิจกำรโทรคมนำคม เพื่อประโยชน์สำธำรณะ 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มี 8 หมวด 95 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล สรุปได้ดังน้ี 

หมวด 1 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (มำตรำ 6 - มำตรำ 34/5) ที่กล่ำวถึง  

(1) การจัดตั้ งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จ ำนวน 7 คน ซึ่งแต่งต้ังจำกผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม และมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง ด้ำนกิจกำรโทรทัศน์ ด้ำนกิจกำรโทรคมนำคม ด้ำนวิศวกรรม 
ด้ำนกฎหมำย ด้ำนเศรษฐศำสตร์ และด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภำพของประชำชน 
ด้ำนละ 1 คน โดยมีเลขำธิกำร กสทช. เป็นเลขำนุกำร กสทช. มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 6 ปี นับแต่วันที่
พระมหำกษัตริย์ทรงแต่งต้ังและให้ด ำรงต ำแหน่งได้เพียงวำระเดียว  ทั้งน้ี ประธำนกรรมกำร รองประธำน
กรรมกำร และกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่เต็มเวลำ ตำมอ ำนำจหน้ำที่  

- จัดท ำแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่  ตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติ แผน
แม่บทกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจกำรโทรคมนำคม แผนควำมถี่วิทยุ แผนกำร
บริหำรสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม และแผนเลขหมำยโทรคมนำคม และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน
ดังกล่ำว และต้องสอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- ก ำหนดกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ระหว่ำงคลื่นควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ กิจกำรวิทยุคมนำคม และกิจกำรโทรคมนำคม 

- ก ำหนดลักษณะและประเภทของกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคม 

- พิจำรณำอนุญำตและก ำกับดูแลกำรใช้คลื่นควำมถี่และเคร่ืองวิทยุคมนำคมในกำร
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม หรือในกิจกำรวิทยุคมนำคม และ
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำต เงื่อนไข หรือค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตดังกล่ำว  ในกำรน้ี 
กสทช. จะมอบหมำยให้ส ำนักงำน กสทช. เป็นผู้อนุญำตแทน กสทช. เฉพำะกำรอนุญำตในส่วนที่เกี่ยวกับ
เคร่ืองวิทยุคมนำคมตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กสทช. ก ำหนดก็ได้ 

- ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้คลื่นควำมถี่ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและปรำศจำกกำร
รบกวนซึ่งกันและกัน ทั้งในกิจกำรประเภทเดียวกันและระหว่ำงกิจกำรแต่ละประเภท 
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- พิจำรณำอนุญำตและก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
ธรรมและก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำต เงื่อนไข หรือค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตดังกล่ำว 

- พิจำรณำอนุญำตและก ำกับดูแลกำรใช้เลขหมำยโทรคมนำคม และก ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำต เงื่อนไข หรือค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตดังกล่ำว 

- ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรใช้หรือเชื่อมต่อ และหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
ก ำหนดอัตรำค่ำใช้หรือค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำยในกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคม ทั้งในกิจกำรประเภทเดียวกันและระหว่ำงกิจกำรแต่ละประเภท ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริกำร ผู้
ให้บริกำรและผู้ลงทุน หรือระหว่ำงผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม โดยค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญ 

- ก ำหนดโครงสร้ำงอัตรำค่ำธรรมเนียมและโครงสร้ำงอัตรำค่ำบริกำรในกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริกำรและผู้ให้บริกำรโดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญ 

- ก ำหนดมำตรฐำนและลักษณะพึงประสงค์ทำงด้ำนเทคนิคในกำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรโทรคมนำคม และในกิจกำรวิทยุคมนำคม 

- ก ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกันมิให้มีกำรกระท ำอันเป็นกำรผูกขำดหรือก่อให้เกิดควำม
ไม่เป็นธรรมในกำรแข่งขันในกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

- ก ำหนดมำตรกำรให้มีกำรกระจำยบริกำรด้ำนโทรคมนำคมให้ทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน 

- เรียกคืนคลื่นควำมถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ำ หรือน ำมำใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่ำยิ่งขึ้น ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรซึ่งจัดท ำขึ้น จำกผู้ที่ได้รับ
อนุญำตเพื่อน ำมำจัดสรรใหม่  ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ กสทช. ก ำหนด โดยเงื่อนไขดังกล่ำว
ต้องก ำหนดวิธีกำรทดแทน ชดใช้ หรือจ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นควำมถี่ โดยให้ค ำนึงถึงสิทธิ
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรถูกเรียกคืนคลื่นควำมถี่ในแต่ละกรณีด้วย 

- คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนมิให้ถูกเอำเปรียบจำกผู้ประกอบกิจกำรและ
คุ้มครองสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวและเสรีภำพของบุคคลในกำรสื่อสำรถึงกันโดยทำงโทรคมนำคมและส่งเสริม
สิทธิเสรีภำพและควำมเสมอภำคของประชำชนในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

- ด ำเนินกำรในฐำนะหน่วยงำนอ ำนวยกำรของรัฐที่มีอ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรสื่อสำร
ระหว่ำงประเทศกับสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ หรือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศอื่น รัฐบำลและ
หน่วยงำนต่ำงประเทศ ตำมที่อยู่ในหน้ำที่และอ ำนำจของ กสทช. หรือตำมที่รัฐบำลมอบหมำย รวมทั้ง
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรของรัฐเพื่อให้มีดำวเทียมหรือให้ได้มำซึ่งสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมและ
ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ  ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตำมแผนที่
จัดท ำขึ้นตำมอ ำนำจหน้ำที่ และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- ด ำเนินกำรให้ได้มำและรักษำไว้ซึ่งสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมอันเป็นสมบัติของ
ชำต ิและด ำเนินกำรให้มีกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชำติและประชำชน ในกรณีที่
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กำรรักษำสิทธิดังกล่ำวก่อให้เกิดภำระแก่รัฐเกินประโยชน์ที่จะได้รับ กสทช. อำจสละสิทธิดังกล่ำวได้ตำมที่
ก ำหนดในแผนกำรบริหำรสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม และให้รำยงำนคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งประกำศ
เหตุผลโดยละเอียดให้ประชำชนทรำบ ในกำรด ำเนินกำรให้มีกำรใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมดังกล่ำว 
ให้ กสทช. มีอ ำนำจก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรอนุญำตค่ำธรรมเนียมและกำรยกเว้น
ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำต รวมถึงค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องที่ผู้ขอรับอนุญำตหรือผู้ รับ
อนุญำต แล้วแต่กรณี จะต้องรับภำระโดยค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตดังกล่ำวเมื่อหักค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุญำตแล้ว
เหลือเท่ำใดให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 

- พิจำรณำอนุญำตและก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี  โดยใช้
ช่องสัญญำณดำวเทียมต่ำงชำติ และก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำต  เงื่อนไข และ
ค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตดังกล่ำว 

- วินิจฉัยและแก้ไขปัญหำกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่มีกำรรบกวนซึ่งกันและกัน 

- ติดตำมตรวจสอบและให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม 

- ก ำหนดลักษณะกำรควบรวม กำรครองสิทธิข้ำมสื่อ หรือกำรครอบง ำกิจกำรกระจำย
เสียงและกิจกำรโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นควำมถี่ ระหว่ำงสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นกำร
ขัดขวำงเสรีภำพในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรหรือปิดกั้นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำยของประชำชน 

- ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้ รับใบอนุญำต ผู้ผลิตรำยกำร และผู้ประกอบวิชำชีพ
สื่อสำรมวลชนที่เกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่ำง ๆ  เพื่อท ำหน้ำที่
จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมของกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพและกำรควบคุมกำรประกอบอำชีพหรือ
วิชำชีพกันเองภำยใต้มำตรฐำนทำงจริยธรรม 

- ออกระเบียบหรือประกำศต่ำง ๆ 

- อนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงำน กสทช. รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเข้ำกองทุน 

- พิจำรณำและให้ควำมเห็ นชอบเกี่ย วกับกำร จัดสรรเงิ นกองทุ นตำม ที่ คณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุนเสนอ ให้ข้อมูลและร่วมด ำเนินกำรในกำรเจรจำหรือท ำควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่ง
รำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรบริหำรคลื่น
ควำมถี่ กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรโทรคมนำคม หรือกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของ กสทช. และผู้ประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตจำก 
กสทช.  ทั้งน้ี ในส่วนที่เกี่ยวกับดิจิทัลตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติร้อง
ขอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์และจัดท ำนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

- เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมำยหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นควำมถี่ กิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

- ออกระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งอันเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ กสทช. 
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- ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่น 

- กำรก ำหนดลักษณะกำรควบรวม กำรครองสิทธิข้ำมสื่อหรือกำรครอบง ำ ให้ กสทช. รับ
ฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนและผู้เกี่ยวข้องประกอบ ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และกฎหมำยว่ำ
ด้วยวิทยุคมนำคม 

นอกจำกน้ัน กสทช. ต้องมีหน้ำที่เพิ่มเติม อำทิ  

- จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนทั่วไปเพื่อน ำควำม
คิดเห็นที่ได้มำประกอบกำรพิจำรณำก่อนออกระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่ง เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกำรประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมที่มีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไปและเกี่ยวข้องกับ
กำรแข่งขันในกำรประกอบกิจกำรหรือมีผลกระทบต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  โดยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมเป็นมำ เหตุผล ควำมจ ำเป็น และสรุปสำระส ำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะรับฟังควำมคิดเห็น ตลอดจนประเด็น
ที่ต้องกำรรับฟังควำมคิดเห็น ทั้งน้ี ระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เว้นแต่ในกรณีมี
เหตุฉุกเฉินหรือมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน กสทช. อำจก ำหนดระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็นให้น้อยกว่ำ
ระยะเวลำที่ก ำหนดได้ 

- จัดท ำบันทึกสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่ประกอบด้วยควำมคิดเห็นที่ได้รับมติหรือ
ผลกำรพิจำรณำของ กสทช. ที่มีต่อควำมคิดเห็นดังกล่ำว พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรต่อไป 
และเผยแพร่บันทึกดังกล่ำวในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส ำนักงำน กสทช. 

- ก ำหนดอัตรำค่ำใช้หรือค่ำเชื่อมต่อโครงข่ำย ค่ำธรรมเนียมใด ๆ หรือค่ำบริกำรในกำร
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมตำมพระรำชบัญญัติน้ีและตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม ให้ กสทช. ค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะและภำระของผู้บริโภคควำมสอดคล้องกับต้นทุนกำร
ให้บริกำร ควำมคุ้มค่ำ และกำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพด้วย 

- ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กสทช. คณะกรรมกำรอื่น และคณะอนุกรรมกำรที่จัดต้ังขึ้น
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ตลอดจนเลขำธิกำร กสทช. และพนักงำนของส ำนักงำน กสทช. เกี่ยวกับกำรพิจำรณำค ำ
ขอหรือค ำร้องเรียนที่ประชำชนยื่นตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือสัญญำที่ กสทช. หรือ
ส ำนักงำน กสทช. ท ำกับเอกชน หำกกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือสัญญำดังกล่ำวมิได้ก ำหนด
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรไว้โดยเฉพำะให้ กสทช. ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จและประกำศให้
ประชำชนทรำบโดยทั่วไป เรื่องใดที่มิได้ก ำหนดระยะเวลำไว้ จะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเวลำไม่เกิน 
15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

- ในกรณีที่  กสทช. คณะกรรมกำรอื่น  และคณะอนุกรรมกำรที่ จัด ต้ังขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติน้ี เลขำธิกำร กสทช. หรือพนักงำนของส ำนักงำน กสทช. ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนดโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร หำกก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลใด ให้ส ำนักงำน กสทช. รับผิดชดใช้ควำมเสียหำย
ให้แก่บุคคลน้ัน และให้เรียกเงินชดใช้คืนจำก กสทช. คณะกรรมกำรอื่น และคณะอนุกรรมกำรที่จัดต้ังขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติน้ี เลขำธิกำร กสทช. หรือพนักงำนของส ำนักงำน กสทช. ผู้เป็นต้นเหตุแห่งควำมล่ำช้ำน้ัน 
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แล้วแต่กรณี หำกควำมเสียหำยน้ันเกิดจำกกำรกระท ำหรืองดเว้นกำรกระท ำด้วยควำมจงใจหรือประมำท
เลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง 

- ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม มิให้มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ  ในประกำรที่น่ำจะเป็นกำรเอำเปรียบผู้บริโภค ทั้งน้ี กสทช. 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรขึ้นสองคณะ ประกอบด้วยผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์อันเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กสทช. ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์ และในกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกิจกำรโทรคมนำคมโดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำและเสนอ
ควำมเห็นเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนและปฏิบัติหน้ำที่อื่น ทั้งน้ี ตำมที่ กสทช. ก ำหนด และในกรณีที่ผู้ประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ หรือกิจกำรโทรคมนำคม ด ำเนินกำรใด ๆ ในประกำรที่น่ำจะเป็น 
กำรเอำเปรียบผู้บริโภค โดยอำศัยกำรใช้เครือข่ำยหรือกำรโฆษณำอันมีลักษณะเป็นกำรค้ำก ำไรเกินควร หรือ
ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญ ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดตำมหลักเกณฑ์ที่  กสทช. ก ำหนด ให้ กสทช. มีอ ำนำจ 
สั่งระงับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ 

- ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริกำรโทรคมนำคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิในควำมเป็นส่วนตัว และเสรีภำพในกำรสื่อสำรถึงกันโดยทำงโทรคมนำคม ในกรณีที่มีกำรกระท ำควำมผิด
โดยกำรดักรับไว้ ใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อควำมข่ำวสำรหรือข้อมูลอื่นใดที่มีกำรสื่อสำรทำงโทรคมนำคมโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ถือว่ำ กสทช. เป็นผู้เสียหำยตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ และในกรณี
ที่ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเป็นผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรค  2 หรือรู้ว่ำมีกำรกระท ำ
ควำมผิดตำมวรรค 2 แต่เพิกเฉยหรือไม่ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยภำยในเวลำอันสมควร ให้ กสทช. มีอ ำนำจสั่ง
พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมได้ 

- จัดเลขหมำยโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชำติให้แก่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เพื่อประโยชน์ใน
กำรรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉินให้
เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ วิธีกำรบริหำรและกำรประสำนงำนส ำหรับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
เลขหมำยโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชำติให้เป็นไปตำมระเบียบที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติก ำหนดโดยควำมเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ในกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมจะเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรใด ๆ จำกผู้แจ้งมิได้ ผู้รับแจ้งและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน สำมำรถ
เข้ำถึงหรือเปิดเผยพิกัดต ำแหน่งหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งหรือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน โดยไม่มีควำมผิด ทั้งน้ี 
เฉพำะเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรช่วยเหลือหรือระงับเหตุฉุกเฉิน หรือเพื่อตรวจสอบผู้กระท ำควำมผิด
ตำมหมวดน้ี และถ้ำผู้ใดใช้หรือเรียกเลขหมำยโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชำติโดยไม่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีพฤติกรรมอัน
เป็นกำรก่อกวนกำรปฏิบัติงำนของผู้รับแจ้งต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(2) การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. ประกอบด้วย ตุลำกำรศำล
รัฐธรรมนูญซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 1 คน ผู้พิพำกษำในศำลฎีกำ
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้พิพำกษำศำลฎีกำหรือผู้พิพำกษำอำวุโสซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้พิพำกษำ
ศำลฎีกำซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ จ ำนวน 1 คน ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับ
คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุด จ ำนวน 1 คน กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จ ำนวน 
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1 คน กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน จ ำนวน 1 คน 
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมผู้ตรวจกำรแผ่นดิน จ ำนวน 1 คน และผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรสรรหำเลือกกรรมกำรสรรหำคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำ โดยมี
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำท ำหน้ำที่เป็นหน่วยธุรกำรในกำรด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำร  

หมวด 2 การก ากับดูแลการประกอบกิจการ  (มำตรำ 35 - มำตรำ 47) ที่กล่ำวถึง  

(1) ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นควำมถี่เพื่อประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ หรือ
กิจกำรโทรคมนำคม ต้องได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติน้ี ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ กสทช. 
ประกำศก ำหนดทั้งในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถิ่น โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ และกำร
อนุญำตให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคลื่นควำมถี่ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกำศ
ก ำหนด 

(2) กสทช. อำจอนุญำตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่ำนควำมถี่หรือช่องควำมถี่จำกคลื่น
ควำมถี่ที่ได้อนุญำตไว้แล้วน้ันได้ แต่ต้องไม่เป็นกำรรบกวนกำรใช้ประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญำต และต้อง
ประกำศเงื่อนไขดังกล่ำวให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และค่ำธรรมเนียมในกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ในย่ำนควำมถี่หรือช่องควำมถี่  ให้เป็นไปตำมที่ กสทช. 
ประกำศก ำหนด 

(3) เงินรำยได้ที่ได้จำกกำรประมูลคลื่นควำมถี่เมื่อหักค่ำใช้จ่ำยในกำรประมูล และเงินที่ต้อง
น ำส่งเข้ำกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแล้วเหลือเท่ำใดให้น ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน 

(4) กสทช. อำจอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่โดยวิธีกำรอื่นนอกจำกกำรประมูล  ได้แก่ คลื่น
ควำมถี่ที่มีเพียงพอต่อกำรใช้งำน คลื่นควำมถี่ที่ กสทช. ประกำศก ำหนดให้น ำไปใช้ในกิจกำรเพื่อบริกำร
สำธำรณะ ควำมมั่นคงของรัฐ หรือกิจกำรอื่นที่ไม่แสวงหำก ำไร ภำยใต้หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำร
อนุญำตตำมที่ กสทช. ประกำศก ำหนด 

(5) ให้ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ยื่นค ำขออนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือ
กิจกำรโทรทัศน์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  หรือกิจกำร
โทรคมนำคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ที่สำมำรถใช้คลื่นควำมถี่ดังกล่ำวประกอบ
กิจกำรได้ตำมที่ก ำหนดในประกำศต่อ กสทช. ภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแต่วันได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่น
ควำมถี่ ทั้งน้ี ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่อำจยื่นค ำขออนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำร
โทรทัศน์ หรือกิจกำรโทรคมนำคมที่สำมำรถใช้คลื่นควำมถี่น้ันประกอบกิจกำรตำมที่ก ำหนดในประกำศเพิ่มเติม 

(6) เมื่อ กสทช. อนุญำตให้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ หรือกิจกำร
โทรคมนำคมแล้ว ให้ถือว่ำได้รับอนุญำตให้มีและใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคมและต้ังสถำนีวิทยุคมนำคมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวิทยุคมนำคมด้วย ทั้งน้ี เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับเคร่ืองวิทยุคมนำคมที่ระบุไว้ในค ำขออนุญำต 

(7) กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ที่ก่อให้เกิดหรืออำจเกิดกำรรบกวนคลื่นควำมถี่ที่ได้ รับ
อนุญำตอยู่ก่อนแล้วจะกระท ำมิได้ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำเกิดกำรรบกวนของคลื่นควำมถี่ใด ๆ อันเป็นผลจำกกำร
ละเมิดกฎหมำย กสทช. ต้องด ำเนินกำรระงับกำรรบกวนน้ันโดยเร็ว 
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(8) ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
หรือกิจกำรโทรคมนำคมต้องประกอบกิจกำรด้วยตนเอง จะมอบกำรบริหำรจัดกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนหรือ
ยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ ำนำจประกอบกิจกำรแทนมิได้ 

(9) กำรให้บุคคลอื่นเช่ำเวลำด ำเนินรำยกำรบำงช่วงเวลำส ำหรับกำรประกอบกิจกำรกระจำย
เสียง หรือกิจกำรโทรทัศน์ให้กระท ำได้ แต่ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกำศ
ก ำหนด 

(10) ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
หรือกิจกำรโทรคมนำคมต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตและค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต  ซึ่งต้องช ำระเมื่อ
ได้รับใบอนุญำตตำมที่  กสทช. ประกำศก ำหนดและให้ถือว่ำเงินที่ได้จำกกำรประมูลเป็นค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต รวมถึงหน่วยงำนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทัศน์ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ต้องเสียค่ำธรรมเนียมด้วย แต่ กสทช. จะลดหย่อนให้ตำมที่
เห็นสมควรโดยค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจกำรของหน่วยงำนน้ัน 

(11) ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เป็นสิทธิเฉพำะตัวจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญำต
จำก กสทช. และเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอน ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรโอน
ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่  ให้เป็นไปตำมที่ กสทช. ประกำศก ำหนด และเมื่อ กสทช. อนุญำตให้มีกำรโอน
ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่แล้ว ให้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ หรือกิจกำร
โทรคมนำคมที่ใช้คลื่นควำมถี่น้ันของผู้โอนสิ้นสุดลง และให้ กสทช. ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ หรือกิจกำรโทรคมนำคม แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้รับโอนตำมลักษณะ ประเภท และขอบเขต
ของใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ หรือกิจกำรโทรคมนำคมของผู้โอนดังกล่ำว 

(12) ผู้ได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ที่ไม่ขออนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือ
กิจกำรโทรทัศน์ตำมกฎหมำย ไม่ประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ หรือกิจกำรโทรคมนำคม 
ที่สำมำรถใช้คลื่นควำมถี่น้ันประกอบกิจกำรตำมที่ตนได้รับใบอนุญำตภำยในระยะเวลำที่  กสทช. ก ำหนด หรือ
น ำคลื่นควำมถี่ไปใช้ในกิจกำรนอกวัตถุประสงค์ หรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรประกอบกิจกำรที่ใช้คลื่นควำมถี่  
หรือกระท ำกำรอันมีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนด กสทช. จะด ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรแก้ไขให้ถูกต้องหรือมี
ค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่น้ันทั้งหมดหรือบำงส่วน 

(13) ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ หรือกิจกำรโทรคมนำคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำต และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรรำยปีตำมอัตรำที่ กสทช. ประกำศก ำหนดในอัตรำรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของรำยได้ก่อนหัก
ค่ำใช้จ่ำยของผู้รับใบอนุญำต และให้น ำส่งเป็นรำยได้ของส ำนักงำน กสทช. ทั้งน้ี หน่วยงำนที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 
ต้องเสียค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวด้วย แต่ กสทช. จะลดหย่อนให้ตำมที่เห็นสมควร โดยค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของ
กิจกำรของหน่วยงำนน้ัน 

(14) เพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมรำยกำรวิทยุและรำยกำรโทรทัศน์ที่มีเน้ือหำสร้ำงสรรค์
สังคมหรือรำยกำรส ำหรับเด็กและเยำวชน กสทช. ก ำหนดเงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง
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หรือกิจกำรโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นควำมถี่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 
ให้ผู้รับใบอนุญำตต้องจัดเวลำให้รำยกำรดังกล่ำวได้ออกอำกำศในช่วงเวลำที่เหมำะสมส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย  

หมวด 3 แนวทางการจัดท าแผน (มาตรา 48 - มาตรา 51) ที่กล่ำวถึง กำรจัดท ำ 
แผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่  แผนกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำร (แผนแม่บทกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจกำรโทรคมนำคม) และแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดย
ทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม โดยสรุปได้ดังน้ี 

(1) แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นในกำร
อนุญำตและกำรด ำเนินกิจกำรทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้คลื่นควำมถี่  โดยมีรำยกำรต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
รำยละเอียดเกี่ยวกับตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่ทั้งหมดที่ประเทศไทยสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ แนวทำงกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับคลื่นควำมถี่ระหว่ำงประเทศ รำยละเอียดเกี่ยวกับคลื่นควำมถี่ที่ก ำหนดให้ใช้ในกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์กิจกำรโทรคมนำคม และกิจกำรอื่น และแนวทำงในกำรคืนคลื่นควำมถี่เพื่อ
น ำไปจัดสรรใหม่หรือกำรปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถี่  ทั้งน้ี กสทช. ต้องจัดให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ และต้องปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่ำว รวมทั้ง ต้องจัดให้มี
กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนผู้ประกอบกิจกำรที่ใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่  และหน่วยงำนของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้วย โดยต้องมีระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็นไม่น้อย
กว่ำ 30 วัน และกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ให้ค ำนึงถึงกำรใช้งำนด้ำนควำมมั่นคงของรัฐตำม
ควำมจ ำเป็น 

(2) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และแผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม ระยะ 5 ป ีเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่น
ควำมถี่ และอย่ำงน้อยต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำและกำรส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรมระหว่ำงผู้
ประกอบกิจกำร แนวทำงกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่และกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำร  โดยค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและมลภำวะสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้คลื่นควำมถี่  
ส ำหรับในส่วนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ต้องจัดให้มีกำรใช้คลื่นควำมถี่เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
หรือส ำหรับภำคประชำชนรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของควำมสำมำรถในกำรส่งสัญญำณที่จะ
อนุญำตในแต่ละคร้ัง แต่ถ้ำเมื่อพ้นก ำหนด 3 ปี กสทช. มีสิทธิในกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ไปใช้เพื่อกิจกำร
ประเภทอื่นจะเกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภำพสูงกว่ำ แต่จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่
จัดให้เพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือส ำหรับภำคประชำชน ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้สัดส่วนลดลง 
ให้ กสทช. จัดให้มีคลื่นควำมถี่ตำมสัดส่วนดังกล่ำวโดยเร็วตำมหลักเกณฑ์ที่  กสทช. ประกำศก ำหนด และ
ส ำหรับประชำชน ผู้ประกอบกิจกำร หรือหน่วยงำนของรัฐที่เห็นว่ำแผนแม่บทที่  กสทช. ก ำหนดขัดต่อ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครอง โดยให้ถือว่ำแผนแม่บท
ดังกล่ำวเป็นกฎตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง  และให้ศำลปกครอง
พิจำรณำพิพำกษำให้แล้วเสร็จภำยใน 120 วันนับแต่วันยื่นฟ้องคดี 

(3) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม  เพื่อ
ประโยชน์ในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม กสทช. ต้องก ำหนดแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและ
บริกำรเพื่อสังคม โดยกำรหำรือกับหน่วยงำนของรัฐอื่นที่ เกี่ยวข้องโดยต้องสอดคล้องกับนโยบำยที่
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คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภำ ที่อย่ำงน้อยจะต้องก ำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำร พร้อมทั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ทั้งน้ี กสทช. จะประกำศ
ก ำหนดจ ำนวนค่ำใช้จ่ำยที่จะเรียกเก็บจำกผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมน ำคมเพื่อน ำไปใช้
ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมตำมวรรคหน่ึง โดยค ำนึงถึงรำยได้ที่ผู้ได้รับใบอนุญำตได้รับ
จำกกำรให้บริกำรโทรคมนำคม และประกำศก ำหนดจ ำนวนเงินจำกกองทุนที่จะน ำมำสนับสนุนผู้ไ ด้ รับ
ใบอนุญำตเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรจัดให้มีบริกำรดังกล่ำวได้ โดยมอบหมำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติด ำเนินกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนแทนได้  

(4) แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ในกำรด ำเนินกำรให้ได้มำและ
รักษำไว้ซึ่งสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมและกำรสละสิทธิ กสทช. จะจัดท ำแผนกำรบริหำรสิทธิในกำรเข้ำ
ใช้วงโคจรดำวเทียมเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย
กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งนโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวกับสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม  
โดยในกำรจัดท ำแผนดังกล่ำว กสทช. ต้องหำรือร่วมกับหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง และอย่ำงน้อยต้องมี
รำยกำรได้แก่ รำยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียมทั้งหมดที่ประเทศไทยสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้ แนวทำงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ได้มำและรักษำไว้ซึ่งสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม  
เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน แนวทำงในกำรสละสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม 
กรณีที่กำรรักษำสิทธิดังกล่ำวก่อให้เกิดภำระแก่รัฐเกินประโยชน์ที่จะได้รับ และแนวทำงในกำรอนุญำตให้มีกำร
ใช้สิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม 

นอกจำกน้ัน เพื่อส่งเสริมให้ภำคประชำชนได้ใช้คลื่นควำมถี่ตำมสัดส่วนที่ก ำหนดไว้ กสทช. 
จะก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรส่งเสริมชุมชนที่มีควำมพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในกำรขอรับ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ประเภทบริกำรชุมชน กำรหำรำยได้ และกำร
สนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนที่มีคุณภำพ โดยให้รับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน และหน่วยงำน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รำยได้ของผู้ประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนต้องเป็นรำยได้จำกกำรบริจำค กำร
อุดหนุนสถำนีหรือรำยได้ทำงอื่นซึ่งมิใช่กำรโฆษณำหรือกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์  
ทั้งน้ี กำรสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนที่มีคุณภำพต้องเป็นกำรอุดหนุนกำรด ำเนินกำรของสถำนีมิใช่
เป็นกำรสนับสนุนรำยกำรใดโดยเฉพำะ และมีสัดส่วนไม่เกินกึ่งหน่ึงของรำยได้ทั้งหมดของผู้ประกอบกิจกำร
บริกำรชุมชน รวมทั้งต้องจัดให้มีกำรประเมินผลคุณภำพกำรให้บริกำรและประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ ำยเงินที่
ได้รับกำรอุดหนุนเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรเงินอุดหนุนในแต่ละครำว 

หมวด 4 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (มำตรำ 52 - มำตรำ 55) ที่กล่ำวถึง กำรจัดต้ัง “กองทุนวิจัยและ
พัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อประโยชน์สำธำรณะ” ขึ้นใน
ส ำนักงำน กสทช. ส ำหรับให้บริกำรกระจำยไปยังประชำชนอย่ำงทั่วถึง  ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ และกำร
พัฒนำทรัพยำกรสื่อสำร รวมถึงกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับควำมเป็นธรรม ดังน้ี 

(1) วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง  ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจกำร
บริกำรชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรสื่อสำร กำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรรู้เท่ำทันสื่อเทคโนโลยีด้ำนกำรใช้คลื่น
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ควำมถี่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ หรือผู้ด้อยโอกำส 
ตลอดจนอุตสำหกรรมโทรคมนำคม และอุตสำหกรรมต่อเน่ือง ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรโทรคมนำคม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนกำรด ำเนินกำร
ขององค์กรซึ่งท ำหน้ำที่จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมของกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุน
พัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์  และ
สนับสนุนกำรใช้คลื่นควำมถี่ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ที่มีผู้ได้รับ
อนุญำตไป เพื่อน ำมำจัดสรรใหม่และสนับสนุนกำรทดแทน ชดใช้ หรือจ่ำยค่ำตอบแทนกำรถูกเรียกคืนคลื่น
ควำมถี่  ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรใช้คลื่นควำมถี่ 

(2) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธำน กสทช. เป็น
ประธำนกรรมกำร ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลำโหม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำ 
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ อธิบดีกรมบัญชีกลำง และผู้อ ำนวยกำรศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 2 คน  
ซึ่งกรรมกำรข้ำงต้นเป็นผู้คัดเลือก โดยมีเลขำธิกำร กสทช. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และพนักงำนของ
ส ำนักงำน กสทช. เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรกองทุนและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
จัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ต่อ กสทช. เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ในกรณีที่ กสทช. มี
ควำมเห็นแตกต่ำงจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน กสทช. ต้องให้เหตุผลประกอบกำรพิจำรณำไว้ด้วย ทั้งน้ี 
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนต้องเปิดเผยรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดสรรเงินกองทุน และกำรด ำเนินกำรตำม
วรรคหน่ึงให้ประชำชนทรำบผ่ำนทำงสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำน กสทช. โดยต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้ที่ขอและผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรเงินจำกกองทุนและจ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรจัดสรรทั้งหมดด้วย 

หมวด 5 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (มำตรำ 56 - มำตรำ 69) ที่กล่ำวถึง กำรจัดต้ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เป็นหน่วยงำนของรัฐมีสถำนะเป็นนิติบุคคล 
โดยมีเลขำธิกำร กสทช. ขึ้นตรงต่อประธำนกรรมกำรรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน กสทช. และเป็น
ผู้บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน กสทช. ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนฯ ดังน้ี 

(1) รับผิดชอบในกำรรับและจ่ำยเงินรำยได้ของส ำนักงำน กสทช. 

(2) จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของส ำนักงำน กสทช. เพื่อเสนอ กสทช. อนุมัติ  
ที่หมำยควำมรวมถึงรำยจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กสทช. คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และส ำนักงำน กสทช.  

(3) ตรวจสอบและติดตำมกำรใช้คลื่นควำมถี่ 

(4) รับและพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้คลื่นควำมถี่ กำรประกอบกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหำหรือเสนอควำมเห็นต่อ กสทช. 
เพื่อพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก ำหนด 
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(5) ศึกษำรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นควำมถี่ กำรใช้คลื่นควำมถี่ กำรประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 

(6) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กสทช. และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง (กสท. และ กทค.) และ
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 

(7) ปฏิบัติกำรอื่นตำมที่ กสทช. กสท. และ กทค. มอบหมำย 

ในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ก่อนที่ส ำนักงำน กสทช. จะเสนอ กสทช. อนุมัติ 
ให้ส ำนักงำน กสทช. เสนอร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น และให้ส ำนักงำน กสทช. พิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุง ร่ำง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีดังกล่ำว เว้นแต่งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในส่วนของคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้ส ำนักงำน กสทช. เสนอไปยังคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อด ำเนินกำรแก้ไขหรือปรับปรุง ในกรณีที่ ส ำนักงำน กสทช. หรือคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน แล้วแต่กรณี ไม่เห็นด้วยกับควำมเห็นของคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ให้ส ำนักงำน กสทช. เสนอร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีดังกล่ำวพร้อมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติต่อ กสทช. เพื่อพิจำรณำต่อไป 

ทั้งน้ี ส ำนักงำน กสทช. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ กสทช. และส ำนักงำน 
กสทช. ให้ประชำชนทรำบทำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ หรือวิธีกำรอื่นที่เห็นสมควรโดยอย่ำงน้อยต้อง
เปิดเผยข้อมูล ใบอนุญำตประกอบกิจกำรของผู้ได้รับใบอนุญำตทุกรำย พร้อมทั้งเงื่อนไขที่ก ำหนด รำยได้ของ
ส ำนักงำน กสทช. เป็นรำยเดือนโดยสรุป รำยจ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินงำนของ กสทช. และส ำนักงำน กสทช. 
เป็นรำยเดือนโดยสรุป รำยละเอียดของอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำร จ ำนวนคณะอนุกรรมกำรและอัตรำ
ค่ำตอบแทนของอนุกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และอัตรำค่ำตอบแทนที่ปรึกษำที่  กสทช. แต่งต้ังเป็นรำยบุคคล 
ผลกำรศึกษำวิจัยและผลงำนอื่น ๆ ที่ว่ำจ้ำงให้หน่วยงำนภำยนอกด ำเนินกำร รำยกำรเร่ืองร้องเรียน ควำม
คืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนของผู้บริโภคและผู้รับใบอนุญำตและจ ำนวนเร่ืองที่ยังค้ำงพิจำรณำ 
และรำยละเอียดของผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำน กสทช. และสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด 6 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการและการบริหารงาน  
(มำตรำ 70 -มำตรำ 73) ที่กล่ำวถึง กำรจัดต้ัง “คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน” 
ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร 1 คน และกรรมกำรอื่นอีกจ ำนวน 4 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีผลงำนหรือมี
ควำมรู้ และมีควำมเชี่ยวชำญหรือประสบกำรณ์ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง  จ ำนวน 1 คน และด้ำนกิจกำร
โทรทัศน์ จ ำนวน 1 คน  เป็นผู้ที่มีผลงำนหรือมีควำมรู้ และมีควำมเชี่ยวชำญหรือประสบกำรณ์ด้ำนกิจกำร
โทรคมนำคม จ ำนวน 1 คน เป็นผู้ที่มีผลงำนและประสบกำรณ์ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค จ ำนวน 1 คน และ
เป็นผู้ที่มีผลงำนและประสบกำรณ์ด้ำนกำรส่งเสริมสิทธิและเสรีภำพของประชำชน จ ำนวน 1 คน ทั้งน้ี  
กำรคัดเลือกด ำเนินกำรโดยวุฒิสภำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ประธำนวุฒิสภำก ำหนด มีอ ำนำจหน้ำที่
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรงำนของ กสทช. กสท. กทค. ส ำนักงำน 
กสทช. และเลขำธิกำร กสทช. ที่ต้องอยู่บนพื้นฐำนข้อเท็จจริงและข้อมูลต่ำง ๆ และต้องมีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบ โดยคณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้หน่วยงำนหรือองค์กรที่มีควำม
เชี่ยวชำญเป็นผู้รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ และประเมินผลเพื่อประโยชน์ในกำรจัดท ำรำยงำน แล้วแจ้งผลให้ 
กสทช. ทรำบภำยใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช. น ำรำยงำนดังกล่ำวเสนอต่อรัฐสภำพร้อม
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของ กสทช. และเปิดเผยรำยงำนดังกล่ำวให้ประชำชนทรำบทำงระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศของส ำนักงำน กสทช. หรือวิธีกำรอื่นที่เห็นสมควร รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลดังกล่ำว อย่ำงน้อยจะต้องมีเน้ือหำ ประกอบด้วย 

(1) ผลกำรปฏิบัติงำนของ กสทช. กสท. กทค. ส ำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร กสทช. 

(2) รำยงำนข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจำกกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กสทช. ในส่วนที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล พร้อมทั้งควำมเห็น
และข้อเสนอแนะ 

(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยงำนประจ ำปีที่ กสทช. ได้จัดท ำขึ้น 

(4) เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควรรำยงำนให้ กสทช. รัฐสภำ หรือประชำชนทรำบ 

ทั้งน้ี กสทช. กสท. กทค. ส ำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร กสทช. ต้องให้ควำมร่วมมือและ
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่ร้องขอ 

หมวด 7 ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภา  (มำตรำ 74 - มำตรำ 76) ที่กล่ำวถึง  
กำรด ำเนินกำรของ กสทช. ที่ต้องสอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และก ำหนดหน้ำที่ต้องปฎิบัติร่วมกับรัฐบำล รวมทั้งกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปีในด้ำนกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม แล้วแต่
กรณี ซึ่งต้องแสดงรำยละเอียดแผนงำนและผลกำรปฏิบัติงำน รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรบริหำรคลื่นควำมถี่   
กำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม แล้วแต่
กรณี และแผนกำรด ำเนินงำนในระยะต่อไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำภำยใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี และเปิดเผยให้ประชำชนทรำบ 

หมวด 8 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 76/1 มำตรำ 79) ที่กล่ำวถึง บทลงโทษกรณีที่มีกำรไม่
ปฏิบัติหรือฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติ ได้แก่  

- กสทช. ที่พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรและไปเป็นผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน หรือด ำรงต ำแหน่งใดใน
บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ประกอบธุรกิจด้ำนกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์ หรือ
กิจกำรโทรคมนำคม เว้นแต่จะได้พ้นจำกต ำแหน่งมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  2 ปี ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน  
1 ล้ำนบำท 

- ผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ หรือกิจกำรโทรคมนำคมผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม
ค ำสั่งที่ให้ระงับกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรเอำเปรียบผู้บริโภค โดยอำศัยกำรใช้เครือข่ำยหรือกำรโฆษณำที่มี
ลักษณะค้ำก ำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใด ให้ กสทช. มีอ ำนำจปรับทำง
ปกครองไม่เกิน 5 ล้ำนบำท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 แสนบำทตลอดเวลำที่ยังมิได้ปฏิบัติตำมค ำสั่ง 

- ผู้ใดใช้คลื่นควำมถี่เพื่อกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ หรือกิจกำรโทรคมนำคม โดย
ไม่ได้รับอนุญำต ต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดตำมมำตรำ 66 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 หรือตำมมำตรำ 67 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 แล้วแต่กรณี 
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- พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กสทช. หรือผู้ซึ่งใช้อ ำนำจของ กสทช. ที่รู้หรือได้รับแจ้งจำกบุคคลใดว่ำ
มีกำรใช้คลื่นควำมถี่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี  หำกมิได้ด ำเนินกำรบังคับกำรให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี และกำรกระท ำหรืองดเว้นกำรกระท ำน้ันไม่เป็นควำมผิด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่
เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล (มำตรำ 80 - มำตรำ 95) ที่กล่ำวถึง 

(1) กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดเดิมก่อนกฎหมำยบังคับใช้  หรืออยู่ระหว่ำงกำร
แต่งต้ังกรรมกำร ให้ปฏิบัติหน้ำที่เท่ำที่จ ำเป็นไปพลำงก่อน  

(2) เมื่อมีกำรแต่งต้ัง กสทช. แล้ว ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐหรือบุคคลใด
ที่ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่หรือใช้คลื่นควำมถี่เพื่อกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม อยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ มีหน้ำที่แจ้งรำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่  
รวมทั้งเหตุแห่งควำมจ ำเป็นในกำรถือครองคลื่นควำมถี่ต่อ กสทช. ตำมหลักเกณฑ์ และระยะเวลำที่ กสทช. 
ก ำหนด นอกจำกน้ัน ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนของรัฐแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรอนุญำต 
สัมปทำน หรือสัญญำ รวมถึงอำยุสัญญำและค่ำสัมปทำนหรือค่ำตอบแทนต่ำง ๆ  ตำมกำรอนุญำต สัมปทำน 
หรือสัญญำน้ันต่อ กสทช. ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ กสทช. ก ำหนด และให้ กสทช. ตรวจสอบควำมชอบ
ด้วยกฎหมำยของกำรอนุญำต สัมปทำนหรือสัญญำน้ัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและผลกำรตรวจสอบให้
สำธำรณชนทรำบ 

(3) ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่หรือใช้คลื่นควำมถี่เพื่อกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือ
กิจกำรโทรทัศน์ที่ชอบด้วยกฎหมำยอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับและได้ปฏิบัติแล้ว  ให้ถือว่ำได้รับ
อนุญำตจำก กสทช. ตำมพระรำชบัญญัติน้ี และให้ กสทช. ก ำกับดูแลให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่หรือใช้คลื่น
ควำมถี่น้ันปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี กฎหมำยอื่น และตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก ำหนด จนกว่ำจะถึง
ก ำหนดที่ต้องคืนคลื่นควำมถี่ ยกเว้นกรณีส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่น ำคลื่นควำมถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่น
ประกอบกิจกำรโดยกำรอนุญำต สัมปทำน หรือตำมสัญญำที่ชอบด้วยกฎหมำย และให้ผู้ได้รับอนุญำต 
สัมปทำน หรือสัญญำประกอบกิจกำรต่อไปได้เฉพำะในช่วงระยะเวลำที่ เหลืออยู่ตำมกำรอนุญำต สัมปทำน 
หรือตำมสัญญำน้ัน 

(4) กสทช. ก ำหนดระยะเวลำที่แน่นอนในกำรให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่หรือใช้คลื่น
ควำมถี่คืนคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวเพื่อน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถี่ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผน
แม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะและควำมจ ำเป็นของกำรประกอบกิจกำรและ
กำรใช้คลื่นควำมถี่ ทั้งน้ี ต้องพิจำรณำเหตุแห่งควำมจ ำเป็นในกำรถือครองคลื่นควำมถี่ตำมที่ได้รับแจ้งมำ
พิจำรณำประกอบด้วย 

(5) ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่หรือใช้คลื่นควำมถี่เพื่อกิจกำรโทรคมนำคมที่ชอบด้วยกฎหมำย
อยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติ น้ีใช้บั งคับและได้ปฏิบั ติตำมแล้ว  ให้ถือว่ำได้รับอนุญำตจำก กสทช. ตำม
พระรำชบัญญัติน้ีจนกว่ำจะถึงก ำหนดที่ต้องคืนคลื่นควำมถี่  แต่ไม่ใช้บังคับกับรัฐวิสำหกิจที่น ำคลื่นควำมถี่ 
ที่ได้รับจัดสรรไปให้ผู้อื่นประกอบกิจกำรโดยกำรอนุญำต สัมปทำน หรือตำมสัญญำที่ชอบด้วยกฎหมำยและ 
ให้ผู้ได้รับอนุญำต สัมปทำน หรือสัญญำประกอบกิจกำรต่อไปได้เฉพำะในช่วงระยะเวลำที่เหลืออยู่ตำม  
กำรอนุญำต สัมปทำน หรือตำมสัญญำน้ัน ทั้งน้ี กสทช. ต้องก ำหนดระยะเวลำที่แน่นอนในกำรให้ผู้ได้รับจัดสรร
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คลื่นควำมถี่หรือใช้คลื่นควำมถี่คืนคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวเพื่อน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถี่
ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่  

(6) ในวำระเร่ิมแรก ไม่ให้น ำส่วนที่เกี่ยวกับกำรจัดให้ภำคประชำชนได้ใช้คลื่นควำมถี่ใน
กิจกำรโทรทัศน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 มำใช้บังคับ จนกว่ำ กสทช. จะประกำศให้ใช้ระบบกำรรับส่งสัญญำณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้ว ทั้งน้ี กสทช. ต้องก ำหนดเวลำในกำรเปลี่ยนไปสู่ระบบกำรรับส่งสัญญำณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและก ำหนดเวลำเกี่ยวกับกำรจัดให้ภำคประชำชนได้ใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำร
โทรทัศน์ไว้ในแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ด้วย แต่ในช่วงเวลำที่ยังมิได้ประกำศให้ใช้ระบบกำรรับส่ง
สัญญำณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กสทช. จะจัดสรรคลื่นควำมถี่ให้ภำคประชำชนได้ใช้ในกิจกำรโทรทัศน์
เป็นกำรชั่วครำวเฉพำะในพื้นที่ที่มีคลื่นควำมถี่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรจัดสรรได้ 

(7) ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติมอบหมำยให้ด ำเนินกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคมตำม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องน ำส่งค่ำใช้จ่ำยเข้ำกองทุน จนกว่ำจะสิ้นสุดระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดย
ทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม 

(8) บรรดำใบอนุญำตที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม   
พ.ศ. 2498 พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน์  และ
กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2543 พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์   
พ.ศ. 2551 และพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิ้นอำยุ และให้ถือว่ำเป็นใบอนุญำตที่ออกตำมพระรำชบัญญัติน้ี  โดยให้ 
กสทช. ก ำกับดูแลให้ผู้ได้รับใบอนุญำตปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ีกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง และตำมหลักเกณฑ์
ที่ กสทช. ก ำหนด นอกจำกน้ัน ใบอนุญำตดังกล่ำวที่ให้สิทธิในกำรถือครองหรือใช้คลื่นควำมถี่และมิได้ก ำหนด
วันสิ้นอำยุให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะถึงวันที่ กสทช. ก ำหนดให้ใบอนุญำตดังกล่ำวสิ้นอำยุลง  

(9) ภำยใน 120 วันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ กสทช. ออกใบอนุญำตให้ใช้
คลื่นควำมถี่และใบอนุญำตประกอบกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์ ให้แก่องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทยตำมลักษณะและประเภทของ
กำรประกอบกิจกำร รวมทั้งขอบเขตกำรให้บริกำรเท่ำที่มีอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ทั้งน้ี กำรใช้คลื่น
ควำมถี่เพื่อประกอบกิจกำรเพิ่มเติมจำกที่ได้รับใบอนุญำตตำมวรรคหน่ึงต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทกำร
บริหำรคลื่นควำมถี่ และต้องได้รับใบอนุญำตจำก กสทช. ในกำรน้ี กสทช. จะก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่จ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะก็ได้ 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
โดยมึหน่วยงำนควบคุมหรือก ำกับดูแล ที่อยู่ในรูปของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) และคณะกรรมกำรชุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เป็นหน่วยงำนของรัฐมีสถำนะ
เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ด ำเนินกำร และเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรดังกล่ำว รวมทั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่
คณะกรรมกำรฯ แต่งต้ังให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี ตลอดจนผู้ประกอบกำรในกิจกำรกระจำยเสียง 
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กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรวิทยุคมนำคม กิจกำรโทรคมนำคม และชุมชนที่มีควำมสนใจร่วมกันในกำรด ำเนิน
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรวิทยุคมนำคม และกิจกำรโทรคมนำคมดังกล่ำว 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบกำร SME ที่เป็นผู้ประกอบกำรใน
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ กิจกำรวิทยุคมนำคม กิจกำรโทรคมนำคม และชุมชนที่ได้รับใบอนุญำต
ให้ประกอบกิจกำรดังกล่ำว รวมทั้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

10.2 ประกาศ 

ที่ออกโดย กสทช. เป็นหลัก โดยในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกำรที่ เป็นประกำศฉบับ 
Update ล่ำสุด ได้แก่ 

1) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมช่ัวคราว ที่ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่ช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตแก่
ส ำนักงำน ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศน้ี รวมทั้งตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในใบอนุญำต โดยมี 

(1) โครงสร้ำงค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ประกอบด้วย 

- ค่ำด ำเนินกำรค ำขอใบอนุญำต เป็นค่ำธรรมเนียมที่ผู้ขอรับใบอนุญำตแบบที่  1 และ
แบบที่ 2 ที่ไม่มีโครงข่ำยเป็นของตนเองต้องช ำระเมื่อยื่นแบบค ำขอรับใบอนุญำตต่อส ำนักงำน 

- ค่ำพิจำรณำค ำขอใบอนุญำต เป็นค่ำธรรมเนียมที่ผู้ขอรับใบอนุญำตแบบที่ 2 และ 
แบบที่ 3 ที่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง จะต้องช ำระเมื่อยื่นแบบค ำขอรับใบอนุญำตต่อส ำนักงำน 

- ค่ำธรรมเนียมรำยปี เป็นค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำกับดูแล
กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยของคณะกรรมกำรและส ำนักงำน โดยผู้รับ
ใบอนุญำตทุกแบบจะต้องช ำระเป็นรำยปี แบ่งเป็น 3 กรณี คือ ค่ำธรรมเนียมรำยปีส ำหรับใบอนุญำตแบบที่
หน่ึง ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคมของคณะกรรมกำร  และส ำนักงำน ที่ได้รับ
ใบอนุญำตแบบที่หน่ึง โดยช ำระเป็นจ ำนวนเงินคงที่เท่ำกันทุกป ี ค่ำธรรมเนียมรำยปีส ำหรับใบอนุญำตแบบที่ 2 
ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคมของคณะกรรมกำร  และส ำนักงำน ที่ได้รับ
ใบอนุญำตแบบที่ 2 โดยช ำระเป็นจ ำนวนเงินคงที่เท่ำกันทุกปี และค่ำธรรมเนียมรำยปีส ำหรับใบอนุญำตแบบที่ 3 
ค ำนวณจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคมที่ได้รับใบอนุญำตแบบที่ 3 โดยคิดเป็นอัตรำส่วน
ร้อยละของรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมในแต่ละปีก่อนหักค่ำใช้จ่ำยของผู้รับใบอนุญำตแบบที่ 3 
ทั้งน้ี ผู้ รับใบอนุญำตแบบที่  3 มีหน้ำที่ในกำรประเมินค่ำธรรมเนียมรำยปีที่ต้องช ำระ  และจะต้องจัดท ำ
รำยละเอียดกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมที่ผู้รับใบอนุญำตประเมินยื่นให้ส ำนักงำนพร้อมกับกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมรำยปี  และในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญำตแบบที่  3 ยังไม่มีรำยรับจำกกำรประกอบกิจกำร  
อันเน่ืองมำจำกอยู่ระหว่ำงขั้นกำรเตรียมกำรให้บริกำร หรืออยู่ระหว่ำงขั้นกำรลงทุนก่อสร้ำงโครงข่ำยหรือติดต้ัง
เคร่ืองอุปกรณ์โทรคมนำคมเพื่อกำรให้บริกำรโทรคมนำคมตำมที่ได้รับอนุญำตแล้ว  ให้ผู้รับใบอนุญำตช ำระ
ค่ำธรรมเนียมรำยปีเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับค่ำใช้จ่ำยของส ำนักงำนในกำรก ำกับดูแลผู้รับใบอนุญำตในระหว่ำงขั้น
กำรเตรียมกำรดังกล่ำว ซึ่งคณะกรรมกำรจะพิจำรณำก ำหนดค่ำธรรมเนียมรำยปีดังกล่ำวเป็นกรณี ๆ ไปตำม
ควำมเหมำะสม และไม่ก่อให้เกิดภำระต่อผู้ รับอนุญำตจนเกินสมควร และส ำหรับค่ำธรรมเนียมต่ออำยุ
ใบอนุญำต เป็นค่ำธรรมเนียมที่ผู้รับใบอนุญำตแบบที่ 3 จะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวเมื่อมีกำรขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-151 

(2) อัตรำ เงื่อนไข และวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียม ผู้ได้รับใบอนุญำตแต่ละแบบจะต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมแก่ส ำนักงำนให้ครบตำมรำยกำร อัตรำ ระยะเวลำ และตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ท้ำยประกำศน้ี 
โดย 

- ต้องช ำระเป็นเงินสดหรือเช็คธนำคำรต่อส ำนักงำนส ำหรับกำรช ำระค่ำธรรมเนียมแรก
เข้ำ และค่ำธรรมเนียมรำยปี และถ้ำกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญำตไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมให้ครบตำมจ ำนวนเงิน  
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในใบอนุญำต ผู้รับใบอนุญำตต้องช ำระค่ำธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ
ผลคูณของจ ำนวนเงินค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงช ำระ กับอัตรำดอกเบี้ย MLR + ร้อยละ 2 (ใช้อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ 
MLR ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันครบก ำหนดช ำระเงิน) คูณกับสัดส่วนของจ ำนวนวันที่
ค้ำงช ำระต่อจ ำนวนวันใน 1 ป ี(360 วัน)  

- กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญำตค้ำงช ำระค่ำธรรมเนียมเกินกว่ำ  30 วันจำกวันครบก ำหนด
ช ำระเงิน ส ำนักงำนจะออกหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญำตดังกล่ำวมำช ำระค่ำธรรมเนียมที่ค้ำงช ำระ พร้อมเงิน
เพิ่มให้แก่ส ำนักงำนภำยใน 15 วัน โดยหำกพ้นก ำหนดช ำระเงินตำมเวลำที่ระบุในหนังสือของส ำนักงำนที่กล่ำว 
จะถือว่ำผู้ได้รับอนุญำตกระท ำผิดเงื่อนไขของประกำศน้ี คณะกรรมกำรอำจระงับหรือเพิกถอนใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร 

- ส ำนักงำนมีหน้ำที่ตรวจสอบรำยรับจำกกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่ผู้รับ
ใบอนุญำตน ำมำใช้เป็นฐำนในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมรำยปี  เปรียบเทียบกับรำยรับจริงและรำยรับตำมที่
ปรำกฏในงบกำรเงินประจ ำปีของผู้รับใบอนุญำตที่ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำย และ
หำกพบว่ำผู้รับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีต่ ำกว่ำค่ำธรรมเนียมรำยปีที่ใช้รำยรับจำกงบกำรเงินที่ผ่ำน
กำรรับรองจำกผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่ำวมำเป็นฐำนในกำรค ำนวณแล้วคณะกรรมกำรอำจเ รียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมรำยปีเพิ่มเติมเท่ำกับจ ำนวนเงินที่ช ำระไว้ขำดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป 

- คณะกรรมกำรอำจเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมได้ตำมควำมเหมำะสม
ต่อไป หรือหำกส ำนักงำนมีควำมพร้อมอำจจัดให้มีระบบกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

- เพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมรำยปีของผู้รับใบอนุญำตแบบที่  3 ให้ผู้รับ
ใบอนุญำตแบบที่ 3 มีหน้ำที่จัดส่งงบกำรเงินประจ ำปีที่ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับรองอนุญำตตำม
กฎหมำยให้แก่คณะกรรมกำรในทันทีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวได้รับรองงบกำรเงินแล้วรวมถึงจัดส่งข้อมูลรำย ได้
แยกตำมประเภทบริกำรที่ได้รับอนุญำต และข้อมูลอื่นที่จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

- คณะกรรมกำรอำจประกำศก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำต ที่มีหน้ำที่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียม
รำยปี สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำลดหย่อน เครดิต รวมทั้งรำยจ่ำยใดที่จ ำเป็นและเหมำะสมได้ ก่อนน ำมำค ำนวณ
ค่ำธรรมเนียม ทั้งน้ี คณะกรรมกำรพิจำรณำลดหย่อนหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม ให้แก่ผู้รับใบอนุญำตที่ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะซึ่งมิได้แสวงหำก ำไร
ทำงธุรกิจ 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำร จะทบทวนโครงสร้ำง อัตรำ และวิธีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตทุก ๆ 3 ป ีหรือตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์และสภำพเศรษฐกิจ 
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(3) กรณีกำรออกใบอนุญำต หรือกำรอนุญำตให้บริกำรโทรคมนำคมที่จ ำกัดจ ำนวน 
ผู้ให้บริกำรน้อยรำย และคณะกรรมกำรเห็นควรให้ใช้กระบวนกำรออกใบอนุญำตที่ให้ผู้ขอใบอนุญำตมำแข่งขัน
กันยื่นข้อเสนอ เพื่อคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่ดีที่สุดให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตแล้วคณะกรรมกำรอำจประกำศ
ก ำหนดโครงสร้ำง อัตรำ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรเป็นกำรเฉพำะ
เป็นกรณี ๆ ไป  

(4) ให้ส ำนักงำนท ำหน้ำที่ จัดเก็บค่ำธรรมเนียม และจัดให้มีระบบบัญชีค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งจัดให้มีระบบกำร
บริหำรกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีกำรจัดท ำรำยงำนรำยได้และ
รำยจ่ำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมต่อคณะกรรมกำรทุก 6 เดือน 

2) ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555  
ที่กล่ำวถึง 

(1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตำมประกำศน้ี ประกอบด้วย 

- ค่ำพิจำรณำค ำขอใบอนุญำต เป็นค่ำธรรมเนียมที่ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องช ำระเมื่อยื่น
แบบค ำขอรับใบอนุญำตต่อส ำนักงำน ตำมอัตรำแนบท้ำยประกำศน้ี และจะไม่สำมำรถเรียกคืนได้ไม่ว่ำกรณีใด
ก็ตำม 

- ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี เป็นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตที่ต้องช ำระเป็นรำยปีตำม
อัตรำแนบท้ำยประกำศน้ี ในอัตรำรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของรำยได้ ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
ให้ใช้คลื่นควำมถี่รำยปี และค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรรำยปี 

(2) ผู้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่ ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรดังน้ี 

- กำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีให้ช ำระปีละคร้ัง  โดยให้น ำรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลำบัญชีของผู้รับใบอนุญำตมำค ำนวณค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี 

- ให้ผู้รับใบอนุญำตช ำระเงินค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีภำยใน 150 วันนับถัดจำกวัน
สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี พร้อมทั้งน ำส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่ กรณีผู้รับใบอนุญาตท่ีเป็นนิติ
บุคคล ให้น ำส่งงบกำรเงินประจ ำปีที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำม
กฎหมำย หรือส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน โดยเปิดเผยรำยได้ที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรตำมลักษณะใบอนุญำต
ที่ได้รับอนุญำตไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินหรือในรูปแบบรำยงำนอื่น  ๆ  ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
กรณีที่ผู้รับใบอนุญำตไม่สำมำรถน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปีที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำย หรือส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลำบัญชีหรือปีงบประมำณ ให้ผู้รับใบอนุญำตน ำส่งงบทดลองหรือเอกสำรแสดงรำยได้ที่ผู้มีอ ำนำจลง
นำมรับรองควำมถูกต้องแทน ทั้งน้ี ให้ผู้รับใบอนุญำตน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปีภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตตำมกฎหมำย หรือส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็น
แล้ว กรณีผู้รับใบอนุญาตท่ีไม่เป็นนิติบุคคล ให้น ำส่งหลักฐำนแสดงรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับรอง
ควำมถูกต้องโดยผู้รับใบอนุญำต 
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- กรณีที่ผู้รับใบอนุญำตไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีให้แก่ส ำ นักงำนภำยในวัน
ครบก ำหนด หรือช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีไม่ครบตำมจ ำนวนเงินค่ำธรรมเนียมที่ต้องช ำระ  ผู้รับ
ใบอนุญำตต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีและเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจ ำนวนเงิน
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีที่ช ำระไม่ครบถ้วน โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือนนับต้ังแต่วันถัดจำกวัน
ครบก ำหนดช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี จนกว่ำจะช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีครบถ้วน 

- กรณีที่ผู้รับใบอนุญำตยกเลิกกำรประกอบกิจกำรหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตระหว่ำงปี  
ให้ผู้รับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีจนถึงวันที่ยกเลิกกำรประกอบกิจกำรหรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญำต โดยจะต้องช ำระให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้
ยกเลิกกำรประกอบกิจกำรหรือหนังสือแจ้งค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต 

- กรณีที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุในระหว่ำงปี ให้ผู้รับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
รำยปีจนถึงวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ โดยจะต้องช ำระให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันที่ใบอนุญำต 
สิ้นอำยุ 

- ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตได้ช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีไว้ไม่ถูกต้องตำมจ ำนวน
ที่ต้องช ำระ ส ำนักงำนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีในส่วนที่ได้ช ำระไว้
ไม่ครบจ ำนวนที่ต้องช ำระ พร้อมทั้งช ำระเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจ ำนวนเงินค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตรำยปีที่ช ำระไม่ครบถ้วน โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน นับต้ังแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนด
ช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี จนกว่ำจะช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีครบถ้วน และหำกผู้รับ
ใบอนุญำตไม่ช ำระ หรือช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีไม่ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
คณะกรรมกำรจะพิจำรณำก ำหนดบทลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์ 

- กำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี หรือค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ตำมประกำศน้ี  
ให้ช ำระเป็นเงินสดหรือเช็คธนำคำรสั่งจ่ำยส ำนักงำน หรือวิธีกำรอื่นที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

- คณะกรรมกำรอำจลดหย่อนหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้แก่ผู้รับใบอนุญำต
หำกผู้รับใบอนุญำตแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมกำรว่ำ กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำร
โทรทัศน์ของตนมีรำยกำรข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะตำมสัดส่วนของรำยกำรที่เป็นข่ำวสำร
หรือสำระที่ เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  โดยให้เป็นไปตำมระเบียบที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

- คณะกรรมกำรอำจทบทวนโครงสร้ำง อัตรำ และวิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
ตำมควำมเหมำะสมต่อไป  

- โครงสร้ำง อัตรำ เงื่อนไข วิธีกำรช ำระ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
ประเภทอื่นใดที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในประกำศฉบับน้ี ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดต่อไป 

3) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ที่กล่ำวถึง  
กำรก ำหนดลักษณะของกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง  และกิจกำรโทรทัศน์ ที่ประกอบด้วย 4 ลักษณะ
ได้แก่  
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(1) กำรให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

(2) กำรให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

(3) กำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ มี 2 รูปแบบคือ 

- กำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ ต้องขอรับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ที่มี   
3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบริกำรสำธำรณะ แบ่งเป็นประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 บริกำรชุมชน
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริกำรสำธำรณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตำมควำมต้องกำรของชุมชนหรือท้องถิ่นที่ รับ
บริกำร และบริกำรทำงธุรกิจ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหำก ำไรในทำงธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บริกำร
ทำงธุรกิจระดับชำติ บริกำรทำงธุรกิจระดับภูมิภำค และบริกำรทำงธุรกิจระดับท้องถิ่น และส ำหรับกำร
ให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่ซึ่งไม่ต้องขอรับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่  ให้เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(4) กำรให้บริกำรแบบประยุกต์ ประกอบด้วย  

- กำรให้บริกำรข้อมูล โดยกำรเผยแพร่ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพำณิชย์  ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

- กำรให้บริกำรสื่อประสม โดยกำรน ำโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ไปแสวงหำ
ผลประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

- กำรส ำรวจควำมนิยมในกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำโฆษณำในกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
อำจก ำหนดลักษณะและประเภทของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์เพิ่มเติมได้ 

นอกจำกน้ัน ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ตำมลักษณะ
และประเภทที่ก ำหนดไว้ในประกำศน้ีต้องได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร  โดยกำรขอรับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

4) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  พ.ศ. 2555  
ที่กล่ำวถึง  

(1) กำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ต้องขอรับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่แบ่งออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่  

- กิจกำรบริกำรสำธำรณะ ได้แก่ บริกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริกำรสำธำรณะแบ่งเป็น  
3 ประเภท คือ กิจการบริการสาธารณะประเภทท่ี 1 เพื่อกำรส่งเสริมควำมรู้ กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำรเกษตร และกำรส่งเสริมอำชีพอื่น ๆ สุขภำพ อนำมัย 
กีฬำ หรือกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน กิจการบริการสาธารณะประเภทท่ี 2 เพื่อควำมมั่นคงของรัฐ
หรือควำมปลอดภัยสำธำรณะ และกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ี 3 เพื่อกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรเพื่อ
ส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงรัฐบำลกับประชำชนและรัฐสภำกับประชำชน กำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรเพื่อ
กำรส่งเสริมสนับสนุนในกำรเผยแพร่และให้กำรศึกษำแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรปกครองในระบอบ



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริกำรข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์สำธำรณะแก่คน
พิกำร คนด้อยโอกำส หรือกลุ่มควำมสนใจที่มีกิจกรรม เพื่อประโยชน์สำธำรณะหรือบริกำรข้อมูลข่ำวสำรอัน
เป็นประโยชน์สำธำรณะอื่น 

- กิจกำรบริกำรชุมชน ได้แก่ บริกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริกำรสำธำรณะแต่ต้องเป็น
ประโยชน์ตำมควำมต้องกำรของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริกำร 

- กิจกำรทำงธุรกิจ ได้แก่ บริกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหำก ำไรในทำงธุรกิจแบ่งเป็น 
3 ประเภท คือ บริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ บริกำรทำงธุรกิจระดับภูมิภำค และบริกำรทำงธุรกิจระดับท้องถิ่น 

(2) กำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ต้องขอรับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตที่ต้องขอรับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่จะต้องมีคุณสมบัติ ลักษณะผังรำยกำรสัดส่วนรำยกำร กำรหำ
รำยได้ ตำมภำคผนวกแนบท้ำยประกำศแล้วแต่กรณี 

(3) ผู้ที่ประสงค์จะให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์จะต้องได้รับใบอนุญำต ประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์จำกคณะกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศน้ี  
และกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นควำมถี่  ต้องได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ตำม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(4) ผู้ขอรับใบอนุญำตนอกจำกจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้
ในพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังน้ี 

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตำมค ำสั่งศำล หรือถูกศำลมีค ำสั่งให้ฟื้นฟู
กิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำย 

- กรรมกำรหรือบุคคลผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันผู้ขอรับใบอนุญำตต้องไม่เป็นบุคคลที่
มีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อบุคคลที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่ำไม่สมควรเป็นผู้บริหำรตำมข้อบังคับ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ผู้ขอรับใบอนุญำต กรรมกำร ผู้จัดกำรหรือบุคคลผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันผู้ขอรับ
ใบอนุญำต ต้องไม่เคยถูกศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำมีโทษทำงอำญำซึ่งเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคม กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคม กฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำร กฎหมำยว่ำด้วย
ทรัพย์สินทำงปัญญำ กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด ควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยฟอกเงิน ควำมผิดเกี่ยวกับ 
เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐและ
ควำมผิดตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ภำยในระยะเวลำ 2 ปี
ก่อนกำรยื่นขอรับใบอนุญำต 

(5) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องส่งเอกสำรหลักฐำนและข้อมูลที่จ ำเป็นเพื่อให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำโดยอย่ำงน้อยต้องมีข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

- เอกสำรหลักฐำนของผู้ขอรับใบอนุญำต ได้แก่ ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรจัดต้ังนิติบุคคล 
เช่น กฎหมำยจัดต้ัง หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล สมำคม มูลนิธิ บัญชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ
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และข้อบังคับนิติบุคคล สมำคม มูลนิธิ เป็นต้น ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรจัดต้ังกลุ่มคน เช่น หลักฐำน 
เชิงประจักษ์ในกำรรวมตัวเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนในลักษณะต่ำง ๆ ของกลุ่มคน เป็นต้น ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันนิติบุคคล และหนังสือมอบอ ำนำจ
ตำมกฎหมำยพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบ
อ ำนำจ ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน 

- เอกสำรเกี่ยวกับสถำนีโดยให้แสดงข้อมูลและรำยละเอียดบ้ำนเลขที่  ชื่ออำคำร 
หมำยเลขห้อง ถนน ซอย แขวงหรือต ำบล เขตหรืออ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลข
โทรสำร พร้อมทั้งพิกัดที่ต้ัง (ละติจูดและลองจิจูด โดยให้แสดงค่ำเป็นทศนิยม 6 ต ำแหน่ง) ทั้งน้ี หำกมิใช่
สถำนที่ที่ผู้ยื่นแบบค ำขอมีกรรมสิทธิ์อยู่จะต้องมีเอกสำร หนังสือ หรือสัญญำเช่ำ และหรือเอกสำรหรือหลักฐำน
ที่แสดงกำรให้ใช้ โดยมีระยะเวลำเช่ำหรือให้ใช้ไม่น้อยกว่ำ 2 ป ีซึ่งได้มีกำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลโดย 
ผู้ยื่นแบบค ำขอ 

- ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนี ได้แก่ ผังโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรสถำนี ข้อมูล
นิติบุคคล ซึ่งอย่ำงน้อยต้องแจ้งข้อมูลรำยชื่อ ที่อยู่ และสัญชำติของบุคคลผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันผู้ขอรับ
ใบอนุญำต และของกรรมกำร รำยชื่อ ที่อยู่และสัญชำติของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรำยและ
สัดส่วนกำรถือหุ้นดังกล่ำวทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญำตน้ัน พร้อมสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ลงทุนหรือ 
ผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนแต่ละรำยตำมกฎหมำยหรือตำมข้อบังคับหรือตำมข้อตกลงของผู้ขอรับใบอนุญำต  ข้อมูล
กลุ่มคน ซึ่งอย่ำงน้อยต้องแจ้งข้อมูลรำยชื่อ ที่อยู่ และสัญชำติของคนในกลุ่มคนทุกคน และข้อมูลรำยชื่อ ที่อยู่ 
และสัญชำติของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันผู้ขอรับใบอนุญำต 

- ข้อมูลแผนกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์  

- ข้อมูลแผนประกอบกิจกำร แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำร  

- รูปแบบ ประเภทกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ โดยต้องแสดงรำยละเอียด
สัดส่วนรำยกำร ผังรำยกำร ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทำงทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรหำรำยได้ของผู้ให้บริกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทัศน์  

- ข้อมูลระบบหรือวิธีกำรที่จะใช้เป็นช่องทำงกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

- ข้อมูลสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงและโทรทัศน์  

- ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร เช่น จังหวัดหรือภูมิภำค เป็นต้น 

- ข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำรที่ผ่ำนมำที่สอดคล้องกับงบกำรเงิน 

- ข้อมูลแผนกำรลงทุน และแผนกำรจัดหำเงินทุน 

- ข้อมูลกำรประมำณกำรฐำนะกำรเงินในอนำคต 

- ข้อมูลอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(6) กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของกำรประกอบกิจกำรเพื่อให้บริกำรกระจำยเสียงหรือ
โทรทัศน์พิจำรณำจำกปัจจัยอย่ำงน้อย ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 
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ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร พร้อมฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนที่มั่นคงสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้
ต่อเน่ือง ควำมเหมำะสมและสอดคล้องของแผนกำรลงทุน และแนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรของผู้ขอรับ
ใบอนุญำต ควำมต้องกำรของผู้บริโภค ควำมเสมอภำคในกำรแข่งขันเสรีของผู้ประกอบกิจกำร และคุณภำพ
รำยกำร และส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นควำมถี่นอกจำกปัจจัยกำรวิเครำะห์ควำม
เหมำะสมของกำรประกอบกิจกำรแล้ว ให้ค ำนึงถึงสัดส่วนกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กร
จัดสรรคลื่นควำมถี่ และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
และกำรใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่โดยทั่วถึงและมีประสิทธิภำพด้วยหรือตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(7) คณะกรรมกำรประชุมพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันท ำกำร ทั้งน้ี ถ้ำมีกำรแก้ไข
ข้อเสนอเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญำตยื่นข้อเสนอที่แก้ไขภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน 
กสทช. หรือตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำทบทวนอีกคร้ังหน่ึง  และกรณ ี
กำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นควำมถี่ เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
แล้ว ให้ถือว่ำเป็นกำรได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ตำมประกำศน้ีด้วย   
โดยผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและค่ำ ใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมอัตรำที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

(8) ผู้รับใบอนุญำตให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์อำจสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือ
โครงข่ำยเพื่อใช้ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ของตนเองก็ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและ
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนดเกี่ยวกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หรือโครงข่ำยส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียงหรือ
กิจกำรโทรทัศน์ โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขกำรอนุญำต ได้แก่ 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดระยะเวลำที่ได้รับใบอนุญำต 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องประกอบกิจกำรด้วยตนเอง จะมอบกำรบริหำรจัดกำรทั้งหมดหรือ
บำงส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ ำนำจประกอบกิจกำรแทนมิได้  หรือจะโอนสิทธิในใบอนุญำตไม่ว่ำ
ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กับบุคคลอื่นอันท ำให้มีผลกระทบต่อกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับใบอนุญำตไม่ได้  
แต่อำจแบ่งเวลำให้ผู้อื่นเช่ำเวลำด ำเนินรำยกำรบำงช่วงเวลำได้ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

- ผู้รับใบอนุญำตสำมำรถให้บริกำรส่งข่ำวสำรสำธำรณะหรือรำยกำรไปยังเคร่ืองรับที่
สำมำรถรับชม หรือรับฟังกำรให้บริกำรน้ัน ๆ ได้ ไม่ว่ำจะส่งโดยผ่ำนระบบคลื่นควำมถี่ ระบบสำย ระบบแสง 
ระบบแม่เหล็กไฟฟ้ำ หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหน่ึงหรือหลำยระบบรวมกัน หรือกำรให้บริกำรอื่นท ำนอง
เดียวกันที่คณะกรรมกำรก ำหนดให้เป็นกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ 

- ผู้ รับใบอนุญำตต้องเร่ิมด ำเนินกำรเพื่อให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ตำม
แผนกำรให้บริกำร หรือแผนกำรลงทุนภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำร 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ตำมระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
อนุญำตและหำกประสงค์จะเลิกกำรให้บริกำรก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ  จะต้องแจ้งเหตุแห่งกำรเลิกกำร
ให้บริกำรพร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำรเยียวยำผู้ใช้บริกำร ให้คณะกรรมกำรเห็นชอบล่วงหน้ำก่อนเลิกกิจกำรโดย
จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดก่อนเลิกกิจกำร 

- ผู้รับใบอนุญำตจะพักหรือหยุดกำรให้บริกำรไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-158 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องแจ้งและรับรองข้อมูลต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนเร่ิมให้บ ริกำร 
ได้แก่ ชื่อผู้อ ำนวยกำรสถำนี เจ้ำหน้ำที่เทคนิคของสถำนี และผู้ด ำเนินรำยกำร (ถ้ำมี) ผังรำยกำรที่ใช้ในกำร
ให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ของสถำนี โดยให้มีข้อมูล ชื่อรำยกำร ช่วงเวลำที่จะให้บริกำร ก ำหนดเวลำ
ออกอำกำศประจ ำวัน สัดส่วนของประเภทรำยกำรลักษณะประเภทของรำยกำร ที่มำของรำยกำร ภำษำที่ใช้ 
โดยให้เสนอผังรำยกำรอย่ำงน้อย 15 วันก่อนเริ่มให้บริกำร ทั้งน้ี กำรจัดท ำผังรำยกำร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดส ำหรับใบอนุญำตแต่ละประเภท เอกสำร หลักฐำน หรือหนังสือรับรองกำร
แพร่ภำพหรือกระจำยเสียงของรำยกำรที่ไม่มีลักษณะเป็นกำรขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ และกฎหมำยอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง และระบบหรือวิธีกำรที่จะใช้เป็นช่องทำงกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ 

- ผู้รับใบอนุญำตจะออกอำกำศรำยกำรที่มิได้ก ำหนดไว้ในผังรำยกำรมิได้  เว้นแต่จะได้
แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงผังรำยกำรพร้อมด้วยเหตุผลให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันหรือเป็น
กรณีที่มีเหตุจ ำเป็น เหตุสุดวิสัย ที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะอำจออกอำกำศแตกต่ำงจำก
ผังรำยกำรตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้  หรือเป็นกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของทำง
รำชกำรโดยแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบทันทีที่สำมำรถกระท ำได้ 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีสัญชำติไทย เป็นผู้อ ำนวยกำรสถำนีประจ ำแต่ละ
สถำนีเพื่อควบคุมดูแลให้มีกำรออกอำกำศให้เป็นไปตำมที่ได้รับใบอนุญำต และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกำร
ให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ของสถำนีให้เป็นไปตำมที่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องรับผิดในกำรกระท ำของผู้อ ำนวยกำรสถำนีที่ได้กระท ำไปในกำร
ควบคุม ดูแลและบริหำรกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์เสมือนเป็นกำรกระท ำของตนเองเว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยและได้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรป้องกันตำม
สมควรแล้ว กำรเปลี่ยนแปลงผู้อ ำนวยกำรสถำนี ให้ผู้รับใบอนุญำตแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบภำยใน 30 วัน
นับต้ังแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

- ผู้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรคัดเลือก จัดหำ ก ำกับดูแลรำยกำร
เน้ือหำรำยกำรใด ๆ รวมถึงกำรประกำศหรือกำรโฆษณำที่ให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนทำงวิชำชีพและจริยธรรมของสื่อ และในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตมีผู้ด ำเนินรำยกำร เพื่อท ำหน้ำที่
ประกำศหรือแจ้งข้อควำม ที่แพร่ภำพหรือกระจำยเสียง ให้ผู้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่ในกำรสรรหำหรือคัดเลือก 
ผู้ด ำเนินรำยกำรที่สำมำรถอ่ำน พูด และออกเสียง อักขระวิธี หลักภำษำได้อย่ำงเหมำะสม ตำมมำตรฐำนที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับรำยกำรที่มีเน้ือหำสำระที่
ก่อให้เกิดกำรล้มล้ำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือมีกำรกระท ำซึ่งเข้ำ
ลักษณะลำมกอนำจำร หรือมีผลกระทบต่อกำรให้เกิดควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชน
อย่ำงร้ำยแรง 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องจัดให้มีกำรบันทึกรำยกำรที่ได้ให้บริกำรหรือแพร่ภำพกระจำยเสียง
ไปแล้วโดยอำจบันทึกไว้ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อย่ำงอื่นหรือด้วยวิธีกำรใด ๆ ที่สำมำรถถ่ำยทอดกลับมำเป็น
รำยกำรน้ันได้ และเก็บรักษำไว้เพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรตรวจสอบได้ โดยระยะเวลำกำรจัดเก็บส ำหรับ
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กิจกำรโทรทัศน์ต้องไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียงต้องไม่น้อยกว่ำ 45 วัน ทั้งน้ี กำรบันทึก
รำยกำรดังกล่ำวจะต้องไม่ด ำเนินกำรแก้ไขหรือดัดแปลงให้แตกต่ำงจำกรำยกำรที่ให้บริกำรหรือแพร่ภำพ
กระจำยเสียง 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องให้บริกำรแพร่ภำพหรือกระจำยเสียง แจ้งข่ำวหรือเตือนภัยให้
ประชำชนทรำบในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีซึ่งมีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
เมื่อรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ หรือตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องมีหรือได้รับสิทธิในกำรเผยแพร่ ท ำซ้ ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือสิทธิทำง
ทรัพย์สินทำงปัญญำอื่นใดที่จ ำเป็นก่อนกำรน ำรำยกำรมำให้บริกำรหรือแพร่ภำพกระจำยเสียง ท ำซ้ ำ แก้ไข 
ดัดแปลงหรือก่อนกำรกระท ำกำรอื่นใด และต้องได้รับสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปัญญำที่จ ำเป็นในงำนที่เป็นงำน
ประกอบอื่นที่ติดมำกับรำยกำรดังกล่ำวด้วย ทั้งน้ี คณะกรรมกำรมีสิทธิเรียกให้ผู้รับใบอนุญำตส่งเอกสำร หรือ
หลักฐำนกำรได้รับสิทธิดังกล่ำว 

- กรณีผู้รับใบอนุญำตประสงค์จะประกอบกิจกำรเพื่อกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือ
โทรทัศน์เพิ่มเติม ภำยหลังจำกที่ได้รับใบอนุญำตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญำตขอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำโดย
ให้น ำควำมที่กล่ำวมำแล้วใช้บังคับโดยอนุโลม  ทั้งน้ี กำรอนุญำตดังกล่ำวผู้ รับใบอนุญำตจะต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรในส่วนที่ได้รับอนุญำตเพิ่มเติมตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

- กำรหำรำยได้จำกกำรโฆษณำให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ได้แก่ กำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นควำมถี่ให้เป็นไปตำม
ภำคผนวกแนบท้ำย กำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่ที่มีกำรบอกรับสมำชิกหรือ
เรียกเก็บค่ำบริกำรอื่น ให้หำรำยได้จำกกำรโฆษณำและกำรบริกำรธุรกิจ ได้ไม่เกินชั่วโมงละ 6 นำที โดยเมื่อ
รวมเวลำโฆษณำและกำรบริกำรธุรกิจตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ  5 นำที และกำรให้บริกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นควำมถี่ที่ไม่มีกำรบอกรับสมำชิกหรือเรียกเก็บค่ำบริกำรอื่น กำรหำรำยได้
จำกกำรโฆษณำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

- ผู้รับใบอนุญำตจะต้องก ำหนดอัตรำค่ำบอกรับสมำชิกที่สมเหตุสมผล และไม่เป็นกำรค้ำ
ก ำไรเกินควรและต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรเรียกเก็บค่ำบริกำรตำมที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ ทั้งน้ี 
โดยให้ค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อผู้บริโภค และกำรแข่งขันเสรีอย่ำงเป็นธรรม 

- ผู้รับใบอนุญำตให้บริกำรทำงธุรกิจ จะต้องจัดให้มีสัญญำกำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำน
ตำมที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้
ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย หำกไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับใบอนุญำตจะต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเพิ่มตำมอัตรำที่คณะกรรมกำรก ำหนด มิฉะน้ันจะถือว่ำผู้ รับใบอนุญำตสละสิทธิในกำรขอรับ
ใบอนุญำต และในกรณีผู้รับใบอนุญำตไม่ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 15 วันนับแต่วันครบก ำหนด
ช ำระค่ำธรรมเนียม ให้ถือว่ำใบอนุญำตน้ันสิ้นผลนับถัดจำกวันครบก ำหนดกำรช ำระค่ำธรรมเนียมโดยจะต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดก่อนเลิกกิจกำร 

- ในรอบระยะเวลำบัญชีของปี ให้ผู้รับใบอนุญำตจัดท ำรำยงำนแสดงจ ำนวนผู้รับบริกำร
รำยงำนแสดงสถำนะทำงกำรเงินส่งให้ส ำนักงำน กสทช. ทุกสิ้นปีงบประมำณ 
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- ผู้รับใบอนุญำตให้บริกำรทำงธุรกิจ ต้องน ำส่งเงินรำยปีเข้ำกองทุนวิจัยและพัฒนำ
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะ ในอัตรำร้อยละ 2 ของ
รำยได้ ก่อนหักรำยจ่ำยที่ได้จำกกำรโฆษณำทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และรำยได้อื่นที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรให้บริกำร
ที่ได้รับใบอนุญำตตำมประกำศฉบับน้ี หรือตำมอัตรำและระยะเวลำที่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติก ำหนด ทั้งน้ี ผู้รับใบอนุญำตที่ประกอบกิจกำรบริกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ทำงธุรกิจแบบบอกรับสมำชิกเงินรำยปี ให้ค ำนวณจำกค่ำสมำชิก รำยได้จำกกำร
โฆษณำทั้งทำงตรงและทำงอ้อมและรำยได้อื่นที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ทำงธุรกิจ
แบบบอกรับสมำชิกที่เรียกเก็บก่อนหักรำยจ่ำย ซึ่งได้รับอนุญำตตำมประกำศฉบับน้ี 

- ผู้รับใบอนุญำตที่ใช้คลื่นควำมถี่ หำกถูกเพิกถอนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ ให้ถือว่ำ
ถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ และใบอนุญำตให้มีและใช้เคร่ืองวิทยุ
คมนำคมและต้ังสถำนีวิทยุคมนำคมเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับเคร่ืองวิทยุคมนำคม ที่ใช้ในกำรให้บริกำรกระจำย
เสียงหรือโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นควำมถี่น้ันด้วย 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ โดยใช้โครงข่ำย สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกที่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรเท่ำน้ัน 

- ผู้ รับใบอนุญำตให้บริกำรโทรทัศน์ที่ เป็นกำรทั่วไป  มีหน้ำที่ส่งผ่ำนสัญญำณกำร
ให้บริกำรโทรทัศน์ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเผยแพร่กิจกำรโทรทัศน์ที่ให้บริกำรเป็ นกำรทั่วไปหรือตำมที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

- กรณีที่ผู้ รับใบอนุญำตจะควบรวมกิจกำรหรือเข้ำร่วมกันเป็นบริษัทคู่ค้ำกับผู้ รับ
ใบอนุญำตรำยอื่น หรือมีกำรท ำสัญญำใดที่ให้ผู้รับใบอนุญำตอีกฝ่ำยมีอ ำนำจควบคุมก ำกับดูแล หรือสั่งกำรหรือ
กระท ำกำรแทนคู่สัญญำอีกฝ่ำยที่เป็นผู้รับใบอนุญำต หรือล่วงรู้ข้อมูลทำงกำรค้ำของผู้รับใบอนุญำตอีกฝ่ำย
อันมีลักษณะที่เป็นหรืออำจเป็นกำรกีดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในตลำดจะต้องขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรก่อน 

- ผู้รับใบอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ  และจะต้อง 
ไม่กระท ำกำรใดที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำมีวัตถุประสงค์หรือมีผลกระทบ หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรมอย่ำงมีนัยส ำคัญส ำหรับกำรให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญำต โดยอำจ
มีลักษณะของกำรเข้ำท ำสัญญำ หรือควำมตกลงอื่นใดโดยสมรู้กัน หรือด ำเนินกำรร่วมมือกับบุคคลอื่นอันส่งผล
กระทบต่อสภำวกำรณ์กำรแข่งขันของผู้รับใบอนุญำตรำยอื่นและผู้บริโภค กำรเข้ำท ำสัญญำหรือควำมตกลงกับ
บุคคลอื่นใดเกี่ยวกับค่ำบริกำรหรือค่ำธรรมเนียม อันมีลักษณะเป็นกำรท ำลำย กีดกัน บั่นทอน หรือขัดขวำงกำร
แข่งขันอย่ำงเป็นธรรม กำรเข้ำจัดกำรโดยมีผล หรืออำจมีผลเป็นกำรกีดกันไม่ให้ผู้รับใบอนุญำตรำยใดรำยหน่ึง
เข้ำถึงกำรให้บริกำร หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดอันมีผลท ำให้มีกำรอุดหนุนกำรบริกำร กำรอุดหนุนไขว้ กำรทุ่ม
ตลำด กำรก ำหนดรำคำต่ ำกว่ำต้นทุน กำรก ำหนดรำคำ ที่มีผลท ำให้ผู้รับใบอนุญำตรำยอื่นไม่สำมำรถแข่งขันได้
หรือเลือกปฏิบัติในทำงรำคำ 

- ในกรณีที่มีเหตุส ำคัญหรือจ ำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สำธำรณะ หรือกฎหมำยหรือ
พฤติกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตและเงื่อนไขในกำรอนุญำตได้ตำม
ควำมจ ำเป็น 
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- ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรกระจำยเสียง
หรือโทรทัศน์ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องจัดให้มีบริกำรส ำหรับคนพิกำร และคนด้อยโอกำสให้สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้อย่ำงเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป หรือตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

- ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดไว้ในใบอนุญำตโดย
เคร่งครัด 

(9) อำยุใบอนุญำตตำมประกำศน้ี 

- กรณีกำรยื่นขอรับใบอนุญำตส ำหรับบริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น
ควำมถี่เป็นคร้ังแรกให้มีอำยุใบอนุญำต 1 ป ีและกำรยื่นค ำขออนุญำตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุหำกไม่
ปรำกฏว่ำเคยละเมิดต่อเงื่อนไขกำรอนุญำตกำรให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียง ให้ได้รับใบอนุญำตอำยุไม่เกิน 
14 ป ี

- กรณีผู้รับใบอนุญำตที่ใช้คลื่นควำมถี่  ให้อำยุใบอนุญำตเป็นไปตำมระยะเวลำที่ได้รับ
อนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(10) ในกรณีที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ หำกผู้รับใบอนุญำตดังกล่ำว มีควำมประสงค์จะประกอบ
กิจกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ใหม่ ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตต่อคณะกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรและเงื่อนไข ดังน้ี 

- ผู้รับใบอนุญำตจะต้องยื่นแบบค ำขอรับใบอนุญำตใหม่ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 180 วันก่อน
วันที่ใบอนุญำตเดิมสิ้นอำยุ พร้อมส่งเอกสำรหลักฐำนหรือข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรออกใบอนุญำตตำมที่
ก ำหนด 

- ผู้ขอรับใบอนุญำตใหม่ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด และไม่เคยถูกคณะกรรมกำร
พิจำรณำว่ำกระท ำผิดเงื่อนไขใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ ตำมประกำศฉบับน้ี
ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะอย่ำงร้ำยแรง 

- คณะกรรมกำรจะต้องพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมกำร
ได้รับค ำขอรับใบอนุญำตใหม่ 

- ในระหว่ำงกำรพิจำรณำค ำขอรับใบอนุญำตใหม่ ให้ผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ัน
ต่อไปได้จนกว่ำคณะกรรมกำรจะสั่งไม่อนุญำต ซึ่งหำกคณะกรรมกำรมีค ำสั่งไม่อนุญำต ในกรณีน้ีผู้ขอรับ
ใบอนุญำตใหม่มีหน้ำที่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรตำมส่วนด้วย 

- อำยุใบอนุญำตที่ได้รับกำรพิจำรณำใหม่ อำจมีระยะเวลำแตกต่ำงจำกอำยุใบอนุญำต
เดิมซึ่งจะเป็นไปตำมระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(11) ให้ผู้ รับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีในอัตรำร้อยละ 2 ของรำยได้ก่อนหัก
ค่ำใช้จ่ำย โดยให้ผู้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่ในกำรประเมินค่ำธรรมเนียมรำยปีที่ต้องช ำระ และจัดท ำรำยละเอียด 
กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมที่ผู้รับใบอนุญำตประเมินยื่นให้ส ำนักงำน กสทช. และเพื่อประโยชน์ในกำร
ค ำนวณค่ำธรรมเนียมรำยปีของผู้ รับใบอนุญำต ให้ผู้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่จัดส่งงบกำรเงินประจ ำปีที่มีกำรแยก
รำยได้และต้นทุนตำมประเภทบริกำรที่ได้รับใบอนุญำตอย่ำงชัดเจนที่ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-162 

ตำมกฎหมำยให้แก่คณะกรรมกำรหรือข้อมูลอื่นที่จ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตตำมที่
คณะกรรมกำรจะก ำหนด 

(12) กำรสิ้นสุดกำรอนุญำต นอกจำกครบก ำหนดระยะเวลำแล้ว  ใบอนุญำตให้บริกำร
กระจำยเสียงหรือโทรทัศน์อำจสิ้นผล ในกรณีผู้รับใบอนุญำตแจ้งยกเลิกกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้ รับ
ใบอนุญำต และได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดก่อนเลิกกิจกำรแล้ว หรือคณะกรรมกำรมีค ำสั่งให้
เพิกถอนใบอนุญำต เน่ืองจำกปฏิบัติผิดเงื่อนไขตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด หรือกรณีที่มีควำม
จ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ รักษำผลประโยชน์ส่วนรวมหรือมีควำมจ ำเป็นที่ ต้อง
ปกป้องควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 

(13) ในกรณีที่ปรำกฏแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำผู้รับใบอนุญำตฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ในกำรอนุญำตตำมประกำศน้ี หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจตักเตือน 
เป็นลำยลักษณ์อักษร หรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญำตระงับกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน หรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้
ถูกต้องหรือเหมำะสมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดก็ได้ ซึ่งให้รวมถึงอ ำนำจกำรสั่งให้ชี้แจงหรือส่งเอกสำรหรือ
พยำนหลักฐำน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

(14) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตซึ่งได้รับค ำสั่งจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่พอใจในค ำสั่งดังกล่ำว  
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมกำรได้ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งดังกล่ำว  ค ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด และหำกผู้รับใบอนุญำตยังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือกรณีที่มีควำมเสียหำย
ร้ำยแรงต่อประโยชน์สำธำรณะ ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำตได้ ทั้งน้ี กำรพักใช้
ใบอนุญำตให้กระท ำได้คร้ังละไม่เกิน 1 เดือน 

(15) ผู้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่ในกำรจัดให้มีมำตรกำรเยียวยำผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ใช้บริกำร
ภำยหลังกำรสิ้นสุดกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรตำมประกำศน้ี และให้รวมถึงกรณีที่มีกำรพักหรือหยุดกำร
ให้บริกำรไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 

5) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 
ที่กล่ำวถึง กำรจัดท ำผังรำยกำรส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะประกอบ
กิจกำรได้ทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับลักษณะรำยกำร สัดส่วนรำยกำรและกระบวนกำรพิจำรณำผังรำยกำร รวมถึง
เอกสำรหลักฐำนหรือข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรพิจำรณำผังรำยกำรระยะเวลำกำรพิจำรณำผังรำยกำร เพื่อใช้
ในกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ โดยมีสำระส ำคัญสรุปได้ดังน้ี 

(1) ผู้รับใบอนุญำตต้องจัดท ำผังรำยกำรให้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรประกอบกิจกำร
ที่ได้รับใบอนุญำตส ำหรับใบอนุญำตแต่ละประเภท ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตกำรให้บริกำรกระจำยเสียง
หรือโทรทัศน์ 

(2) ผู้รับใบอนุญำตที่ใช้คลื่นควำมถี่ ต้องจัดผังรำยกำรให้มีสัดส่วนรำยกำรเพื่อให้บริกำรแต่
ละประเภท ดังน้ี 

- กิจกำรบริกำรสำธำรณะ ให้มีรำยกำรที่เป็นข่ำวสำรหรือสำระที่ เป็นประโยชน์ต่อ
สำธำรณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
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- กิจกำรบริกำรชุมชน ให้มีรำยกำรที่เป็นข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือ
ท้องถิ่นที่รับบริกำรในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 โดยต้องที่มีรำยกำรที่เกี่ยวกับชุมชนหรือท้องถิ่นที่ รับ
บริกำรและต้องมีรำยกำรที่ผลิตโดยคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริกำรในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  50 ของ
เวลำออกอำกำศทั้งหมด 

- กิจกำรทำงธุรกิจ ให้มีรำยกำรที่เป็นข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 โดยกิจกำรทำงธุรกิจระดับภูมิภำคและระดับท้องถิ่นต้องที่มีรำยกำรที่ผู้ รับ
ใบอนุญำตผลิตเองในสัดส่วนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของเวลำออกอำกำศทั้งหมด 

รำยกำรที่เป็นข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ หมำยควำมรวมถึง รำยกำร
ข่ำวสำร รำยกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย รำยกำรส่งเสริมกำรศึกษำ 
จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม คุณภำพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม 

(3) ให้ผู้ รับใบอนุญำตที่ใช้คลื่นควำมถี่ ต้องจัดให้มีกำรออกอำกำศรำยกำรที่มีเ น้ือหำ
สร้ำงสรรค์สังคมหรือรำยกำรส ำหรับเด็กและเยำวชน อย่ำงน้อยวันละ 60 นำที ระหว่ำงช่วงเวลำ 16.00 – 
18.00 น. ของทุกวัน และระหว่ำงช่วงเวลำ 07.00 – 09.00 น. ในวันเสำร์และวันอำทิตย์ ในระหว่ำงช่วงเวลำ 
18.00 – 22.00 น. เป็นช่วงเวลำที่มีจ ำนวนผู้รับชมสูง ซึ่งเด็กและเยำวชนอำจรับชมอยู่ด้วย ให้ออกอำกำศ
รำยกำรที่มีเน้ือหำที่มีควำมเหมำะสมและจะไม่เป็นภัยต่อกำรพัฒนำทั้งในด้ำนสติปัญญำ อำรมณ์และสังคมของ
เด็กและเยำวชน ทั้งน้ี คณะกรรมกำรอำจประกำศก ำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและช่วงเวลำ
ออกอำกำศที่เหมำะสมส ำหรับรำยกำรดังกล่ำวเพิ่มเติมได้ และส ำหรับรำยกำรที่มีเน้ือหำสร้ำงสรรค์สังคมหรือ
รำยกำรส ำหรับเด็กและเยำวชนดังกล่ำว จะต้องเป็นรำยกำรที่มีระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรในระดับ ป 
หรือ ด หรือ ท ตำมภำคผนวก ก หรือตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(4) ให้ผู้รับใบอนุญำตที่ใช้คลื่นควำมถี่ จัดท ำผังรำยกำรให้สอดคล้องกับระดับควำมเหมำะสม
ของรำยกำร รวมถึงก ำหนดช่วงเวลำกำรออกอำกำศตำมควำมเหมำะสมของรำยกำรแต่ละประเภท  ทั้งน้ี  
ให้ระดับควำมเหมำะสมเป็นไปตำมภำคผนวก ก ท้ำยประกำศน้ี ในกรณีที่จ ำเป็นเพื่อประโยชน์สำธำรณะและ
ประชำชน คณะกรรมกำรอำจประกำศก ำหนดให้มีรำยกำรบำงประเภทบำงลักษณะในช่วงเวลำที่เหมำะสม
เพิ่มเติมได้ 

(5) ผู้รับใบอนุญำตที่ใช้คลื่นควำมถี่ที่ให้บริกำรเป็นกำรทั่วไป ต้องจัดให้มีกำรออกอำกำศ
รำยกำร ได้แก่  

- เพลงชำติไทย ออกอำกำศทุกวัน วันละ 2 คร้ัง ในเวลำ 8.00 น. และเวลำ 18.00 น. 

- ข่ำวในพระรำชส ำนัก ส ำหรับกิจกำรกระจำยเสียง ออกอำกำศทุกวัน ในเวลำระหว่ำง 
19.00 – 20.30 น. และส ำหรับกิจกำรโทรทัศน์ ออกอำกำศทุกวัน ในเวลำระหว่ำง 19.00 – 20.30 น. แต่ถ้ำมี
เหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถออกอำกำศข่ำวในพระรำชส ำนักได้ในเวลำปกติ ให้ออกอำกำศในระหว่ำงเวลำ 
18.00 – 22.00 น. ได้ โดยผู้รับใบอนุญำตต้องแจ้งเหตุผล ควำมจ ำเป็น และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมกำรทรำบ เว้นแต่คณะกรรมกำรจะมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น กำรออกอำกำศข่ำวต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์กำรขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำตำมที่ส ำนักรำชเลขำธิกำรก ำหนด หรือตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
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(6) ให้ผู้รับใบอนุญำต จัดให้มีกำรให้บริกำรเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิกำรและ
คนด้อยโอกำสให้เข้ำถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จำกรำยกำรของกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ได้
อย่ำงเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป โดยอำจจัดให้มีบริกำรกระจำยเสียงที่ออกอำกำศรำยกำรอ่ำนหนังสือเต็มเวลำ 
หรือบริกำรโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ำมภำษำมือ บริกำรค ำบรรยำยเป็นอักษรวิ่ง หรือบริกำรค ำบรรยำยเป็นเสียง 
หรือบริกำรในรูปแบบอื่นใดที่ท ำให้คนพิกำรและคนด้อยโอกำสเข้ำถึงหรือรับรู้กำรให้บริกำรได้ส ำหรับรำยกำรที่
น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะ ในเวลำออกอำกำศอย่ำงน้อยวันละ 60 นำที 

(7) เพื่อคุ้มครองเด็กและเยำวชน ให้ผู้รับใบอนุญำตจัดท ำผังรำยกำรให้สอดคล้องกับระดับ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรและก ำหนดช่วงเวลำกำรออกอำกำศตำมควำมเหมำะสมของรำยกำรแต่ละประเภท 
ดังน้ี 

- รำยกำรที่มีระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรในระดับ น13 ห้ำมมิให้ออกอำกำศ 
ในช่วงเวลำก่อน 20.30 น. ของทุกวัน และให้ออกอำกำศได้จนถึงเวลำ 05.00 น.ของวันถัดไป 

- รำยกำรที่มีระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรในระดับ น18 หรือรำยกำรที่มีลักษณะ
ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ห้ำมมิให้ออกอำกำศในช่วงเวลำก่อน 22.00 น. ของทุกวัน และให้
ออกอำกำศได้จนถึงเวลำ 05.00 น. ของวันถัดไป 

- รำยกำรที่มีระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรในระดับ ฉ ห้ำมมิให้ออกอำกำศใน
ช่วงเวลำก่อน 24.00 น. ของทุกวัน และให้ออกอำกำศได้จนถึงเวลำ 05.00 น. ของวันถัดไป โดยให้รวมถึง
รำยกำรที่มีกำรกระท ำซึ่งอำจเข้ำลักษณะลำมกอนำจำร หรือยั่วยุทำงเพศ หรือแสดงถึงควำมรุนแรงทำงเพศ
หรือกำรล่วงละเมิดทำงเพศ หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทำงเพศหรือมีเน้ือหำทำงเพศ หรือ
กำรแต่งกำยที่ล่อแหลมหรือไม่เหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ภำพ เสียง เน้ือหำและพฤติกรรมต่ำง ๆ รำยกำรที่มี
กำรใช้ภำษำ หรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรุนแรง หรือน ำไปสู่ควำมรุนแรง ทำรุณโหดร้ำย ที่ก่อให้เกิด
ผลต่อควำมรู้สึกทำงจิตใจอย่ำงรุนแรง รำยกำรที่มีกำรน ำเสนอที่ก่อให้เกิดกำรอคติ กำรเลือกปฏิบัติ กำรกระท ำ
อันขัดต่อหลักมนุษยธรรม ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ รำยกำรที่มีกำรใช้ภำษำ 
หรือมีพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของชำติ รำยกำรที่มีกำร
กล่ำวอ้ำงหรือจูงใจให้เชื่อว่ำบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีอ ำนำจพิเศษหรือควำมสำมำรถพิเศษ
เหนือธรรมชำติ และรำยกำรที่ชี้น ำหรือให้ข้อมูลหรือแสดงออกเพื่อจูงใจหรือสนับสนุนให้เกิดกำรเล่นกำรพนัน 

(8) ผู้ รับใบอนุญำตต้องจัดท ำและเสนอผังรำยกำร  และสัดส่วนรำยกำรของสถำนีที่จะ
ให้บริกำรในแต่ละประเภทใบอนุญำตต่อคณะกรรมกำรก่อนเร่ิมให้บริกำรอย่ำงน้อย 15 วัน โดยกำรประกอบ
กิจกำรเพื่อให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญำตจัดท ำและเสนอผังรำยกำรหลักอย่ำงน้อย 
ปีละ 1 คร้ังเสนอต่อคณะกรรมกำรก่อนออกอำกำศล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ทั้งน้ี กำรจัดท ำผังรำยกำรให้
เป็นไปตำมภำคผนวก ข และภำคผนวก ค แนบท้ำยประกำศน้ี โดยให้ผู้รับใบอนุญำตยื่นผังรำยกำร ข้อมูล
สัดส่วนรำยกำร พร้อมทั้งเอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้องที่มีรำยละเอียดครบถ้วน ด้วยตนเองหรือทำงไปรษณีย์
ตอบรับ ณ ส ำนักงำน กสทช. หรือโดยรูปแบบ วิธีกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(9) ในกรณีที่คณะกรรมกำรหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมำยเห็นว่ำผังรำยกำรของผู้รับใบอนุญำต 
ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด และเห็นควรให้แก้ไขผังรำยกำร ให้ผู้รับใบอนุญำต
แก้ไขผังรำยกำรให้ถูกต้องภำยใน 7 วันนับต้ังแต่ได้รับแจ้งจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หรือตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด เพื่อให้คณะกรรมกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำ และเมื่อคณะกรรมกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
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เห็นชอบผังรำยกำรที่ผู้รับใบอนุญำตได้แก้ไขตำมวรรคแรกแล้ว ให้ส ำนักงำน กสทช. แจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญำต
ทรำบเป็นหนังสือ ภำยใน 15 วันท ำกำร เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุเร่งด่วนอำจแจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญำตทรำบทำง
โทรสำร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนกำรแจ้ง ด้วยหนังสือก็ได้ โดยหลังจำกได้รับแจ้งผลจำกส ำนักงำน 
กสทช. แล้ว ให้ผู้ รับใบอนุญำตเร่ิมให้บริกำรกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ตำมผังรำยกำรที่
คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้วได้ 

(10) กำรเปลี่ยนแปลงผังรำยกำรที่คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญำตยื่นข้อมูล 
ผังรำยกำรและเอกสำรประกอบที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำก่อนท ำกำรเปลี่ยนแปลง  
ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน  

(11) ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ  ภัยพิบัติหรือ 
มีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมกำรก ำหนด ผู้รับใบอนุญำตอำจด ำเนินรำยกำรที่แตกต่ำงจำกผัง
รำยกำรหลักที่คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้วได้ แต่ต้องแจ้งเหตุผล ควำมจ ำเป็น และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยทรำบภำยใน 3 วันนับต้ังแต่วันที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงผังรำยกำร 

(12) ให้ผู้มีสิทธิประกอบกิจกำรตำมบทเฉพำะกำลแห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจกำรจำกคณะกรรมกำรก่อนวันที่
ประกำศน้ีมีผลบังคับใช้ จัดท ำและเสนอผังรำยกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศน้ีภำยใน 180 
วันนับแต่วันที่ประกำศน้ีมีผลใช้บังคับ 

6) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  พ.ศ. 2556  
ที่กล่ำวถึง หลักเกณฑ์กำรก ำกับกำรทดลองประกอบกิจกำร เพื่อก ำกับดูแลกำรทดลองประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำระส ำคัญสรุปได้ดังน้ี 

(1) ผู้ทดลองประกอบกิจกำรจะต้องประกอบกิจกำรด้วยตนเอง และถือเป็นสิทธิเฉพำะตัว 
จะโอนแก่กันมิได้ โดยกำรแบ่งเวลำให้ผู้อื่นด ำเนินรำยกำรให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เร่ือง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง   
พ.ศ. 2555 และมีมำตรฐำนทำงเทคนิคตำมที่ก ำหนดในภำคผนวก ค ภำคผนวก ง ภำคผนวก จ ภำคผนวก ฉ 
ภำคผนวก ช ภำคผนวก ซ แนบท้ำยประกำศน้ี ตลอดระยะเวลำของกำรทดลองประกอบกิจกำร 

(2) ให้ผู้ทดลองประกอบกิจกำรจัดให้มีป้ำยชื่อสถำนีวิทยุกระจำยเสียงที่ได้รับอนุญำตให้
ทดลองประกอบกิจกำร โดยจะต้องแสดงให้สำธำรณชนเห็น ณ ที่ต้ังด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน กำรทดลอง
ประกอบกิจกำรต้องก ำกับให้มีกำรประกำศชื่อสถำนี คลื่นควำมถี่ เวลำออกอำกำศ ชื่อผู้ด ำเนินรำยกำรตำมผัง
รำยกำรที่ได้แจ้งต่อคณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ด้วยภำษำรำชกำร
ในช่วงต้นชั่วโมงและ 30 นำทีถัดไปที่ด ำเนินกำรออกอำกำศ 

(3) กำรทดลองประกอบกิจกำรให้มีระยะเวลำไม่เกิน 1 ปีนับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุญำตทดลอง
ประกอบกิจกำร และจะต้องยื่นต่ออำยุกำรทดลองประกอบกิจกำรล่วงหน้ำก่อนวันที่อำยุใบอนุญำตเดิมสิ้นสุด
ลงไม่น้อยกว่ำ 120 วัน โดยให้ยื่นแบบรับรองและเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ พร้อมทั้งช ำระค่ำ
ด ำเนินกำรตำมอัตรำที่คณะกรรมกำรก ำหนดในภำคผนวก ข แนบท้ำยประกำศน้ีต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทั้งน้ี  
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ผู้ยื่นต่ออำยุกำรทดลองประกอบกิจกำรจะต้องไม่อยู่ในระหว่ำงกำรถูกบังคับตำมค ำสั่งให้ระงับกำรออกอำกำศ
ของคณะกรรมกำร ผู้ทดลองประกอบกิจกำรที่ยื่นต่ออำยุกำรทดลองประกอบกิจกำรภำยในระยะเวลำดังกล่ำว 
ให้ออกอำกำศต่อไปได้จนกว่ำคณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะมีค ำสั่งไม่อนุญำต  และส ำหรับกรณ ี
ผู้ทดลองประกอบกิจกำรที่อำยุใบอนุญำตสิ้นสุดลง หำกประสงค์จะทดลองประกอบกิจกำรอีกให้ยื่นแบบค ำขอ
ทดลองประกอบกิจกำร พร้อมช ำระเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ 20 ต่อเดือนของจ ำนวนค่ำด ำเนินกำรนับต้ังแต่วันที่
อำยุใบอนุญำตสิ้นสุดลงจนถึงวันที่ยื่นแบบค ำขอทดลองประกอบกิจกำรโดยเศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน 
กำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรตำมวรรคน้ีให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน  6 เดือน
นับต้ังแต่วันที่อำยุใบอนุญำตสิ้นสุดลง ส่วนกรณีผู้ทดลองประกอบกิจกำรที่อำยุใบอนุญำตสิ้นสุดลงแล้วไม่
ด ำเนินกำรยื่นแบบค ำขอทดลองประกอบกิจกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
ให้สิทธิในกำรยื่นค ำขอทดลองประกอบกิจกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง และ
หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงสิ้นสุดลงทันที 

กำรยื่นต่ออำยุกำรทดลองประกอบกิจกำรและกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตทดลองประกอบ
กิจกำรให้ปฏิบัติตำมภำคผนวก ก แนบท้ำยประกำศน้ี และประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิ จกำร
วิทยุกระจำยเสียง แล้วแต่กรณี และส ำหรับกำรพิจำรณำต่ออำยุกำรทดลองประกอบกิจกำรและค ำขอรับ
ใบอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในภำคผนวก ก แนบท้ำยประกำศน้ี 

(4) กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรทดลองประกอบกิจกำร ให้แจ้งรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรทรำบภำยใน 15 วันนับแต่
วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้แก่ ชื่อนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร
แทนนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วน สมำชิกกลุ่มคน ที่ต้ังนิติบุคคลหรือกลุ่มคน และตัวแทนหรือ
ผู้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลหรือกลุ่มคน ทั้งน้ี กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะกระท ำ
ได้ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนเดิมที่ได้รับอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรคร้ังแรก ยังคงมีสัดส่วนกำรถือหุ้น
คงเหลือมำกกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดและผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนรำยใหม่จะต้องไม่ใช่ผู้ถือหุ้นหรือ
หุ้นส่วนรำยใหญ่ของนิติบุคคลน้ัน เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนตำย ให้คณะกรรมกำรหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำเป็นรำยกรณี  

(5) ยื่นค ำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุญำต  ในกรณี 
กำรเปลี่ยนชื่อสถำนี กำรเปลี่ยนแปลงควำมสูง จ ำนวนหรือประเภทของสำยอำกำศตำมข้อมูลมำตรฐำนทำง
เทคนิคที่ได้ยื่นไว้ต่อคณะกรรมกำร กำรเพิ่มหรือลดก ำลังส่งออกอำกำศ กำรเปลี่ยนแปลงประเภทกำรทดลอง
ประกอบกิจกำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด และกรณีอื่นใดที่กระทบต่อสิทธิในกำรทดลองประกอบกิจกำร
ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยผู้ทดลองประกอบกิจกำรจะต้องแจ้งรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง
ยื่นเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อนด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยอำจน ำส่งด้วยตนเอง  
ณ ส ำนักงำน หรือทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสถำนที่ที่ส ำนักงำนก ำหนด และผู้ทดลองประกอบกิจกำรจะ
ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ทั้งน้ี ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รวบรวม
รำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรเอกสำรที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำภำยใน 90 วัน ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมถี่ออกอำกำศ ที่ต้ังสถำนี ที่ต้ังเคร่ืองส่ง หรือที่ ต้ัง
สำยอำกำศ จะกระท ำไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นทำงด้ำนกำรรบกวนคลื่นควำมถี่  ด้ำนภูมิศำสตร์ หรือตำม
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กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำผู้ทดลองประกอบกิจกำรไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำ  
กำรรบกวนคลื่นควำมถี่หรือปรับปรุงมำตรฐำนเทคนิคให้เป็นไปตำมภำคผนวก ค แนบท้ำยประกำศน้ี ทั้งน้ี  
กำรเปลี่ยนแปลงที่ต้ังสถำนี ที่ตั้งเคร่ืองส่ง หรือที่ต้ังสำยอำกำศ จะต้องมีระยะทำงระหว่ำงที่ตั้งที่ได้รับอนุญำต
ทดลองประกอบกิจกำรคร้ังแรกและที่ตั้งใหม่ไม่เกิน 10 กิโลเมตรทำงอำกำศ 

(6) ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด
ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องออกอำกำศแจ้งข่ำวหรือเตือนภัยให้ประชำชนทรำบ เมื่อรัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้องร้องขอ ให้ผู้ทดลองประกอบกิจกำรด ำเนินกำรออกอำกำศตำมที่ร้องขอ โดยให้ด ำเนินกำรตำมที่
ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินก ำหนด 

(7) ผู้ทดลองประกอบกิจกำรจะต้องจัดให้มีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรสถำนี ประกอบด้วย 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนี 1 คน เจ้ำหน้ำที่เทคนิคอย่ำงน้อย 1 คน เจ้ำหน้ำที่รำยกำร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร อย่ำงน้อย 1 
คน โดยมีบุคคลซึ่งมีสัญชำติไทยเป็นผู้อ ำนวยกำรสถำนีเพื่อควบคุมดูแลกำรออกอำกำศ รับผิดชอบดูแลกำรจัด
รำยกำร กำรด ำเนินรำยกำร และกำรออกอำกำศของสถำนีให้เป็นไปตำมที่ได้รับอนุญำตทดลองประกอบ
กิจกำร ซึ่งกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้อ ำนวยกำรสถำนีให้ผู้ทดลองประกอบกิจกำรแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมส ำเนำเอกสำร หลักฐำนประกอบ ซึ่งได้มีกำรรับรองควำม
ถูกต้องของส ำเนำเอกสำรให้คณะกรรมกำรทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

(8) ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนีที่เป็นผู้ควบคุมดูแลให้มีกำรออกอำกำศโดยใช้ชื่อสถำนี  ก ำลังส่ง 
ควำมถี่ และก ำหนดเวลำออกอำกำศ ให้เป็นไปตำมที่ ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร และจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลกำรจัดรำยกำร กำรด ำเนินรำยกำรและกำรออกอำกำศทุกรำยกำรของสถำนี ให้เป็นไปโดย
ถูกต้องตำมกฎหมำยและประกำศต่ำง ๆ ตลอดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตทดลองประกอบกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม 
ผู้ทดลองประกอบกิจกำรต้องรับผิดในกำรกระท ำของผู้อ ำนวยกำรสถำนีที่ได้กระท ำไปในกำรควบคุมดูแลและ
กำรบริหำรจัดกำรสถำนีเสมือนเป็นกำรกระท ำของตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำว ตนมิได้รู้
เห็นหรือยินยอมด้วย และได้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรป้องกันตำมสมควรแล้ว 

(9) ให้ผู้ทดลองประกอบกิจกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเคร่ืองส่งวิทยุคมนำคม กำรต้ังสถำนีวิทยุ
คมนำคม ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคม กฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศ กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำร หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี โดยครบถ้วน 

(10) กำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงจะต้องเป็นไปตำมผังรำยกำรที่ยื่นต่อ
คณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ที่แสดงรำยละเอียดสัดส่วนรำยกำรตำมแบบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
ต่อคณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยใน 90 วันนับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุญำตให้ทดลองประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงคร้ังแรก ผู้ทดลองประกอบกิจกำรต้องน ำส่งผังรำยกำร ด้วยตนเอง หรือทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียน ณ ส ำนักงำน หรือสถำนที่ที่ส ำนักงำนก ำหนด หรือรูปแบบ วิธีกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรหรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด 

(11) ในกรณีที่คณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำผังรำยกำรของผู้ทดลองประกอบ
กิจกำรไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด และเห็นควรให้แก้ไขผังรำยกำร ให้ผู้ทดลอง
ประกอบกิจกำรแก้ไขผังรำยกำรให้ถูกต้องภำยใน 15 วันนับต้ังแต่ได้รับแจ้งจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด เพื่อให้คณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ และเมื่อคณะกรรมกำรหรือ
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พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นชอบผังรำยกำรที่ผู้ทดลองประกอบกิจกำรได้แก้ไขแล้ว ให้ส ำนักงำนแจ้งผลให้ผู้ทดลอง
ประกอบกิจกำรทรำบเป็นหนังสือภำยใน 15 วันท ำกำร เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุเร่งด่วนอำจแจ้งผลให้ผู้ทดลอง
ประกอบกิจกำรทรำบทำงโทรสำร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนกำรแจ้งด้วยหนังสือก็ได้ หลังจำกได้รับแจ้ง
ผลจำกส ำนักงำนแล้ว ให้ผู้ทดลองประกอบกิจกำรเร่ิมให้ทดลองประกอบกิจกำรตำมผังรำยกำรที่
คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้วได้ 

(12) กำรเปลี่ยนแปลงผังรำยกำรที่คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ทดลองประกอบกิจกำร
ยื่นข้อมูลผังรำยกำรและเอกสำรประกอบที่ ต้องกำรเปลี่ยนแปลง ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำก่อนท ำกำร
เปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน 

(13) ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ ภัยพิบัติ หรือมีเหตุ
ฉุกเฉินหรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมกำรก ำหนด ผู้ทดลองประกอบกิจกำรอำจด ำเนินรำยกำรที่แตกต่ำงจำกผัง
รำยกำรหลักที่คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้วได้ แต่ต้องแจ้งเหตุผล ควำมจ ำเป็น และรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบภำยใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงผังรำยกำร 

(14) รำยกำรที่ผู้ทดลองประกอบกิจกำรจะออกอำกำศได้ จะต้องไม่มีเน้ือหำสำระที่ก่อให้เกิด
กำรล้มล้ำงกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่มีผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคงของรัฐ ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือไม่มีกำรกระท ำซึ่งเข้ำลักษณะ
ลำมกอนำจำร หรือมีผลกระทบต่อกำรให้เกิดควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชนอ ย่ำง
ร้ำยแรง ทั้งน้ี ให้ผู้ทดลองประกอบกิจกำรมีหน้ำที่ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรออกอำกำศ โดยหำกพบว่ำมีกำรไม่
ปฏิบัติตำมควำมในวรรคหน่ึง หรือมีลักษณะท ำนองเดียวกัน ให้ด ำเนินกำรแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนที่จะ
มีกำรออกอำกำศรำยกำรน้ัน หรือให้ระงับกำรออกอำกำศทันที 

(15) ผู้ทดลองประกอบกิจกำรต้องจัดให้มีกำรออกอำกำศรำยกำร ได้แก่  

- เพลงชำติไทย ออกอำกำศทุกวัน เวลำ 8.00 น. และเวลำ 18.00 น.  

- ข่ำวในพระรำชส ำนัก ออกอำกำศทุกวัน ในช่วงเวลำ 19.00 – 20.30 น. ในกรณีที่มี
เหตุจ ำเป็น ท ำให้ไม่สำมำรถออกอำกำศข่ำวในพระรำชส ำนักได้ในเวลำปกติ ให้ออกอำกำศในระหว่ำงเวลำ 
19.00 – 22.00 น. ได้ โดยต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำตำมที่ส ำนักรำช
เลขำธิกำรก ำหนด หรือตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

- รำยกำรที่มีเน้ือหำสร้ำงสรรค์สังคม หรือรำยกำรส ำหรับเด็กและเยำวชน อย่ำงน้อยวัน
ละ 60  นำที ในช่วงเวลำ 16.00 – 18.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และช่วงเวลำ 07.00 – 09.00 น. ในวัน
เสำร์และวันอำทิตย์ 

- ในระหว่ำงช่วงเวลำ 18.00 – 22.00 น. เป็นช่วงเวลำที่มีจ ำนวนผู้รับฟังสูง ซึ่งเด็กและ
เยำวชนอำจรับฟังอยู่ด้วย ให้ออกอำกำศรำยกำรที่มีเน้ือหำที่มีควำมเหมำะสมและจะไม่เป็นภัยต่อกำรพัฒนำ
ทั้งในด้ำนสติปัญญำ อำรมณ์ และสังคมของเด็กและเยำวชน ทั้งน้ี คณะกรรมกำรอำจประกำศก ำหนดหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและช่วงเวลำออกอำกำศที่เหมำะสมส ำหรับรำยกำรดังกล่ำวเพิ่มเติมได้ 

(16) เพื่อคุ้มครองเด็กและเยำวชน ให้ผู้ทดลองประกอบกิจกำรด ำ เนินกำรออกอำกำศ
รำยกำรให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
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ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-169 

แห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผังรำยกำร และเน้ือหำรำยกำรที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด และต้อง
สอดคล้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

(17) รำยกำรที่ผู้ทดลองประกอบกิจกำรจะออกอำกำศได้ จะต้องได้รับสิทธิในทรัพย์สินทำง
ปัญญำ หรือสิทธิในกำรท ำซ้ ำ ดัดแปลง เผยแพร่ทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำอื่นใดที่
จ ำเป็นก่อนน ำมำออกอำกำศ โดยคณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ อำจเรียกให้ผู้ทดลองประกอบกิจกำร
ส่งเอกสำรหลักฐำนกำรได้รับสิทธิดังกล่ำวได้ตำมที่เห็นสมควร 

(18) กำรด ำเนินกำรออกอำกำศของผู้ทดลองประกอบกิจกำร ให้ค ำนึงถึงกำรจัดให้มีบริกำรที่
เหมำะสมเพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิกำร และคนด้อยโอกำสให้สำมำรถเข้ำถึงหรือ
รับรู้ และใช้ประโยชน์จำกรำยกำรของกิจกำรกระจำยเสียงได้อย่ำงเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป โดยอำจจัดให้มี
บริกำรกระจำยเสียงที่ออกอำกำศรำยกำรอ่ำนหนังสือเต็มเวลำ หรือบริกำรในรูปแบบอื่นใดที่ท ำให้คนพิกำร
และคนด้อยโอกำสเข้ำถึงหรือรับรู้กำรให้บริกำรได้ส ำหรับรำยกำรที่น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะในเวลำ
ออกอำกำศอย่ำงน้อยวันละ 60 นำที 

(19) ผู้ทดลองประกอบกิจกำรต้องจัดให้มีกำรบันทึกรำยกำรที่ได้ออกอำกำศไปแล้วทุก
รำยกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ ที่สำมำรถถ่ำยทอดกลับมำเป็นรำยกำรน้ันได้ และเก็บรักษำไว้เพื่อให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ท ำกำรตรวจสอบได้ โดยระยะเวลำกำรจัดเก็บต้องไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เว้นแต่คณะกรรมกำรจะ
ก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ทั้งน้ี กำรบันทึกรำยกำรดังกล่ำวจะต้องไม่ด ำเนินกำรแก้ไข หรือดัดแปลงให้แตกต่ำงจำก
รำยกำรที่ได้ออกอำกำศ 

ในกรณีที่รำยกำรที่ได้ออกอำกำศไปแล้วฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ หรือประกำศที่คณะกรรมกำรก ำหนด หรือกฎหมำยอื่น ๆ ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเรียกบันทึกรำยกำรที่ได้ออกอำกำศไปแล้วตำมวรรคหน่ึง ผู้ทดลองประกอบกิจกำรจะต้องส่ง
บันทึกรำยกำรดังกล่ำวภำยใน 7 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทั้งน้ี ไม่ตัดสิทธิพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกำรระงับกำรออกอำกำศรำยกำรเป็นกำรชั่วครำว 

(20) ผู้ทดลองประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะจะหำรำยได้จำกกำรโฆษณำไม่ได้ เว้นแต่  

- เป็นกำรหำรำยได้โดยกำรโฆษณำหรือเผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนหรือกิจกำรของ
หน่วยงำนของรัฐหรือรัฐวิสำหกิจ สมำคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกิจกำรเพื่อ
ประโยชน์สำธำรณะ โดยไม่แสวงหำก ำไรในทำงธุรกิจ หรือ 

- เป็นกำรเสนอภำพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจกำร โดยมิได้มีกำรโฆษณำ
สรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และต้องไม่เป็นกำร
สร้ำงกำรรับรู้ถึงตรำสินค้ำ หรือน ำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือกล่ำวถึงสรรพคุณ คุณภำพ หรือคุณประโยชน์
ทำงกำยภำพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใด ๆ แก่ผู้บริโภค 

และส ำหรับผู้ทดลองประกอบกิจกำรบริกำรสำธำรณะที่มีวัตถุประสงค์หลักในกำร
ประกอบกิจกำร เพื่อควำมมั่นคงของรัฐหรือควำมปลอดภัยสำธำรณะ ให้หำรำยได้จำกกำรโฆษณำได้เท่ำที่
เพียงพอต่อกำรทดลองประกอบกิจกำรโดยไม่เน้นกำรแสวงหำก ำไร 

(21) ผู้ทดลองประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนจะหำรำยได้จำกกำรโฆษณำไม่ได้ แต่อำจมีรำยได้
จำกกำรบริจำค กำรอุดหนุนของสถำนี หรือรำยได้ทำงอื่นซึ่งมิใช่กำรโฆษณำ โดยกำรบริจำคหรือกำรอุดหนุน



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-170 

จะต้องสะท้อนถึงเงื่อนไขของกำรได้รับใบอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรกระจำยเสียงบริกำรชุมชน และไม่มี
กำรแทรกแซง ไม่มีอิทธิพลต่อกำรบริหำรสถำนี หรือไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำรผลิต
รำยกำรและเน้ือหำรำยกำรที่ออกอำกำศ 

(22) ผู้ทดลองประกอบกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจ สำมำรถหำรำยได้จำกกำรโฆษณำหรือวิธีกำร
อื่นใดได้ไม่เกินชั่วโมงละ 12.5 นำที โดยเมื่อรวมเวลำโฆษณำตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ   
10 นำที 

(23) ให้ผู้ทดลองประกอบกิจกำรจัดท ำและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนีในช่วง 1 ปีนับแต่วันที่ได้ รับอนุญำตให้ทดลองประกอบกิจกำร  และให้ยื่นต่อ
คณะกรรมกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เมื่อมีกำรร้องขอ โดยผู้ทดลองประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนให้ส่งข้อมูล
ดังกล่ำว ตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง พ.ศ. 2555 

(24) กรณีผู้ทดลองประกอบกิจกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือมำตรกำรที่เกี่ยวกับกำร
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่มีโทษทำง
อำญำ นอกจำกต้องรับโทษตำมกฎหมำยอื่นแล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจด ำเนินกำร ออกค ำสั่งให้ผู้
ทดลองประกอบกิจกำรชี้แจงเป็นลำยลักษณ์อักษร และตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมำะสมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่ง แต่ถ้ำหำกผู้ทดลองประกอบ
กิจกำรยังคงฝ่ำฝืน ไม่ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมำะสม พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี
อ ำนำจสั่งให้ผู้ทดลองประกอบกิจกำรระงับกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนน้ัน อย่ำงไรก็ตำม ผู้ทดลองประกอบกิจกำรมี
สิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งต่อคณะกรรมกำรภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งดังกล่ำว กำรอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุ
ให้ทุเลำกำรบังคับตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และให้ถือว่ำค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรเป็นที่สุด และ
หำกผู้ทดลองประกอบกิจกำรไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำว  และพ้นก ำหนดระยะเวลำ
อุทธรณ์ หรือคณะกรรมกำรวินิจฉัยยืนตำมค ำสั่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้มีหนังสือเตือน
แล้วไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งน้ัน ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนดค่ำปรับทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง และในกรณีที่ผู้ทดลองประกอบกิจกำรยังมีกำรด ำเนินกำรที่ฝ่ำฝืนน้ันซ้ ำอีก หรือกรณีที่มี
ควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อประโยชน์สำธำรณะ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมจัดท ำรำยงำน
ควำมเห็น เสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำพักใช้หรือเพิกถอนกำรทดลองประกอบกิจกำร 

(25) ในกรณีที่ปรำกฏแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำผู้ทดลองประกอบกิจกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขในกำรทดลองประกอบกิจกำรของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เร่ือง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง  
พ.ศ. 2555 ข้อ 27 และข้อ 28 ของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง พ.ศ. 2556 
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อเท็จจริง พยำนหลักฐำน พร้อมจัดท ำรำยงำนควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำร
เพื่อพิจำรณำเพิกถอนกำรทดลองประกอบกิจกำรภำยใน 45 วันนับต้ังแต่วันที่พบกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนต่อ
ประกำศ และในกรณีที่ปรำกฏแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำ ผู้ทดลองประกอบกิจกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
เงื่อนไขในกำรทดลองประกอบกิจกำรในกรณีอื่นใดของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำร
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โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  เ ร่ือง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง พ.ศ. 2555 ให้น ำข้อปฏิบัติตำมประกำศน้ีมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

(26) ในกรณีที่ปรำกฏแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ว่ำผู้ทดลองประกอบกิจกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขกำรใช้คลื่นควำมถี่ที่ก ำหนดในภำคผนวก ค ของประกำศฉบับน้ี ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งผู้ทดลอง
ประกอบกิจกำรระงับกำรออกอำกำศไว้จนกว่ำจะได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว และหำกผู้ทดลองประกอบ
กิจกำรไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งให้ระงับกำรออกอำกำศดังกล่ำว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำน พร้อมจัดท ำรำยงำนควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำเพิกถอนกำรทดลองประกอบ
กิจกำรภำยใน 45 วันท ำกำรนับต้ังแต่วันที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พบกำรฝ่ำฝืนค ำสั่ง 

7) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ที่กล่ำวถึง กำรปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติว่ำด้วยกิจกำรวิทยุสมัครเล่น เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์กำรอนุญำต 
กำรก ำกับดูแล และสนับสนุนส่งเสริมบุคคลที่สนใจเข้ำร่วมในกิจกำรวิทยุสมัครเล่น สนับสนุนพนักงำนวิทยุ
สมัครเล่นให้มีบทบำทในกำรค้นคว้ำทดลองด้ำนวิชำกำรสื่อสำรด้วยคลื่นควำมถี่  สำมำรถวิจัยพัฒนำเทคโนโลยี
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรติดต่อสื่อสำร ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุ
ฉุกเฉิน ทั้งน้ี เพื่อให้กิจกำรวิทยุสมัครเล่นเกิดประโยชน์ต่อสังคม มีประสิทธิภำพและกำรพัฒนำมำกยิ่งขึ้น โดย
มีสำระส ำคัญสรุปได้ดังน้ี 

(1) พนักงำนวิทยุสมัครเล่นต้องมีสัญชำติไทย หรือเชื้อชำติไทย เป็นผู้ได้รับประกำศนียบัตร
พนักงำนวิทยุสมัครเล่นซึ่งคณะกรรมกำรออกให้หรือคณะกรรมกำรอนุญำตให้เทียบเท่ำ และคุณสมบัติอื่นใดที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ พนักงำนวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พนักงำนวิทยุ
สมัครเล่นขั้นกลำง และพนักงำนวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ทั้งน้ี พนักงำนวิทยุสมัครเล่นต้องมีสถำนะเป็นสมำชิกของ
องค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมำคมที่คณะกรรมกำรรับรอง  องค์กรวิทยุสมัครเล่นต้อง
จัดท ำหนังสือรับรองสถำนภำพกำรเป็นสมำชิกโดยมีรูปแบบตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด หรือบัตรประจ ำตัวสมำชิก 
เพื่อใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตพนักงำนวิทยุสมัครเล่น 

(2) คณะกรรมกำรจะพิจำรณำอนุญำตให้ต้ังสถำนีวิทยุสมัครเล่น เฉพำะผู้ที่ได้รับใบอนุญำต
พนักงำนวิทยุสมัครเล่นแล้วเท่ำน้ัน โดยผู้ที่มีควำมประสงค์จะต้ังสถำนีวิทยุสมัครเล่นน้ันต้องแสดงรำยละเอียด
ให้ส ำนักงำนทรำบว่ำเคร่ืองวิทยุคมนำคมที่น ำมำใช้งำนในสถำนีวิทยุสมัครเล่นดังกล่ำวเป็นเคร่ืองวิทยุคมนำคม
ที่ชอบด้วยกฎหมำย และกรณีสถำนีวิทยุสมัครเล่นประเภทประจ ำที่หรือเคลื่อนที่ จะพิจำรณำอนุญำตให้ต้ังใน
สถำนที่หรือในยำนพำหนะของผู้ที่ได้รับใบอนุญำตพนักงำนวิทยุสมัครเล่นซึ่งเป็นเจ้ำของ หรือมีสิทธิอำศัยหรือ
มีสิทธิครอบครองสถำนที่หรือยำนพำหนะเท่ำน้ัน 

(3) กำรต้ังสถำนีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ำย สถำนีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น 
(Club station) สถำนีวิทยุสมัครเล่นส ำหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event station) สถำนีวิทยุสมัครเล่น
ประเภททวนสัญญำณ (Repeater) หรือสถำนีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่ำนโครงข่ำยอื่นจะได้รับอนุญำตให้ต้ัง
สถำนีตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนดไว้ในภำคผนวก 5 แนบท้ำยประกำศน้ี สถำนีวิทยุ
สมัครเล่นดังกล่ำวให้ด ำเนินกำรเฉพำะภำยใต้กำรก ำกับดูแลจำกผู้ได้รับใบอนุญำตพนักงำนวิทยุสมัครเล่นแล้ว
เท่ำน้ัน 
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(4) คณะกรรมกำรจะอนุญำตให้ต้ังสถำนีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ำยได้จังหวัดละ 1 แห่งและ
รับรองให้เป็นสถำนีแม่ข่ำยหลักประจ ำจังหวัด และหำกมีกำรขออนุญำตต้ังสถำนีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ำย
มำกกว่ำจังหวัดละ 1 แห่ง ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุญำตตำมควำมเหมำะสมเป็นกรณีไป ทั้งน้ี สถำนีวิทยุ
สมัครเล่นจะต้องไม่ก่อให้เกิดกำรรบกวนต่อสถำนีวิทยุคมนำคมอื่นที่ได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่อยู่ก่อนแล้ว  
โดยคณะกรรมกำรอำจไม่พิจำรณำอนุญำตให้ต้ังสถำนีวิทยุสมัครเล่นซึ่งต้ังอยู่ใกล้กับส ำนักงำนส่วนภูมิภำค  
ต่ำง ๆ ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร หรืออำจอนุญำตให้ต้ังได้ โดยมีเงื่อนไขพิเศษเพื่อป้องกันมิให้สถำนีวิทยุ
สมัครเล่นน้ันไปรบกวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกำรใช้คลื่นควำมถี่ของส ำนักงำนส่วนภูมิภำค 

(5) สถำนีวิทยุสมัครเล่นซึ่งด ำเนินกำรโดยชำวต่ำงประเทศ จะอนุญำตเป็นกรณีไปเฉพำะกับ
ประเทศที่ใช้หลักข้อตกลงต่ำงตอบแทนเกี่ยวกับกิจกำรวิทยุสมัครเล่นกับประเทศไทย หรือตำมที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด 

(6) ผู้ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญำตพนักงำนวิทยุสมัครเล่น สำมำรถทดลองออกอำกำศโดยใช้สถำนี
วิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ำย สถำนีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) และสถำนีวิทยุ
สมัครเล่นส ำหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event station) โดยใช้สัญญำณเรียกขำนของสถำนีวิทยุสมัครเล่น
น้ันเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรฝึกฝนตนเอง และต้องอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลจำกผู้ได้รับใบอนุญำตพนักงำนวิทยุ
สมัครเล่นเท่ำน้ัน 

(7) สถำนีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ำย สถำนีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club 
station) สถำนีวิทยุสมัครเล่นส ำหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event stations) และสถำนีวิทยุสมัครเล่น ชนิด
ประจ ำที่ ต้องมีสมุดบันทึกกำรติดต่อสื่อสำร (Log book) ไว้ประจ ำสถำนีวิทยุสมัครเล่น และจะต้องบันทึก
รำยละเอียดกำรติดต่อสื่อสำร เพื่อให้คณะกรรมกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำยตรวจสอบหรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ 
โดยต้องมีรำยละเอียดกำรติดต่อสื่อสำรที่จะต้องบันทึก และสมุดบันทึกกำรติดต่อสื่อสำรต้องเก็บไว้เป็นเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ป ีนับจำกวันที่ได้บันทึกกำรติดต่อไว้ หำกสถำนีวิทยุสมัครเล่นดังกล่ำว ไม่สำมำรถแสดงบันทึก
กำรติดต่อสื่อสำรต่อเจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำต ให้ถือว่ำผู้ที่ได้รับใบอนุญำตให้ต้ังสถำนีวิทยุคมนำคมน้ันเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อกำรส่งสัญญำณ 

(8) ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมกำรมอบหมำยให้ส ำนักงำนแจ้งระงับกำร
ใช้คลื่นควำมถี่ เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องสำมำรถใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรวิทยุสมัครเล่นทั้งหมดหรือ
บำงส่วนเพื่อกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และใช้เป็นข่ำยสื่อสำรส ำรองในกรณี
เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินได้เท่ำที่จ ำเป็น ซึ่งพนักงำนวิทยุสมัครเล่นหรือสถำนีวิทยุสมัครเล่นที่ใช้คลื่นควำมถี่
อยู่ในขณะน้ันระงับกำรใช้คลื่นควำมถี่น้ันโดยทันที เว้นแต่กำรใช้งำนเพื่อขอหรือให้ควำมช่วยเหลือหรือกำร
ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำรบรรเทำสำธำรณภัยโดยใช้คลื่นควำมถี่ตำมหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรใช้คลื่นควำมถี่กลำงส ำหรับกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนรัฐแล ะประชำชนที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด และสำมำรถติดต่อกันได้ตำมปกติเมื่อเหตุกำรณ์สิ้นสุดลง  

(9) กิจกำรวิทยุสมัครเล่นมีข้อห้ำมในกำรติดต่อกับสถำนีวิทยุสมัครเล่นของประเทศ  
ที่ไม่อนุญำตให้มีกิจกำรวิทยุสมัครเล่นในประเทศน้ัน กำรติดต่อกับสถำนีวิทยุคมนำคมที่ไม่ได้รับอนุญ ำต  
กำรรับส่งข่ำวสำรนอกเหนือไปจำกกิจกำรวิทยุสมัครเล่น เว้นแต่กิจกรรมพิเศษ กำรรับจ้ำงวำนเพื่อรับส่ง
ข่ำวสำรไปยังบุคคลที่ 3 กำรใช้ถ้อยค ำก้ำวร้ำว หยำบคำย หรือเป็นกำรดูหมิ่นในกำรติดต่อสื่อสำร กำรใช้คลื่น
ควำมถี่เพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจหรือกำรเมือง กำรส่งเสียงดนตรี รำยกำรบันเทิง หรือรำยกำรโฆษณำเพื่อ
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ผลประโยชน์ทำงธุรกิจทุกประเภท กำรแย่งใช้ช่องสัญญำณในกำรติดต่อสื่อสำร กำรใช้ช่องสัญญำณในลักษณะ
ยึดถือครอบครองเฉพำะกลุ่มบุคคล กำรรับส่งข่ำวสำรอันมีเน้ือหำละเมิดต่อกฎหมำย กำรใช้รหัสลับในกำร
ติดต่อสื่อสำร กำรกระท ำให้เกิดกำรรบกวนต่อกำรสื่อสำรของสถำนีอื่นโดยเจตนำ อำทิ กำรส่งสัญญำณคลื่น
รบกวนประเภทต่ำง ๆ ใช้ช่องสัญญำณติดต่อสื่อสำรทับซ้อนกัน กำรใช้สัญญำณเรียกขำนปลอม หรือแอบอ้ำง
ใช้สัญญำณเรียกขำนของผู้อื่น และกำรยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถำนีวิทยุคมนำคมหรือเคร่ืองวิทยุคมนำคมกระท ำผิด
กฎหมำยวิทยุคมนำคม หรือกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(10) พนักงำนวิทยุสมัครเล่นหรือสถำนีวิทยุสมัครเล่นที่ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมประกำศน้ีข้อหน่ึง
ข้อใด หรือหลำยข้อ คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำโทษด้วยกำรตักเตือนด้วยวำจำ ตักเตือนเป็นลำย
ลักษณ์อักษร หรือให้พ้นจำกกำรเป็นพนักงำนวิทยุสมัครเล่นเป็นกำรชั่วครำว หรือให้พ้นจำกกำรเป็นพนักงำน
วิทยุสมัครเล่นเป็นกำรถำวร หรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย โดยกำรพิจำรณำโทษให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรก ำหนดไว้ในภำคผนวก 7 แนบท้ำยประกำศน้ี 

10.3 ค าสั่ง 

ที่ออกโดย หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ คณะกรรมกำร กสทช. และคณะกรรมกำร
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ กำรแต่งต้ัง กำรยกเลิก และกำรระงับกระบวนกำรสรรหำ
และคัดเลือกบุคลำกรเพื่อกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำร กสทช. รวมทั้งกำรมอบหมำยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติกำรแทนคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  และที่ เกี่ยวข้องกับกำรด ำ เ นินงำนของ
ผู้ประกอบกำร ได้แก่  

1) มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  เพื่อให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจกำรที่สุจริตแต่ได้รับ
ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจและสังคม และกำรเปลี่ยนผ่ำนระบบกำรส่งสัญญำณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบ
ดิจิตอลซึ่งก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจและส่วนหน่ึงมำจำกควำมไม่พร้อมและควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
ของผู้ประกอบกิจกำร จึงไม่อำจช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ได้ทันภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด โดยมีมำตรกำรผ่อนปรนดังน้ี 

- ผู้รับใบอนุญำตหรือประกำศรำยใดไม่สำมำรถช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่น
ควำมถี่ในงวดที่เหลือ ให้ผู้รับใบอนุญำตรำยน้ันแจ้งเป็นหนังสือไปยังส ำนักงำน กสทช. ภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่ค ำสั่งน้ีมีผลใช้บังคับเพื่อขอพักช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ดังกล่ำว ทั้งน้ี ให้ส ำนักงำน 
กสทช. พิจำรณำกำรพักช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ให้กับผู้รับใบอนุญำตที่แจ้ง และก ำหนด
ระยะเวลำกำรพักช ำระค่ำธรรมเนียมซึ่งต้องไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน กสทช. 
อย่ำงไรก็ตำม ผู้รับใบอนุญำตยังคงต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขอื่นตำมค ำสั่งหรือประกำศ 

- ในระหว่ำงเวลำพักช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ ดังกล่ำว  ให้ผู้ รับ
ใบอนุญำตช ำระดอกเบี้ยในวันที่ครบก ำหนดช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในแต่ละงวดให้แก่
ส ำนักงำน กสทช. โดยให้ช ำระดอกเบี้ยในอัตรำเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศก ำหนด และเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำขอพักช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในงวดที่ เหลือ
ให้ครบถ้วนต่อไป 
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- กำรพักช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ถือว่ำ  ไม่เป็นกำรตัดสิทธิผู้รับ
ใบอนุญำตที่จะขอช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในงวดที่เหลือ โดยให้ผู้รับใบอนุญำตแจ้งเป็น
หนังสือไปยังส ำนักงำน กสทช. ล่วงหน้ำ 30 วันก่อนครบก ำหนดช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
ตำมค ำสั่งหรือประกำศ อย่ำงไรก็ตำม กำรขอพักช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ดังกล่ำว ไม่ให้
น ำมำใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดับชำติที่
ขอยกเลิกกำรประกอบกิจกำรหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรทัศน์และใบอนุญำตให้ใช้คลื่น
ควำมถี่เพื่อประกอบกิจกำรดังกล่ำวก่อนวันที่ค ำสั่งน้ีมีผลใช้บังคับ 

- ให้ กสทช. และส ำนักงำน กสทช. หรือคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะ แล้วแต่กรณี จัดให้มีกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำใช้โครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นควำมถี่ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) 
ให้กับผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลเป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ  50  
ของค่ำเช่ำใช้โครงข่ำยโทรทัศน์ดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ 24 เดือนนับแต่วันที่ค ำสั่งน้ีมีผลใช้บังคับ ทั้งน้ี ให้ใช้
จ่ำยเงินจำกกองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพื่อประโยชน์
สำธำรณะ ซึ่งเหลือจ่ำยจำกกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนประชำชนในกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรรับชมโทรทัศน์
ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยให้ค ำนึงถึงกำรใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชำติและประชำชน 

- ให้ผู้รับใบอนุญำตจัดท ำผังรำยกำรที่ เหมำะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับใบอนุญำต มีกำรผลิตรำยกำรหรือกำรด ำเนินรำยกำรที่ดี ให้ข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง
ชัดเจน มีสำระและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เน้ือหำรำยกำรมีควำมหลำกหลำย ไม่ขัดต่อกฎหมำยและศีลธรรม
อันดีของประชำชน ตลอดจนเปิดโอกำสให้คนพิกำรหรือคนด้อยโอกำสมีโอกำสเข้ำถึงหรือใช้ประโยชน์จำก
รำยกำรที่ออกอำกำศได้อย่ำงเสมอภำคกับบุคคลทั่วไปโดยให้ผู้รับใบอนุญำตด ำเนินกำรตำมหมวด 2 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  พ.ศ. 2551 อย่ำงเคร่งครัด และ
ส ำนักงำน กสทช. มีหน้ำที่ตรวจสอบหำกพบว่ำผู้รับใบอนุญำตไม่ปฏิบัติตำมที่ก ำหนดในวรรคหน่ึง ให้ส ำนักงำน 
กสทช. พิจำรณำยกเลิกกำรพักช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตและให้ผู้ รับใบอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในงวดที่เหลือให้ครบถ้วนต่อไป 

- ให้กรมประชำสัมพันธ์คิดเงินรำยได้จำกกำรโฆษณำได้เท่ำที่จ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรผลิต
รำยกำรตำมวัตถุประสงค์โดยต้องไม่มุ่งต่อกำรแสวงหำก ำ ไรทำงธุรกิจ ตำมหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกำศ
ก ำหนดโดยค ำนึงถึงผู้บริโภค ต้นทุนในกำรผลิตรำยกำรและควำมเป็นธรรมในกำรแข่งขันที่จะมีผลกระทบต่อ
ผู้รับใบอนุญำตประเภทอื่นด้วย โดยให้มีระยะเวลำสูงสุดในกำรโฆษณำได้ตำมที่ กสทช. ก ำหนด 

2) ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตระงับ หรือพัก หรือหยุดการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการ
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเป็นกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตจ ำนวนมำกได้รับบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง
โดยทั่วถึงและไม่หยุดชะงัก คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติจึงมีค ำสั่งให้ผู้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตทุกรำยปฏิบัติดังน้ี 

- ห้ำมมิให้ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตระงับ หรือพัก หรือหยุดกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแก่
ผู้ใช้บริกำรโดยมิชอบด้วยกฎหมำย หรือประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติที่เกี่ยวข้อง หรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และจะต้องปฏิบัติตำมมำตรำ 20 แห่ง
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พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 และประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ ว่ำด้วยกำรใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม พ.ศ. 2549 และประกำศคณะกรรมกำรกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง มำตรฐำนของสัญญำให้บริกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2549 โดยเคร่งครัด 

- ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ำผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยใดกระท ำกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตำมค ำสั่งน้ี เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
อำจจะพิจำรณำใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองแห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม  
พ.ศ. 2544 โดยทันที และถ้ำกรณีที่มีกำรร้องเรียนจำกผู้ใช้บริกำรตำมกฎหมำย ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำย
ดังกล่ำวจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขเยียวยำควำมเดือดร้อนเสียหำยให้แก่ผู้ร้องเรียนเป็นกำรชั่วครำวโดยทันที  
ที่ได้รับแจ้งกำรร้องเรียน เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริกำรถูกระงับหรือหยุดกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในระหว่ำง 
กำรพิจำรณำ 

10.4 ระเบียบ 

ที่ออกโดย กสทช. และคณะกรรมกำรอื่น ๆ ภำยใต้พระรำชบัญญัติน้ี ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ 
กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในกำรด ำเนินงำนและบริหำรงำนของส ำนักงำน กสทช. และคณะกรรมกำร 
ชุดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกำร ได้แก่ 

1) ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าด้วยการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถ่ี (SYNTHESIZER) ในข่ายวิทยุสื่อสารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
พ.ศ. 2556 ที่กล่ำวถึง  

- คุณสมบัติของผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคมที่ใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคมของกรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย ที่ใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคมของหน่วยงำนอื่นและส่วนตัว ในข่ำยวิทยุสื่อสำรของกรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม คือ เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงใน
สังกัดหน่วยงำนอื่น ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหำยหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือควำมมั่นคงของชำติ ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรกำรใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคมแบบสังเครำะห์ควำมถี่จำกหน่วยงำนอื่นหรือกรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิบดีว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องใช้
เคร่ืองวิทยุคมนำคม 

- ผู้มีสิทธิขอใช้ข่ำยวิทยุสื่อสำร ได้แก่ หน่วยงำนรวมถึงเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด ศูนย์ อปพร. และ 
อปพร. หน่วยงำนอื่น รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด ประชำชนและผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคม โดยกำรใช้ข่ำยวิทยุ
สื่อสำรให้ใช้เฉพำะคลื่นควำมถี่ที่กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอนุญำตให้ร่วมใช้เท่ำน้ัน และกำรใช้ข่ำย
วิทยุสื่อสำร ต้องแจ้งไปยังศูนย์วิทยุสื่อสำรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบก่อนทุกคร้ังและเมื่อสิ้นสุดกำรติดต่อสื่อสำร
ต้องแจ้งให้ศูนย์วิทยุสื่อสำรน้ันทรำบด้วย 

- ส ำหรับประชำชนที่มีควำมประสงค์จะขอร่วมข่ำยวิทยุสื่อสำรและใช้ข่ำยวิทยุสื่อสำร ให้ยื่น
ค ำขออนุญำตและแจ้งรำยละเอียดเช่นเดียวกับที่ก ำหนด โดยแจ้งเหตุผลควำมจ ำเป็นและมีผู้ให้กำรรับรอง
ควำมประพฤติ กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จะพิจำรณำอนุญำตให้ผู้ขอร่วมข่ำยวิทยุสื่อสำรใช้เคร่ือง
วิทยุคมนำคมตำมที่ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง  กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เท่ำน้ัน และจะไม่อนุญำตให้สถำนีสื่อสำรใด ร่วมข่ำยวิทยุสื่อสำรและใช้ข่ำยวิทยุ
สื่อสำร หำกสถำนีสื่อสำรน้ันยังไม่มีเคร่ืองวิทยุคมนำคมใช้งำน ยกเว้นกรณีขอร่วมข่ำยวิทยุสื่อสำรและใช้ข่ำย
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วิทยุสื่อสำรเพื่อจัดหำเคร่ืองวิทยุคมนำคม มำใช้งำนในข่ำยวิทยุสื่อสำร และเมื่อกรมป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัยพิจำรณำอนุญำตให้สถำนีสื่อสำรใดร่วมข่ำยวิทยุสื่อสำรและใช้ข่ำยวิทยุสื่อสำรแล้ว  จะด ำเนินกำร
ขอขยำยข่ำยวิทยุสื่อสำรไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ ทั้งน้ี สถำนีสื่อสำรที่ขอร่วมข่ำยวิทยุสื่อสำรจะใช้ข่ำยวิทยุสื่อสำรได้ เมื่อกรมป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยได้รับอนุญำตให้ขยำยข่ำยวิทยุสื่อสำรแล้วเท่ำน้ัน 

- หน่วยงำน หน่วยงำนอื่น ศูนย์ อปพร. หรือผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคม มีควำมประสงค์จะขอ
ร่วมข่ำยวิทยุสื่อสำรและจัดหำเคร่ืองวิทยุคมนำคมเพื่อใช้ในข่ำยวิทยุสื่อสำร  ให้แจ้งรำยละเอียดของสถำนี
สื่อสำร สถำนที่ใช้งำน รวมถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับเคร่ืองวิทยุคมนำคมที่จะด ำเนินกำรจัดหำมำใช้ในข่ำยวิทยุ
สื่อสำร ตำมแบบที่กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยก ำหนด เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต ทั้งน้ี  
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจะพิจำรณำอนุญำตให้หน่วยงำน ผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคมในสังกัด
หน่วยงำน ร่วมข่ำยวิทยุสื่อสำรและจัดหำเคร่ืองวิทยุคมนำคมแบบสังเครำะห์ควำมถี่ประเภท 1 หรือประเภท 2 
ก็ได้ ส ำหรับหน่วยงำนอื่น และผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนำคมในสังกัดหน่วยงำนอื่น ศูนย์ อปพร. และ อปพร. รวมถึง
ประชำชน ให้ร่วมข่ำยวิทยุสื่อสำรและจัดหำเคร่ืองวิทยุคมนำคมแบบสังเครำะห์ควำมถี่ ประเภท 2 ได้ เท่ำน้ัน 

2) ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ที่กล่ำวถึง กำรขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีในแต่ละปี ส ำหรับ
ผู้รับใบอนุญำตตำมประเภทใบอนุญำตที่ได้ก ำหนดไว้ในภำคผนวกแนบท้ำยระเบียบน้ี โดย 

- ผู้รับใบอนุญำตที่ประสงค์ขอรับกำรพิจำรณำลดหย่อนหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
รำยปี ต้องยื่นแบบค ำขอรับกำรพิจำรณำลดหย่อนหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีตำมแบบที่ก ำหนด
ไว้ท้ำยระเบียบน้ี ต่อส ำนักงำนภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีพร้อมทั้งน ำส่ง
เอกสำรส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์  และส ำเนำสัดส่วนรำยกำรที่ต้อง
น ำส่งตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจัดท ำผังรำยกำรส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำย เสียงหรือโทรทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วน
รำยกำรข่ำวสำรหรือสำระที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ซึ่งจะใช้ระยะเวลำ 90 วัน 
นับจำกวันที่ผู้รับใบอนุญำตยื่นเอกสำรแจ้งควำมประสงค์ 

- หำกเป็นที่ปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้ยื่นแสดงควำมประสงค์ขอรับกำรพิจำรณำลดหย่อนหรือ
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีตำมระเบียบน้ี ยื่นเอกสำรหลักฐำนเท็จ ไม่ด ำเนินกิจกำรให้เป็นไปตำมที่
แจ้งไว้ หรือมีกำรปรับเปลี่ยนสัดส่วนรำยกำรที่ไม่สอดคล้องตำมข้อก ำหนดของระเบียบน้ี คณะกรรมกำรอำจ
พิจำรณำเพิกถอนสิทธิกำรได้รับกำรลดหย่อนหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี หรืออำจเรียกให้ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีย้อนหลังพร้อมทั้งเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ  2 ต่อเดือนของจ ำนวนเงิ น
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีย้อนหลัง โดยเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน นับต้ังแต่วันถัดจำกวันครบ
ก ำหนดช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตก็ได้ 

- ผู้รับใบอนุญำตที่ได้รับพิจำรณำให้ลดหย่อนค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีแล้วสำมำรถยื่น
หลักฐำนกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ พร้อมเอกสำรงบกำรเงินประจ ำปีที่ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ตำมกฎหมำยต่อส ำนักงำนเพื่อช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีที่ได้ลดหย่อนตำมอัตรำที่ก ำหนด และกรณี
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ของผู้รับใบอนุญำตที่ได้รับพิจำรณำให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปีแล้ว สำมำรถยื่นหลักฐำนกำรแจ้ง
ผลกำรพิจำรณำต่อส ำนักงำน เพื่อขอยกเว้นกำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรำยปี 

3) ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ี และก าหนดระยะเวลาการคืนคลื่น
ความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ที่กล่ำวถึง พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ พิจำรณำ
ควำมจ ำเป็นในกำรถือครองคลื่นควำมถี่และก ำหนดระยะเวลำที่แน่นอนในกำรให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่
หรือใช้คลื่นควำมถี่คืนคลื่นควำมถี่ด้ำนกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์  เพื่อน ำไปจัดสรรใหม่หรือ
ปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถี่ตำมที่ก ำหนดในแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ ทั้งน้ี 

(1) กำรพิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรถือครองคลื่นควำมถี่ เพื่อก ำหนดระยะเวลำที่แน่นอนใน
กำรคืนคลื่นควำมถี่ ต้องค ำนึงถึงปัจจัยควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรใช้คลื่นควำมถี่ในกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทัศน์ และควำมจ ำเป็นในกำรถือครองคลื่นควำมถี่  ในขณะที่ กำรตรวจสอบควำมชอบด้วย
กฎหมำยของกำรใช้คลื่นควำมถี่ จะต้องพิจำรณำในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

- กำรใช้คลื่นควำมถี่ต้องชอบด้วยกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ได้รับจัดสรรหรือ
ใช้คลื่นควำมถี่ได้มีกำรใช้คลื่นควำมถี่อย่ำงถูกต้องทั้งที่เป็นผู้ได้รับอนุญำตหรือจัดสรรคลื่นควำมถี่เพื่อกำร
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์อย่ำงถูกต้อง และมีกำรอนุญำต ให้สัมปทำน หรือท ำสัญญำ
ให้เอกชนใช้คลื่นควำมถี่เพื่อกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์อย่ำงถูกต้อง ได้รับอนุญำต
หรือใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นควำมถี่อย่ำงถูกต้อง กำรใช้คลื่น
ควำมถี่เพื่อกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ถูกต้องหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้รับ
อนุญำตหรือจัดสรรคลื่นควำมถี่ และสถำนีวิทยุคมนำคมและเคร่ืองวิทยุคมนำคมที่ใช้ในกำรประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ได้รับอนุญำตหรือมีใบอนุญำตโดยถูกต้อง 

- กำรใช้คลื่นควำมถี่ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่  ตำรำงก ำหนด
คลื่นควำมถี่แห่งชำติ แผนควำมถี่วิทยุและข้อบังคับวิทยุของสหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ โดยมีกำรใช้
คลื่นควำมถี่โดยสอดคล้องกับตำรำงก ำหนดคลื่นควำมถี่แห่งชำติและแผนควำมถี่วิทยุ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรใช้คลื่นควำมถี่ที่หน่วยงำนก ำกับดูแลก ำหนด มีกำรใช้คลื่นควำมถี่โดยสอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุของ
สหภำพโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ และมีกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ตำมขอบเขต
และสิทธิที่ได้รับอนุญำต 

(2) กำรพิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรถือครองคลื่นควำมถี่  ต้องพิจำรณำจำกองค์ประกอบ 
ที่เป็นสำระส ำคัญเบื้องต้น ได้แก่ 

- กำรใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่เพื่อกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์
ตำมที่ได้รับอนุญำตเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนที่ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่หรือใช้คลื่นควำมถี่  หรือ
ตำมกำรอนุญำต สัมปทำน หรือสัญญำโดยชอบด้วยกฎหมำย ส ำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลน้ัน ๆ 
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- กำรใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่เพื่อกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์
มีควำมสอดคล้องกับลักษณะและประเภทกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ส ำหรับประเภทบริกำรทำงธุรกิจ มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหำก ำไรในทำงธุรกิจตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  

- ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่หรือใช้คลื่นควำมถี่เพื่อกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือ
กิจกำรโทรทัศน์ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจ กำร
โทรทัศน์ 

(3) เมื่อผ่ำนกำรพิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรถือครองคลื่นควำมถี่แล้ว  ให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรถือครองคลื่นควำมถี่ เพื่อก ำหนดรำยละเอียดกำรใช้คลื่นควำมถี่ และระยะเวลำที่
แน่นอนในกำรคืนคลื่นควำมถี่ โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบ ดังน้ี 

- หลักกำรกระจำยกำรถือครองคลื่นควำมถี่อย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง  ประกอบด้วย 
ควำมมีประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำน
เทคนิค (Technical Efficiency) ที่พิจำรณำจำกกำรที่คลื่นควำมถี่สำมำรถส่งผ่ำนข้อมูลได้มำกที่สุด  และ
ครอบคลุมพื้นที่มำกที่สุดจำกกำรใช้คลื่นควำมถี่น้อยที่สุด โดยในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์น้ันใช้
แถบควำมกว้ำงคลื่นควำมถี่ (Bandwidth) ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) ที่มุ่งเน้นถึงมูลค่ำ รำยได้ 
และผลก ำไรที่ได้จำกกำรใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่ ประโยชน์สูงสุดที่ผู้บริโภคได้รับในเชิงคุณค่ำของข้อมูลจำก
กำรใช้คลื่นควำมถี่ที่ได้รับกำรจัดสรร ด้ำนกำรใช้งำน (Functional Efficiency) ที่พิจำรณำจำกกำรใช้คลื่น
ควำมถี่ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้สูงสุดตรงตำมควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ทั้งในด้ำนคุณภำพ
และควำมมีประสิทธิภำพ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและสำธำรณะโดยรวม ในกิจกำรด้ำนต่ำง ๆ 
เช่น ด้ำนกำรศึกษำ วัฒนธรรม ควำมมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สำธำรณะอื่น ๆ  รวมทั้งสัดส่วนกำรจัดสรรคลื่น
ควำมถี่ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

- หลักเพื่อประโยชน์สำธำรณะ และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย กำรใช้
ประโยชน์คลื่นควำมถี่สอดคล้องกับแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐตำมรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นในกรณีที่มีกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ เช่น ผลกระทบที่เกิดต่อสำธำรณะ
โดยส่วนรวม ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริกำร และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและ
กิจกำรโทรทัศน์ และกำรใช้คลื่นควำมถี่เพื่อกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์มีกำรแข่งขัน
โดยเสรีและเป็นธรรม ไม่มีกำรผูกขำด ลด หรือจ ำกัดกำรแข่งขัน  

- หลักสิทธิในกำรเข้ำถึงและกำรใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่อย่ำงทั่วถึง ประกอบด้วย กำร
ใช้คลื่นควำมถี่เป็นไปเพื่อสนับสนุนกำรเข้ำถึงสื่ออย่ำงทั่วถึง เช่น ส่งเสริมสิทธิเสรีภำพและควำมเสมอภำคของ
ประชำชนในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่ที่ใช้ในกิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์ ส่งเสริม
สิทธิเสรีภำพและควำมเสมอภำคของประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ส่งผ่ำนสื่ออย่ำงทั่วถึง  ส่งเสริม
รำยกำรที่มีเน้ือหำสร้ำงสรรค์สังคมหรือรำยกำรส ำหรับเด็กและเยำวชน และส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคน
พิกำรและคนด้อยโอกำสให้เข้ำถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จำกรำยกำรได้อย่ำงเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป กำร
ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ต้องไม่เป็นไปในลักษณะกำรควบรวม  
กำรครองสิทธิข้ำมสื่อ หรือกำรครอบง ำกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นควำมถี่ระหว่ำง
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สื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นกำรขัดขวำงเสรีภำพในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรหรือปิด
กั้นกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำยของประชำชน  

- หลักกำรประกันควำมเหมำะสมทำงเทคนิค ประกอบด้วย กำรใช้คลื่นควำมถี่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยกำรเลือกใช้เทคโนโลยีวิทยุคมนำคมที่เหมำะสมเพื่อใช้ควำมกว้ำงของแถบคลื่นควำมถี่
น้อยที่สุด โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพด้ำนต้นทุน (Cost Efficiency) กำรใช้คลื่นควำมถี่ร่วมกัน (Frequency 
Sharing) และปรำศจำกกำรรบกวนจำกกำรใช้คลื่นควำมถี่อย่ำงรุนแรง กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือ
กิจกำรโทรทัศน์และกำรใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่สอดคล้องกับข้อก ำหนดมำตรฐำนทำงเทคนิคของส ถำนี
วิทยุกระจำยเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์และเคร่ืองวิทยุคมนำคม กำรใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่เป็นไปเพื่อน ำไปสู่กำร
พัฒนำเทคโนโลยีในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ในอนำคต 

(4) กำรพิจำรณำเพื่อก ำหนดระยะเวลำที่แน่นอนในกำรให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นควำมถี่หรือใช้
คลื่นควำมถี่คืนคลื่นควำมถี่เพื่อน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คลื่นควำมถี่  ให้ค ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส ำหรับผู้ได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่โดยชอบด้วยกฎหมำยที่มีกำรก ำหนดระยะเวลำกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่
ไว ้ให้คืนคลื่นควำมถี่น้ัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรอนุญำต ส ำหรับผู้ได้รับอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่โดยชอบด้วย
กฎหมำยที่มิได้ก ำหนดอำยุกำรใช้งำนคลื่นควำมถี่ไว้ คณะกรรมกำรจะก ำหนดเวลำสิ้นสุดกำรใช้คลื่นควำมถี่  
โดยค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ ควำมจ ำเป็นของกำรประกอบกิจกำร และกำรใช้คลื่นควำมถี่กรณีกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงให้มีระยะเวลำสูงสุดไม่เกิน 5 ป ีนับแต่วันที่แผนแม่บทกำรบริหำรคลื่นควำมถี่ (พ.ศ. 2555) 
ใช้บังคับ และกรณีกิจกำรวิทยุโทรทัศน์ให้มีระยะเวลำสูงสุดไม่เกิน 10 ป ีนับแต่วันที่แผนแม่บทกำรบริหำรคลื่น
ควำมถี่ (พ.ศ. 2555) ใช้บังคับ 

(5) ในกำรพิจำรณำควำมจ ำเป็น นอกจำกพิจำรณำองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น 
ให้คณะกรรมกำรค ำนึงถึงปัจจัยอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สำธำรณะ ควำมเป็นธรรม และเหมำะสม โดยให้
ถือควำมเห็นของคณะกรรมกำรเป็นที่ยุติและถึงที่สุด 
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11. พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 11 ระบุถึงพระรำชบัญญัติระบบกำรช ำระเงิน  

พ.ศ. 2560 โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ ประกำศ จ ำนวน 28 ฉบับ ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

11.1 พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ เน่ืองจำกในปัจจุบันกำรก ำกับดูแลระบบกำรช ำระเงิน
ของสถำบันกำรเงินเป็นบทบำทส ำคัญประกำรหน่ึงของธนำคำรแห่งประเทศไทย  ประกอบกับไ ด้มี 
กำรก ำหนดให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ำกับดูแลหรือรับผิดชอบระบบกำรช ำระเงินตำมกฎหมำยอื่นอีก
ด้วย เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลระบบกำรช ำระเงินและบริกำรกำรช ำระเงินอย่ำงเป็นระบบ  มีควำมเป็น
เอกภำพและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
สมควรก ำหนดให้กำรก ำกับดูแลระบบกำรช ำระเงินและบริกำรกำรช ำระเงินอยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยฉบับ
เดียวกัน โดยก ำหนดมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลระบบกำรช ำระเงินและบริกำรกำรช ำระเงินด้วยกำรอนุญำต
หรือขึ้นทะเบียน และบทก ำหนดโทษทำงปกครองและโทษอำญำ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพ
ของบุคคลในบำงกรณี นอกจำกน้ี ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ตำมมำตรฐำนสำกลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องผลทำงกฎหมำยที่ส ำคัญของกำรช ำระเงิน ตลอดจนกำรให้ควำมคุ้มครองมิให้กำรช ำระเงินมีกำร
ยกเลิกเพิกถอนในกรณีที่ศำลมีค ำสั่งให้ฟื้นฟูกิจกำรหรือสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำยอันจะท ำ
ให้ระบบกำรช ำระเงินของประเทศเกิดเสถียรภำพและควำมมั่นคงและด ำเ นินกำรได้อย่ำงต่อเ น่ือง   
จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย  

นิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่  

“ระบบกำรช ำระเงิน” หมำยควำมว่ำ ระบบหรือกระบวนกำรจัดกำรอื่นใดเพื่อกำรโอนเงิน 
กำรหักบัญชี หรือกำรช ำระดุล 

“กำรหักบัญชี” หมำยควำมว่ำ กำรรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลตำมค ำสั่งกำรช ำระเงิน
ส ำหรับน ำไปค ำนวณหำยอดเงินแสดงควำมเป็นเจ้ำหน้ี หรือลูกหน้ีเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่ำวไปท ำกำรช ำระดุล
ระหว่ำงเจ้ำหน้ีและลูกหน้ี 

“กำรช ำระดุล” หมำยควำมว่ำ กำรช ำระเงินที่มีกำรตกลงกันไว้ล่วงหน้ำเพื่อปรับฐำนะควำม
เป็นเจ้ำหน้ีหรือลูกหน้ี ด้วยกำรปรับบัญชีเงินฝำกโดยใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรหักบัญชีเพื่อให้หน้ีทั้งหมด หรือ
บำงส่วนระงับไป 

“ระบบกำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญ” หมำยควำมว่ำ ระบบกำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญต่อ
ควำมมั่นคงหรือเสถียรภำพของระบบกำรช ำระเงิน ระบบสถำบันกำรเงิน หรือระบบกำรเงินของประเทศ 

“ระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ” หมำยควำมว่ำ ระบบกำรช ำระเงินที่จะต้องได้รับ
อนุญำตจำกรัฐมนตรีหรือได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำก ธปท. แล้วแต่กรณี 

                                                           
11 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 
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“บริกำรกำรช ำระเงิน” หมำยควำมว่ำ กำรให้บริกำรสื่อกำรช ำระเงิน หรือช่องทำงกำรช ำระ
เงินใด ๆ ไม่ว่ำจะมีรูปร่ำงหรือไม่มีรูปร่ำง เพื่อช ำระค่ำสินค้ำหรือค่ำบริกำร หรือใช้เพื่อกำรโอนเงินหรือกำรท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินอื่น ๆ 

“บริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ” หมำยควำมว่ำ บริกำรกำรช ำระเงินที่จะต้องได้รับ
อนุญำตจำกรัฐมนตรีหรือได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำก ธปท. แล้วแต่กรณี 

“บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

“เงินอิเล็กทรอนิกส์” หมำยควำมว่ำ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่
ผู้ใช้บริกำรซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตำม โดยมีกำรช ำระเงินให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจไว้ล่วงหน้ำเพื่อน ำไปใช้ช ำระค่ำ
สินค้ำ ค่ำบริกำร หรือค่ำอื่นใดแทนกำรช ำระด้วยเงินสด และได้มีกำรบันทึกมูลค่ำหรือจ ำนวนเงินที่ช ำระไว้
ล่วงหน้ำ 

“เงินรับล่วงหน้ำ” หมำยควำมว่ำ เงินที่ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ
ได้รับไว้ล่วงหน้ำจำกผู้ใช้บริกำร ซึ่งประกอบด้วย ยอดคงค้ำงที่ผู้ใช้บริกำรได้ให้เงินไว้ล่วงหน้ำแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจ และเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินที่ได้รับมำล่วงหน้ำจำกผู้ใช้บริกำร 

“สมำชิก” หมำยควำมว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่ยินยอมผูกพันตำมหลักเกณฑ์ในกำรใช้บริกำรระบบ
กำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญ 

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญำตหรือขึ้นทะเบียนตำม
พระรำชบัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560 มี 6 หมวด 57 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
สรุปได้ดังน้ี 

หมวด 1 ระบบการช าระเงินท่ีมีความส าคัญ (มำตรำ 5 - มำตรำ 11) ที่กล่ำวถึง ระบบกำร
ช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญที่มีลักษณะเป็นระบบกำรช ำระเงินที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนหลักของประเทศ ซึ่งหำก
เกิดปัญหำหรือกำรหยุดชะงัก อำจส่งผลกระทบต่อสมำชิกในระบบอย่ำงต่อเน่ืองเป็นวงกว้ำง  และเป็นระบบ
กำรช ำระเงินที่รองรับกำรโอนเงินมูลค่ำสูง หรือที่ใช้ส ำหรับกำรหักบัญชีหรือกำรช ำระดุลระหว่ำงสมำชิก โดย
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหน้ำที่ก ำกับดูแลระบบกำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญเพื่อให้ระบบมีควำม
มั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภำพ เมื่อสมำชิกรำยใดยื่นค ำร้องหรือถูกร้องขอต่อศำลให้ฟื้นฟูกิจกำรและศำล
มีค ำสั่งรับค ำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจกำร ถูกฟ้องล้มละลำย หรือถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้สมำชิกรำยน้ันแจ้งให้ 
ธปท. และผู้ให้บริกำรของระบบกำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญทรำบโดยทันทีตำมวิธีกำรที่ ธปท. ประกำศก ำหนด 
ทั้งน้ี ให้เงิน หลักทรัพย์ หรือตรำสำรอื่นใดที่สมำชิกได้ด ำรงไว้เพื่อเป็นหลักประกันกำรใช้สภำพคล่อง กำรช ำระ
ดุล หรือเพื่อกำรอื่นใดในระบบกำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญได้รับควำมคุ้มครอง โดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อำจ
แบ่งแก่เจ้ำหน้ีของสมำชิกในคดีล้มละลำย และเมื่อ ธปท. ได้ด ำเนินกำรบังคับกับหลักประกันแล้วเหลือเป็น
จ ำนวนเท่ำใด ให้น ำส่งกองทรัพย์สินของลูกหน้ี ส ำหรับกำรใช้สิทธิเพิกถอนกำรฉ้อฉล กำรโอน หรือกำรกระท ำ
อื่นใดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยว่ำด้วยล้มละลำยสำมำรถกระท ำได้ แต่กำรใช้สิทธิ
ดังกล่ำวไม่กระทบต่อกำรด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญดังกล่ำว 

หมวด 2 ระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับ (มำตรำ 12 - มำตรำ 15) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจ
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังโดยค ำแนะน ำของ ธปท. ในกำรประกำศก ำหนดให้ระบบกำรช ำระเงิน



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-182 

ภำยใต้กำรก ำกับที่ต้องขออนุญำต ได้แก่ ระบบกำรช ำระเงินที่เป็นศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยระหว่ำงผู้ใช้บริกำร
ของระบบเพื่อรองรับกำรโอนเงิน กำรหักบัญชี หรือกำรช ำระดุล เช่น ระบบโอนเงินรำยย่อยระหว่ำงผู้ใช้บริกำร
ของระบบ ระบบเครือข่ำยบัตร ระบบกำรช ำระดุล หรือระบบกำรช ำระเงินอื่นใดที่อำจส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ ควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชน หรือเสถียรภำพและควำมมั่นคงของระบบกำรช ำระเงิน 
นอกจำกน้ัน ยังมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงินไว้ดังน้ี 

(1) กำรประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับจะกระท ำได้เฉพำะนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด หรือนิติบุคคลอื่นตำมที่ ธปท. ประกำศก ำหนด โดยได้รับอนุญำต
จำกรัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของ ธปท. หรือได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำก ธปท. ทั้งน้ี ในกำรอนุญำตหรือขึ้น
ทะเบียน รัฐมนตรี หรือ ธปท. จะก ำหนดเงื่อนไขตำมที่ เห็นสมควรก็ได้  แล้วแต่กรณี กำรขออนุญำต  
กำรอนุญำต และกำรขึ้นทะเบียน ตลอดจนกำรเสียค่ำธรรมเนียมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และ
อัตรำที่ ธปท. ประกำศก ำหนด 

(2) ห้ำมมิให้ผู้ได้รับอนุญำตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำร
ก ำกับแต่งต้ังหรือยอมให้บุคคลท ำหน้ำที่กรรมกำรหรือผู้ซึ่งมีอ ำนำจจัดกำรของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำวที่มี
ลักษณะต้องห้ำม ได้แก่  

- อยู่ในระหว่ำงถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำย
และยังไม่พ้นก ำหนด 2 ปีนับแต่วันที่มีค ำสั่งยกเลิกกำรล้มละลำยหรือปลดจำกล้มละลำย 

- เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
- เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมและกำรแปลง   

ลักทรัพย์ วิ่งรำวทรัพย์ กรรโชก รีดเอำทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้ำหน้ี ยักยอกหรือรับของโจร 
ไม่ว่ำจะมีกำรรอกำรลงโทษหรือไม่ก็ตำม หรือเคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

- เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องค ำ
พิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท ำควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
หรือเคยเป็นบุคคลที่ถูกก ำหนดให้เป็นผู้ที่มีกำรกระท ำอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย หรือต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำ
กระท ำควำมผิดฐำนสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 

- เป็นกรรมกำรหรือผู้ซึ่งมีอ ำนำจจัดกำรของนิติบุคคลที่เคยถูกสั่งห้ำมประกอบธุรกิจ
ระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับหรือธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับหรือถูกเพิก ถอนกำร
อนุญำตหรือขึ้นทะเบียน 

- เคยเป็นผู้ต้องพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร หรือผู้บริหำรบริษัทมหำชนจ ำกัดเพรำะเหตุมี
ลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ถือ
หุ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

- เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับกำรประกอบ
ธุรกิจระบบกำรช ำระเงินหรือบริกำรกำรช ำระเงินโดยมิได้รับอนุญำตหรือขึ้นทะเบียน 

- เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำมหรือขำดคุณสมบัติอื่นใด ตำมที่ ธปท. ประกำศก ำหนด 

(3) ผู้ประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจ 
ต้องแจ้ง ธปท. ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ ธปท. ประกำศก ำหนด 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-183 

หมวด 3 บริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ (มำตรำ 16 - มำตรำ 23) ที่กล่ำวถึง บริกำร
กำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับที่ต้องขออนุญำต ได้แก่ กำรให้บริกำรบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม 
กำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ กำรให้บริกำรรับช ำระเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขำยสินค้ำหรือผู้
ให้บริกำรหรือเจ้ำหน้ี กำรให้บริกำรโอนเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และกำรให้บริกำรกำรช ำระเงินอื่นใด
ที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบกำรเงิน หรือประโยชน์สำธำรณะ โดยมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติไว้ดังน้ี 

(1) กำรประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับจะกระท ำได้เฉพำะนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด หรือนิติบุคคลอื่นตำมที่ ธปท. ประกำศก ำหนด โดยได้รับอนุญำตจำก
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของ ธปท. หรือได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำก ธปท. ทั้งน้ี ในกำรอนุญำตหรือขึ้นทะเบียน 
รัฐมนตรี หรือ ธปท. จะก ำหนดเงื่อนไขตำมที่เห็นสมควร กำรขออนุญำต กำรอนุญำต และกำรขึ้นทะเบียน 
ตลอดจนกำรเสียค่ำธรรมเนียมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และอัตรำที่ ธปท. ประกำศก ำหนด 

(2) ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 14 มำใช้บังคับกับกำรแต่งต้ังกรรมกำรหรือผู้ซึ่งมีอ ำนำจจัดกำร
ของผู้ได้รับอนุญำตหรือขึ้นทะเบียนตำมหมวดน้ีโดยอนุโลม 

(3) ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินซึ่งมีกำรรับเงินรับล่วงหน้ำจำกผู้ใช้บริกำรต้องจัดท ำ
บัญชีเงินรับล่วงหน้ำของผู้ใช้บริกำรแยกแต่ละรำย และต้องเก็บรักษำเงินรับล่วงหน้ำแยกออกจำกทรัพย์สินของ
ตน โดยไม่อำจน ำไปใช้เพื่อกำรอื่นใดได้ ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกำศก ำหนด และให้ถือว่ำเงินรับ
ล่วงหน้ำยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริกำร  แต่หำกมีดอกผลเกิดขึ้นให้ดอกผลน้ันตกเป็นทรัพย์สินของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

(4) เมื่อผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงิน ถูกสั่งระงับกำรด ำเนินกิจกำรทั้งหมดหรือ
บำงส่วนตำมกฎหมำยน้ีหรือกฎหมำยอื่น มีกำรร้องขอให้ฟื้นฟูกิจกำร ถูกฟ้องล้มละลำย หรือถูกศำลสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ ให้เงินรับล่วงหน้ำที่อยู่ในกำรครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำวได้รับกำรคุ้มครองโดยไม่ถือเป็น
ทรัพย์สินที่อยู่ภำยใต้กำรห้ำมจ ำหน่ำย จ่ำย หรือโอน ตำมค ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมำยที่ให้ระงับกำรด ำเนิน
กิจกำรบำงส่วนหรือทั้งหมด หรือตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

(5) เมื่อผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินตกเป็นลูกหน้ีตำมค ำพิพำกษำ หรือถูกศำลสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ ให้เงินรับล่วงหน้ำที่อยู่ในกำรครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำวได้รับกำรคุ้มครองโดยไม่ถือ
เป็นทรัพย์สินที่อยู่ภำยใต้กำรยึดหรืออำยัดในคดีแพ่ง หรือเป็นทรัพย์สินที่อำจแบ่งแก่เจ้ำหน้ีในคดีล้มละลำย 
และในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำวถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่ำว ให้เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์และ ธปท. 
เป็นผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรจัดกำรเงินรับล่วงหน้ำ โดยต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกำศก ำหนด ทั้งน้ี 
ในกำรจัดกำรเงินรับล่วงหน้ำ ให้ผู้ใช้บริกำรซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำวในลักษณะ
ตำมที่ ธปท. ประกำศก ำหนดมีสิทธิได้รับจัดสรรเงินคืนก่อน และเมื่อได้มีกำรจัดสรรเงินรับล่วงหน้ำแล้ว หำก
ผู้ใช้บริกำรได้รับเงินคืนไม่ครบจ ำนวนให้ผู้ใช้บริกำรดังกล่ำวมีสิทธิขอรับช ำระหน้ีส ำหรับจ ำนวนที่ยังขำดอยู่ใน
คดีล้มละลำยของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำวได้ แต่ต้องยื่นขอรับช ำระหน้ีภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย
ว่ำด้วยล้มละลำย 

(6) เมื่อผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินซึ่งถูกสั่งระงับกำรด ำเนินกิจกำรทั้งหมดหรือ
บำงส่วนตำมพระรำชบัญญัติน้ีหรือตำมกฎหมำยอื่น มีกำรร้องขอให้ฟื้นฟูกิจกำร ถูกฟ้องล้มละลำย หรือถูกศำล
สั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่ำวแจ้งให้ ธปท. ทรำบทันที ตำมวิธีกำรที่ ธปท. ประกำศก ำหนด 
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(7) ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจ 
ต้องแจ้ง ธปท. ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ ธปท. ประกำศก ำหนด  

หมวด 4 การก ากับดูแล การตรวจสอบ และการแก้ไขฐานะหรือการด าเนินงาน (มำตรำ 
24 - มำตรำ 35) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจของ ธปท. ในกำรประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้บริกำรระบบกำรช ำระ
เงินภำยใต้กำรก ำกับและบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ ทั้งในเรื่องของกำรดูแลฐำนะทำงกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำน  มำตรฐำนในกำรประกอบธุรกิจ กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล กำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำร กำรใช้บริกำรจำกบุคคลภำยนอก กำรเก็บรักษำและกำรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำร กำรตรวจสอบและรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ กำรคุ้มครอง
ผู้ใช้บริกำร กำรจัดท ำบัญชี กำรส่งงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนต่อ ธปท. กำรเก็บรักษำเงิน
ส ำหรับบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ และเร่ืองอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกำรดูแล ควำมมั่นคง ควำม
ปลอดภัยของระบบกำรช ำระเงิน กำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำร หรือกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรและกำรพัฒนำระบบ
กำรช ำระเงิน โดยหน้ำที่ของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องด ำเนินกำร ได้แก่ 

(1) จัดเก็บข้อมูล บัญชี เอกสำร ดวงตรำ หรือหลักฐำนอื่นอันเกี่ยวกับกิจกำร สินทรัพย์ และ
หน้ีสินเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ  ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกำศก ำหนด 

(2) ส่งงบกำรเงิน รำยงำน หรือข้อมูลไม่ว่ำในรูปสื่อใด ๆ หรือแสดงเอกสำรใดตำมระยะเวลำ
หรือเป็นคร้ังครำว รวมทั้งให้ชี้แจงเพื่ออธิบำยหรือขยำยควำมรำยงำนหรือข้อมูล หรือเอกสำรน้ันด้วยก็ได้  ทั้งน้ี 
ตำมหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกำศก ำหนด และ ธปท. อำจมีค ำสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้กรรมกำร ผู้จัดกำร 
พนักงำน หรือลูกจ้ำงของผู้ประกอบธุรกิจ มำให้ถ้อยค ำ แสดงข้อมูล บัญชี เอกสำรและหลักฐำนอื่นอันเกี่ยวกับ
กิจกำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดได้ ซึ่งงบกำรเงิน รำยงำน ข้อมูล บัญชี เอกสำร หรือค ำชี้แจงที่ส่ง
หรือแสดง ต้องท ำให้ครบถ้วนและตรงต่อควำมเป็นจริง ในกรณีที่ ธปท. เห็นว่ำงบกำรเงิน รำยงำน ข้อมูล บัญชี 
เอกสำร หรือค ำชี้แจงที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งหรือแสดงดังกล่ำว มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อควำมคลุมเครือไม่
ชัดเจน หรือในกรณีที่ ธปท. เห็นว่ำจ ำเป็นหรือสมควรให้ ธปท. มีอ ำนำจแต่งต้ังผู้สอบบัญชีหรือผู้ช ำนำญกำร
เฉพำะด้ำนเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผลให้ ธปท. ทรำบ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจน้ันเป็นผู้รับภำระ
ค่ำใช้จ่ำย 

(3) ปฏิบัติอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริกำร เมื่อปรำกฏว่ำผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่ประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจตำมหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกำศก ำหนด  

(4) แก้ไขฐำนะทำงกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำนส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญำตให้
ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด เมื่อปรำกฏว่ำผู้ประกอบธุรกิจมีฐำนะทำงกำรเงินหรือกำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน หรือฝ่ำฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกำศก ำหนด 
และถ้ำหำกผู้ประกอบธุรกิจไม่ด ำเนินกำรดังกล่ำว ธปท. อำจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับกำรด ำเนินงำนทั้งหมด
หรือแต่บำงส่วนเป็นกำรชั่วครำวภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดเพื่อด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง ในกำรน้ี ธปท. จะ
ก ำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ด้วยก็ได้ และถ้ำผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่ำฝืนไม่ด ำเนินกำร หรือกระท ำควำมผิดซ้ ำอีก 
ธปท. อำจเสนอให้รัฐมนตรีพิจำรณำเพิกถอนกำรอนุญำต หรือ ธปท. มีค ำสั่งเพิกถอนกำรขึ้นทะเบียน แล้วแต่
กรณี ในกำรน้ี ธปท. หรือรัฐมนตรีอำจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจน้ันต้องปฏิบัติอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด  เพื่อคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ใช้บริกำรก่อนก็ได้ 
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(5) ผู้ประกอบธุรกิจต้องขออนุญำตหรือขึ้นทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติน้ี  มิฉะน้ัน ธปท.  
มีอ ำนำจประกำศห้ำมกำรท ำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับระบบกำรช ำระเงินและบริกำรกำรช ำระเงิน 

หมวด 5 การอุทธรณ์ (มำตรำ 36) ที่กล่ำวถึง ผู้รับค ำสั่งผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค ำสั่ง มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีในกรณีที่ ธปท. เป็นผู้ออกค ำสั่ง และถ้ำในกรณีที่รัฐมนตรีเป็นผู้ออกค ำสั่ง ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับ
กับกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ตำมพระรำชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม 

หมวด 6 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 37 - มำตรำ 56) ที่กล่ำวถึง บทก ำหนดโทษในกรณีต่ำง ๆ 
ที่ก ำหนดขึ้นส ำหรับผู้ที่ขัดขวำงหรือฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี  ซึ่งมีทั้งโทษทำงปกครองและโทษ
อำญำ ได้แก่ 

โทษทางปกครอง ที่มีคณะกรรมกำรพิจำรณำโทษปรับทำงปกครองคณะหน่ึงจ ำนวน 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงกำรคลังเป็นประธำนกรรมกำร ผู้แทน ธปท. และผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
เป็นกรรมกำร มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำลงโทษปรับทำงปกครอง โดยให้ ธปท. แต่งต้ังพนักงำน ธปท. คนหน่ึง
เป็นเลขำนุกำร และเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดที่มีโทษทำงปกครองเสนอต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำโทษปรับทำงปกครองเพื่อพิจำรณำ กำรพิจำรณำและกำรมีค ำสั่งลงโทษทำงปกครอง 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด และในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทำงปกครองไม่ยอมช ำระ
ค่ำปรับทำงปกครอง ให้น ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรบังคับทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครองมำใช้บังคับ และในกรณีที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบังคับตำมค ำสั่ง  หรือมีแต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
บังคับทำงปกครองได้ ให้ ธปท. มีอ ำนำจฟ้องคดีต่อศำลปกครองเพื่อบังคับช ำระค่ำปรับ ในกำรน้ี ถ้ำศำล
ปกครองเห็นว่ำค ำสั่งให้ช ำระค่ำปรับน้ันชอบด้วยกฎหมำย ให้ศำลปกครองมีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำและ
บังคับให้มีกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินขำยทอดตลำดเพื่อช ำระค่ำปรับได้ โดยมีบทก ำหนดโทษในควำมผิดแต่ละ
กรณี ดังน้ี 

(1) ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมมำตรำ  7 ต้องระวำงโทษปรับทำง
ปกครองไม่เกิน 3 ล้ำนบำท 

(2) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำร
ก ำกับ หรือประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์  
วิธีกำร เงื่อนไข หรือค ำสั่งที่ก ำหนดตำมมำตรำ 13 มำตรำ 14 มำตรำ 15 มำตรำ 17 มำตรำ 18 มำตรำ 19 
มำตรำ 23 มำตรำ 24 มำตรำ 25 มำตรำ 26 มำตรำ 31 หรือมำตรำ 32 ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครอง 
ไม่เกิน 2 ล้ำนบำท 

(3) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำร
ก ำกับ หรือประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร เงื่อนไข หรือค ำสั่งที่ก ำหนดตำมมำตรำ 13 มำตรำ 14 มำตรำ 15 มำตรำ 17 มำตรำ 18 มำตรำ 19 
มำตรำ 23 มำตรำ 24 มำตรำ 25 มำตรำ 26 มำตรำ 31 หรือมำตรำ 32 ต้องระวำงโทษปรับทำงปกครอง 
ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

(4) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งต้องรับโทษปรับทำงปกครองตำมพระรำชบัญญัติ น้ีเป็น  
นิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำรหรือผู้จัดกำร 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-186 

หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำร
หรือกระท ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท ำควำมผิด ผู้น้ันต้องรับ
โทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดน้ัน ๆ ด้วย 

โทษอาญา  

(1) ผู้ใดประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับโดยมิได้ขึ้นทะเบียนตำมมำตรำ 13 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และผู้ใดประกอบธุรกิจ
ระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับโดยมิได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 13 ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 2-10 ป ีหรือ
ปรับต้ังแต่ 200,000 – 1,000,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(2) ผู้ใดประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับโดยมิได้ขึ้นทะเบียนตำม 
มำตรำ 17 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และผู้ใด
ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับโดยมิได้รับอนุญำต ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 2-10 ปี 
หรือปรับต้ังแต่ 200,000 บำทถึง 1 ล้ำนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(3) ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 8 หรือมำตรำ 22 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 10 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(4) ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 33 หรือมำตรำ 34 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(5) ผู้ใดรู้ว่ำมีหรือจะมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของสมำชิกแล้ว  โดยทุจริต ยักย้ำย ซุกซ่อน รับ 
จ ำหน่ำย หรือจัดกำรทรัพย์สินของสมำชิกดังกล่ำว ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 2-10 ป ีหรือปรับต้ังแต่ 2–10 
ล้ำนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(6) ผู้ใดรู้ว่ำมีหรือจะมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำร
ก ำกับแล้ว โดยทุจริต ยักย้ำย ซุกซ่อน รับ หรือจัดกำรเงินรับล่วงหน้ำที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับไว้ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกต้ังแต่ 1-5 ป ีหรือปรับต้ังแต่ 1-5 ล้ำนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(7) ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่ง หรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ตรวจกำรซึ่งปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำ 
ทั้งปรับ 

(8) ผู้ใดให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จต่อผู้ตรวจกำรโดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น
หรือประชำชน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(9) ผู้ใดถอน ท ำให้เสียหำย ท ำลำย หรือท ำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตรำหรือเคร่ืองหมำย ซึ่ง
ผู้ตรวจกำรได้ประทับหรือหมำยไว้ที่สิ่งใด ในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 ป ีหรือ
ปรับไม่เกิน 300,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(10) ผู้ใดท ำให้เสียหำย ท ำลำย ซ่อนเร้น เอำไปเสีย หรือท ำให้สูญหำยหรือไร้ประโยชน์ซึ่ง
ทรัพย์สินหรือเอกสำรใด ๆ อันผู้ตรวจกำร ได้ยึด อำยัด รักษำไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยำนหลักฐำนหรือเพื่อ
บังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ไม่ว่ำผู้ตรวจกำรจะรักษำทรัพย์สินหรือเอกสำรน้ันไว้เอง หรือสั่งให้ผู้น้ันหรือ



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-187 

ผู้อื่นส่งหรือรักษำไว้ก็ตำม ต้องระวำงโทษจ ำคุกต้ังแต่ 6 เดือนถึง 3 ป ีหรือปรับต้ังแต่ 60,000 - 300,000 บำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(11) ผู้ใดล่วงรู้กิจกำรของผู้ประกอบธุรกิจเน่ืองจำกกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดใน
กฎหมำยหรือเน่ืองจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดในกฎหมำยอัน
เป็นกิจกำรที่ตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้ำผู้น้ันน ำไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวำงโทษจ ำคุก 
ไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ทั้งน้ี ไม่ให้ใช้บังคับแก่กำรเปิดเผยในกรณีตำม
หน้ำที่หรือเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนหรือกำรพิจำรณำคดี กำรเปิดเผยเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติน้ี กำรเปิดเผยแก่หน่วยงำนในประเทศและต่ำงประเทศที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล  
ผู้ประกอบธุรกิจน้ัน กำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนในประเทศและ
ต่ำงประเทศที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตำมข้อตกลงที่มีระหว่ำงกัน  กำรเปิดเผยเพื่อ
ประโยชน์ในกำรแก้ไขฐำนะกำรด ำ เนินงำนของผู้ประกอบธุรกิจ กำรเปิดเผยควำมลับของผู้ใช้บริกำรซึ่ง
ผู้ใช้บริกำรให้ควำมยินยอมแล้ว และกำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ 

(12) ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มำซึ่งควำมลับของผู้ประกอบธุรกิจโดยเหตุที่เป็นกรรมกำร  ผู้ซึ่งมี
อ ำนำจจัดกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง ของผู้ประกอบธุรกิจ และเปิดเผยควำมลับน้ันในประกำรที่น่ำจะก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่บุคคลอื่นหรือประชำชน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

(13) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลน้ันเกิด
จำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติ
บุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำ
กำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท ำควำมผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดน้ัน ๆ ด้วย 

บทเฉพาะกาล (มำตรำ 57) ที่กล่ำวถึง ผู้ซึ่งประกอบกิจกำรอยู่ในวันที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนดและเป็นกิจกำรระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับหรือบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับตำมที่
รัฐมนตรีประกำศก ำหนด ถ้ำประสงค์จะประกอบกิจกำรต่อไป ให้ยื่นค ำขออนุญำตหรือขึ้นทะเบียน แล้วแต่
กรณี ต่อ ธปท. ภำยใน 120 วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด เมื่อได้ยื่นค ำขออนุญำตหรือขึ้นทะเบียน
ตำมประกำศของรัฐมนตรีแล้ว ให้ด ำเนินกิจกำรต่อไปได้จนกว่ำรัฐมนตรีหรือ ธปท. จะมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น  

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัติน้ี โดยมีธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่รัฐมนตรี 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญำตหรือขึ้น
ทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติน้ี และสมำชิกที่เป็นผู้ใช้บริกำรที่ยินยอมผูกพันตำมหลักเกณฑ์ในกำรใช้บริกำร
ระบบกำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญ และหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติน้ี  

11.2 ประกาศ 

ที่ออกโดยธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงกรณีของประกำศเกี่ยวกับกำรก ำหนด
บริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับที่ออกโดยกระทรวงกำรคลัง ทั้งน้ี ประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน
ทำงด้ำนดิจิทัลมีดังน้ี 
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1) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนช 1/2564 เร่ืองหลักเกณฑ์การก ากับดูแลความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระ
เงิน ที่กล่ำวถึง กำรำก ำหนดหลักเกณฑ์ก ำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของ ธปท. เพื่อให้ผู้
ประกอบธุรกิจระบบและบริกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับตำมกฎหมำยว่ำด้วยระบบกำรช ำระเงินมีธรรมำภิ
บำลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ดี มีกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนส ำคัญได้แก่ 

1.1) กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขั้นต้นที่จ ำเป็น (Cyber 
Hygiene) ซึ่งเป็นมำตรกำรขั้นต้นที่ผู้ประกอบธุรกิจระบบและบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับทุกรำยต้อง
ด ำเนินกำร เพื่อยกระดับควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรป้องกันและรับมือภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่ส ำคัญ ได้แก่ 
กำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT กำรป้องกันภัยจำกโปรแกรมไม่ประสงค์
ดี กำรบริหำรจัดกำร Security Patch กำรบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนที่มีสิทธิสูง กำรพิสูจน์ตัวตนแบบ Multi-
factor Authentication และกำรบริหำรจัดกำรช่องโหว่และกำรทดสอบเจำะระบบ  

1.2 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Risk Management) ซึ่งจะ
มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจระบบและบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับที่มีนัยส ำคัญ ซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่
ประกำศฉบับน้ีก ำหนด ได้แก่ ผู้ให้บริกำรระบบกำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญ ผู้ประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระ
เงินภำยใต้กำรก ำกับ ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับที่มีคุณสมบัติเชื่อมต่อโดยตรงกับ
ระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ หรือเชื่อมต่อกับผู้ให้บริกำรแก่ผู้รับบัตร (Acquirer) หรือเชื่อมต่อกับ
ธนำคำรที่ให้บริกำรเชื่อมต่อระบบ (Sponsor Bank) ต้องปฏิบัติโดยมีหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ เหมำะสม มีโครงสร้ำงองค์กร องค์ประกอบและกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร เพื่อก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ครอบคลุม ตลอดจน
ก ำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สอดคล้องกับลักษณะกำรให้บริกำรหรือด ำเนินธุรกิจ  และ
ต้องจัดให้มีกำรประเมินตนเองเป็นรำยปี โดยใช้ข้อมูลประกอบกำรประเมิน ณ วันสิ้นปีปฏิทิน แจ้งผลกำร
ประเมินให้ ธปท. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และให้ถือปฏิบัติดังน้ี 

(1) กรณีผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับรำยเดิมที่ประเมินตนเอง
แล้ว ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมประกำศน้ี ทั้งในเร่ืองของธรรมำภิบำลด้ำน IT กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน IT กำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำน IT กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ IT กำรตรวจสอบด้ำน IT และ
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ำน IT ต่อเน่ืองต่อไป 

(2) ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับรำยใหม่ที่ประเมินผล
ตนเองแล้วปรำกฎว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำน IT 
แบบ (1) ดังกล่ำวภำยใน 1 ปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีกำรประเมิน 

ทั้งน้ี ผู้ให้บริกำรและผู้ประกอบธุรกิจที่มีเหตุจ ำเป็นหรือพฤติกำรณ์พิเศษที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศน้ีได้ ให้ยื่นขออนุญำตผ่อนผันเป็นรำยกรณีต่อ ธปท. ก่อนครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมที่ประกำศก ำหนด โดย ธปท. จะพิจำรณำจำกตำมหลักกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของผู้ให้บริกำร
และผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรควำมมั่นคง
ปลอดภัยของผู้ให้บริกำรและผู้ประกอบธุรกิจให้สำมำรถรองรับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเน่ืองเมื่อเกิดปัญหำ
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หรือเหตุกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบกำรช ำระเงิน ส่งเสริมประสิทธิภำพ สนับสนุน
ให้มีธรรมำภิบำลที่ดี และคุ้มครองลูกค้ำและผู้ใช้บริกำร รวมถึงเสถียรภำพของระบบกำรช ำระเงินและระบบ
เศรษฐกิจ  

2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนช 1/2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know 
Your Customers: KYC) ส าหรับการเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่กล่ำวถึง กระบวนกำรในกำรรู้จัก
ลูกค้ำ ซึ่งมี 2 ขั้นตอนที่ส ำคัญคือ กำรแสดงตนของลูกค้ำ (Identification) และกำรพิสูจน์ตัวตนของลูกค้ำ 
(Verification) โดยนอกจำกผู้ประกอบธุรกิจมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรรู้จักลูกค้ำตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินแล้ว ต้องถือปฎิบัติเพิ่มเติมในส่วนกำรพิสูจน์ตัวตน
ลูกค้ำตำมประกำศฉบับน้ีด้วย เพื่อป้องกันกำรทุจริตจำกกำรปลอมแปลงหรือใช้ข้อมูลบุคคลอื่น ตลอดจนเป็น
มำตรกำรในกำรป้องกันกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำรพิสูจน์
ตัวตนลูกค้ำตำมประกำศดังน้ี 

2.1) ในกรณีบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ช ำระค่ำสินค้ำหรือค่ำบริกำรเฉพำะในประเทศ 
ให้ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรแสดงตนของลูกค้ำและกำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินก ำหนด แต่ส ำหรับกรณีเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ช ำระค่ำสินค้ำหรือ
ค่ำบริกำรไม่ว่ำในประเทศหรือต่ำงประเทศที่สำมำรถโอนเงินได้ ให้ถือปฏิบัติเพิ่มเติมในส่วนกำรพิสูจน์ตัวตน
ลูกค้ำตำมประกำศฉบับน้ี ได้แก่ 

(1) กำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำแบบพบเห็นลูกค้ำต่อหน้ำ กรณีที่ใช้บัตรประจ ำตัวประชำชน
แบบอเนกประสงค์เป็นหลักฐำนแสดงตน ผู้ประกอบธุรกิจต้องตรวจสอบข้อมูลจำกเคร่ืองอ่ำนบัตรประจ ำตัว
ประชำชนแบบอเนกประสงค์ และตรวจสอบสถำนะของบัตรประจ ำตัวประชำชนผ่ำนระบบกำรตรวจสอบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐ รวมทั้งตรวจสอบว่ำลูกค้ำเป็นเจ้ำของข้อมูลและหลักฐำนดังกล่ำวจริง 

(2) กำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำแบบไม่พบเห็นลูกค้ำต่อหน้ำ  กรณีที่ใช้บัตรประจ ำ ตัว
ประชำชนแบบอเนกประสงค์เป็นหลักฐำนแสดงตน ผู้ประกอบธุรกิจต้องตรวจสอบข้อมูลจำกเคร่ืองอ่ำนบัตร
ประจ ำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์ และตรวจสอบสถำนะของบัตรประจ ำตัวประชำชนผ่ำนระบบกำร
ตรวจสอบทำงอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐ รวมทั้งต้องถ่ำยภำพและบันทึกภำพลูกค้ำและใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูงทีได้มำตรฐำนสำกลหรือมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไปเปรียบเทียบภำพใบหน้ำของลูกค้ำกับข้อมูลชีวมิติ
จำกบัตรประจ ำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่ำเป็นลูกค้ำรำยน้ันจริง แต่ถ้ำกรณีมีเหตุขัดข้อง
ชั่วครำว ให้ผู้ประกอบธุรกิจก ำหนดวิธีกำรอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนภำยในเพื่อรองรับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

(3) กำรรู้จักลูกค้ำส ำหรับกำรเปิดใช้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์กรณีลูกค้ำนิติบุคคล ซึ่งผู้
ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติเพิ่มเติมในส่วนกำรพิสูจน์ตัวตนบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจทอดสุดท้ำยของลูกค้ำนิติ
บุคคลน้ัน (หำกมี) ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจอำจใช้มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรรู้จักลูกค้ำนิติบุคคล
ด้วยวิธีกำรอื่นที่มีระดับควำมน่ำเชื่อถือเทียบเคียงหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมประกำศน้ี ได้แก่ กำรให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้ดูแลหรือรู้จักลูกค้ำนิติบุคคลรำยน้ันเป็นกำรเฉพำะเป็นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมแท้จริง และควำมเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลและหลักฐำนแสดงตนของลูกค้ำนิติบุคคล โดยต้องพิสูจน์ได้ว่ำผู้ที่มำเปิดใช้บริกำรเป็นบุคคล
ที่ได้รับมอบอ ำนำจทอดสุดท้ำยจำกลูกค้ำนิติบุคคลดังกล่ำวจริง  
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(4) กำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำผ่ำนระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล  โดยให ้
ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่จ ำเป็นต่อ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ว่ำด้วยแนวทำงกำรใช้ดิจิทัลไอทีส ำหรับประเทศไทย เร่ือง กำรลงทะเบียนและ
พิสูจน์ตัวตนของส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง  

(5) กำรเปิดใช้บริกำรและกำรเปลี่ยนแปลงประเภทบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ัง
ต่อไปของลูกค้ำ ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เคยน ำหลักเกณฑ์กำรรู้จักลูกค้ำตำมประกำศฉบับน้ีไปปฏิบัติกับ
ลูกค้ำที่เปิดใช้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์  หรือเปลี่ยนแปลงประเภทบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  และได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลลูกค้ำให้มีควำมถูกต้องและมีควำมเป็นปัจจุบันอย่ำงสม่ ำเสมอ  เมื่อลูกค้ำเปิดใช้
บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังต่อไป ผู้ประกอบธุรกิจ
สำมำรถพิจำรณำใช้วิธีกำรยืนยันตัวตนลูกค้ำก็ได้  ทั้งน้ี วิธีกำรยืนยันตัวตนลูกค้ำดังกล่ำวจะต้องรัดกุมและ
สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำเป็นลูกค้ำรำยน้ันจริง รวมทั้งต้องสอดคล้องกับระดับควำมเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และช่อง
ทำงกำรเปิดใช้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท เช่น ผู้ประกอบธุรกิจอำจใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบ
ข้อมูลชีวมิติของลูกค้ำ (Biometric Comparison) ในกำรยืนยันตัวตนเพื่อพิสูจน์ว่ำเป็นลูกค้ำรำยน้ันจริง  

2.2) ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดเก็บรักษำข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนกำรแสดงตนและพิสูจน์
ตัวตนที่ได้มำตำมประกำศน้ี รวมถึงกำรบันทึกรำยละเอียดกำรท ำธุรกรรมเกี่ยวกับกระบวนกำรรู้จักลูกค้ำใน
ระบบหรือสถำนที่ที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยต้ังแต่วันเร่ิมท ำกำรรู้จักลูกค้ำ  โดยให้เก็บรักษำตำมระยะเวลำที่
หลักเกณฑ์ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินก ำหนด 

2.3) ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถด ำเนินกำรพิสูจน์ตัวตนลูกค้ำด้วยวิธีกำรอื่น  โดยให้ยื่นขอ
อนุญำตต่อ ธปท. ได้เป็นรำยกรณี และถ้ำกรณีเป็นเทคโนโลยีใหม่จะต้องผ่ำนกำรทดสอบจนประสบ
ควำมส ำเร็จตำมแนวทำงเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมที่น ำเทคโนโลยีใหม่มำสนับสนุนกำร
ให้บริกำรทำงกำรเงินของ ธปท. 

3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนช 2/2562 หลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจบริกำรโอน
เงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่กล่ำวถึง สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรโอนเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

3.1) ออกเอกสำรหลักฐำนในกำรโอนเงิน เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบกำรพิสูจน์ธุรกรรมกำร
โอนเงิน และจัดส่งให้ผู้ใช้บริกำรตำมวิธีที่ตกลงกับผู้ใช้บริกำร โดยอย่ำงน้อยต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้
ประกอบธุรกิจบริกำรโอนเงิน จ ำนวนเงินที่โอน รำยละเอียดที่อ้ำงอิงถึงกำรโอนเงิน เช่น ชื่อผู้โอน และผู้รับโอน 
เป็นต้น วัน เดือน ป ีและเวลำที่ออกหลักฐำนกำรโอนเงิน และข้อควำมแสดงผลหรือรหัสกำรท ำรำยกำรโอน
เงิน เช่น ส ำหรับหรือไม่ส ำเร็จ เป็นต้น 

3.2) จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรับล่วงหน้ำ ในเรื่องกำรบันทึกบัญชี กำรเก็บ
รักษำ กำรจัดกำร และกำรค ำนวณเงินรับล่วงหน้ำ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือ
คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกำรทบทวนหรือปรับปรุงนโยบำย
และแนวปฏิบัติดังกล่ำวให้เหมำะสมอยู่เสมอ 
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3.3) จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม เพื่อป้องกันควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรน ำเงินรับล่วงหน้ำไปใช้ในทำงที่ไม่ถูกต้อง เช่น กำรฉ้อโกง กำรทุจริต กำรน ำไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ หรือกำรละเลยในกำรเก็บรักษำเงินรับล่วงหน้ำ 

3.4) บันทึกบัญชีเงินรับล่วงหน้ำแยกไว้ต่ำงหำกจำกบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจบริกำรโอนเงิน 
และจัดท ำข้อมูลให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยต้องจัดท ำบัญชีเงินรับล่วงหน้ำที่ได้รับจำก
ผู้ใช้บริกำรแยกแต่ละรำย รวมทั้งแสดงบัญชีเงินรับล่วงหน้ำไว้ในงบกำรเงินต่ำงหำกให้ชัดเจน หรือแสดงไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินให้ชัดเจนก็ได้ 

3.5) ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรโอนเงินต้องเก็บรักษำเงินรับล่วงหน้ำตำมลักษณะธุรกรรมของ
กำรให้บริกำรโอนเงิน โดยผู้ประกอบธุรกิจบริกำรโอนเงินที่ให้บริกำรโอนเงินแบบทันที หรือให้บริกำรโอนเงิน
แบบวันเดียวกัน แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรโอนเงินให้กับผู้รับโอน หรือผู้ประกอบธุรกิจบริกำรโอนเงินด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์รำยอื่น หรือผู้ให้บริกำรโอนเงินในต่ำงประเทศเสร็จสิ้นภำยในวันที่ได้รับเงินจำกผู้ใช้บริกำร 
ต้องเริ่มเก็บรักษำเงินรับล่วงหน้ำภำยในสิ้นวันที่ได้รับเงิน และส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริกำรโอนเงินแบบอื่น ๆ 
ต้องเริ่มเก็บรักษำเงินรับล่วงหน้ำภำยในสิ้นวันท ำกำรถัดจำกวันที่ได้รับเงิน ทั้งน้ี ต้องเก็บรักษำแยกไว้ต่ำงหำก
จำกเงินทุนหมุนเวียนอื่นของผู้ประกอบธุรกิจบริกำรโอนเงิน และต้องมีรำยละเอียด รวมทั้งแสดงข้อมูลกำรเก็บ
รักษำไว้ในงบกำรเงินต่ำงหำกให้ชัดเจน  

3.6) ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรโอนเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน ให้
ฝำกเงินรับล่วงหน้ำไว้ที่ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ไม่น้อยกว่ำยอดคง
ค้ำงของเงินรับล่วงหน้ำน้ัน โดยเปิดบัญชีเงินฝำกแยกต่ำงหำกจำกบัญชีเงินฝำกอื่น ๆ และต้องปรำศจำกภำระ
ผูกพันและไม่อำจน ำไปใช้เพื่อกำรอื่นใดได้  

3.7) จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับเงินรับล่วงหน้ำจำกกำรให้บริกำรโอนเงินด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ ธปท. ตำมเวลำและแบบรำยงำนตำมที่แนบท้ำยประกำศ 

3.8) ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรโอนเงินที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมประกำศ
น้ีได้ อำจยื่นขอผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว พร้อมชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็นต่อ ธปท.  

4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนช 11/2561 เร่ือง นโยบายและมาตรการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ  ที่กล่ำวถึง ผู้ให้บริกำรระบบกำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญ  
ผู้ประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ และผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ 
ต้องถือปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงระบบสำรสนเทศ โดย 

4.1) ต้องจัดท ำนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงระบบสำรสนเทศเป็นลำยลักษณ์
อักษร โดยได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ผู้ให้บริกำรหรือผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเผยแพร่
นโยบำยดังกล่ำว และอบรมให้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีกำรทบทวนหรือปรับปรุง
นโยบำยให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์อย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งน้ี ต้องครอบคลุมในเรื่องกำรควบคุมกำรเข้ำถึง และกำร
พิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ กำรรักษำควำมลับของข้อมูล และควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรรักษำ
สภำพควำมพร้อมใช้งำนของกำรให้บริกำร และกำรตรวจสอบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงระบบสำรสนเทศ 

4.2) ต้องจัดให้มีมำตรกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบกำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญ ระบบกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ และบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้ 
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กำรก ำกับ แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องกับนโยบำยที่ได้ก ำหนดขึ้น และมำตรกำรดังกล่ำวจะต้องเหมำะสมกับ
ลักษณะของกำรให้บริกำร โดยครอบคลุมถึงกำรควบคุมกำรเข้ำถึงและกำรพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ กำรรักษำควำมลับ
ของข้อมูล กำรรักษำควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรรักษำสภำพควำมพร้อมใช้งำนของกำร
ให้บริกำร มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรรำยงำน รวมถึงจัดให้มีกำรตรวจสอบควำมมั่นคงปลอดภัยทำงระบบ
สำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมออย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจนจัดให้มีกระบวนกำรดูแลโดยคณะกรรมกำรบริษัท
หรือผู้บริหำรระดับสูง เพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด ทั้งน้ี กำรตรวจสอบควำมมั่นคงปลอดภัยทำง
ระบบสำรสนเทศของผู้ให้บริกำรระบบกำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญ ผู้ประกอบธุรกิจระบบกำรช ำระเงินภำยใต้
กำรก ำกับ และผู้ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ  ให้ปฏิบัติตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลด้วย และจะต้องด ำเนินกำรทบทวนหรือปรับปรุงมำตรกำร
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดหรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบกับนโยบำยและมำตรกำรที่ได้ก ำหนดไว้ 
ตลอดจนจัดอบรมและให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ซึ่งให้บริกำรระบบกำรช ำระเงินที่มีควำมส ำคัญ หรือผู้ซึ่งประกอบกิจกำรระบบกำรช ำระเงิน
ภำยใต้กำรก ำกับ หรือผู้ซึ่งประกอบกิจกำรบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ อยู่ก่อนวันที่ประกำศน้ีมีผลใช้
บังคับ หำกไม่สำมำรถเสนอนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยทำงระบบสำรสนเทศให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมัติ ให้ได้รับกำรยกเว้นกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว แต่ทั้งน้ี ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญำตหรือขึ้นทะเบียน แล้วแต่กรณี 

5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนช 9/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
บริการรับช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่กล่ำวถึง หลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรรับช ำระเงิน
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ถือปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไปในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ ดังน้ี 

5.1) ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจบริกำรรับช ำระเงินด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผู้ขำยสินค้ำหรือผู้ให้บริกำรหรือเจ้ำหน้ีที่ตนมีสัญญำรับช ำระเงินแทน และหน้ำที่และควำม
รับผิดของผู้ประกอบธุรกิจบริกำรรับช ำระเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผู้ใช้บริกำรรวมถึงหน้ำที่และ
ควำมรับผิดของตัวแทนที่ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรรับช ำ ระเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แต่งต้ังด้วย (หำกมี) 

5.2) ก ำหนดวิธีปฏิบัติในกำรส่งข้อมูลรำยกำรรับช ำระเงินให้แก่ผู้ขำยสินค้ำหรือผู้ให้บริกำร
หรือเจ้ำหน้ี 

5.3) ต้องบันทึกบัญชีเงินที่ได้รับจำกกำรรับช ำระเงินไว้ต่ำงหำกจำกบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอื่น
ของผู้ประกอบธุรกิจบริกำรรับช ำระเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และต้องจัดท ำข้อมูลให้มีควำมถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

5.4) เมื่อได้รับช ำระเงินแล้ว ต้องออกหลักฐำนกำรรับช ำระเงินเพื่อแสดงว่ำได้รับช ำระเงิน
จำกผู้ใช้บริกำร เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับเงิน ใบรับฝำกช ำระ หรือหลักฐำนอื่นใดที่มีข้อควำมท ำนองเดียวกัน
และจัดส่งให้ผู้ใช้บริกำรตำมวิธีที่ตกลงกับผู้ใช้บริกำร โดยต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ได้แก่ ชื่อผู้ประกอบ
ธุรกิจบริกำรรับช ำระเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และชื่อผู้ขำยสินค้ำหรือผู้ให้บริกำรหรือเจ้ำหน้ี จ ำนวน
เงินและรำยละเอียดของสินค้ำหรือบริกำรที่ช ำระ โดยอำจระบุเป็นชื่อย่อหรือรหัสก็ได้ รวมถึงรำยละเอียดที่
อ้ำงอิงถึงผู้ใช้บริกำร และวัน เดือน ปี และเวลำที่ออกหลักฐำนกำรรับช ำระเงิน 
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5.5) เมื่อผู้ประกอบธุรกิจบริกำรรับช ำระเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกหลักฐำน
กำรรับช ำระเงินแล้ว ให้ถือว่ำกำรช ำระเงินของผู้ใช้บริกำรมีผลเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เว้นแต่กำรรับช ำระเงินด้วยเช็ค
ให้ถือว่ำกำรช ำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อเช็คน้ันสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน 

6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนช 7/2561 เร่ืองหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่กล่ำวถึง หลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ถือปฏิบัติเพิ่มเติม
นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไปในกำรก ำกับดูแลกำร
ประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับ ดังน้ี 

6.1) กำรให้บริกำรต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรให้สินเชื่อ 

6.2) กำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต้องบันทึกมูลค่ำเป็นเงินสกุลบำท หรือเงินสกุล
ต่ำงประเทศ 

6.3) จัดท ำบัญชีเงินรับล่วงหน้ำที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำรแยกไว้ต่ำงหำกจำกบัญชีอื่นของผู้
ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท ำข้อมูลให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยต้อง
จัดท ำบัญชีเงินรับล่วงหน้ำที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำรแยกแต่ละรำย รวมทั้งแสดงบัญชีเงินรับล่วงหน้ำไว้ในงบ
กำรเงินต่ำงหำกให้ชัดเจน หรือแสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินให้ชัดเจนก็ได้ 

6.4) กำรเก็บรักษำเงินรับล่วงหน้ำที่ได้รับจำกผู้ใช้บริกำรต้องแยกไว้ต่ำงหำกจำกเงินทุน
หมุนเวียนอื่นของผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และให้ฝำกไว้ที่ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงิน
เฉพำะกิจ ณ เวลำใดเวลำหน่ึงไม่น้อยกว่ำยอดคงค้ำงของเงินรับล่วงหน้ำ โดยเปิดบัญชีเงินฝำกธนำคำรแยก
ต่ำงหำกจำกบัญชีเงินฝำกอื่น ๆ  ของผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องปรำศจำกภำระผูกพัน 
และใช้ส ำหรับกำรช ำระบัญชีอันเน่ืองมำจำกกำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่ำน้ัน นอกจำกน้ี กำรเปิดบัญชี
เงินฝำกส ำหรับใช้ในกำรเก็บรักษำเงินรับล่วงหน้ำข้ำงต้นน้ันผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์  จะต้อง
ระบุชื่อบัญชีเงินฝำกให้ชัดเจนว่ำเป็นบัญชีเงินฝำกที่เปิดไว้เพื่อเก็บรักษำเงินรับล่วงหน้ำของผู้ประกอบธุรกิจ
บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองเงินรับล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระบบกำรช ำระเงิน 

6.5) ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ ำกว่ำทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้วตำมที่กฎหมำยก ำหนดโดยให้
ค ำนวณ ณ วันสิ้นไตรมำส พร้อมจัดท ำรำยงำนส่ง ธปท. ภำยใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมำสตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรค ำนวณและเงื่อนไขที่ ธปท. ก ำหนดตำมแบบรำยงำนแนบท้ำยประกำศน้ี กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ ำกว่ำ
ทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้วตำมที่กฎหมำยก ำหนด ธปท. จะพิจำรณำลงโทษปรับ และหรือจะสั่งกำรเป็นรำย
กรณี เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำรและสำธำรณชน หรือเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีกำรปรับปรุงหรือแก้ไขฐำนะทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ นอกจำกน้ี เพื่อ
ดูแลฐำนะทำงกำรเงินของผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้มีควำมมั่นคงน่ำเชื่อถือ รวมถึงป้องกัน
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร ธปท. เห็นควรก ำหนดมำตรกำรในกำรก ำกับดูแลกรณีผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ ำกว่ำทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้วตำมที่กฎหมำยก ำหนด  ผู้ประกอบธุรกิจ
บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องด ำเนินกำร ดังต่อไปน้ี 

(1)  เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ ำกว่ำทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้วตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อ  ธปท. ถึงสำเหตุที่เกิดขึ้นและแนวทำง 
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กำรแก้ไขภำยใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมำส ทั้งน้ี ธปท. อำจสั่งกำรให้ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์จัดท ำแผนกำรปรับปรุงหรือแก้ไขฐำนะและผลกำรด ำเนินงำน พร้อมก ำหนดเงื่อนไขอื่นด้วยก็ได้ 

(2) เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ ำกว่ำร้อยละ  75 ของทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้วตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ธปท. จะพิจำรณำสั่งกำรให้ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์จัดท ำแผนกำรปรับปรุง
หรือแก้ไขฐำนะและผลกำรด ำเนินงำนภำยใน 30 วันนับแต่วันสิ้นไตรมำสพร้อมเสนอแผนกำรดังกล่ำวต่อ ธปท. 
เพื่อให้ควำมเห็นชอบ ทั้งน้ี ธปท. อำจพิจำรณำสั่งกำรเพิ่มเติมหรือก ำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นไว้ด้วยก็ได้ 
แต่ถ้ำในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่จัดท ำแผนแก้ไขฐำนะหรือแผนไม่ได้รับควำม
เห็นชอบจำก ธปท. หรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนหรือปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่  ธปท. ก ำหนด ธปท. จะ
พิจำรณำสั่งกำรให้ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ด ำเนินกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำง ใดตำมที่เห็นสมควร 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

(3) เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ ำกว่ำร้อยละ  50 ของทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้วตำมที่
กฎหมำยก ำหนด ธปท. อำจพิจำรณำสั่งระงับกำรให้บริกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นกำรชั่วครำวในกรณีที่  
ธปท. พิจำรณำเห็นว่ำผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีฐำนะทำงกำรเงินหรือมีกำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน หรือระบบกำรช ำระเงินโดยรวมของประเทศ ธปท. จะเสนอรัฐมนตรี
พิจำรณำเพิกถอนใบอนุญำต และส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ขึ้นทะเบียน ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในข้อน้ี 

6.6) ก ำหนดมูลค่ำสูงสุดของเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถใช้ได้ต่อบัตรหรือต่อบัญชีโดยต้อง
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของผู้ใช้บริกำรและต้องมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี 

6.7) จัดให้มีระบบ กระบวนกำรหรือเคร่ืองมือกำรลงทะเบียนหรือวิธีกำรอื่นใดในกำรใช้
บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดูแลผู้ใช้บริกำรและจ ำกัดควำมเสียหำยขั้นสูงของมูลค่ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ หำก
เกิดกรณีบัตรสูญหำยหรือถูกขโมย เมื่อผู้ใช้บริกำรร้องขอ โดยผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้อง
ชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขดังกล่ำวให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ 

6.8) เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรขอแลกเงินคืนให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ และหำกกำร
ขอแลกเงินคืนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องจัดให้มี
กำรคืนเงินภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้ใช้บริกำรได้ด ำเนินกำรขอแลกเงินคืน 

6.9) จัดให้มีวิธีกำรที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ  วันหมดอำยุและแจ้ง
วิธีกำรดังกล่ำวให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ 

6.10) จัดให้มีระบบงำนที่สำมำรถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริกำรโอนเงินระหว่ำงกันโดยไม่ผ่ำน
ระบบของผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

6.11) กำรประกอบธุรกิจอื่นเพิ่ม เติม  นอกเหนือจำกกำรประกอบธุรกิจบริกำรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถท ำได้เฉพำะธุรกิจดังต่อไปน้ีเท่ำน้ัน 

(1) ธุรกิจที่บำงส่วนหรือทั้งหมดเกี่ยวกับหรือเน่ืองจำกกำรบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์  
โดยหำกธุรกิจดังกล่ำวเป็นธุรกิจระบบกำรช ำระเงินหรือบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับประเภทอื่น ให้
ด ำเนินกำรขอขึ้นทะเบียนหรือขออนุญำต แล้วแต่กรณี 
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(2) ธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจระบบหรือบริกำรกำรช ำระเงินภำยใต้กำรก ำกับตรำบ
เท่ำที่ไม่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอันจะกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจหลัก และเงินที่ได้รับล่วงหน้ำจำกผู้ใช้บริกำร 

ทั้งน้ี หำกผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่ำว ต้อง
ขออนุญำตเป็นรำยกรณี โดยชี้แจงหลักกำร เหตุผล และกำรประเมินควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดส่ง
ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้ ธปท. โดย ธปท. จะพิจำรณำภำยใน 45 วันท ำกำรนับแต่วันที่ได้
รับค ำขอและเอกสำรถูกต้องครบถ้วน อย่ำงไรก็ตำม ธปท. อำจพิจำรณำอนุญำตหรือไม่ก็ได้ หรืออำจพิจำรณำ
อนุญำตโดยก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้เป็นรำยกรณีด้วยก็ได้ หรือสั่งระงับเป็นกำรชั่วครำว หรือเพิกถอนกำร
อนุญำตในภำยหลังด้วยก็ได้ หำกพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำมข้อเท็จจริงที่แจ้งเพื่อขออนุญำตหรือไม่
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ ธปท. ก ำหนด แต่ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ขึ้นทะเบียนให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในข้อน้ี 

6.12) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจควบคุม
กิจกำร เช่น ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์ขำยหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจนท ำให้มีกำรถือหุ้นที่ท ำให้มีบุคคลอื่นมี
สิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นต้น ผู้ประกอบธุรกิจบริกำร
เงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องขอควำมเห็นชอบจำก ธปท. ก่อนด ำเนินกำรเป็นหนังสือ หรือโดยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนด โดยต้องชี้แจงรำยละเอียดกำรประเมินผลกระทบ และควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น 
พร้อมจัดส่งข้อมูลและเอกสำรประกอบ โดย ธปท. จะพิจำรณำภำยใน 45 วันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับค ำขอและ
เอกสำรถูกต้องครบถ้วน ทั้งน้ี ธปท. อำจพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ก็ได้ หรืออำจพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบโดยก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ  ไว้เป็นรำยกรณีด้วยก็ได้ หรือสั่งระงับเป็นกำรชั่วครำว หรือเพิกถอนควำม
เห็นชอบในภำยหลังด้วยก็ได้ หำกพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่เป็นไปตำมข้อเท็จจริงที่แจ้งไว้ต่อ ธปท. หรือไม่
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ ธปท. ก ำหนด และส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ขึ้นทะเบียน ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในข้อน้ี 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดตำมประกำศฉบับน้ี โดยมีเหตุจ ำเป็นหรือพฤติกำรณ์พิเศษ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในกำรให้บริกำรอย่ำง
ต่อเน่ืองหรือต่อควำมน่ำเชื่อถือของบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถ
ยื่นขอผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว พร้อมชี้แจงเหตุผลและควำมจ ำเป็นต่อ ธปท. เป็นหนังสือหรือ
โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดโดย ธปท. อำจจะพิจำรณำอนุญำตหรือไม่ก็ได้ หรือก ำหนดเงื่อนไข
ใด ๆ ให้ถือปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยก็ได้  

ส ำหรับผู้ซึ่งประกอบกิจกำรบริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์อยู่ก่อนวันที่ประกำศน้ีมี ผลใช้บังคับ 
หำกมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ ำกว่ำทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้วตำมที่กฎหมำยก ำหนด ให้ได้รับกำรยกเว้นกำรปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว แต่ทั้งน้ี ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวภำยใน 60 วันนับแต่วันที่
ได้รับอนุญำต 
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12. พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ12 ระบุถึงพระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ  

พ.ศ. 2560 โดยมีกฎหมำยในระดับรองลงมำได้แก่ กฎกระทรวง จ ำนวน 3 ฉบับ ประกำศ จ ำนวน 25 ฉบับ  
ซึ่งสรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี 

12.1 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 

1) เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ โดยที่พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2552 
ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน และมีบทบัญญัติบำงประกำรไม่สอดคล้องกับรูปแบบและพฤติกรรมกำรประกอบ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งกำรก ำกับดูแลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในปัจจุบันเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ตั้งขึ้นภำยในกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ จึง
ไม่มีควำมคล่องตัวและขำดควำมเป็นอิสระในกำรก ำกับดูแลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ  ท ำให้กำรก ำกับดูแลกำร
ประกอบธุรกิจให้มีกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรมไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร สมควรปรับปรุงมำตรกำรใน
กำรก ำกับดูแลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นและมีองค์กรก ำกับดูแลกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่มี
ควำมคล่องตัวและมีควำมเป็นอิสระ เพื่อให้ทันต่อพัฒนำกำรของรูปแบบและพฤติกรรมกำรประกอบธุรกิจที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 

2) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย  

นิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวข้อง (มำตรำ 1 - มำตรำ 4) ได้แก่  

“ธุรกิจ” หมำยควำมว่ำ กิจกำรอันด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำในทำงเกษตรกรรม 
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม กำรเงิน กำรประกันภัย และกำรบริกำร และให้หมำยควำมรวมถึงกิจกำรอ่ืนตำมที่
ก ำหนดโดยกฎกระทรวง 

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมำยควำมว่ำ ผู้จ ำหน่ำย ผู้ผลิตเพื่อจ ำหน่ำย ผู้สั่งหรือน ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรเพื่อจ ำหน่ำย ผู้ซื้อเพื่อผลิตหรือจ ำหน่ำยต่อซึ่งสินค้ำ หรือผู้ให้บริกำรในธุรกิจ 

“สินค้ำ” หมำยควำมว่ำ สิ่งของที่ใช้ในกำรอุปโภคหรือบริโภค รวมทั้งเอกสำรแสดงสิทธิใน
สิ่งของน้ัน 

“บริกำร” หมำยควำมว่ำ กำรรับจัดท ำกำรงำน กำรให้สิทธิใด ๆ กำรให้ใช้หรือให้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินหรือกิจกำรใด ๆ โดยเรียกค่ำตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น แต่ไม่รวมถึงกำรจ้ำงแรงงำน 

“รำคำ” หมำยควำมว่ำ รำคำสินค้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำตอบแทนส ำหรับกำร
ให้บริกำรด้วย 

“ตลำด” หมำยควำมว่ำ ตลำดที่เกี่ยวเน่ืองในสินค้ำหรือบริกำรชนิดเดียวกันหรือที่สำมำรถใช้
ทดแทนกันได้ โดยให้พิจำรณำด้ำนคุณลักษณะ รำคำ หรือวัตถุประสงค์กำรใช้งำนของสินค้ำหรือบริกำร และ
ด้ำนพื้นที่ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำหรือให้บริกำร 

“ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ ำนำจเหนือตลำด” หมำยควำมว่ำ ผู้ประกอบธุรกิจรำยหน่ึงหรือหลำย
รำยในตลำดใดตลำดหน่ึง ซึ่งมีส่วนแบ่งตลำดและยอดเงินขำยเกินกว่ำเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

                                                           
12 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. ห้องสมุดกฎหมาย. https://www.krisdika.go.th/web/guest/law? 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-197 

โดยให้น ำปัจจัยสภำพกำรแข่งขันของตลำดอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำง แล้วแต่กรณี มำประกอบกำร
พิจำรณำ ทั้งน้ี ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำทบทวนเกณฑ์ส่วนแบ่งตลำดและยอดเงินขำยอย่ำงน้อย  1 คร้ัง
ภำยในระยะเวลำ 3 ปีนับแต่วันออกประกำศ 

กำรนับส่วนแบ่งตลำดและยอดเงินขำยของผู้ประกอบธุรกิจรำยหน่ึงซึ่งมีอ ำนำจเหนือตลำด 
ให้นับรวมส่วนแบ่งตลำดและยอดเงินขำยในตลำดใดตลำดหน่ึงของบรรดำผู้ประกอบธุรกิจที่มีควำมสัมพันธ์กัน
ทำงนโยบำยหรืออ ำนำจสั่งกำรตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดด้วย  และให้ถือว่ำบรรดำ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลำดและยอดเงินขำยดังกล่ำวเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ ำนำจเหนือตลำด 

“ปัจจัยสภำพกำรแข่งขัน” หมำยควำมว่ำ จ ำนวนผู้ประกอบธุรกิจในตลำด จ ำนวนเงินลงทุน 
กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตที่ส ำคัญ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย เครือข่ำยในกำรประกอบธุรกิจ โครงสร้ำงพื้นฐำนที่
จ ำเป็นในกำรประกอบธุรกิจ กฎระเบียบของภำครัฐ และปัจจัยอื่นตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มี 6 หมวด 92 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
สรุปได้ดังน้ี 

หมวด 1 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (มำตรำ 7 - มำตรำ 26) ที่กล่ำวถึง กำร
จัดต้ัง “คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ” ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร 1 คน 
และกรรมกำรอื่นอีก 5 คน ซึ่งนำยกรัฐมนตรีแต่งต้ังจำกบุคคลที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโดยควำมเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี โดยมีเลขำธิกำรเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ 

(1) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(2) ออกระเบียบหรือประกำศเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(3) ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจและก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้มีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
อย่ำงเสรีและเป็นธรรม 

(4) พิจำรณำเรื่องร้องเรียนและสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(5) พิจำรณำวินิจฉัยค ำร้องขอตำมมำตรำ 59 

(6) วำงระเบียบกำรสืบสวนและสอบสวนของคณะอนุกรรมกำรสอบสวน 

(7) ประกำศแต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(8) ด ำเนินคดีอำญำตำมที่ผู้เสียหำยร้องทุกข์ตำมมำตรำ 78 

(9) พิจำรณำก ำหนดโทษปรับทำงปกครองตำมมำตรำ 80 มำตรำ 81 มำตรำ 82 และ 
มำตรำ 83 รวมทั้งฟ้องคดีต่อศำลปกครอง 

(10) เชิญบุคคลหน่ึงบุคคลใดมำให้ข้อเท็จจริง ค ำอธิบำย ค ำแนะน ำหรือควำมเห็น 

(11) เสนอควำมเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำยของรัฐด้ำน
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-198 

(12) ให้ค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนของรัฐเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ ท ำให้เกิดกำรกีดกัน จ ำกัดกำรแข่งขัน หรือลดกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ อันก่อให้เกิดควำมไม่
เป็นธรรมระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจ 

(13) ก ำหนดแผน กลยุทธ์ และแนวทำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำน 

(14) ออกระเบียบหรือข้อบัง คับเกี่ยวกับโครงสร้ำงองค์กร  กำรบริหำรงำนบุคคล 
กำรงบประมำณ กำรเงินและทรัพย์สิน และกำรด ำเนินงำนอื่นของส ำนักงำน 

(15) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนทั่วไป
เพื่อน ำควำมคิดเห็นที่ได้มำประกอบกำรพิจำรณำก่อนออกระเบียบหรือประกำศเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำที่มีผลใช้บังคับเป็นกำรทั่วไป โดยต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองและประเด็นที่ต้องกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น ทั้งน้ี ระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่ำ 30 วัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือ
มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมกำรอำจก ำหนดระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็นให้น้อยกว่ำ 30 วันก็ได้ 
และส ำนักงำนต้องจัดท ำบันทึกสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่ประกอบด้วยควำมคิดเห็นที่ได้รับมติหรือผล
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรที่มีต่อควำมคิดเห็นดังกล่ำว พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทำงในกำรด ำเนินกำร
ต่อไป และเผยแพร่บันทึกดังกล่ำวในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส ำนักงำน 

ในกำรแต่งต้ังกรรมกำร ให้มีคณะกรรมกำรสรรหำคณะหน่ึงจ ำนวน 9 คนท ำหน้ำที่คัดเลือก
บุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประธำนกรรมกำรสภำ
หอกำรค้ำแห่งประเทศไทย และประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ให้คณะกรรมกำรสรรหำเลือก
กรรมกำรสรรหำคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกรรมกำรสรรหำไม่มีสิทธิ
สมัครเป็นกรรมกำร โดยมีส ำนักงำนท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนธุรกำรในกำรด ำเนินกำรคัดเลือกกรรมกำร 

นอกจำกน้ัน ให้คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรสอบสวนขึ้น
คณะหน่ึงหรือหลำยคณะ โดยในแต่ละคณะประกอบด้วยผู้ซึ่งมีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงคดีอำญำซึ่งแต่งต้ัง
จำกผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นพนักงำนอัยกำร ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นต ำรวจ และผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่
มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนเศรษฐศำสตร์ นิติศำสตร์ พำณิชยศำสตร์ กำรบัญชี หรือสำขำอื่น ๆ ที่จ ำเป็น
เป็นอนุกรรมกำรสอบสวน และมอบหมำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นอนุกรรมกำรสอบสวนและเลขำนุกำร ทั้งน้ี ให้
คณะอนุกรรมกำรสอบสวนประชุมเลือกอนุกรรมกำรสอบสวนคนหน่ึงเป็นประธำนอนุกรรมกำรสอบสวน  มี
อ ำนำจหน้ำที่สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิ ดตำมพระรำชบัญญั ติ น้ี  และเมื่อ
คณะอนุกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกำรสอบสวนเสร็จแล้ว  ให้ท ำควำมเห็นพร้อมส ำนวนเสนอคณะกรรมกำร
ภำยใน 12 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมกำรแต่งต้ัง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นให้ขยำยได้อีกไม่เกิน 6 เดือน 
แต่ต้องบันทึกเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขยำยเวลำไว้ในส ำนวนด้วย 

หมวด 2 ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  (มำตรำ 27 - มำตรำ 49)  
ที่กล่ำวถึง กำรจัดต้ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำขึ้นเป็นหน่วยงำนของรัฐที่ไม่เป็นส่วน



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-199 

รำชกำรและไม่เป็นรัฐวิสำหกิจ และให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคล มีส ำนักงำนแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหำนครหรือ
จังหวัดใกล้เคียง และจะต้ังส ำนักงำนสำขำขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได้ มีอ ำนำจหน้ำที่  

(1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร 

(2) ติดตำมพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่อำจก่อให้เกิดกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติน้ีและ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

(3) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับสินค้ำ กำรบริกำร และพฤติกรรมในกำรประกอบ
ธุรกิจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงและให้ควำมเห็นในกำรส่งเสริม พัฒนำ และก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจ 

(4) จัดท ำฐำนข้อมูลขนำดตลำดสินค้ำหรือบริกำรที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดกำรผูกขำดตลำด
ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

(5) รับเร่ืองร้องเรียนที่บุคคลใดอ้ำงว่ำได้มีกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติน้ี  และด ำเนินกำร
แสวงหำข้อเท็จจริงและรวบรวมพยำนหลักฐำนในเร่ืองที่ร้องเรียนให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอ  เพื่อน ำเสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำ  ทั้งน้ี ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(6) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิใด ๆ 

(7) ก่อต้ังสิทธิหรือท ำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน 

(8) แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมด ำเนินกำรในกำรเจรจำ ท ำควำมตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือ
หน่วยงำนในประเทศและต่ำงประเทศในกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 

(9) จัดให้มีหรือให้ควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นในกำรศึกษำอบรมและพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

(10) ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(11) รับค่ำธรรมเนียมตำมที่ก ำหนดในกฎหมำย และค่ำตอบแทน ค่ำบริกำร หรือรำยได้จำก
กำรด ำเนินงำน 

(12) เผยแพร่ผลค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรต่อสำธำรณชน 

(13) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีแสดงผลงำนและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
และส ำนักงำนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

(14) ปฏิบัติกำรตำมประกำศ ระเบียบ มติของคณะกรรมกำร และปฏิบัติกำรตำมที่
คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรมอบหมำย 

(15) ปฏิบัติกำรอื่นใดที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน 

โดยมีเลขำธิกำรเป็นผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนขึ้นตรงต่อประธำนกรรมกำร 
และเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำน ในกิจกำรของส ำนักงำนที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก ให้
เลขำธิกำรเป็นผู้แทนส ำนักงำน เพื่อกำรน้ี เลขำธิกำรจะมอบอ ำนำจให้บุคคลใดปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนก็ได้ 
ทั้งน้ี ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด มีอ ำนำจหน้ำที่  



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-200 

(1) บรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินัยพนักงำนและ
ลูกจ้ำง ตลอดจนให้พนักงำนหรือลูกจ้ำงออกจำกต ำแหน่ง  ทั้งน้ี ตำมข้อบังคับที่คณะกรรมกำรก ำหนด แต่ถ้ำ
เป็นพนักงำนต ำแหน่งรองเลขำธิกำร ผู้บริหำรระดับสูง และผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรก่อน 

(2) วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนโดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับหรือมติที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

(3) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเลขำธิกำร 

หมวด 3 กำรป้องกันกำรผูกขำดและกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรม (มำตรำ 50 - มำตรำ 62) ที่
กล่ำวถึง  

(1) ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ ำนำจเหนือตลำดกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ดังน้ี 

- ก ำหนดหรือรักษำระดับรำคำซื้อหรือขำยสินค้ำหรือค่ำบริกำรอย่ำงไม่เป็นธรรม 

- ก ำหนดเงื่อนไขในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมให้ผู้ประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็นคู่ค้ำของตนต้อง
จ ำกัดกำรบริกำร กำรผลิต กำรซื้อ หรือกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ หรือต้องจ ำกัดโอกำสในกำรเลือกซื้อหรือขำยสินค้ำ
กำรได้รับหรือให้บริกำร หรือในกำรจัดหำสินเชื่อจำกผู้ประกอบธุรกิจอื่น 

- ระงับ ลด หรือจ ำกัดกำรบริกำร กำรผลิต กำรซื้อ กำรจ ำหน่ำย กำรส่งมอบ กำรน ำเข้ำ
มำในรำชอำณำจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ท ำลำยหรือท ำให้เสียหำยซึ่งสินค้ำ  ทั้งน้ี เพื่อลดปริมำณให้ต่ ำ
กว่ำควำมต้องกำรของตลำด 

- แทรกแซงกำรประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(2) ผู้ประกอบธุรกิจที่กระท ำกำรรวมธุรกิจอันอำจก่อให้เกิดกำรลดกำรแข่งขันอย่ำง  
มีนัยส ำคัญในตลำดใดตลำดหน่ึงซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด ต้องแจ้งผลกำรรวม
ธุรกิจต่อคณะกรรมกำรภำยใน 7 วันนับแต่วันที่รวมธุรกิจ ซึ่งกำรรวมธุรกิจอันอำจก่อให้เกิดกำรผูกขำดหรือ
กำรเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ ำนำจเหนือตลำดดังกล่ำวต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร และต้องระบุว่ำ 
มีส่วนแบ่งตลำด ยอดเงินขำย จ ำนวนทุน จ ำนวนหุ้น หรือจ ำนวนสินทรัพย์ไม่น้อยกว่ำจ ำนวนเท่ำใด ทั้งน้ี  
กำรรวมธุรกิจให้หมำยควำมรวมถึง 

- กำรที่ผู้ผลิตรวมกับผู้ผลิต ผู้จ ำหน่ำยรวมกับผู้จ ำหน่ำย ผู้ผลิตรวมกับผู้จ ำหน่ำย หรือผู้
บริกำรรวมกับผู้บริกำร อันจะมีผลให้สถำนะของธุรกิจหน่ึงคงอยู่และอีกธุรกิจหน่ึงสิ้นสุดลงหรือเกิดเป็นธุรกิจ
ใหม่ขึ้น 

- กำรเข้ำซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบำงส่วนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบำยกำร
บริหำรธุรกิจ กำรอ ำนวยกำร หรือกำรจัดกำรตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

- กำรเข้ำซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบำงส่วนของธุรกิจอื่น ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเพื่อ
ควบคุมนโยบำยกำรบริหำรธุรกิจ กำรอ ำนวยกำร หรือกำรจัดกำรตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด 

กำรแจ้งผลกำรรวมธุรกิจ และกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตกำรรวมธุรกิจ ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด แต่ไม่ให้ใช้บังคับกับกำรรวมธุรกิจเพื่อปรับ



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หน้ำท่ี 5-201 

โครงสร้ำงภำยในของผู้ประกอบธุรกิจที่มีควำมสัมพันธ์กันทำงนโยบำยหรืออ ำนำจสั่งกำร  ตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(3) ในกำรพิจำรณำอนุญำต ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับแจ้งค ำสั่งของคณะกรรมกำรและไม่เห็น
ด้วยกับค ำสั่งดังกล่ำวมีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองภำยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง 

(4) ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญำตให้รวมธุรกิจ ต้องด ำเนินกำรตำมระยะเวลำและเงื่อนไขที่
ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเพิกถอน
ค ำสั่งอนุญำตทั้งหมดหรือบำงส่วน โดยจะก ำหนดระยะเวลำให้ปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

(5) ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่แข่งขันในตลำดเดียวกันกระท ำ
กำรใด ๆ อันเป็นกำรผูกขำด หรือลดกำรแข่งขัน หรือจ ำกัดกำรแข่งขันในตลำดน้ันในลักษณะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด 
ได้แก่ 

- ก ำหนดรำคำซื้อหรือรำคำขำยหรือเงื่อนไขทำงกำรค้ำใด ๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมที่
ส่งผลต่อรำคำสินค้ำหรือบริกำร 

- จ ำกัดปริมำณของสินค้ำหรือบริกำรที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรำยจะผลิต ซื้อ จ ำหน่ำย 
หรือบริกำรตำมที่ตกลงกัน 

- ก ำหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในลักษณะสมรู้กัน เพื่อให้ฝ่ำยหน่ึงได้รับกำรประมูลหรือ
ประกวดรำคำสินค้ำหรือบริกำร หรือเพื่อมิให้ฝ่ำยหน่ึงเข้ำแข่งขันรำคำในกำรประมูลหรือประกวดรำคำสินค้ำ
หรือบริกำร 

- ก ำหนดแบ่งท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรำยจะจ ำหน่ำย หรือลดกำรจ ำหน่ำย หรือ
ซื้อสินค้ำหรือบริกำรได้ในท้องที่น้ัน หรือก ำหนดผู้ซื้อหรือผู้ขำยที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรำยจะจ ำหน่ำยหรือซื้อ
สินค้ำหรือบริกำรได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจอื่นจะไม่ซื้อหรือจ ำหน่ำยหรือซื้อสินค้ำหรือบริกำรน้ัน 

ทั้งน้ี ไม่ให้ใช้บังคับกับกำรกระท ำระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจที่มีควำมสัมพันธ์กันทำง
นโยบำยหรืออ ำนำจสั่งกำรตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(6) ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรผูกขำด 
หรือลดกำรแข่งขัน หรือจ ำกัดกำรแข่งขันในตลำดใดตลำดหน่ึงในลักษณะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ได้แก่ กำรก ำหนด
เงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 54 (1) (2) หรือ (4) ระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่คู่แข่งขันในตลำดเดียวกัน 
กำรลดคุณภำพของสินค้ำหรือบริกำรให้ต่ ำลงกว่ำที่เคยผลิตจ ำหน่ำยหรือให้บริกำร กำรแต่งต้ังหรือมอบหมำย
ให้บุคคลใดแต่ผู้เดียวเป็นผู้จ ำหน่ำยสินค้ำหรือให้บริกำรอย่ำงเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน กำรก ำหนดเงื่อนไข
หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรซื้อหรือกำรจ ำหน่ำยสินค้ำหรือกำรบริกำรเพื่อให้ปฏิบัติตำมที่ตกลงกัน และควำม 
ตกลงร่วมกันในลักษณะอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด แต่ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณี 

- กำรกระท ำระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจที่มีควำมสัมพันธ์กันทำงนโยบำยหรืออ ำนำจสั่งกำร
ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

- กำรตกลงร่วมกันในธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำกำรผลิต กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ 
และกำรส่งเสริมให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงเทคนิคหรือเศรษฐกิจ 

- กำรตกลงร่วมกันในรูปแบบธุรกิจที่มีสัญญำระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจในต่ำงระดับกัน โดย
ฝ่ำยหน่ึงเป็นผู้ให้ใช้สิทธิในสินค้ำหรือบริกำร เคร่ืองหมำยกำรค้ำ วิธีกำรด ำเนินธุรกิจ หรือกำรสนับสนุนกำร
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ประกอบธุรกิจ และอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นผู้รับสิทธิซึ่งมีหน้ำที่ช ำระค่ำสิทธิ ค่ำธรรมเนียม หรือให้ผลตอบแทนอื่นใด
ตำมที่ระบุในสัญญำ 

- ลักษณะข้อตกลงหรือรูปแบบธุรกิจตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงตำมค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำร 

กำรตกลงร่วมกันดังกล่ำว ต้องไม่สร้ำงข้อจ ำกัดที่ เกินกว่ำควำมจ ำเป็นในกำรบรรลุ
ประโยชน์ข้ำงต้น และไม่ก่อให้เกิดอ ำนำจผูกขำด หรือจ ำกัดกำรแข่งขันในตลำดน้ันอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดย
ค ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วย 

(7) ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท ำกำรใด ๆ  อันเป็นผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจรำยอื่นในลักษณะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ได้แก่ กำรกีดกันกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นอย่ำง
ไม่เป็นธรรม กำรใช้อ ำนำจตลำดหรืออ ำนำจต่อรองที่เหนือกว่ำอย่ำงไม่เป็นธรรม กำรก ำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
อันเป็นกำรจ ำกัดหรือขัดขวำงกำรประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่ำงไม่เป็นธรรม และกระท ำกำรในลักษณะอื่น
ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

(8) ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศท ำนิติกรรมหรือสัญญำกับผู้ประกอบธุรกิจใน
ต่ำงประเทศอย่ำงไม่มีเหตุผลอันสมควร อันก่อให้เกิดพฤติกรรมกำรผูกขำดหรือจ ำกัดกำรค้ำอย่ำงไม่เป็นธรรม 
และส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม 

(9) ผู้ประกอบธุรกิจอำจยื่นค ำร้องขอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำวินิจฉัยเป็นกำรล่วงหน้ำ
ในเร่ืองกำรกระท ำของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ ำนำจเหนือตลำดตำมมำตรำ  50 และกำรประกอบธุรกิจที่มี
ลักษณะตำมมำตรำ 54 มำตรำ 55 มำตรำ 57 หรือมำตรำ 58 โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด  

(10) ในกรณีที่คณะกรรมกำรมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผู้ประกอบธุรกิจฝ่ำฝืนหรือจะฝ่ำฝืน
มำตรำ 50 มำตรำ 51 วรรค 2 มำตรำ 54 มำตรำ 55 มำตรำ 57 หรือมำตรำ 58 ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับ หยุด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำรกระท ำน้ันได้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และระยะเวลำในกำรปฏิบัติ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด กำรออกค ำสั่งดังกล่ำว 
คณะกรรมกำรอำจก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ เท่ำที่จ ำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัติน้ี  และ 
ถ้ำหำกในกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่เห็นด้วยกับค ำสั่งดังกล่ำว มีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองภำยใน 60 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่ง 

(11) ในกำรมีค ำสั่งดังกล่ำว คณะกรรมกำรต้องระบุเหตุผลในกำรสั่งทั้งในปัญหำข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมำยและลงลำยมือชื่อของกรรมกำรที่พิจำรณำ  และให้กระท ำภำยใน 7 วันนับแต่วันที่
คณะกรรมกำรมีค ำสั่ง และให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 66 มำใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้ได้รับแจ้งค ำสั่ง ต้องปฏิบัติ
ตำมค ำสั่งดังกล่ำว เว้นแต่ศำลปกครองจะได้มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งให้ทุเลำกำรบั งคับตำมค ำสั่งหรือ 
ให้เพิกถอนค ำสั่งของคณะกรรมกำร 

หมวด 4 พนักงานเจ้าหน้าท่ี (มำตรำ 63 - มำตรำ 68) ที่กล่ำวถึง อ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

หมวด 5 การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย (มำตรำ 69 - มำตรำ 70) ที่กล่ำวถึง ให้บุคคลซึ่งได้รับ
ควำมเสียหำยอันเน่ืองจำกกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 50 มำตรำ 51 วรรค 2 มำตรำ 54 มำตรำ 55 มำตรำ 57 หรือ
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มำตรำ 58 มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่ำเสียหำยจำกผู้กระท ำกำรฝ่ำฝืนน้ันได้ โดยให้คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
สมำคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภครับรองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้บริโภคมีสิทธิฟ้อง
คดีเรียกค่ำเสียหำยแทนผู้บริโภคหรือสมำชิกของสมำคมหรือมูลนิธิได้  แล้วแต่กรณี และถ้ำมิได้น ำคดีสู่ศำล
ภำยในก ำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับควำมเสียหำยรู้หรือควรจะได้รู้ถึงเหตุดังกล่ำว ให้สิทธิในกำรน ำคดีสู่ศำล
เป็นอันสิ้นไป 

หมวด 6 บทก าหนดโทษ (มำตรำ 71 - มำตรำ 85) ที่กล่ำวถึง บทก ำหนดโทษที่มีทั้งโทษ
อำญำ และโทษทำงปกครอง  

โทษอาญา  

(1) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 16 ที่ห้ำมมิให้ผู้ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำร รองประธำน
กรรมกำร หรือกรรมกำรด ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด หรือธุรกิจอื่นใดซึ่งเป็นคู่กรณี
ที่อยู่ในกระบวนพิจำรณำของคณะกรรมกำร เว้นแต่จะได้พ้นจำกต ำแหน่งมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ป ีหรือมำตรำ 
43 ที่ห้ำมมิให้ผู้ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งเลขำธิกำรด ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด หรือธุรกิจ
อื่นใดซึ่งเป็นคู่กรณีที่อยู่ในกระบวนพิจำรณำของคณะกรรมกำร เว้นแต่จะได้พ้นจำกต ำแหน่งมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
2 ปต้ีองระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(2) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 50 ที่ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ ำนำจเหนือตลำดกระท ำกำรใน
ลักษณะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด หรือมำตรำ 54 ที่ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่แข่งขันใน
ตลำดเดียวกันกระท ำกำรใด ๆ  อันเป็นกำรผูกขำด หรือลดกำรแข่งขัน หรือจ ำกัดกำรแข่งขันในตลำดน้ันใน
ลักษณะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ป ีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10 ของรำยได้ในปีที่กระท ำ
ควำมผิด หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ในกรณีที่เป็นกำรกระท ำควำมผิดในปีแรกของกำรประกอบธุรกิจ ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้ำนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(3) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมหนังสือเรียกของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  
3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(4) ผู้ใดขัดขวำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(5) ผู้ใดไม่อ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 2,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

(6) ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกำรหรือกำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบธุรกิจอันเป็น
ข้อเท็จจริงที่ตำมปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งตนได้มำหรือล่วงรู้ เน่ืองจำกกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ เว้น
แต่เป็นกำรเปิดเผยในกำรปฏิบัติรำชกำรหรือเพื่อประโยชน์ในกำรสืบสวนสอบสวนกำรด ำเนินคดี กำรพิจำรณำ
คดี หรือกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน และผู้ใดได้มำหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจำกบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น เปิดเผย
ข้อเท็จจริงน้ันในประกำรที่น่ำจะเสียหำยแก่ผู้ใดผู้หน่ึง ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกัน 

(7) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจำก
กำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติ
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บุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำรและละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำ
กำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท ำควำมผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดน้ัน ๆ ด้วย 

(8) ผู้เสียหำยมีสิทธิร้องทุกข์ควำมผิดที่ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ ำนำจเหนือตลำด
กระท ำกำรในลักษณะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด หรือที่ห้ำมมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่แข่งขัน
ในตลำดเดียวกันกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรผูกขำด หรือลดกำรแข่งขัน หรือจ ำกัดกำรแข่งขันในตลำดน้ันใน
ลักษณะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติน้ี แต่ไม่มีสิทธิฟ้องคดีอำญำด้วย
ตนเอง 

(9) บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเปรียบเทียบได้ ในกำร
ใช้อ ำนำจดังกล่ำวคณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้เลขำธิกำรกระท ำกำรแทนได้ และเมื่อผู้ต้องหำได้ช ำระเงิน
ค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทียบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว  ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมบทบัญญั ติแห่ง
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ทั้งน้ี กำรก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำปรับที่จะเปรียบเทียบให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

โทษทางปกครอง 

(1) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 51 วรรคหน่ึง ที่ระบุถึงผู้ประกอบธุรกิจที่กระท ำกำรรวมธุรกิจอันอำจ
ก่อให้เกิดกำรลดกำรแข่งขันอย่ำงมีนัยส ำคัญในตลำดใดตลำดหน่ึงซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด ต้องแจ้งผลกำรรวมธุรกิจต่อคณะกรรมกำรภำยใน 7 วันนับแต่วันที่รวมธุรกิจต้องช ำระค่ำปรับ
ทำงปกครองในอัตรำไม่เกิน 200,000 บำท และปรับอีกในอัตรำไม่เกิน 10,000 บำทต่อวันตลอดเวลำที่ฝ่ำฝืน 

(2) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 51 วรรค 2 ที่ระบุให้ผู้ประกอบธุรกิจที่จะกระท ำกำรรวมธุรกิจอันอำจ
ก่อให้เกิดกำรผูกขำดหรือกำรเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ ำนำจเหนือตลำดต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร 
หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ  53 ที่ระบุให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญำตให้รวมธุรกิจ  ต้องด ำเนินกำรตำม
ระยะเวลำและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร ต้องช ำระค่ำปรับทำงปกครองในอัตรำไม่เกินร้อยละ 
0.5 ของมูลค่ำธุรกรรมในกำรรวมธุรกิจ 

(3) ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 55 มำตรำ 57 หรือมำตรำ 58 ต้องช ำระค่ำปรับทำงปกครองในอัตรำ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของรำยได้ในปีที่กระท ำควำมผิด ในกรณีที่เป็นกำรกระท ำควำมผิดในปีแรกของกำรประกอบ
ธุรกิจ ให้ช ำระค่ำปรับทำงปกครองในอัตรำไม่เกิน 1 ล้ำนบำท 

(4) ผู้ใดฝ่ำฝืนค ำสั่งตำมมำตรำ 60 ที่สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับ หยุด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กำรกระท ำน้ันได้ต้องช ำระค่ำปรับทำงปกครองในอัตรำไม่เกิน 6 ล้ำนบำท และปรับอีกในอัตรำไม่เกิน 300,000 
บำทต่อวันตลอดเวลำที่ฝ่ำฝืนอยู่ 

(5) ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดซึ่งต้องรับโทษปรับทำงปกครองเป็นนิติบุคคลถ้ำกำรกระท ำ
ควำมผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร  หรือผู้จัดกำรหรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำร
และละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระท ำควำมผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตำมที่
บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดน้ัน ๆ ด้วย 

(6) ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทำงปกครองไม่ยอมช ำระค่ำปรับทำงปกครอง ให้น ำบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกำรบังคับทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับโดยอนุโลม และ
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ในกรณีที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรบังคับตำมค ำสั่ง  หรือมีแต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรบังคับทำงปกครองได้ ให้
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจฟ้องคดีต่อศำลปกครองเพื่อบังคับช ำระค่ำปรับ  ในกำรน้ี ถ้ำศำลปกครองเห็นว่ำค ำสั่ง
ให้ช ำระค่ำปรับน้ันชอบด้วยกฎหมำย ให้ศำลปกครองมีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำ และบังคับให้มีกำรยึดหรือ
อำยัดทรัพย์สินขำยทอดตลำดเพื่อช ำระค่ำปรับได้ 

บทเฉพาะกาล (มาตรา 86 - มาตรา 92) ที่กล่ำวถึง กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรในสังกัดกระทรวงพำณิชย์มำช่วย
ปฏิบัติรำชกำรก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และกำรให้ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำตำมพระรำชบัญญัติน้ีกลับไปเป็นข้ำรำชกำรของกรมกำรค้ำภำยใน  
กระทรวงพำณิชย์  และกำรใช้บังคับของกฎกระทรวง ประกำศ หลักเกณฑ์ หรือระเบียบที่ออกโดย
พระรำชบัญญัติฉบับก่อนมำใช้บังคับต่อไปจนกว่ำจะมีฉบับใหม่ออกมำใช้บังคับ 

3) การบังคับใช้กฎหมาย และการก ากับดูแล ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์รักษำกำร
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติน้ี 
ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอื่นเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี โดยมีกลไกกำรก ำกับ
ดูแลและกำรด ำเนินงำน ได้แก่ คณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ ที่มีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่บริหำรจัดกำรส ำ นักงำนฯ 
และพนักงำนของส ำนักงำนซึ่งด ำรงต ำแหน่งในระดับไม่ต่ ำกว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญระดับปฏิบัติกำรซึ่ง
คณะกรรมกำรแต่งต้ังให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

4) ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้  ได้แก่ กิจกำรอันด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทำง
กำรค้ำในทำงเกษตรกรรม อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม กำรเงิน กำรประกันภัย และกำรบริกำร และให้
หมำยควำมรวมถึงกิจกำรอื่นตำมที่ก ำหนดโดยกฎกระทรวง ผู้จ ำหน่ำย ผู้ผลิตเพื่อจ ำหน่ำย ผู้สั่งหรือน ำเข้ำมำ
ในรำชอำณำจักรเพื่อจ ำหน่ำย ผู้ซื้อเพื่อผลิตหรือจ ำหน่ำยต่อซึ่งสินค้ำ หรือผู้ให้บริกำรในธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ
รำยหน่ึงหรือหลำยรำยในตลำดใดตลำดหน่ึง  ซึ่งมีส่วนแบ่งตลำดและยอดเงินขำยเกินกว่ำ เกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด และหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติน้ี 

12.2 ประกาศ 

ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเร่ือง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าท่ี
ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารกับผู้ประกอบธุรกิจ
ร้านอาหาร ที่สรุปสำระส ำคัญได้ดังน้ี 

(1) กำรปฏิบัติทำงกำรค้ำระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำรดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอำหำร
กับผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร ให้ยึดหลักกำรประกอบธุรกิจที่เสรีและเป็นธรรม ซึ่งต้องเป็นกำรปฏิบัติทำง
กำรค้ำที่ไม่เป็นกำรบังคับ เลือกปฏิบัติ และกีดกัน โดยต้องมีบรรทัดฐำนชัดเจน มีข้อตกลงล่วงหน้ำเป็นลำย
ลักษณ์อักษรและเป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติที่มีเหตุผลอธิบำยได้  

(2) กำรปฏิบัติทำงกำรค้ำระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำรดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอำหำร 
ที่อำจเข้ำข่ำยเป็นกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร ได้แก่  

- กำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย ค่ำตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น กำรเรียก
เก็บค่ำส่วนแบ่งรำยได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีลักษณะเป็นกำรเลือกปฎิบัติ  อันมีลักษณะอย่ำงใด 
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อย่ำงหน่ึง ได้แก่ กำรเรียกเก็บค่ำส่วนแบ่งรำยได้ในอัตรำที่เพิ่มสูงขึ้นจำกที่เคยเรียกเก็บ กำรเรียกเก็บในอัตรำ 
ที่แตกต่ำงกันระหว่ำงผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรที่จ ำหน่ำยสินค้ำเดียวกัน โดยพิจำรณำจำกปริมำณ มูลค่ำ 
กำรจ ำหน่ำย ต้นทุนกำรจ ำหน่ำย และจ ำนวนสำขำและคุณภำพ เป็นต้น หรือกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 
กำรโฆษณำทั้งในส่วนของอัตรำค่ำโฆษณำและพื้นที่กำรโฆษณำบนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นกำรเรียกเก็บ  
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือกำรเรียกเก็บค่ำส่งเสริมกำรขำยในโอกำสพิเศษทำงกำรตลำดที่เป็นกำรเรียกเก็บ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย ค่ำตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่เคยมีกำรเรียก
เก็บมำก่อนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำรดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอำหำร
จะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรทรำบล่วงหน้ำถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวในระยะเวลำที่เหมำะสม 

- กำรก ำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำอันเป็นกำรจ ำกัดหรือขัดขวำงกำรประกอบธุรกิจของผู้อื่น
อย่ำงไม่เป็นธรรม เช่น กำรก ำหนดเงื่อนไขที่เป็นกำรจ ำกัดสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรที่มีลักษณะ 
เป็นกำรบังคับ โดยกำรห้ำมจ ำหน่ำยอำหำรผ่ำนช่องทำงของผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำรดิจิทัลแพลตฟอร์มรับ
และส่งอำหำรรำยอื่น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและหำกผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรไม่ปฏิบัติตำมจะถูกลงโทษ
ด้วยวิธีทำงกำรค้ำต่ำง ๆ เช่น กำรคิดอัตรำค่ำส่วนแบ่งรำยได้ในอัตรำที่สูงขึ้น ไม่ให้หรือระงับส่วนลดอัตรำค่ำ
ส่วนแบ่งรำยได้ คิดอัตรำค่ำใช้จ่ำย ค่ำตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น 

- กำรใช้อ ำนำจตลำดหรืออ ำนำจต่อรองที่เหนือกว่ำอย่ำงไม่เป็นธรรม  ด้วยกำรแทรกแซง 
หรือจ ำกัดควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดรำคำของผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และ
กำรก ำหนดเงื่อนไขบังคับด้ำนรำคำที่เท่ำกันในทุกช่องทำงกำรจ ำหน่ำย เช่น กำรก ำหนดบังคับให้ต้องจ ำหน่ำย
อำหำรชนิดเดียวกันในรำคำเท่ำกันในทุกช่องทำงกำรจ ำหน่ำยโดยไม่มีทำงเลือกด้ำนรำคำโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร กำรประวิงเวลำจ่ำยค่ำสินค้ำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด กำรยกเลิกสัญญำเน่ืองจำกผู้ประกอบธุรกิจ
ร้ำนอำหำรปฏิเสธเงื่อนไขข้อตกลงที่ก ำหนดหรือปฏิเสธที่จะท ำกำรใด  ๆ  ที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำรดิจิทัล
แพลตฟอร์มรับและส่งอำหำรมีค ำขออย่ำงไม่เป็นธรรม หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรได้ร้องเรียนหรือ
เตรียมกำรร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจให้บริกำรดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอำหำรต่อ
หน่วยงำนของรัฐ กำรยกเลิกผู้ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรออกจำกช่องทำงกำรจ ำหน่ำยโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร หรือไม่เป็นไปตำมข้อตกลงในสัญญำ กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขภำยใต้สัญญำ หรือระยะเวลำของสัญญำ 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และกำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำของสัญญำโดยไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ   
60 วัน  

- กำรปฏิบัติทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรมอื่น  ๆ  ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย เช่น กำรบังคับ 
หรือก ำหนดเงื่อนไขพิเศษ หรือจ ำกัดหรือกีดกันกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่นจนอำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำย 
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เอกสารแนบท้าย 

รวบรวมข้อมูลกฎหมาย และกฎระเบียบที่บังคับใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME 
ที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันที่ยังมีผลบังคับใช้ 

โดยรวบรวมข้อมูลด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสำขำ อุตสำหกรรมหลักและ
อุตสำหกรรมใหม่ จ ำนวน 4 สำขำ ประกอบด้วย  

(1) อุตสำหกรรมอำหำร  
(2) อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร  
(3) อุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล  
(4) อุตสำหกรรมสำธำรณสุข 
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ข้อแนะน าในการคน้หากฎหมาย 

1. เข้ำไปค้นหำกฎหมำย ทีเ่ว็บไซต์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ https://www.krisdika.go.th  

 

 

2. Click ไปที่ ICON รูปกฎหมำย บนแถบด้ำนล่ำง แล้วจะพบกฎหมำยค้นหำตำมหมวดหมู่อักษร 
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3. เลือกกฎหมำยที่ต้องกำรค้นหำ ตำมหมวดหมู่ตัวอักษร เช่น พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข ให้กดเลือกไปที่
หมวด ก. เป็นต้น แล้วพิมพ์ชื่อกฎหมำยในช่องกำรค้นหำ 

 

 

 

4. Click ไปที่กฎหมำยหลัก พระรำชบัญญัติ จะปรำกฎชื่อกฎหมำยรอง เช่น กฎกระทรวง ประกำศ ค ำสั่ง  
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5. หำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ น ำรำยชื่อกฎหมำยรอง เช่น กฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบ หรือ
ค ำสั่ง เป็นต้น เข้ำอัพเดทลงในเว็บไซต์ แต่ยังไม่มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดกฎหมำย (มีเพียงหัวข้อหรือรำยชื่อ
กฎหมำย) เนื่องจำกกฎหมำยดังกล่ำวเป็นกฎหมำยใหม่ หรือยังไม่พ้นระยะเวลำบังคับใช้ตำมกฎหมำย  
ให้น ำชื่อกฎหมำยไปค้นหำที่เว็บไซต์ รำชกิจจำนุเบกษำ 

 

 

6. เข้ำเว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ http://www.ratchakitcha.soc.go.th จะปรำกฎรำยชื่อหัวข้อให้ค้นหำ  
ให้ใส่ชื่อกฎหมำยที่ต้องกำรค้นหำ  
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โดยรวบรวมข้อมูลด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสำขำ อุตสำหกรรมหลักและอุตสำหกรรมใหม่ จ ำนวน 
4 สำขำ ประกอบด้วย  

 อุตสาหกรรมอาหาร  

โฟลเดอร์ที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจอาหาร 

1. พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522  
2. พระรำชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551  
3. พระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  
4. พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. 2551  
5. พระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. 2558 
6. พระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรส ำหรับทำรกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560  
7. พระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2558  
8. พระรำชบัญญัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. 2511  
9. พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554  
10. พระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551  
11. พระรำชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514  
12. พระรำชบัญญัติกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศส ำหรับอุตสำหกรรม

เป้ำหมำย พ.ศ. 2560  
13. พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535  
14. พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ พ.ศ. 2551  
15. พระรำชบัญญัติน้ ำบำดำล พ.ศ. 2520  
16. พระรำชบัญญัติกำรส่งออกไปนอก และกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ พ.ศ. 2522  
17. พระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำขำออก พ.ศ. 2503 
18. พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535  
19. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
20. พระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 
21. พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  

โฟลเดอร์ที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

1. พระรำชบัญญัติธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551  
2. พระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
3. พระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ. 2509 
4. พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559  
5. พระรำชบัญญัติกำรรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2557 
6. พระรำชบัญญัติกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2558  
7. พระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  
8. พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2562 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ ก-5 

9. พรบ.ภำษีสรรพสำมิต 2560 
10. พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. 2558  
11. พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559  
12. พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2562  
13. พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504  
14. พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 252 
15. พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. 2539  
16. พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551  
17. พระรำชก ำหนดภำษีกำรเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักร พ.ศ. 2526  
18. พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 
19. ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253  
20. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  
21. พระรำชบัญญัติกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2522  
22. พระรำชบัญญัตินโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ พ.ศ. 2551 กฎกระท 
23. พระรำชบัญญัติสภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544  
24. พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 
25. พระรำชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 
26. พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
27. พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 

 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล  

โฟลเดอร์ที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 

1. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  
2. พระรำชก ำหนดกำรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561  
3. พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
4. พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
5. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
6. พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560  
7. พระรำชบัญญัติสภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562  
8. พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. 2545  
9. พระรำชบัญญัติส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562  
10. พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553  
11. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 
12. พระรำชบัญญัติระบบกำรช ำระเงิน พ.ศ. 2560 
13. พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2542 
14. พระรำชบัญญัติกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุนซึ่ งสินค้ำจำกต่ำงประเทศ  

พ.ศ. 2542 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 

 
ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่กฎหมำย เกีย่วกับกำรประกอบธุรกจิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม หน้ำที่ ก-6 

 อุตสาหกรรมสาธารณสุข 

โฟลเดอร์ที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสาธารณสุข 

1. พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2558  
2. พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551  
3. พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510  
4. พระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562  
5. พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559  
6. พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541  
7. พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำลสัตว์ พ.ศ. 2533  
8. พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  
9. พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550  
10. พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2545  
11. พระรำชบัญญัติกำรสำธำณสุข พ.ศ. 2535 
12. พระรำชบัญญัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
13. พระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 
14. พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 
15. พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 

โฟลเดอร์ที่ 5 กฎหมายทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

1. พระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
2. พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 
3. พระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 
4. พระรำชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร พุทธศักรำช 2481 
5. พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 
6. พระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ. 2510 
7. พระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 
8. พระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. 2530 
9. พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 
10. พระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยที่ดิน พ.ศ. 2497  
11. พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 
12. พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
13. พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
14. พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545 
15. พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 
16. พระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2561 
17. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
18. พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534 



รายงานผลการรวบรวมข้อมูลดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบที่บังคับใช้เกีย่วกับการประกอบธุรกิจ SME ของประเทศไทย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
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19. พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 
20. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
21. พระรำชบัญญัติควำมลับทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2545 
22. พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 
23. พระรำชบัญญัติมำตรำชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
24. พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 
25. พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ. 2543 
26. พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
27. พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 
28. พระรำชบัญญัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2560 
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