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กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการประกอบกิจการหอพัก           

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- ประกาศกรมประชาสงเคราะห เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตให

หอพักแกไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพักวาดวยอัตราคาเชา คาอาหาร และ
คาบริการอ่ืนๆ ใหสูงข้ึนกวาเดิม 
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กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๔(๔) มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
วรรคสอง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหยกเลิก 
 (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 (๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
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เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑ เมษายน ๒๕๔๙ 
 
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย 
สถาบันมหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจ
หนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
 “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความวา ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา     
เด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่ง               
มีความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น 
 “โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน 
พุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น 
 “ศูนยการเรียน” หมายความวา สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห หรือ
สถาบันสังคมอื่น เปนผูจัด 

หมวด ๑ 
ลักษณะและสุขลักษณะของหอพัก 

 
 ขอ ๓ ใหผูซ่ึงอยูระหวางการศึกษาในระดับไมสูงกวาปริญญาตรีและเขาอยูในหอพัก
โดยใหทรัพยสินตอบแทนเปน “ผูพัก” ตามมาตรา ๓ 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูซ่ึงมีอายุเกินยี่สิบหาปบริบูรณ หรือผูซ่ึงสมรสแลว
ตามกฎหมาย 
 ขอ ๔ ใหหอพักของสถานศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถานศึกษานั้น
เขาพักเปนหอพักตามมาตรา ๔(๔) 
 ขอ ๕ หองนอน หองตอนรับผูเยี่ยมเยียน หองอาหาร หองน้ํา และหองสวมของหอพัก 
ตองมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศอยางเพียงพอ และตองมีสุขลักษณะ ดังตอไปนี้ 
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 (๑) หองนอนตองมีขนาดความจุอากาศไมนอยกวาเกาลูกบาศกเมตรตอผูพักหนึ่งคน    
ผูพักที่มีอายุต่ํากวาสิบปสองคนใหนับเปนหนึ่งคน 
 (๒) หองตอนรับผูเยี่ยมเยียนและหองอาหารตองมีพื้นที่ใหเพียงพอกับจํานวนผูพัก 
 (๓) แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

หมวด ๒ 
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการตออายุใบอนญุาต 

 

 ขอ ๖ ผูใดประสงคจะตั้งหอพัก ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ พ. ๑-๑ ทาย
กฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้ 
 (๑) บุคคลธรรมดา 
  (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  (ข) สําเนาทะเบียนบาน 
  (ค) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก 
  (ง) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ 
  (จ) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร ซ่ึงถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป 
  (ฉ) ระเบียบประจําหอพัก 
  (ช) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร 
 (๒) นิติบุคคล 
  (ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ 
วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
  (ข) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล 
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  (ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
  (ง) สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล 
  (จ) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาต
มีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก 
  (ฉ) คํารับรองของผูแทนนิติบุคคลแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ 
  (ช) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร ของผูแทนนิติบุคคล 
ซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป 
  (ซ) ระเบียบประจําหอพัก 
  (ฌ) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร 

ขอ ๗ เมื่อนายทะเบียนไดตรวจสอบความถูกตองของคําขอ หลักฐานและเอกสาร และ
ตรวจสอบอาคารที่ใชเปนหอพักแลวเห็นวาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๕ ใหออก
ใบอนุญาตใหตั้งหอพักตามแบบ พ. ๑-๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 

ในการตรวจสอบอาคารตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนอาจขอความรวมมือจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินใหชวยตรวจสอบตามอํานาจหนาที่ของตนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยก็ได 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะเปนผูจัดการหอพัก ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ พ. ๑-๓     
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาทะเบียนบาน 
(๓) หนังสือแตงตั้งเปนผูจัดการหอพัก 
(๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ 
(๕) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ × ๖ เซนติเมตร ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน

หกเดือน จํานวน ๒ รูป 
ขอ ๙ เมื่อนายทะเบียนไดตรวจสอบคําขอ หลักฐานและเอกสารที่ผูขอรับใบอนุญาตได

ยื่นไวตามขอ ๘ แลว เห็นวาถูกตองและครบถวน ใหออกใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพักตาม
แบบ พ. ๑-๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 
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ขอ ๑๐ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังจากไดออกใบอนุญาตแลววา หลักฐานและ
เอกสารที่ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๖ หรือขอ ๘ ไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหนายทะเบียน
มีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หากผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียน
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๓ ตอไป 

ขอ ๑๑ การตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอนายทะเบียน 
ตามแบบ พ. ๑-๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๑๒ การตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอ
นายทะเบียนตามแบบ พ. ๑-๖ ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๑๓ การขอตออายุใบอนุญาตตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจาก       
นายทะเบียน 

หมวด ๓ 
แบบสมุดทะเบียนผูพัก และแบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาท่ี 

 
ขอ ๑๔ สมุดทะเบียนผูพักใหเปนไปตามแบบ พ. ๑-๗ ทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๑๕ บัตรประจําตัวนายทะเบียนใหเปนไปตามแบบ พ. ๑-๘ ทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๑๖ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบ พ. ๑-๙ ทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๑๗ รูปถายติดบัตรประจําตัวใหใชรูปถายครึ่งตัว หนาตรง แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 

หรือเครื่องแบบพิธีการไมสวมหมวก ขนาด ๒.๕ × ๓ เซนติเมตร ซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน
กอนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว 

ขอ ๑๘ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูออกบัตรประจําตัว
นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ที่หอพักตั้งอยูเปนผูออก
บัตรประจําตัวนายทะเบียนทองที่นั้น 
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ขอ ๑๙ ใหนายทะเบียนแตละจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ในแตละ
จังหวัด 

ขอ ๒๐ ให ผู อํ านวยการสํานักงานสง เสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก  เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหมีอํานาจ
ปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยหอพักไดทั่วราชอาณาจักร 

ขอ ๒๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหใชไดหาปนับแตวันออกบัตร 

หมวด ๔ 
อัตราคาธรรมเนียม 

 
 ขอ ๒๒ ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้ 
 (๑) ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ฉบับละ  ๒๐๐ บาท 
 (๒) ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
 (๓) การตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ฉบับละ ๑๐๐  บาท 
 (๔) การตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก ฉบับละ  ๕๐ บาท 
 (๕) ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ฉบับละ  ๒๐ บาท 
 (๖) ใบแทนใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก ฉบับละ ๒๐  บาท 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๒๓ คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวและยังอยูในระหวางการพิจารณาของนายทะเบียน
ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาตดังกลาวมีขอ
แตกตางไปจากคําขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมได
ตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
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เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑ เมษายน ๒๕๔๙ 
 

ขอ ๒๔ ผูใดไดรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักหรือเปนผูจัดการหอพักอยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหใบอนุญาตดังกลาวใชไดจนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ขอ ๒๕ หอพักที่ไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ กอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ ๕(๓) เปนเวลาสามปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

หอพักที่ไดรับยกเวนการปฏิบัติตามขอ ๕(๓) ตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตามขอ ๓ ของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ในกรณีที่มีการฝาฝนขอ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑(พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ใหนายทะเบียนมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๓๒ ตอไปได 

ขอ ๒๖ บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ที่ออกตามความใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ใหคง
ใชไดตอไปจนกวาจะหมดอายุหรือมีบัตรใหมตามกฎกระทรวงนี้ 
 
   ใหไว ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 วัฒนา เมืองสุข 
 (นายวัฒนา เมืองสุข) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑ เมษายน ๒๕๔๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ
และสุขลักษณะของหอพัก หลักเกณฑและวิธีการขอ การออก และการตออายุใบอนุญาต และแบบ
สมุดทะเบียนผูพัก บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยหอพักใช
บังคับมานานแลวไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีการเพื่อ
ปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยหอพักไดกําหนดไวในกฎกระทรวงหลายฉบับทําใหไมสะดวกในการ
ตรวจสอบและนําไปใชในการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่และประชาชนทั่วไป สมควรปรับปรุง
การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวในฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศกรมประชาสงเคราะห 

เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหหอพักแกไขเพิ่มเติม 
ระเบียบประจําหอพักวาดวยอัตราคาเชา คาอาหาร และคาบริการอื่นๆ ใหสูงขึ้นกวาเดิม 

   
 
 โดยที่กรมประชาสงเคราะห และสมาคมผูดําเนินงานหอพักเห็นวา เพื่อใหเปนมาตรฐาน
และปองกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูพัก และเจาของ
หอพักโดยทั่วไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 
กรมประชาสงเคราะห จึงไดวางหลักเกณฑสําหรับพนักงานเจาหนาที่ ในการพิจารณาอนุญาตให
หอพักแกไขเพิ่มเติมระเบียบประจําหอพักวาดวยอัตราคาเชาหอพัก คาอาหาร และคาบริการอื่นๆ 
ใหสูงขึ้นกวาเดิมไวดังนี้ คือ 

1. หอพักที่ขอเพิ่มคาเชาหอพัก คาอาหาร และคาบริการอื่นๆ ในการขออนุญาตแกไข
เพิ่มเติมระเบียบประจําหอพัก ตองปรากฏวาหอพักนั้นไดใชระเบียบเดิมกอนขออนุญาตแกไข
เพิ่มเติมไมนอยกวา 1 ปมาแลว ยกเวนถาไมถึง 1 ป ใหพิจารณาในกรณีพิเศษ 

1.1 หอพักที่ไดทําการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดบริการอื่นๆ นอกเหนือไปจาก
ที่กฎหมายกําหนดใหแกผูพัก จนไดรับความสะดวกสบายกวาที่เปนอยูเดิมอยางเห็นไดชัดแจง และ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ตลอดจนการจัดบริการพิเศษใหแกผูพักดังกลาวนั้น ตองปรากฏวาหอพัก
ตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเปนประจําตลอดมา 

1.2 หอพักไดรับความกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ 
ราคาสินคาในทองตลาด ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งคาจางแรงงานสูงขึ้น ทําใหหอพักมี
รายจายสูงกวาที่เคยเปนอยู จนอาจเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการหอพัก 

1.3 หอพักมีเหตุผลอ่ืนใดที่กรมประชาสงเคราะหพิจารณาเห็นสมควร 
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2. การขอเพิ่มคาเชาหอพัก คาอาหาร และคาบริการอื่น ๆ ในการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ
ประจําหอพัก จะกําหนดใหเกินกวารอยละ 30 ของอัตราเดิมมิได เวนแตหอพักใดไดใชระเบียบ
ประจําหอพักเดิมมาแลวเกินกวา 3 ปขึ้นไป อาจพิจารณาใหเพิ่มอัตราคาเชาหอพัก คาอาหาร และ
คาบริการอื่น ๆ เกินกวารอยละ 30 แตอยางสูงไมเกินรอยละ 50 หรือไมเกินกวาอัตราคาเชาหอพัก
ในบริเวณใกลเคียงกัน และอยูในมาตรฐานเดียวกันอยางใดอยางหนึ่ง 

โดยใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2525 เปนตนไป จึงประกาศมา
ใหทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2525 
   
 (ลงชื่อ) ประมูล  จันทรจํานง 
 (นายประมูล  จันทรจํานง) 
  อธิบดีกรมประชาสงเคราะห 
  นายทะเบียนหอพักกรุงเทพมหานคร  
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับหอพัก 
 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖/๒๕๓๘ เรื่อง กําหนดจํานวนคนตอพื้นที่
ของอาคารที่พักอาศัยที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
ท่ี ๕ / ๒๕๓๘ 

เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
----------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
ประกาศใหกิจการดังตอไปนี้ เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 
  (๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 
  (๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม 
  (๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ
คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
 ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
  (๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและ
การฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 
  (๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 
  (๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 
  (๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด 
  (๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว 
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่นๆ ของสัตว 
  (๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา
อ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว 
  (๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 
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 ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม 
  (๑) การผลิตเนย เนยเทียม 
  (๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว 
ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
  (๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
  (๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว 
พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 
  (๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ 
  (๘) การผลิตแบะแซ 
  (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
  (๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 
  (๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุ
กระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 
  (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 
  (๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 
  (๑๖) การคั่วกาแฟ 
  (๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
  (๑๘) การผลิตผงชูรส 
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  (๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 
  (๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
  (๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ 
  (๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 
  (๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 
  (๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร และเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน 
  (๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป 
 ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง 
  (๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
  (๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตางๆ 
  (๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 
  (๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 
  (๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ 
 ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
  (๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
  (๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
  (๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร 
  (๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 
  (๕) การผลิตยาสูบ 
  (๖) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
  (๗) การผลิต การสะสมปุย 
  (๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 
  (๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 
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 ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
  (๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ 
  (๒) การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๑) 
  (๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ 
ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน(๑) 
  (๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะ
อ่ืนใด ยกเวนกิจการใน (๑) 
  (๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน (๑) 
  (๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 
 ๗. กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
  (๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต 
  (๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ
ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 
  (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการ 
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือ
เครื่องกล ดังกลาวดวย 
  (๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต 
  (๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 
  (๖) การปะ การเชื่อมยาง 
  (๗) การอัดผาเบรค ผาคลัช 
 ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม 
  (๑) การผลิตไมขีดไฟ 
  (๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทาํคิว้ หรือการตดัไม
ดวยเครื่องจักร 
  (๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพนการทา         
สารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
  (๔) การอบไม 
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  (๕) การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร 
  (๖) การประดิษฐส่ิงของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ 
  (๗) การผลิตกระดาษตางๆ 
  (๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน 
 ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
  (๑) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
  (๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 
  (๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
  (๔) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
  (๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  (๖) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
  (๗) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
  (๘) การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่นๆ 
ในทํานองเดียวกัน 
  (๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการ
ใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
  (๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 
  (๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร 
หรือส่ิงแวดลอม 
  (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 
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 ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
  (๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก
ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป 
  (๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน 
  (๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 
  (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร 
  (๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป 
  (๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่นๆ 
  (๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
  (๘) การยอม การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่นๆ 
 ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 
  (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
  (๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 
  (๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 
  (๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง 
  (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง 
  (๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ 
  (๗) การผลิตชอลค ปูนพลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
  (๘) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน 
ผาเบรค ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน 
  (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 
  (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
  (๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
 ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี 
  (๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสาร
ตัวทําละลาย 
  (๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 
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  (๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑ 
ปโตรเลี่ยมตางๆ 
  (๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 
  (๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑) 
  (๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท 
หรือวัตถุที่คลายคลึง 
  (๗) การโม การบดชัน 
  (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
  (๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
  (๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่
คลายคลึง 
  (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 
  (๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
  (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 
  (๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง 
  (๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 
  (๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารจํากัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
  (๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
 ๑๓. กิจการอื่น ๆ 
  (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
  (๒) การผลิต การซอมเครื่องอีเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอีเลคโทรนิคส 
อุปกรณไฟฟา 
  (๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 
  (๔) การพิมพแบบพิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 
  (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 
  (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
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  (๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 
  (๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 
  (๙) การกอสราง 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
 
 อาทิตย อุไรรัตน 
 (นายอาทิตย อุไรรัตน) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
ท่ี ๖ / ๒๕๓๘ 

เร่ือง กําหนดจํานวนคนตอจํานวนพืน้ท่ีของอาคารที่พักอาศัย 
ท่ีถือวามีคนอยูมากเกินไป 

------------------- 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข 
ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
 "อาคารที่พักอาศัย" หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวัน
และกลางคืน ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือช่ัวคราว และใหหมายความรวมถึงโรงเรือน 
บานพักอาศัย โรงแรม หอพัก อาคารชุด หรืออาคารอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่สรางขึ้นตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร 
 ขอ ๒ อาคารที่พักอาศัยที่มีคนอยูเกินกวาหนึ่งคนตอพื้นที่สามตารางเมตรถือวามีคนอยู
มากเกินไป 
 ขอ ๓ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันประกาศใน            
ราชกิจจานุเบกษา 
  
  ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
 อาทิตย อุไรรัตน 
 (นายอาทิตย อุไรรัตน) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
 

- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ หรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอ           
ข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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กฎกระทรวง 

กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร 
สําหรับผูพิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕(๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความวา 
สวนของอาคารที่สรางขึ้นและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยูภายในและ
ภายนอกอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา 
 “ลิฟต” หมายความวา อุปกรณที่ใชสําหรับนําคนขึ้นลงระหวางพื้นของอาคารที่ตาง
ระดับกัน แตไมใชบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน 
 “พื้นผิวตางสัมผัส” หมายความวา พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซ่ึงมีความแตกตางไปจาก
พื้นผิว และสีในบริเวณขางเคียงซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได 
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 “ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดย
ปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง 

ขอ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ในบริเวณที่เปด
ใหบริการแกบุคคลทั่วไป 

(๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทําการของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและพิพิธภัณฑสถาน
ของรัฐ สถานีขนสงมวลชน เชน ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ทาเทียบเรือที่มีพื้นที่สวนใด
ของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 

(๒) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนยการคาหางสรรพสินคา
ประเภทตาง ๆ ที่มีพื้นที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

หมวด ๑ 
ปายแสดงสิง่อาํนวยความสะดวก 

 
ขอ ๔ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) สัญลักษณรูปผูพิการ 
(๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสูส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 

และคนชรา 
(๓) สัญลักษณ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชรา 
ขอ ๕ สัญลักษณรูปผูพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ ๔ ใหเปนสีขาวโดยพื้นปายเปนสีน้ําเงิน 
หรือเปนสีน้ําเงินโดยพื้นปายเปนสีขาว 
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ขอ ๖ ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตอง
มีความชัดเจน มองเห็นไดงาย ติดอยูในตําแหนงที่ไมทําใหสับสน และตองจัดใหมีแสงสองสวาง
เปนพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 

หมวด ๒ 
ทางลาดและลฟิต 

 

ขอ ๗ อาคารตามขอ ๓ หากระดับพื้นภายในอาคาร หรือระดับพื้นภายในอาคารกับ
ภายนอกอาคาร หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน ๒๐ มิลลิเมตร ใหมี
ทางลาดหรือลิฟตระหวางพื้นที่ตางระดับกัน แตถามีความตางระดับกันไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร     
ตองปาดมุมพื้นสวนที่ตางระดับกันไมเกิน ๔๕ องศา 

ขอ ๘ ทางลาดใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) พื้นผิวทางลาดตองเปนวัสดุที่ไมล่ืน 
(๒) พื้นผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด 
(๓) ความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกชวง

รวมกันตั้งแต ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๔) มีพื้นที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๕) ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน ๑:๑๒ และมีความยาวชวงละไมเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร 

ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
คั่นระหวางแตละชวงของทางลาด 

(๖) ทางลาดดานที่ไมมีผนังกั้นใหยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไมนอยกวา ๕๐ 
มิลลิเมตร และมีราวกันตก 

(๗) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมีราวจับทั้งสองดานโดย
มีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(ก) ทําดวยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไมเปนอันตรายในการจับและไมล่ืน 
(ข) มีลักษณะกลม โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๓๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน       

๔๐ มิลลิเมตร 
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(ค) สูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร 
(ง) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา ๕๐ มิลลิเมตร        

มีความสูงจากจุดยึดไมนอยกวา ๑๒๐ มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ 
(จ) ราวจับตองยาวตอเนื่อง และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปน

อุปสรรคตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น 
(ฉ) ปลายของราวจับใหยื่นเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไมนอยกวา 

๓๐๐ มิลลิเมตร 
(๘) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการ

มองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่
เชื่อมระหวางชั้นของอาคาร 

(๙) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดที่จัดไวใหแกผูพิการ หรือทุพพลภาพ
และคนชรา 

ขอ ๙ อาคารตามขอ ๓ ที่มีจํานวนชั้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาด
ที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร 

ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดตองสามารถขึ้นลงไดทุกชั้น มีระบบ
ควบคุมลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมไดเอง ใชงานไดอยางปลอดภัย 
และจัดไวในบริเวณที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชไดสะดวก 

ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ชองประตูดานนอกของลิฟตที่จัดไวใหผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราใชได 

ขอ ๑๐ ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดที่มีลักษณะเปนหองลิฟต ตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) ขนาดของหองลิฟตตองมีความกวางไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา 
๑,๔๐๐ มิลลิเมตร 

(๒) ชองประตูลิฟตตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และตองมีระบบแสง
เพื่อปองกันไมใหประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร 

(๓) มีพื้นผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณหนาประตูลิฟตกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาว 
๙๐๐ มิลลิเมตร ซ่ึงอยูหางจากประตูลิฟตไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร 
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(๔) ปุมกดเรียกลิฟต ปุมบังคับลิฟต และปุมสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(ก) ปุมลางสุดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ปุมบนสุดอยูสูงจากพื้น
ไมเกินกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร และหางจากมุมภายในหองลิฟตไมนอยกวา ๔๐๐ มิลลิเมตร ในกรณี
ที่หองลิฟตมีขนาดกวางและยาวนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 

(ข) มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๒๐ มิลลิเมตร มีอักษรเบรลลกํากับไว
ทุกปุมเมื่อกดปุมจะตองมีเสียงดังและมีแสง 

(ค) ไมมีส่ิงกีดขวางบริเวณที่กดปุมลิฟต 
(๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต โดยราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗) (ก) (ข) 

(ค) และ (ง) 
(๖) มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหนงชั้นตาง ๆ เมื่อลิฟตหยุด และขึ้นหรือลง 
(๗) มีปายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถงหนาประตูลิฟตและติดอยูใน

ตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 
(๘) ในกรณีที่ลิฟตขัดของใหมีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเปนไฟกะพริบสีแดง เพื่อให

คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดยินทราบ และใหมีไฟกะพริบสีเขียวเปนสัญญาณ
ใหคนพิการทางการไดยินไดทราบวาผูที่อยูขางนอกรับทราบแลววาลิฟตขัดของและกําลังใหความ
ชวยเหลืออยู 

(๙) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซ่ึงสามารถติดตอกับภายนอกได โดยตองอยู
สูงจากพื้นไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 

(๑๐) มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟตเล่ือนมาอยูตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดินและประตูลิฟต
ตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ 

หมวด ๓ 
บันได 

 
ขอ ๑๑ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชได

อยางนอยช้ันละ ๑ แหง โดยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
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(๑) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไมเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 
(๓) มีราวบันไดทั้งสองขาง โดยใหราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗) 
(๔) ลูกตั้งสูงไมเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลว

เหลือความกวางไมนอยกวา ๒๘๐ มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได ในกรณีที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร 

(๕) พื้นผิวของบันไดตองใชวัสดุที่ไมล่ืน 
(๖) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง 
(๗) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการ

มองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อม
ระหวางชั้นของอาคาร 

หมวด ๔ 
ท่ีจอดรถ 

 
ขอ ๑๒ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

อยางนอยตามอัตราสวน ดังนี้ 
(๑) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐ คัน แตไมเกิน ๕๐ คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๑ คัน 
(๒) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๕๑ คัน แตไมเกิน ๑๐๐ คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๒ คัน 
(๓) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐๑ คัน ขึ้นไป ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ หรือทุพพลภาพ

และคนชราอยางนอย ๒ คัน และเพิ่มขึ้นอีก ๑ คัน สําหรับทุกๆ จํานวนรถ ๑๐๐ คันที่เพิ่มขึ้น     
เศษของ ๑๐๐ คัน ถาเกินกวา ๕๐ คัน ใหคิดเปน ๑๐๐ คัน 

ขอ ๑๓ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออก
อาคารใหมากที่สุด มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ
รูปผูพิการนั่งเกาอี้ลออยูบนพื้นของที่จอดรถดานที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกวางไมนอยกวา    
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๙๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 
และยาวไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร ติดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร ในตําแหนงที่
เห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๔ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตองเปนพื้นที่ส่ีเหล่ียมผืนผา
กวางไมนอยกวา ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร และจัดใหมีที่วางขาง               
ที่จอดรถกวางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่วางดังกลาวตองมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ 

หมวด ๕ 
ทางเขาอาคาร ทางเดินระหวางอาคาร และทางเชื่อมระหวางอาคาร 

 
ขอ ๑๕ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และ

คนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไมล่ืน ไมมีส่ิงกีดขวาง หรือสวนของอาคารยื่นลํ้าออกมา

เปนอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(๒) อยูในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณีทีอ่ยูตางระดบั

ตองมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงไดสะดวก และทางลาดนี้ใหอยูใกลที่จอดรถ 
ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีอาคารตามขอ ๓ หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใช

อาคารรวมกัน จะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม ตองจัดใหมีทางเดินระหวางอาคารนั้น และจากอาคาร            
แตละอาคารนั้นไปสูทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ 

ทางเดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) พื้นทางเดินตองเรียบ ไมล่ืน และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๒) หากมีทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นตองมีฝาปดสนิท ถาฝาเปนแบบตะแกรง

หรือแบบรู ตองมีขนาดของชองตะแกรงหรือเสนผานศูนยกลางของรูกวางไมเกิน ๑๓ มิลลิเมตร 
แนวรองหรือแนวของรางจะตองขวางกับแนวทางเดิน 

(๓) ในบริเวณที่เปนทางแยกหรือทางเลี้ยวใหมีพื้นผิวตางสัมผัส 
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(๔) ในกรณีที่มีส่ิงกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน ตองจัดใหอยูในแนวเดียวกัน โดยไม   
กีดขวางทางเดิน และจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงสิ่งกีดขวาง และอยู
หางสิ่งกีดขวางไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 

(๕) ปายหรือส่ิงอื่นใดที่แขวนอยูเหนือทางเดิน ตองมีความสูงจากพื้นทางเดิน ไมนอยกวา   
๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 

(๖) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับตางกัน ใหมีพื้นลาดที่มีความลาดชัน              
ไมเกิน ๑:๑๐ 

ขอ ๑๗ อาคารตามขอ ๓ ที่มีทางเชื่อมระหวางอาคาร ตองมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองดาน 
โดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามขอ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรือราวกันตกนั้น และมี
ทางเดินซึ่งมีลักษณะตามขอ ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

หมวด ๖ 
ประต ู

 
ขอ ๑๘ ประตูของอาคารตามขอ ๓ ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) เปดปดไดงาย 
(๒) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา ๒๐ มิลลิเมตร และให

ขอบทั้งสองดานมีความลาดเอียงไมเกิน ๔๕ องศา เพื่อใหเกาอี้ลอหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราที่ใชอุปกรณชวยเดินสามารถขามไดสะดวก 

(๓) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร 
(๔) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก เมื่อเปดออกสูทางเดินหรือระเบียง

ตองมีพื้นที่วางขนาดกวางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๕) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับที่มีขนาดเทากับ

ราวจับตามขอ ๘ (๗) (ข) ในแนวดิ่งทั้งดานในและดานนอกของประตูซ่ึงมีปลายดานบนสูงจากพื้น 
ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และปลายดานลางไมเกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่เปนประตู        
บานเปดออกใหมีราวจับตามแนวนอนดานในประตู และในกรณีที่เปนประตูบานเปดเขาใหมีราวจับ
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ตามแนวนอน ดานนอกประตูราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 
๙๐๐ มิลลิเมตร ยาวไปตามความกวางของประตู 

(๖) ในกรณีที่ประตูเปนกระจกหรือลูกฟกเปนกระจก ใหติดเครื่องหมายหรือแถบสีที่
สังเกตเห็นไดชัด 

(๗) อุปกรณเปดปดประตูตองเปนชนิดกานบิดหรือแกนผลักอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา          
๑,๐๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 

ประตูตามวรรคหนึ่งตองไมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองที่อาจ      
ทําใหประตูหนีบหรือกระแทกผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

ขอ ๑๙ ขอกําหนดตามขอ ๑๘ ไมใชบังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปดปดโดยใช
ระบบอัตโนมัติ 

หมวด ๗ 
หองสวม 

 
ขอ ๒๐ อาคารตามขอ ๓ ที่จัดใหมีหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไป ตองจัดใหมีหองสวม

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หองในหองสวมนั้นหรือจะ
จัดแยกออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตองจัดใหมี
หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หอง 

ขอ ๒๑ หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) มีพื้นที่วางภายในหองสวมเพื่อใหเกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับไดซ่ึงมีเสนผาน

ศูนยกลางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๒) ประตูของหองที่ตั้งโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปดคางได     

ไมนอยกวา ๙๐ องศา หรือเปนแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนา
หองสวมลักษณะของประตูนอกจากที่กลาวมาขางตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด ๖ 

(๓) พื้นหองสวมตองมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถาเปนพื้นตางระดับตองมีลักษณะ
เปนทางลาดตามหมวด ๒ และวัสดุปูพื้นหองสวมตองไมล่ืน 
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(๔) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายน้ําทิ้งเพื่อที่จะไมใหมี    
น้ําขังบนพื้น 

(๕) มีโถสวมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร 
มีพนักพิงหลังที่ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ไมสามารถนั่งทรงตัวไดเองใชพิงไดและ    
ที่ปลอยน้ําเปนชนิดคันโยก ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอื่นที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใชไดอยางสะดวก มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลาง
โถสวมถึงผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ตองมีราวจับที่ผนัง
สวนดานที่ไมชิดผนังใหมีที่วางมากพอที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่นั่งเกาอี้ลอสามารถ
เขาไปใชโถสวมไดโดยสะดวก ในกรณีที่ดานขางของโถสวมทั้งสองดานอยูหางจากผนังเกิน ๕๐๐ 
มิลลิเมตร ตองมีราวจับที่มีลักษณะตาม (๗) 

(๖) มีราวจับบริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว เปนราวจับในแนวนอนและ
แนวดิ่ง โดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 
๗๐๐ มิลลิเมตร และใหยื่นลํ้าออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา ๒๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 
๓๐๐ มิลลิเมตร 

(ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอนดานหนาโถสวมมคีวามยาว
วัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร ราวจับตาม (๖) (ก) และ (ข) 
อาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได 

(๗) ดานขางโถสวมดานที่ไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดในแนวราบ เมื่อ
กางออกใหมีระบบล็อกที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกไดงาย มีระยะหาง
จากขอบของโถสวมไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวไมนอยกวา 
๕๕๐ มิลลิเมตร 

(๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ตองมีราวจับเพื่อนําไปสูสุขภัณฑอ่ืนๆ 
ภายในหองสวม มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร 

(๙) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูที่อยูภายนอกแจงภัยแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม โดยมีปุมกดหรือ
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ปุมสัมผัสใหสัญญาณทํางานซึ่งติดตั้งอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
ใชงานไดสะดวก 

(๑๐) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(ก) ใตอางลางมือดานที่ติดผนังไปจนถึงขอบอางเปนที่วาง เพื่อใหเกาอี้ลอ

สามารถสอดเขาไปได โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร และตองอยูใน
ตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีส่ิงกีดขวาง 

(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางไมนอยกวา ๗๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 
๘๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขางของอาง 

(ค) กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 
ขอ ๒๒ ในกรณีที่หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูภายในหองสวม

ที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป และมีทางเขากอนถึงตัวหองสวม ตองจัดใหหองสวมสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก หองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง หากไดจัดสําหรับผูชายและผูหญิง
ตางหากจากกันใหมีอักษรเบรลลแสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวที่ผนังขางทางเขาใน
ตําแหนงที่สามารถสัมผัสไดดวย 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่เปนหองสวมสําหรับผูชายที่มิใชหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราตามขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ใหมีที่ถายปสสาวะที่มีระดับเสมอพืน้อยางนอย ๑ ที ่โดยมรีาวจบั
ในแนวนอนอยูดานบนของที่ถายปสสาวะยาวไมนอยกวา ๕๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร    
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับดานขาง
ของที่ถายปสสาวะทั้งสองขาง มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ 
มิลลิเมตร ซ่ึงยื่นออกมาจากผนังไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร 

ขอ ๒๔ ราวจับหองสวมใหมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘(๗)(ก) และ(ข) 

หมวด ๘ 
พื้นผิวตางสัมผัส 

 
ขอ ๒๕ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็น

ที่พื้นบริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือ
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บันไดที่พื้นดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร และที่พื้นดานหนาของประตูหองสวม โดย
มีขนาดกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชองทางเดิน
ของพื้นตางระดับ ทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตน
ของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นตางระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 
แตไมเกิน ๓๕๐ มิลลิเมตร ในกรณีของสถานีขนสงมวลชน ใหขอบนอกของพื้นผิวตางสัมผัสอยู
หางจากขอบของชานชาลาไมนอยกวา ๖๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกินกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร 

หมวด ๙ 
โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม 

 
ขอ ๒๖ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพื้นที่เฉพาะ

สําหรับเกาอี้ลออยางนอยหนึ่งที่ทุกๆ จํานวน ๑๐๐ ที่นั่ง โดยพื้นที่เฉพาะนี้เปนพื้นที่ราบขนาด
ความกวางไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา ๑,๔๐๐ มิลลิเมตรตอหนึ่งที่อยูใน
ตําแหนงที่เขาออกได 

ขอ ๒๗ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต ๑๐๐ หอง ขึ้นไป ตองจัดใหมี
หองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เขาใชไดไมนอยกวาหนึ่งหองตอจํานวนหองพักทุก 
๑๐๐ หอง โดยหองพักดังกลาวตองมีสวนประกอบและมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง 
(๒) ภายในหองพักตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เปนเสียง

และแสงและระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอยางอื่น 
เพื่อใหผูที่อยูภายในหองพักทราบ และมีสวิตชสัญญาณแสงและสวิตชสัญญาณเสียงแจงภัยหรือ
เรียกใหผูที่อยูภายนอกทราบวามีคนอยูในหองพัก 

(๓) มีแผนผังตางสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีหองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราเขาใชได มีอักษรเบรลลแสดงตําแหนงของหองพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสูบันไดหนีไฟ
โดยติดไวที่กึ่งกลางบานประตูดานในและอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน    
๑,๗๐๐ มิลลิเมตร 
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(๔) มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองพักสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา 

ขอ ๒๘ หองพักในโรงแรมที่จัดสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีที่
อาบน้ําซึ่งเปนแบบฝกบัวหรือแบบอางอาบน้ําโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

(๑) ที่อาบน้ําแบบฝกบัว 
(ก) มีพื้นที่วางขนาดความกวางไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และความยาว       

ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
(ข) มีที่นั่งสําหรับอาบน้ําที่มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 

๕๐๐ มิลลิเมตร 
(ค) มีราวจับในแนวนอนที่ดานขางของที่นั่ง มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ 

มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร 
และมีราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอน และมีความยาวจากปลายของราวจับ
ในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร 

(๒) ที่อาบน้ําแบบอางอาบน้ํา 
(ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยูหางจากผนังดานหัวอางอาบน้ํา ๖๐๐ มิลลิเมตร โดย

ปลายดานลางอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร มีความยาว    
อยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร 

(ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง และยาวไปจนจดผนัง         
หองอาบน้ําดานทายอางอาบน้ํา 

ราวจับในแนวนอนและในแนวดิ่งอาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได และมีลักษณะตามที่
กําหนดในขอ ๘ (๗) (ก) และ (ข) 

(๓) ส่ิงของ เครื่องใชหรืออุปกรณภายในที่อาบน้ําใหอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๓๐๐ 
มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 

บทเฉพาะกาล 
 
ขอ ๒๙ อาคารที่มีอยูกอน หรือไดรับอนุญาตหรือไดยื่นขออนุญาตกอสราง หรือ 



                                                            กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ข 147 

ดัดแปลงอาคาร หรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและไดดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
แลว กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ ๒๙ ใหไดรับยกเวน     
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกัน
ทุกชั้นที่ไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๒) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 
(๓) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 
(๔) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไว

กอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
การดัดแปลงอาคารที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง หรือการเปลี่ยนการใชอาคารที่

เขาลักษณะอาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ 
ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ 
 
  ใหไว ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย 
 (ชิดชัย วรรณสถิตย) 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
อาคารบางประเภทตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เพื่อให
บุคคลดังกลาวมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคมได ประกอบกับมาตรา ๕๕ และมาตรา ๘๐ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวกอันเปนสาธารณะ ความชวยเหลืออ่ืน และการสงเคราะหจากรัฐ จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน 
การขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-------------------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติเฉพาะ และลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ 

---------------------------- 

 ขอ ๑ ผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ 
 (๑) ถาเปนบุคคลธรรมดา 

(ก) มีสัญชาติไทย 
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(ข) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
วิศวกรหรือเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก แลวแตกรณี 

(ค) ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ
ประกอบของอาคารตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง 

(ง) ไมเคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบในระยะเวลาสองปกอน
วันขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 
 (๒) ถาเปนนิติบุคคล 

(ก) ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยทุนจดทะเบียนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตอง
เปนของผูมีสัญชาติไทย และมีผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือกรรมการเปนผูมีสัญชาติไทยไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือกรรมการทั้งหมด 

(ข) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
วิศวกรหรือเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก แลวแตกรณี 

(ค) สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองผาน
การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารที่
คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง 

(ง) สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลตาม (ค) ตองไมเคยถูกเพิกถอนการ           
ขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบในระยะเวลาสองปกอนวันขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 
 สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคล ไดแก หุนสวนผูจัดการ กรรมการ กรรมการ
ผูจัดการ หรือผูบริหารตําแหนงอื่นที่มีหนาที่ควบคุมดูแลในการตรวจสอบอาคาร 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึน้ทะเบียน 

------------------------------- 

ขอ ๒ การขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบตามขอ ๑ ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบ ต.๑ ทาย
กฎกระทรวง พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในคําขอนั้นตอคณะกรรมการควบคุม
อาคารโดยยื่นผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงาน
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โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยูหรือที่ผูขอขึ้นทะเบียนมีภูมิลําเนาหรือ
ถ่ินที่อยูก็ได 

ขอ ๓ ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอตามขอ ๒ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคุณสมบัติ
และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอของผูขอขึ้นทะเบียน และเสนอคําขอพรอมดวยความเห็นตอ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยเสนอผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอขึ้นทะเบียนนั้น 

ขอ ๔ ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน   
นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากเจาหนาที่ตามขอ ๓ 
 เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นควรใหรับขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบใหมีหนังสือ
แจงใหผูขอขึ้นทะเบียนนั้นทราบเพื่อจัดสงสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยตามขอ ๕ 
ใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยสงผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยูหรือที่ผูขอ
ขึ้นทะเบียนมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูก็ได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 
 เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารไดรับสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัย ตาม
วรรคสองแลว ใหประธานคณะกรรมการควบคุมอาคารออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหผูขอ
ขึ้นทะเบียนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันไดรับสัญญาประกันภัยและ
กรมธรรมประกันภัย 
 ในกรณีที่ผูขอขึ้นทะเบียนไมจัดสงสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในวรรคสองโดยไมแจงเหตุผลหรือขอขัดของใหคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ทราบ ใหถือวาผูขอขึ้นทะเบียนไมประสงคที่จะยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอีกตอไป 
 หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออกหนังสือรับรองการ             
ขึ้นทะเบียนและเปนไปตามแบบ รต.๑  
 ขอ ๕ สัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยที่ผูขอขึ้นทะเบียนจะตองจัดสงใหแก
คณะกรรมการควบคุมอาคารตามขอ ๔ จะตองเปนการประกันความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจาก
ความบกพรองของผูขอขึ้นทะเบียนในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการตรวจสอบ
ตามกฎหมายในฐานะผูตรวจสอบ โดยมีจํานวนเงินคุมครองไมนอยกวาหนึ่งลานบาทตอคร้ัง และ
ไมนอยกวาสองลานบาทตอปและมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวาสามป 
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 ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมีมติไมรับขึ้นทะเบียน ใหมีหนังสือแจง
มติไมรับขึ้นทะเบียนพรอมดวยเหตุผลใหผูขอขึ้นทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีมติไมรับขึ้นทะเบียน 
 ขอ ๗ ผูตรวจสอบที่ประสงคจะขอตออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหยื่นคําขอ
ตออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามแบบ ต.๒ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสาร
หลักฐานตามที่กําหนดไวในคําขอนั้นตอคณะกรรมการควบคุมอาคารไมนอยกวาหกสิบวัน
กอนวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสิ้นอายุ โดยยื่นผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร      
กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้น
ตั้งอยูหรือที่ผูตรวจสอบมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูก็ได และเมื่อไดยื่นคําขอตออายุหนังสือรับรองการ
ขึ้นทะเบียนแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาคณะกรรมการควบคุมอาคารจะสั่งไมอนุญาตให     
ตออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนนั้น 
 ใหนําขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ มาใชบังคับกับการพิจารณาใหตออายุหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนโดยอนุโลม 

การอนุญาตใหตออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนจะกระทําโดยแสดงไวในรายการ
ทายหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนนั้น หรือจะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหใหมก็ได 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ขอตออายุตามวรรคหนึ่งใหมีอายุสองปนับจากวันที่
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมสิ้นอายุ 

ขอ ๘ ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน 
สาระสําคัญใหผูตรวจสอบยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามแบบ ต.๓ ทาย
กฎกระทรวงนี้พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวในคําขอนั้นตอคณะกรรมการควบคุม
อาคาร โดยยื่นผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยูหรือที่ผูตรวจสอบมีภูมิลําเนาหรือ          
ถ่ินที่อยูก็ได 

ในการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ใหออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ตามแบบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมแตใหระบุคําวา “ใบแทน” ดวยตัวอักษรสีแดง                 
ไวดานหนา และใหมี วัน เดือน ป ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือช่ือประธานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารดวย 
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ขอ ๙ นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุที่กําหนดไวในหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนแลว
การขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลง ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบตาย 
(๒) นิติบุคคลที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบสิ้นสภาพการเปนนิติบุคคล 
(๓) คณะกรรมการควบคุมอาคารสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

หมวด ๓ 
การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

--------------------------- 

 ขอ ๑๐ ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดวามีกรณีที่เขาขาย
ที่จะเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตามขอ ๑๑ ใหผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร      
กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการควบคุม
อาคารเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน โดยยื่นผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ภายในหกสิบวันนับแตไดรูถึงเหตุที่จะใหเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
 เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยังไมไดเสนอเรื่องไปยัง
คณะกรรมการควบคุมอาคาร คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจนําเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารได 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเมื่อปรากฏวา 
(๑) ผูตรวจสอบขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ ๑ 
(๒) ผูตรวจสอบแสดงขอความหรือหลักฐานอันเปนเท็จในคําขอขึ้นทะเบียนหรือคําขอ

ตออายุการขึ้นทะเบียนในสวนที่เปนสาระสําคัญ 
(๓) สัญญาประกันภัยตามขอ ๕ ส้ินอายุความคุมครองไมวาดวยเหตุใด 
(๔) ผูตรวจสอบกระทําการที่เปนการฝาฝนขอ ๑๕ 
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(๕) ผูตรวจสอบเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
อันเปนเท็จหรือทําการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารโดยไมไดพิจารณาให 
เปนไปตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ ๑๘ 

(๖) ผูตรวจสอบมีความประพฤติ เสื่อมเสีย  หรือมีพฤติการณที่ไม สุจริต  หรือ                 
หยอนความสามารถในการดําเนินการเปนผูตรวจสอบ 

(๗) ผูตรวจสอบกระทําการที่เปนการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้และ
คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาเห็นสมควรใหเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

ขอ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารไดมีมติใหเพิกถอนบุคคลใดออกจากทะเบียน
การเปนผูตรวจสอบแลว ใหแจงผูนั้นทราบเพื่อสงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนคืนใหแก
คณะกรรมการควบคุมอาคารภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
โดยสงคืนผานผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยูหรือที่ผูตรวจสอบมีภูมิลําเนาหรือ             
ถ่ินที่อยูก็ได 

หมวด ๔ 
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร 

--------------------------------- 

 ขอ ๑๓ การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารแบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
(๑) การตรวจสอบใหญ เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตาม

รายละเอียดการตรวจสอบตามขอ ๑๗ ใหกระทําทุกระยะหาป 
(๒) การตรวจสอบประจําป เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร

ตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําปที่ผูตรวจสอบไดจัดทําขึ้น
ตามขอ ๑๔(๒) ใหกระทําในชวงประหวางการตรวจสอบใหญเปนประจําทุกป 

ขอ ๑๔ ภายใตบังคับขอ ๑๗ ในการตรวจสอบใหญทุกครั้ง ผูตรวจสอบตองจัดใหมี 
(๑) แผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร รวมทั้ง

คูมือปฏิบัติการตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพื่อเปนแนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการ
บันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาอาคาร 
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(๒) แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป รวมทั้งแนวทาง
การตรวจสอบตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพื่อประโยชนในการตรวจสอบอาคารและ
อุปกรณประกอบของอาคารประจําป 

ขอ ๑๕ ผูตรวจสอบตองไมดําเนินการตรวจสอบอาคาร ดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารที่ผูตรวจสอบ หรือคูสมรส พนักงานหรือตัวแทนของผูตรวจสอบเปน

ผูจัดทําหรือรับผิดชอบในการออกแบบ รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณสวน
ตางๆ ของโครงสรางอาคาร การควบคุมงาน การกอสราง หรือการติดตั้งอุปกรณประกอบของ
อาคาร 

(๒) อาคารที่ผูตรวจสอบ หรือคูสมรส เปนเจาของหรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
อาคารหรือใชเปนสถานประกอบการ 

ขอ ๑๖ เพื่อความปลอดภัยของอาคาร ในกรณีที่อาคารซึ่งตองทําการตรวจสอบเปน
อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด ใหผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีอํานาจหนาที่ในการจัดให
มีและดําเนินการเพื่อตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงนี้แทนเจาของหองชุด ทั้งในสวนที่เปน
ทรัพยสวนบุคคลและทรัพยสวนกลาง 

ขอ ๑๗ การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารอยางนอยตองทําการ
ตรวจสอบในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้ 
(ก) การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร 
(ข) การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร 
(ค) การเปลี่ยนสภาพการใชอาคาร 
(ง) การเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร 
(จ) การชํารุดสึกหรอของอาคาร 
(ฉ) การวิบัติของโครงสรางอาคาร 
(ช) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 

(๒) การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร 
(ก) ระบบบริการและอํานวยความสะดวก 

(๑) ระบบลิฟต 
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(๒) ระบบบันไดเลื่อน 
(๓) ระบบไฟฟา 
(๔) ระบบปรับอากาศ 

(ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 
(๑) ระบบประปา 
(๒) ระบบระบายน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 
(๓) ระบบระบายน้ําฝน 
(๔) ระบบจัดการมูลฝอย 
(๕) ระบบระบายอากาศ 
(๖) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง  

(ค) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
(๑) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
(๒) เครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 
(๓) ระบบระบายควันและควบคุมการแพรกระจายควัน 
(๔)  ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 
(๕) ระบบลิฟตดับเพลิง 
(๖) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
(๗) ระบบการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง 
(๘) ระบบการจายน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง และหัวฉีดน้ําดับเพลิง 
(๙) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
(๑๐) ระบบปองกันฟาผา 

(๓) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ ของอาคารเพื่ออพยพผูใช
อาคาร 

(ก) สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
(ข) สมรรถนะเครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 
(ค) สมรรถนะระบบแจงสัญญาณเหตุเพลิงไหม 

(๔) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร 
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(ก) แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร 
(ข) แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร 
(ค) แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร 
(ง) แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบอาคาร  

ขอ ๑๘ การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามขอ ๑๗ ใหผูตรวจสอบ
พิจารณาถึงหลักเกณฑหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการกอสรางอาคารนั้น หรือ 

(๒) มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือ สภาสถาปนิก 
ขอ ๑๙ ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารไมวาจะเปนการ

ตรวจสอบใหญหรือการตรวจสอบประจําป ใหผูตรวจสอบจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพ
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารที่ทําการตรวจสอบนั้นใหแกเจาของอาคาร 

ในกรณีที่ผูตรวจสอบพบวาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารบางสวนหรือบาง
รายการไมผานหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ ๑๘ ใหผูตรวจสอบจัดทําขอเสนอแนะ
ในการแกไขปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณประกอบของอาคารเพื่อใหอาคารหรืออุปกรณประกอบ
ของอาคารดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดใหแกเจาของอาคารดวย 

ในกรณีที่อาคารที่ทําการตรวจสอบเปนอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษและไดรับการ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และอาคารชุมนุมชน การเสนอแนะใหแกไขปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคารดังกลาว ใหกําหนดใหมีไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่อาคารที่จะตองจัดใหมีการตรวจสอบตามมาตรา  ๓๒ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนอาคารซึ่งไมมีแบบแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการกอสราง
อาคาร ใหเจาของอาคารจัดหาหรือจัดทําแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคารตามขอ ๑๗ 
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ขอ ๒๑ ใหเจาของอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกป โดยจะตองเสนอภายใน
สามสิบวันกอนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบหนึ่งป 

เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคารจากเจาของอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามวรรคหนึ่งแลวใหพิจารณารายงานผล
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารดังกลาวและแจงใหเจาของอาคารหรือ
ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดแลวแตกรณี ทราบถึงผลการพิจารณาดังกลาวภายในสามสิบวันนับแต
วันไดรับรายงานผลการตรวจสอบ 

ในกรณีที่เห็นวาอาคารดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือตามมาตรฐานที่
กําหนดไวในขอ ๑๘ และมีความปลอดภัยในการใช ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคารใหแกเจาของอาคารตามแบบ ร.๑ ทายกฎกระทรวงนี้โดยไมชักชา ทั้งนี้ตองไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ 

ใหเจาของอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
ตามวรรคสองไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ อาคารนั้น 

ขอ ๒๒ ใหเจาของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีหนาที่        
ในการจัดใหมีการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคูมือปฏิบัติของ
ผูผลิตหรือผูติดตั้งระบบและอุปกรณของอาคาร หรือตามแผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษา              
ที่ผูตรวจสอบกําหนด และจัดใหมีการบันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาอาคารตามชวงระยะเวลา        
ที่ไดกําหนดไว 

บทเฉพาะกาล 
-------------------- 

 ขอ ๒๓ ใหเจาของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และเปน
อาคารที่การกอสรางไดดําเนินการแลวเสร็จหรือไดรับใบรับรองตามมาตรา ๓๒ มาแลวไมนอยกวา
หนึ่งป จัดใหมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประเภทการตรวจสอบใหญ
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ตามขอ ๑๓ (๑) เปนครั้งแรกใหแลวเสร็จและเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาว ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 
 
  ใหไว ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา 
 (คงศักดิ์ วันทนา) 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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[เอกสารแนบทาย] 
 
 ๑.  คําขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ(แบบ ต.๑) 
 ๒.  คําขอตออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ(แบบ ต.๒) 
 ๓.  คําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ(แบบ ต.๓) 
 ๔.  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ(แบบ รต.๑) 
 ๕.  ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร(แบบ ร.๑) 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
อาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูครอบครองและเจาของ
อาคาร และกําหนดคุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ ตลอดจน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณประกอบของ
อาคาร เพื่อประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการสถาปตยกรรม ประกอบกับมาตรา ๓๒ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ิน          
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
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มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการปองกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติดในสถานประกอบการ 
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เร่ือง กําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน 
 สถานประกอบการ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
 “สถานประกอบการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบธุรกิจใดๆ ตามที่ได
กําหนดไวในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๔๓) เร่ือง กําหนดประเภทสถานประกอบการ 
ที่อยูภายใตบังคับของมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการ 
 “พนักงาน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดทํางานในสถานประกอบการไมวาจะในลักษณะ
ประจําหรือช่ัวคราว ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานดวย 
 ขอ ๒ ใหเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  (๑) ควบคุม สอดสอง และดูแลไมใหพนักงานของสถานประกอบการหรือ
บุคคลภายนอกกระทําการมั่วสุมกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบการ 
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  (๒) พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ไมมีพฤติกรรมในการกระทําความผิดเกี่ยวกับ         
ยาเสพติดเขาเปนพนักงาน ทั้งนี้ไมรวมถึงผูเสพยาเสพติดซึ่งไดรับการบําบัดการติดยาเสพติด และ
ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูติดยาเสพติดใหกลับคืนสูสภาพปกติแลว และจัดอบรมพนักงาน
ของตนใหมีความเขาใจในการปองกันการใชยาเสพติดอยางสม่ําเสมอ 
  (๓) จัดทําบันทึกประวัติของพนักงานไวประจําสถานประกอบการ โดยบันทึก
ประวัตินี้อยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู
และภูมิลําเนาของพนักงาน 
  (๔) ใหความรวมมือกับเจาพนักงาน พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในการแจง
เมื่อพบวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใหขอมูลขาวสาร หรือพฤติการณตางๆ ของ
บุคคลซึ่งมี เหตุ อันควรสงสัยหรือควรเชื่อไดวาจะกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน                
สถานประกอบการของตน และอํานวยความสะดวกในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 ขอ ๓ ใหเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการจัดใหมีปายหรือประกาศเตือน
เกี่ยวกับพิษภัย หรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดตามวรรคสองและวรรคสาม 
 ปายหรือประกาศตามวรรคหนึ่งจะตองมีความชัดเจน เห็นไดงาย และมีขอความเปน
ภาษาไทยเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ประกอบกับขอความ
ที่แสดงวาสถานประกอบการที่ติดปายหรือประกาศนั้นอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปรามปรามยาเสพติด 
 ขอความตามวรรคสองจะมีภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยก็ได แตขอความภาษาอื่นนั้นตอง
มีความหมายตรงกับขอความภาษาไทยและมีขนาดไมใหญกวาขอความภาษาไทย 
 ลักษณะ ขนาดและรายละเอียดของขอความใหเปนไปตามที่กําหนดในทายประกาศนี้ 
 ขอ ๔ ในกรณีที่เจาพนักงานไดตรวจพบวาเจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการ
มิไดปฏิบัติตามขอ ๒ หรือ ขอ ๓ ใหเจาพนักงานนั้นรายงานเลขาธิการเพื่อมีหนังสือตักเตือนให
เจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการปฏิบัติตาม และหากภายหลังมีการตรวจพบวา
เจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการนั้นยังมิไดปฏิบัติตาม จึงใหถือวาเปนการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามประกาศนี้ 
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 ขอ ๕ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับแตวันประกาศราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 ชวน  หลีกภัย 
 (นายชวน  หลีกภัย) 
 นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๒ ง ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๓ 
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ลักษณะ ขนาด และรายละเอียดของขอความ 
ทายประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีฉบบัที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน             
สถานประกอบการ 

 
๑.   ลักษณะของขอความ 
 ใหพิมพดวยอักษรตัวตรง หรือเขียนดวยอักษรตัวตรงและบรรจง ทั้งนี้ สีของขอความให
ใชสีที่แตกตางกันอยางชัดเจนกับสีของพื้นปายหรือประกาศ 
 
๒.   ขนาดของขอความ 
 (๑) ขอความเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในปาย
หรือประกาศของสถานประกอบการตามขอ ๑ (๑) (๒) และ (๖) ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี            
(พ.ศ. ๒๕๔๓) เร่ือง กําหนดประเภทสถานประกอบการที่อยูภายใตบังคับของมาตรการปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ใหมีขนาดของอักษร
กวางไมนอยกวา ๔ เซนติเมตร และสูงไมนอยกวา ๗ เซนติเมตร 
 (๒) ขอความเตือนเกี่ยวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในปาย
หรือประกาศของสถานประกอบการตามขอ ๑ (๓) (๔) และ (๕) ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
(พ.ศ. ๒๕๔๓) เร่ือง กําหนดประเภทสถานประกอบการที่อยูภายใตบังคับของมาตรการปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ใหมีขนาดของอักษร
กวางไมนอยกวา ๒ เซนติเมตร และสูงไมนอยกวา ๓ เซนติเมตร 
 (๓) นอกจากขอความเตือนตาม (๑) หรือ (๒) แลว ใหมีขอความวา “สถานประกอบการนี้
อยูภายใตบังคับตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด” โดยขอความดังกลาวให
มีขนาดเล็กกวาขอความเตือนตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี และจะอยูในปายหรือประกาศ
เดียวกันดวยหรือไมก็ได 
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๓.   รายละเอียดของขอความ 
 (๑) ขอความเตือนเกี่ยวกับพิษหรือภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของประเภทสถานประกอบการ ตัวอยางเชน 
  - ยาเสพติดทําลายความมั่นคงของชาติ 
  - ยาเสพติดบั่นทอนสุขภาพผูเสพและทําลายความมั่นคงของชาติ 
  - การจําหนายยาเสพติด ตองระวางโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 
  - งานใหชีวิต ยาเสพติดใหทุกข 
  - ลูกเมียคือชีวิต ยาเสพติดคือวายราย 
  -  ยาเสพติดมีมหันตภัยกับทุกคน 
  -  โรงงานทั่วไทย รวมตานภัยยาเสพติด 
  -  เอาใจใสลูกจางสักนิด ยาเสพติดไมมาเยือน 
  - การครอบครองยาบา ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแต 
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
  - การเสพยาเสพติดตองระวางโทษจําคุกและปรับ 
   ฯลฯ  
 (๒) ขอความที่แสดงวาสถานประกอบการที่ติดปายหรือประกาศเตือนเกี่ยวกับพิษภัย
หรือโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดอยูภายใตกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด คือ 
  - สถานประกอบการนี้อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม      
ยาเสพติด 
 
 
 
 
 
  
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๘๒ ง ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๓) 
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แนวปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ 
 
 ตามที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ไดกําหนด
มาตรการสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ซ่ึงไดกําหนดไว    
6 ประเภท ไดแก สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง กาซ รวมถึงรานคาตางๆ ที่อยูภายในบริเวณที่พัก
อาศัยเชิงพาณิชยประเภทหอพัก อาคารชุดหรือเกสเฮาส สถานที่เลนบิลเลียด สนุกเกอร และ
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เปนตน ใหควบคุมสอดสองดูแลมิใหพนักงานหรือบุคคลภายนอก
กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในหรือบริเวณสถานประกอบการ การคัดเลือกบุคลากรที่ไมมี
พฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดเปนพนักงาน การอบรมพนักงานใหมีความเขาใจในการปองกัน
ยาเสพติด การจัดทําประวัติพนักงานไวประจําสถานประกอบการ การใหความรวมมือกับภาครัฐ
ในการแจงขอมูลขาวสารการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดนั้น 
 จากการติดตามการบังคับใชกฎหมายตามมาตรการดังกลาว พบวายังไมมีการเขมงวดตอ
การบังคับใชกฎหมายนี้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากขาดการตรวจสอบการปฏิบัติของเจาของหรือผูดําเนิน
กิจการสถานประกอบการ รวมทั้งขั้นตอนในการลงโทษ ไมวาจะเปนการปรับหรือส่ังปดชั่วคราว
หรือพักใชใบอนุญาต ฯลฯ 
 ดังนั้น ทางกองนิติการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงได
สรุปแนวปฏิบัติตามมาตรการนี้เพื่อเปนแนวปฏิบัติตอผูใชอํานาจตามกฎหมายและผูประกอบการ 
ซ่ึงจะตองปฏิบัติตามกฎหมายตอไป 
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แนวปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ 
(พระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๓ ทวิ มาตรา ๑๓ ตรี) 
 
ก.   ผูใชอํานาจตามกฎหมาย 
 ๑. เจาพนักงานสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบการ  แลวรายงานพรอม
พยานหลักฐานและชี้แจงขอเท็จจริง เมื่อตรวจพบวามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขอมูลการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
รวมทั้งปดคําสั่งปดชั่วคราว หรือพักใชใบอนุญาตประกอบการ 
 ๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ (จํานวน ๓ คน ในภูมิภาคมีผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเปนประธาน ในกรุงเทพฯ 
มีผูบัญชาการตํารวจนครบาลเปนประธาน) 
  พิจารณารายงานพรอมพยานหลักฐานของเจาพนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งมีหนังสือตักเตือน เปรียบเทียบ หรือมีหนังสือเรียกเจาของหรือ          
ผูดําเนินกิจการสถานประกอบการมาชี้แจงหรือพิสูจนการใชความระมัดระวัง รวมทั้งออกคําสั่ง     
ปดชั่วคราวหรือพักใชใบอนุญาตประกอบการ และมีหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
คําสั่ง 
 
ข.   ผูปฏิบัติตามกฎหมาย (ผูประกอบการ)  
 เจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการ ๖ ประเภท ไดแก สถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง สถานีบริการกาซแกยานพาหนะ สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่พักอาศัย         
เชิงพาณิชยประเภทหอพัก อาคารชุดหรือเกสเฮาส สถานที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร ซ่ึงเก็บ
คาบริการจากผูเลน และโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ประกาศเตือนเกี่ยวกับโทษพิษภัยของ           
ยาเสพติด โดยมีขนาดตัวอักษรตามที่กําหนดไว รวมทั้งการควบคุมสอดสองดูแลมิใหพนักงานหรือ
บุคคลภายนอกกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการหรือบริเวณสถานประกอบการ
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การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่ไมมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดเปนพนักงาน การอบรม
พนักงานใหมีความเขาใจในการปองกันยาเสพติด การจัดทําประวัติพนักงานไวประจําสถาน
ประกอบการ การใหความรวมมือกับภาครัฐในการแจงขอมูลขาวสารยาเสพติดและการอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
ค.   บทลงโทษและมาตรการเสริม 
 ๑. เจาของหรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบการฝาฝนมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดในสถานประกอบการตามมาตรา ๑๓ ทวิ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 
๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. เจาของหรือผูดําเนินกิจการปลอยปละละเลยใหมีการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการ ตามมาตรา ๑๓ ตรี อาจถูกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
หรือคณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายสั่งปดชั่วคราวหรือพักใชใบอนุญาตประกอบการคราวละไมเกิน 
๑๕ วัน 
 ๓. กรณีสถานที่ประกอบธุรกิจที่ไมเปนสถานประกอบการตามกฎหมายนี้ ใหผูพบเห็น
การกระทําผิดแจงพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
 ๔. นํามาตรการทางภาษีมาใชในกรณีที่สถานที่ประกอบธุรกิจใดดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดอันเปนการหลีกเลี่ยงมิใหเปนสถานประกอบการตามกฎหมายนี้ 
 

กองนิติการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
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กลไกและแนวทางการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด 
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 

 
 รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการแกไขปญหายาเสพติดซึ่งเปนปญหาของประเทศ โดยให
ทุกภาคสวนของสังคม ทั้งหนวยงานภาครัฐ หนวยภาคเอกชน ธุรกิจเอกชน และประชาชน รวมมือ
ในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง จนสามารถทําให
สถานการณปญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงไดระดับหนึ่ง แตยังมีการแพรระบาดของยาเสพติด
ในสถานที่ซ่ึงใชในการประกอบธุรกิจบางประเภท จึงไดมีการกําหนดมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการเพื่อลดการแพรระบาดยาเสพติด 
ซ่ึงการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวอยูภายใตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 โดย            
สถานประกอบการที่อยูภายใตการบังคับของกฎหมายดังกลาวประกอบดวย 

1. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
2. สถานบริการบรรจุกาซใหแกยานพาหนะ 
3. สถานบริการ 
4. ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
5. สถานที่จัดใหมีการเลน บิลเลียด สนุกเกอร 
6. โรงงาน 

ในชวงเวลาที่ผานมา แมวาจะไดมีการกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการภายใตบังคับของพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2545 แตก็ยังมีปญหาเกี่ยวกับการแพรระบาดของยาเสพติดชนิดตางๆ ในสถานที่ซ่ึง
ประกอบธุรกิจบางประเภท โดยเฉพาะที่พักอาศัยเชิงพาณิชย เชน หอพัก อพารตเมนท แฟลต 
คอนโดมิเนียม บานเชา ซ่ึงสถานที่เหลานี้จะมีนักเรียน นักศึกษา มาเชาพักอาศัยจํานวนมาก และได
ใชสถานที่ดังกลาวเปนสถานที่มั่วสุมประพฤติตัวไมเหมาะสม เชน มั่วสุม เลนการพนัน และมีการ
มั่วสุมเสพ และคายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น โดยบางแหงผูประกอบการไดมีสวนรูเห็นในการกระทํา
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ความผิดนั้น สงผลใหมาตรการทางกฎหมายที่ออกมาใชบังคับไมสามารถเกิดประสิทธิผลได
ในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตองมีการบูรณาการมาตรการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของนอกจากมาตรการ
ทางกฎหมาย และผนึกกําลังจากทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการปองกัน แกไข และเฝาระวงั
ปญหายาเสพติด เพื่อใหสามารถเอาชนะปญหายาเสพติดไดอยางยั่งยืน 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูประกอบการ
หอพัก ไดมีการจัดทํากลไกและแนวทางการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย โดยไดมีการกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ภาครัฐและ
ผูประกอบการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย ในระดับสวนกลางและพื้นที่เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการ
ทํางานอยางเปนระบบ และทําใหผูปฏิบัติงานระดับสวนกลางและพื้นที่เกิดความเขาใจและความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พัก
อาศัยเชิงพาณิชยเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนเพื่อเอาชนะยาเสพติดตอไป และไดเร่ิมมีการนํากลไก
และแนวทางการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
ไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่บางแหงเพื่อจะไดมีสวนชวยใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดหางไกลจากยาเสพติด และสามารถควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดใหไดอยาง
ยั่งยืน 
 
กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายในการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัย
เชิงพาณิชยทั่วประเทศ ไดแก  

1. หอพักที่จดทะเบียน 
2. หอพักที่อยูในขายแตยังไมจดทะเบียน/หอพักที่ไมจดทะเบียน 
3. ที่พักอาศัยเชิงพาณิชยลักษณะแอบแฝง ประเภท บานเชา อาคารพาณิชย อพารทเมนท 

และเกสเฮาสที่ใหนักเรียน นักศึกษาเชา 
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กลไกและแนวทางดําเนินงาน 
 กลไกและแนวทางดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัย       
เชิงพาณิชย มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

1. กลไกและการบริหารจัดการ 
2. แนวทางการดําเนินงานกับที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
3. แนวทางการดําเนินงานของเจาของหรือผูดําเนินกิจการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. กลไกและการบริหารจัดการ 
  กลไกระดับชาติ 
  ศตส . ส่ังการใหคณะทํางานปองกันแกไขปญหายาเสพติดกลุมเยาวชนนอก
สถานศึกษา มอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยผูอํานวยการ 
ศตส.พม. เปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยตามกลไกและแนวทางที่กําหนด โดยเชิญหนวยงานในสังกัดกระทรวงที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ เขารวมดําเนินการในการกําหนดนโยบาย/แนวทาง
อํานวยการ กํากับ ดูแล ตรวจสอบและติดตามใหมีการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยทั่วประเทศ 

  กลไกระดับจังหวัด / กรุงเทพมหานคร 
  ศตส.จ/ศตส.กทม. มอบหมายใหคณะทํางานที่มีอยูในพื้นที่ อาทิเชน คณะทํางาน       
จัดระเบียบสังคมจังหวัด/กทม. คณะทํางานเฝาระวังระดับจังหวัด/กทม. คณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 คณะกรรมการระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หรือตั้งคณะทํางานใหม
ตามโครงสราง ดังนี้ 

  พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
  ประกอบดวย สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน, สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, กองบัญชาการตํารวจนครบาล,   
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กองบังคับการตํารวจนครบาลที่ 1-9, กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร, สํานักเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร, ศูนยประสานงานการปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่
กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานสรรพากรเขตพื้นที่ และผูแทนจากภาคเอกชน / 
สถานประกอบการตามที่เห็นเหมาะสม โดยมีผูอํานวยการ ศตส.กทม. เปนประธาน และมีสํานัก
สงเสริมและพิทักษเยาวชน, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, กองบัญชาการตํารวจนครบาล และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เปนเลขานุการรวม 

  ในพื้นท่ีจังหวัดอ่ืนๆ 
  กรณีที่ยังไมมีคณะทํางานในจังหวัด ให ศตส.จ. แตงตั้งคณะทํางานฯ ประกอบดวย 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด, กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด, 
องคการบริหารสวนจังหวัด, สํานักงานโยธาจังหวัด, ศูนยประสานงานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัด, สํานักงานสรรพากรจังหวัด และผูแทนจากภาคเอกชน/
สถานประกอบการตามที่เห็นเหมาะสม โดยมีผูอํานวยการ ศตส.จ. เปนประธานฯ และมีสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนฝายเลขานุการ 
  คณะทํางานระดับจังหวัด/กทม. มีหนาที่ดังนี้ 

1) กําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการเพื่อการปองกัน แกไข และเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยในจังหวัด/กทม. 

2) อํานวยการ ประสานสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
3) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด

ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยในพื้นที่ 
4) ประมวล สังเคราะหปญหา/อุปสรรค นําเสนอ ศตส.จ./กทม. เพื่อพิจารณาสั่งการ

ตอไป 

  การบริหารจัดการ 
  ฝายเลขานุการคณะทํางานระดับจังหวัด/กทม. ดังนี้ 

1.  รายงานผลการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดใน
ระดับพื้นที่ไปยังหนวยงานสวนกลาง ดังนี้ 
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1) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงานไปยังสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ และ ศตส.พม. 

2) ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ รายงานไปยัง ศตส.พม. โดยให ศตส.พม. เปนผูรวบรวม
เสนอคณะทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกลุมเยาวชนนอกสถานศึกษา ภายในวันที่           
28 กุมภาพันธ และ 31 สิงหาคม ของทุกป เพื่อรายงาน ศตส. ทราบตอไป 

2.  งบประมาณในการดําเนินงานตามกลไกและแนวทางปองกัน แกไข และ           
เฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย ใหใชงบประมาณในพื้นที่ ดังนี้ 

1) งบประมาณของศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด 
2) งบประมาณของผูวา CEO 
3) งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) งบประมาณอื่นๆ ในพื้นที่ 
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 2.  แนวทางการดําเนินงานกับท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย 
 

แนวทางการดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ/บทบาทหนาที่ 
1. สํารวจขอมูลสภาพปญหายาเสพติด

และการดําเนินงานปองกันแกไข
และเฝาระวังปญหายาเสพติดใน          
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย เพื่อวิเคราะห
สถานการณยาเสพติดในที่พักอาศัย
เชิงพาณิชย 

1. ศตส.พม. 
          ศตส.พม. หารือ สํานักงาน ป.ป.ส./สํานักงานสงเสริม    
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ(สท.) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อกําหนด
แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลสภาพปญหายาเสพติดใน              
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 

2. ศตส. พม. รวมกับสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) และ              
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
- ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล 

แกสํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน, สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สํานักงานปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด 

3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
รวมกับสํานักงานปกครองทองถิ่นจังหวัด/สํานักสงเสริมและ
พิทักษเยาวชน 
- ช้ีแจงทําความเขาใจแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลแก 

คณะทํางาน/กทม. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
รวมกับคณะทํางานระดับจังหวัด/กทม./สํานักสงเสริมและ
พิทักษเยาวชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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 - ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสภาพปญหายาเสพติดของ

จังหวัดและรายงานไปยังสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 
(สท.) /ศตส. พม. 

5. สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) / ศตส.พม. 
- ประมวลและวิเคราะหขอมูลสถานการณยาเสพติดใน

ภาพรวมของทุกจังหวัดทั่วประเทศและรายงานให
คณะทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเยาวชน            
นอกสถานศึกษาและ ศตส. ทราบตามชวงเวลาที่กําหนด 

2. กําหนดกรอบแนวทาง บทบาท
หนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ           
ในการดําเนินงานปองกัน แกไขและ 
เฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พัก
อาศัยเชิงพาณิชยในพื้นที่ 

1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด /
สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน 
- จัดประชุมรวมคณะทํางานระดับจังหวัด/กทม. เพื่อกําหนด

กรอบ/แนวทางการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังฯ 
และแบงบทบาทหนาที่ 

3. รณรงคประชาสัมพันธให
กลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูล           
ตางๆ และไดเกิดความเขาใจแนวทาง
การดําเนินงานปองกัน แกไขและ         
เฝาระวังปญหายาเสพติดในพื้นที่ 

1. คณะทํางานระดับจังหวัด/กทม. 
- กําหนดแผนประชาสัมพันธ 

2. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด, สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด, กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
และหนวยงานอื่นๆ ในจังหวัด/กทม. ที่มีศักยภาพในการ 
ประชาสัมพันธและเขาถึงกลุมเปาหมาย 
- ดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ 

4. ประชุมช้ีแจงและขอความรวมมือ
จากกลุมเปาหมายเปนการสรางความ
เขาใจแกผูเกี่ยวของในการดําเนินงาน
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยใหมีการ
ดําเนินการตามแนวทางการปองกัน  

1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/ 
สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน/กทม./หนวยงานที่เกี่ยวของ 
- จัดประชุมช้ีแจงและขอความรวมมือจากกลุมเปาหมาย             

เปนการสรางความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน  
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
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แกไขและเฝาระวังปญหายาเสพติด 
จัดระเบียบที่พักอาศัยเชิงพาณิชย          
ใหไดมาตรฐานและเหมาะสมกับ 
สภาพแวดลอมของตน รวมทั้ง   
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด 

1) เจาของ/ผูดําเนินกิจการ(หอพักจดทะเบียน/หอพักที่             
ไมจดทะเบียน/ที่พักอาศัยเชิงพาณิชยลักษณะแอบแฝง) 

2) เยาวชนผูพักอาศัย 
3) ผูบริหารสถานศึกษา 
4) คณะกรรมการจัดระเบียบสังคม 
5) คณะทํางานที่เกี่ยวของ 

5. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ใหมีความรู
ความเขาใจการดําเนินงานปองกัน 
แกไขและเฝาระวัง ปญหายาเสพติด 
และมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1. สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ(สท.) / ศตส.พม./หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 
- กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ 
- ดําเนินการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานักสงเสริมและ
พิทักษเยาวชน/คณะทํางาน/หนวยงานที่เกี่ยวของ 

6. การอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
และกฎหมายแกกลุมเปาหมาย 
1) เจาของ/ผูดําเนินกิจการที่พักอาศัย

เชิงพาณิชย 
2) เยาวชน/ผูพักอาศัยเชิงพาณิชย  
3) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานัก
สงเสริมและพิทักษเยาวชน/หนวยงานที่เกี่ยวของ 
- ดําเนินการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมาย        

ที่เกี่ยวของแกกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ 

7. สนับสนุนและใหความรวมมือดาน
ตางๆ อาทิเชน วิชาการ สื่อเอกสาร 
เปนตน แกกลุมเปาหมายตางๆ  
1) เจาของ/ผูดําเนินกิจการ 
2) เยาวชนผูพักอาศัย 
3) สถานศึกษา 
4) ผูนําชุมชน 
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. สํานักงาน ป.ป.ส.(สวนกลาง) / ศตส.พม. 
- จัดทําคูมือ, ขอมูลวิชาการ และสื่อเผยแพร เพื่อสนับสนุน 

การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ 
2. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานัก 
สงเสริมและพิทักษเยาวชน 
- จัดทําขอมูล/สถานการณที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อสนับสนุน 

การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ 
3. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/ 
สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน/องคการบริหารสวนจังหวัด/
องคการบริหารสวนตําบล/หนวยงานที่เกี่ยวของ 
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  -   สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานในพื้นที่ 

4. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานัก
สงเสริมและพิทักษเยาวชน/หนวยงานที่เกี่ยวของ 
- สนับสนุนวิทยากรในการปฏิบัติงานเผยแพรความรูในพื้นที่ 

8. จัดตั้งหรือสงเสริมใหเกิดเครือขายใน
กลุมเปาหมาย เพื่อสอดสองดูแล    
เฝาระวังในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย
และในพื้นที่ใกลเคียงกัน 
1) เจาของ/ผูดําเนินกิจการที่พักอาศัย

เชิงพาณิชย 
2) เยาวชน/ผูพักอาศัยในที่พักอาศัย

เชิงพาณิชย 
3) เจาหนาที่/องคกรตางๆ ในชุมชน  

1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/สํานัก
สงเสริมและพิทักษเยาวชน/หนวยงานที่เกี่ยวของ 
- เชิญชวน/ใหคําแนะนําเจาของ/ผูดําเนินกิจการฯ ในขณะ    

ออกตรวจที่พักอาศัยเชิงพาณิชยในพื้นที่ 
- จัดประชุมเจาของ/ผูดําเนินกิจการฯ/เยาวชนผูพักอาศัยเพื่อ 

สงเสริม/ขยายเครือขาย 
 
 
 

9. จัดชุดปฏิบัติการรวมในพื้นที่ หรือใช
ชุดปฏิบัติการตรวจหอพักของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด ดําเนินการ
ตรวจที่พักอาศัยเชิงพาณิชยในพื้นที่ 
1) การตรวจหอพักที่จดทะเบียน/   

ไมจดทะเบียน 
2) ตรวจสอบใบอนุญาต/การตอ

อายุ/สุขลักษณะ/การเชาชวง 
3) ตรวจตามกฎหมายยาเสพติด 
4) ตรวจตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1. คณะทํางานระดับจังหวัด/กทม. 
- จัดตั้งชุดปฏิบัติการรวมในพื้นที่ ประกอบดวย หนวยงาน 

ภาครัฐระดับพื้นที่ อาทิเชน หนวยงานในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล องคกรภาคเอกชน องคกร
ภาคประชาชน หรือใชชุดปฏิบัติการตรวจหอพักของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด/ 
ชุดปฏิบัติการคณะกรรมการจัดระเบียบสังคม 

- จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจบทบาท หนาที่ การดําเนินการ
แกชุดปฏิบัติการรวมในพื้นที่ 

- ดําเนินการเชิงรุกออกตรวจชี้แจง/เชิญชวน/ใหคําแนะนําแก 
เจาของ/ผูดําเนินกิจการที่ยังไมมีการดําเนินตามมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของใหมีการดําเนินการใหถูกตองและให
เขาใจแนวทางการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวัง
ปญหายาเสพติด 



มาตรฐานหอพัก 

180 ภาคผนวก  ข 

แนวทางการดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ/บทบาทหนาที่ 
 - สนับสนุนสื่อ, คูมือและเอกสารวิชาการแกเจาของ/ผูดําเนิน 

กิจการฯ /เยาวชนที่พักอาศัย/องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติใหถูกตองตาม

แนวทางการดําเนินงานฯ ที่กําหนด 
- สรุปและรายงานการดําเนินงานใหกับคณะทํางานระดับ

จังหวัด/กทม. 
10. ดําเนินการบังคับใชมาตรการทาง

กฎหมายที่เกี่ยวของในกลุมเปาหมาย 
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
1) พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

2) พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507 
3) พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

ฯลฯ 

1.  คณะทํางานระดับจังหวัด/กทม. 
- ประชาสัมพันธทางสื่อ เอกสาร แผนพับ วิทยุชุมชน ให

เจาของ/ผูดําเนินกิจการฯ ใหดําเนินมาตรการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด, กฎหมายหอพัก, กฎหมายคุมครองเด็ก, 
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

- เชิญชวน/ใหคําแนะนําเจาของ/ผูดําเนินกิจการฯ ในขณะ 
ออกตรวจที่พักอาศัยเชิงพาณิชยในพื้นที่ 

- ดําเนินการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเจาของ/ 
ผูประกอบการ/ผูดําเนินการที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

11. การสรางแรงจูงใจใหแกผูที่เขามามี
สวนรวมดําเนินงานปองกัน แกไข 
และเฝาระวังปญหายาเสพติด 
1) การสรางแรงจูงใจเชิงบวก 
2) การใชมาตรการเชิงลบจะ 

ดําเนินการในกลุมเปาหมาย 
-  เจาของ/ผูดําเนินกิจการ 
-  เยาวชนผูพักอาศัย 

1. สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท.) รวมกับ ศตส.พม. 
และสํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- กําหนดแนวทางการจูงใจเพื่อเปนมาตรการที่ดําเนินการ

รวมกันทั่วประเทศและสงตอใหหนวยงานในระดับพื้นที่
นําไปปฏิบัติ เชน ประกาศเกียรติคุณ โล เปนตน 

2. คณะทํางานระดับจังหวัด/กทม. 
- ดําเนินการตามแนวทางการจูงใจที่สอดคลองเหมาะสมกับ

การดําเนินงานในแตละพื้นที่ 
- ประชาสัมพันธหลักเกณฑ/เงื่อนไขการไดรับการเสริม

แรงจูงใจ/การใชมาตรการเชิงลบแกเจาของ/ผูดําเนินกิจการฯ 
/เยาวชนผูพักอาศัย 

- ดําเนินการเสริมแรงจูงใจและการใชมาตรการเชิงลบแกเจาของ/
ผูดําเนินกิจการฯ/เยาวชนผูพักอาศัยในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
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 3. แนวทางการดําเนินงานของเจาของท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย 
  3.1 บทบาทหนาท่ี 

1. ดูแล สอดสองผูพักอาศัยไมใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. สรางจิตสํานึก กระตุนใหผูพักอาศัยเกิดความตระหนักในการดําเนินงาน

ปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
3. สงเสริม สนับสนุน ใหผูพักอาศัยมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกัน 

แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
4. ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ภาครัฐในการดําเนินงานปองกัน แกไข และ

เฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
  3.2 แนวทางการดําเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในที่พักอาศัย
เชิงพาณิชยใหแกผูพักอาศัย อาทิเชน กิจกรรมใหการศึกษา ขอมูลขาวสาร กิจกรรมรณรงค กิจกรรม
ทางเลือก การจัดนิทรรศการความรูยาเสพติด การใหความรู และแจกเอกสารความรูเก่ียวกับการปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติดแกพนักงาน /เจาหนาที่ที่เกี่ยวของการติดปายประชาสัมพันธ เปนตน 

2.  จัดสภาพแวดลอมทั้งในและรอบที่พักอาศัยเชิงพาณิชยใหรมร่ืน นาอยู 
ปลอดมุมอับ หรือเสี่ยงตอการมั่วสุมยาเสพติด 

3. ดําเนินการเฝาระวังปญหายาเสพติดทั้งในและรอบที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
อาทิเชน จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการแจงขาวสาร การกําหนดระเบียบกฎเกณฑ
ภายในหอพัก เปนตน 

4. ประสานผูปกครอง/ญาติใหนําผูพักอาศัยที่ติดยาเสพติดไปบําบัดรักษา 
5. ประสานเจาหนาที่ตํารวจใหเขามาสอดสอง ดูแล และตรวจตราบริเวณ

ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
6. จัดทําทะเบียนขอมูลผูพักอาศัย 
7. ติดปายประกาศระเบียบ ขอกําหนด หรือขอปฏิบัติเพื่อเปนการตอตานยาเสพติด 
8. กระตุนใหผูพักอาศัยมีการจัดกิจกรรมรวมกันในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
9. สรางเครือขายเพื่อการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดระหวาง

ผูประกอบการและผูพักอาศัยใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมปองกัน แกไข และเฝาระวัง
ปญหายาเสพติด 
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แผนผังกลไกการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพตดิในที่พักอาศยัเชิงพาณิชย 
           
           
           
           
           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศตส. 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (ผูอํานวยการ ศตส.พม.) เปนเจาภาพ
และเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมดําเนินการในการกําหนดนโยบาย/แนวทางอํานวยการ 
กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติด

ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยทั่วประเทศ 

ศตส.กทม. ศตส.จ. 

คณะทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเยาวชนนอกสถานศึกษา 

คณะทํางาน กทม. (ผูอํานวยการ ศตส.กทม. เปน
ประธานฯ สํานักสงเสริมและพิทักษเยาวชน  
กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร เปนเลขานุการรวม) 

คณะทํางานระดับจังหวัด (ผูอํานวยการ ศตส.จ. 
เปนประธานฯ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนฝายเลขานุการ) 
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แผนผังแนวทางการดําเนนิงานปองกนั แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพตดิในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดกรอบแนวทาง บทบาทหนาที่ของหนวยงานในการดําเนินงานฯ 

รณรงคประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูลตางๆ 

ประชุมช้ีแจงและขอความรวมมือจากกลุมเปาหมายเปนการสรางความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของ 

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ใหมีความรูความเขาใจการดําเนินงานฯ 

การอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

สนับสนุนและใหความรวมมือแกกลุมเปาหมายตางๆ 

จัดตั้ง/สงเสริมใหเกิดเครือขายการดําเนินงานในกลุมเปาหมาย 

จัดชุดปฏิบัติรวมในพื้นที่ดําเนินการตรวจที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 

ดําเนินการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 

สํารวจขอมูลสภาพปญหายาเสพติดและการดําเนินงานฯ ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 
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หนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่เกีย่วกับหอพัก 
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ที่ มท 0810.2 /35637  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
   ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300 

  21 มีนาคม 2549 

เร่ือง มาตรการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนกลไกและแนวทางการดําเนินงานปองกันและเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน ที่ มท 0810 2 / ว 9737 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2547 

 ตามที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมีหนังสือแจงจังหวัดใหแจงขอความรวมมือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณาดําเนินการเพื่อสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ในพื้นที่โดยใหใชอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตรวจตรา สอดสอง การขออนุญาตใหมีการกอสราง
หรือดัดแปลงหรือใชอาคารเปนหอพัก อาคารชุด หรือเกสเฮาสที่อยูในเขตพื้นที่เพื่อขยายผลไปสู
การปองปรามและการหาเบาะแสกรณีผูเชาหรือผูอาศัยในสถานที่ดังกลาวอาจมีการกระทําความผดิ
เกี่ยวกับยาเสพติดนั้น 
 1. รณรงคใหผูประกอบการหอพักมีการดําเนินงานที่ถูกตอง ตามพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. 2507  
 2. กําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนหอพัก โดยจัดหนวยเคลื่อนที่ออกจดทะเบียนตาม
เขตพื้นที่ที่มีหอพักตั้งอยู เปนการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ 
 3. กําหนดระยะเวลาผอนผันใหผูประกอบการหอพักมีการปฏิบัติใหถูกตองตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2549 
 4. บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังหลังพนกําหนดระยะเวลาผอนผัน ตั้งแตวันที่             
1 เมษายน 2549 เปนตนไป 

/5. ใหทกุภาคสวน… 
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 5. ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดระเบียบหอพัก ประกอบดวย สถานศึกษา 
ผูปกครองของเยาวชนที่พักในหอพัก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาคมผูดําเนินงานหอพัก 
รวมทั้งเยาวชนที่พักในหอพัก 
 6. ใหสิทธิประโยชนเพื่อสรางแรงจูงใจแกผูประกอบการ หอพักที่ดําเนินกิจการถูกตอง
ตามกฎหมาย เชน ในเรื่องของการลดหยอนภาษี หรือเสียภาษีในอัตราพิเศษหรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 
 7. สงเสริมใหผูประกอบการไดมีการปรับปรุงหอพักใหมีมาตรฐานตามที่กําหนด โดย
จัดหาแหลงเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา หรือปลอดดอกเบี้ย 
 ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนกลไกและแนวทางการดําเนินงานปองกันและเฝาระวังยาเสพติด 
ในที่พักอาศัยเชิงพาณิชยเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติดและมีระบบเฝาระวังปญหายาเสพติดที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเนนไปที่การรณรงคตอตานยาเสพติดในดานการจัดระเบียบสังคม กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจึงขอใหจังหวัดแจงมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2548 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงในพื้นที่ทราบ และใหการสนับสนุนกับหนวยงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัดตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 ธวัชชัย ฟกอังกูร 

 (นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน(นโยบายและแผน) 
สวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 2122-4 
โทรสาร. 0-2243-2230 



มาตรฐานหอพัก 

188 ภาคผนวก  ข 

 
 
 

ที่ มท 0810.2 /ว 9737  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300 

 21 ตุลาคม 2547 

เร่ือง  การเฝาระวังการลักลอบคายาเสพติด 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย สําเนาหนังสือ ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 
  ดวน ที่ ศตส.มท. / ว 273 ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 

 ดวย ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) แจงวา
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ ดูแล และเฝาระวัง
ผูเชาและผูพักอาศัยในที่พักอาศัยประเภทตองเชาไวช่ัวคราว เชน คอนโดนิเนียม และหอพักบริเวณ
ชานเมือง ซ่ึงพบวาเปนแหลงพักยาเสพติดเพื่อรอการจําหนาย ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการลักลอบคา
ยาเสพติดได รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงขอใหจังหวัดขอความรวมมือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพิจารณาดําเนินการเพื่อสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดในเขตพื้นที่ ดังนี้ 
 1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตรวจตรา 
สอดสอง การขออนุญาตใหมีการกอสรางหรือดัดแปลงหรือใชอาคารเปนหอพัก อาคารชุด หรือ
เกสเฮาสที่อยูในเขตพื้นที่ เพื่อขยายผลไปสูการปองปรามและการหาเบาะแส กรณีผูเชาหรือผูพักอาศัย
ในสถานที่ดังกลาว อาจมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 

         /2. ในกรณีที…่ 
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 2. ในกรณีที่จําเปนตองเขาไปในอาคาร เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหเจาพนักงานทองถ่ินใชอํานาจตามมาตรา 48 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เขาไปตรวจระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก 
เพื่อสอบถามขอเท็จจริง หรือเจาพนักงานทองถ่ินอาจใชอํานาจตามมาตรา 44 (2) แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เขาไปตรวจสอบ หรือควบคุมใหเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน 
หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกได 
 3. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รณรงคประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชน
รวมกันสอดสอง และแจงเบาะแสแกทางราชการ หากพบวามีการใชหอพัก อาคารชุด หรือเกสเฮาส
เปนสถานที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 ธวัชชัย ฟกอังกูร 

 (นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
สวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โทร / โทรสาร 0-2241-9000 ตอ 2122 
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ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4 /ว.393  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  ถนนราชสีมา กทม. 10300  

 3 มีนาคม 2549 

เร่ือง  การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. ตัวอยางรางเทศบัญญัติ / ขอบัญญัติเมืองพัทยา/ขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล 

2. แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสรางใหม 
3. แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสรางอยูเดิม 
4. แบบรายงานการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร 

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยการเรงรัดการควบคุมมลพิษ
จากน้ําเสีย ซ่ึงใหความสําคัญกับการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชน และเปนการ
ชวยลดปริมาณน้ําเสีย และเปนการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีขึ้น นั้น 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลว เห็นวาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียใน
อาคารและครัวเรือนเปนการแกไขปญหาที่ตนทางและเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหาคุณภาพ
ของน้ํา ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่เปน
หนวยงานหลักในการกําจัดขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย ดังนั้นจึงขอใหจังหวัดแจงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการบําบัดน้ําเสียในอาคารและครัวเรือน ดังนี้ 

 

 

/1. กรณีอาคาร... 
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 1. กรณีอาคารและสิ่งปลูกสรางใหม 
  1.1 ขอความรวมมือใหเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา 
พิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน เพื่อบังคับใชกับอาคารที่จะปลูกสรางขึ้นใหม โดยเฉพาะอาคาร
ปลูกสรางที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลงระบายน้ํา โดยกําหนดใหติดตั้งบอดักไขมัน
ตามตัวอยางเทศบัญญัติและขอบัญญัติทองถ่ิน ดังรายละเอียดสิ่งที่สงมาดวย  1 โดยขอให
ดําเนินการจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2549 
  1.2 ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชน
เขาใจเกี่ยวกับความจําเปนในการติดตั้งบอดักไขมันและการกําหนดคุณลักษณะของบอดักไขมัน 
ตลอดจนใหความรูความเขาใจในการติดตั้งดูแลรักษาบอดักไขมันและการเก็บขนจากบอไปกําจัด 
โดยประชาสัมพันธทั้งกอนและหลังการประกาศขอบัญญัติทองถ่ิน รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 2 
 2. กรณีอาคารและสิ่งปลูกสรางที่มีอยูเดิมกอนที่จะมีการประกาศใชขอบัญญัติทองถ่ิน
ตามขอ 1 
  เนื่องจากกอนการประกาศใชขอบัญญัติทองถ่ิน อาคารสิ่งปลูกสรางที่มีอยูเดิมไมมี 
ขอกําหนดทางกฎหมายใหมีการติดตั้งบอดักไขมัน จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอความ
รวมมือจากเจาของอาคารและสิ่งปลูกสรางไดสมัครใจในการติดตั้งบอดักไขมันเพื่อใชในการ
จัดการระบบน้ําเสียในอาคารอยางเปนระบบ ทั้งในอาคารที่กอสรางใหมและอาคารเกาภายในเขต
ทองถ่ินเดียวกัน ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการรณรงคและการดําเนินการตาม
แนวทางที่เหมาะสม ดังนี้ 

- จัดประชุมประชาคม เพื่อสรางความรูความเขาใจถึงปญหาน้ําเสียที่จะเกิดจาก
อาคารและสิ่งปลูกสราง 

- สรางแรงจูงใจใหแกเจาของอาคารและสิ่งปลูกสรางไดติดตั้งบอดักไขมัน เชน 
การลดภาษีโรงเรือน เปนตน 

- สํารวจขอมูลและขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
บานเรือนที่มีความประสงคจะติดตั้งบอดักไขมัน 

- จัดตั้งกองทุนบอดักไขมัน เพื่อใหการชวยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการ
สรางและติดตั้งบอดักไขมัน 

/-กําหนด...
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- กําหนดเปาหมายโครงการตนแบบเพื่อชักจูงในการดําเนินการติดตั้งบอดัก
ไขมัน เชน 
   - โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกโรงเรียน 
   - รานอาหารโดยพิจารณาจากขนาดพื้นที่ 
   - หอพักโดยพิจารณาจากจํานวนหองพักตามความเหมาะสม 
   - กําหนดหลักเกณฑในการสนับสนุนการติดตั้งบอดักไขมัน เชน 
   - องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูติดตั้งบอดักไขมันใหโดยเจาของอาคาร
บานเรือนซื้อผลิตภัณฑบอดักไขมันสําเร็จรูปเอง 
   - องคกรปกครองสวนทองถ่ินออกคาวัสดุอุปกรณบอดักไขมันครึ่งหนึ่งและ
เจาของอาคารบานเรือนออกคาวัสดุอุปกรณบอดักไขมันอีกครึ่งหนึ่ง 
   - องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการกอสรางติดตั้งบอดักไขมันใหกับ
อาคารบานเรือนและเจาของอาคารบานเรือนผอนชําระเงินคาใชจายบอดักไขมัน เปนงวด ๆ จนครบ 
   - องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันใหโดยไมเก็บ
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

- จัดตั้งศูนยการผลิตและติดตั้งบอดักไขมัน 
- ตั้งงบประมาณรายจายไวในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางหรือโอน

งบประมาณรายจายประจําปรายการที่ยังไมมีความจําเปนตองใชจายหรือเหลือจาย เพื่อดําเนิน
โครงการหนึ่งอาคารบานเรือนหนึ่งบอดักไขมันหรืออาจใชจายจากเงินสะสม รายละเอียดสิ่งที่         
สงมาดวย 3 
 3. การดําเนินการในระดับจังหวัด 
  ใหจังหวัดไดมอบหมายใหสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พิจารณาใหการสนับสนุน ดังนี้ 

1) จัดประชุมชี้แจงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความรูความเขาใจ
ในการติดตั้งบอดักไขมัน เพื่อเผยแพรใหแกประชาชนทราบ 

2) จัดหาแบบบอดักไขมันที่ไดมาตรฐานและราคาถูก เผยแพรใหแกประชาชน 
ผูสนใจพรอมแนะนําวิธีการติดตั้งบอดักไขมัน 

/3) จัดหา...
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3) จัดหาวิทยากรฝกอบรมวิธีการติดตั้งบอดักไขมันใหแกเจาของอาคารบานเรือน
และสิ่งปลูกสรางที่จะประสงคติดตั้งบอดักไขมัน เปนตน 
 4. การติดตามและประเมินผล 
  กําหนดระบบวิธีการติดตามและประเมินผลโดยมอบหมายใหทองถ่ินจังหวัดเปน
เจาของเรื่อง 
 5. การรายงาน 
  ใหจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแบบ 
รายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบทุกวันที่ 25 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 
2549 พรอมสําเนาเทศบัญญัติและขอบัญญัติทองถ่ิน รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 4 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

 ธวัชชัย ฟกอังกูร 

 (นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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