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 วิทยานิพนธฉบับนี้ไมอาจสําเร็จลุลวงไปได หากไมไดรับความกรุณาและความ
อนุเคราะหอยางดียิ่งของทาน รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ที่ไดกรุณาสละเวลารับเปน
อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตลอดทั้งใหคําแนะนํา ช้ีแนะแนวทางอันเปนคุณประโยชน และยัง
สละเวลาในการตรวจแกไขงานเพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณถูกตองผูเขียนจึงขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทาน ศาสตราจารย ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ ผูอํานวยการ
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร ที่ไดกรุณาสละเวลารับเปนประธานสอบวิทยานิพนธ กบัทาน
รองศาสตราจารย ดร.กัลยา ตัณสิริ และทานอาจารยธีรวัฒน จันทรสมบูรณ ที่ไดสละเวลาอันมีคา 
รับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ทั้งใหคําแนะนํา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนทําให
วิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณและสําเร็จลุลวงลงไดดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูง พันตํารวจโท วรพล พรหมธนะ และ นางพรพรรณ 
พรหมธนะ บิดามารดาของผูเขียน คุณยาสําอาง ศรีเสริมโภค ครอบครัวแสงเทียน ครอบครัวปญญา
ยอง ครอบครัวชัยธนารมย สําหรับส่ิงดีๆ และโอกาสในทุกๆ ดานที่มอบใหผูเขียนดวยความรัก 
โดยเฉพาะการดานการศึกษา  รวมทั้งคอยเปนกําลังใจที่สําคัญยิ่งแกผูเขียนตลอดมา 
 ขอขอบคุณและขอบใจ พี่ๆ เพื่อนๆ นักศึกษา รุน 49 โดยเฉพาะ พี่ปาลม พี่แกม พี่ผ้ึง 
พี่ตั้ม พี่จุบแจง พี่เต พี่จุก พี่เปา นัท นิว โอต ใบเตย และเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาทุกทาน ที่ไดใหความ
ชวยเหลือในดานตางๆ และน้ําใจที่มีใหเสมอมา  
 สุดทาย ขอไวอาลัยแดผูจากไปในเหตุการณเพลิงไหมซานติกาผับ คืนวันที่ 31 ธันวาคม 
2551  
 อนึ่ง หากวิทยานิพนธฉบับนี้พอจะมีคุณคาและประโยชนตอการศึกษาหรือในทาง
ปฏิบัติอยูบาง ผูเขียนขออุทิศใหแกบิดามารดา ครูบาอาจารย ผูมีพระคุณทุกทาน ตลอดจนผูแตง
หนังสือตําราทุกทานที่ผูเขียนใชอางอิงในวิทยานิพนธฉบับนี้ หากมีความผิดพลาดและขอบกพรอง
ใดๆ ผูเขียนขอนอมรับไวแตผูเดียว 
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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงปญหามาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานบริการ :  
ศึกษากรณีสถานบริการที่จําหนายเหลา ซ่ึงปญหาดังกลาวมีประเด็นที่นาศึกษาเนื่องจากปจจุบันการ
พัฒนาประเทศมีความเจริญกาวหนา สังคมเมืองมีการขยายตัวอยางรวดเร็วมีการกอสรางอาคารมาก
ขึ้นโดยเฉพาะอาคารสถานบริการโดยเฉพาะธุรกิจสถานบริการที่จําหนายเหลา นั้นมีการเปดขึ้นเปน
จํานวนมากตามกระแสวัฒนธรรมโลกตะวันตก ซ่ึงนับวันจะยิ่งมีรูปแบบซับซอนมากยิ่งขึ้นในการ
หลบเลี่ยงการตรวจสอบหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะสถานบริการที่จําหนายเหลาขนาด
เล็ก ผับแอนดเรสเตอรองท ดิสโกเทค มักพบวาผูประกอบกิจการ พนักงานเจาหนาที่ ประชาชน
ผูใชบริการสถานบริการ  ตางใหความสําคัญตอเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินนอยมาก  
ทั้งที่อาคารดังกลาวมักจะมีการดัดแปลงหรือตอเติมอาคาร สงผลตอความปลอดภัยปลอดภัยของ
ประชาชนหรือผูบริโภคที่ใชบริการ 
   จากการศึกษาพบวา อาคารสถานบริการที่จําหนายเหลายังไมมีกฎหมายที่ เปน 
ลักษณะเฉพาะสําหรับสถานบริการที่จําหนายเหลาแตละประเภทโดยตรง ทําใหขอกฎหมาย 
ไมสามารถควบคุมสถานบริการที่จําหนายเหลาไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนชองโหวให 
ผูประกอบกิจการใชเปนเครื่องมือเอารัดเอาเปรียบประชาชน นอกจากนั้นยังเห็นวาความหมายหรือ
การใหคํานิยามที่ขาดความชัดเจนของสถานบริการ สถานบันเทิง หรือโรงมหรสพซ่ึงสรางความ
สับสนตอการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนและพนักงานเจาหนาที่ปญหากฎหมายดานความ
ปลอดภัยตางๆ และปญหาในการชดใชคาเสียหายหรือเยียวยาความเสียอันเกิดขึ้นกับผูใชบริการ 
หรือผูบริโภค รวมถึงศึกษาเทียบเคียงกับการเกิดเหตุเพลิงไหมที่ซานติกาผับ เพื่อหาแนวทางแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารสถานบริการ เพื่อเปนหลักเกณฑในการคุมครองความ
ปลอดภัยของประชาชน หรือ ผูบริโภคในการใชบริการสถานบริการ 
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 ผู เขียนไดเสนอแนะแนวทางใหมีการแกไขคํานิยามของกฎหมายสถานบริการ 
ที่จําหนายเหลา เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไมเกิดปญหาในการบังคับใชหรือปฏิบัติตาม 
ของประชาชนและเจาหนาที่ การปรับปรุงแกไขปญหาดานตัวพนักงานเจาหนาที่ในการควบคุม
ตรวจสอบอาคารสถานบริการในการกอสราง ตอเติม ดัดแปลง อาคารสถานบริการ การกําหนด
หนวยงานหลักในการขออนุญาตตั้งสถานบริการที่จําหนายเหลา หรือ การตอเติมดัดแปลง 
สถานบริการที่จําหนายเหลา เพื่อปองกันความซ้ําซอนอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐ และ
ปญหาความเหมาะสมของโทษปรับ นั้นเห็นควรนําโทษปรับตามวันและรายได (Day Fine) มาใช
แทนแบบเดิม สวนปญหากฎหมายเรื่องความปลอดภัยนั้นเสนอใหออกกฎกระทรวงเรื่องความ
ปลอดภัยของอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา เพื่อใหเปนอาคารควบคุมพิเศษในเรื่องความ
ปลอดภัยและกําหนดใหสํานักงานคุมครองผูบริโภคเขามามีสวนรวมมากขึ้นโดยเพิ่มอํานาจ
คณะกรรมการผูบริโภคเขาตรวจสอบการบริการตางๆ และมีอํานาจในการสั่งหามการบริการที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภค เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ปญหาสุดทาย การฟองรอง
ดําเนินคดีฟองรองทางแพง ผูใชบริการอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา ผูที่ไดรับความเสียหาย
นั้นมักจะมีจํานวนมากและสถานภาพทางดานเศรษฐกิจแตกตางกันออกไป ดังนั้นจึงเสนอ 
แกไขพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 โดยนําเอาการดําเนินคดีแบบกลุม (Class 
Action) มาใช  ทั้งเห็นควรนําเอาหลักคาเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damage)  เพื่อเปนการ
เพิ่มโทษ  กรณีที่ศาลใชดุลพินิจในการกําหนดคาเสียหายในการพิจารณาคดีเพื่อลงโทษจําเลยให
หนักขึ้นโดยเฉพาะผูประกอบธุรกิจที่ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรืออาจรูถึงวาอาจเกิดความ
เสียหายแตไมดําเนินการใดๆ ตามสมควรเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
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ABSTRACT 
 

 This thesis is aimed at studying legal measures concerning safety on building 
establishments: a case study on the entertainment Place (Pub) selling alcohol which causes a 
problem that is interesting to keep an eye on.  Due to the rapid growth of the urban life and the 
development of the country, and the influence from the western culture, there are many buildings 
settled in town in order to create the entertainment Place (Pub) that sell alcohol there. These 
entertainment Place (Pub) get the trick to evade the measurement from the government officer by 
their experiences. Especially, we always find that the owner of the establishment and the staff and 
even the customers in the public house, pub & restaurant, and disco tech give less important in 
their lives and properties safety, while the entertainment Place (Pub)  always be in adjustment 
which has an effect to the safety measurement function. 
 According to the study, we found that there’s not any specific law for the 
entertainment place (Pub) which directly sell alcohol. This can undermine the power of the law to 
entertainment Place (Pub) which makes turn for the shop runner to exploit the customers. 
Furthermore, we found that the entertainment Place (Pub) definitions or rules are unclear, and 
confuse the people and the security officer to follow. Moreover, it causes a problem of the 
indemnification or cures the damage which occurs with people or the customers.  The thesis will 
be studied together with the case of Santika Pub which was burnt in order to find a way to adjust 
the law involving with the entertainment Place (Pub). The safety measure for this will be a 
measure to protect the people or entertainment Place (Pub)’s customers. 
 The writer has recommended ways to adjust the law definition in the entertainment 
Place (Pub) which vends alcohol in order to make the law to be more vivid and easy to follow by 
the people and the officers. Besides, there will be an adjustment in the part of the building 
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inspectors during an instruction, the determination of the main organization that can make an 
allowance for permission to run the alcohol business, and the adjustment or modifying the 
building in order to avoid the redundant in the government officer’s responsibility. More, the 
writer recommended in the thesis that the fine should be a day fine instead of the old way.  
Anyway, it should have ministerial regulations which are about the safety in the establishment 
buildings to reduce the problem of the safety law, and to mark those building to be the special 
place to be secured.  At the same time, the Office of The Consumer Protection Board should have 
a role much more than before by giving the power to the officer to check the all services and stop 
any service which may harm the consumer. The last problem is that the Litigation for the Civil 
Court is hard to do. There are may be impractical for the victims because of the different 

circumstances of the victims. Due to this problem, we should adjust the customer protection 
act 2008 by using class action method in judgment.  Moreover, we should add the Punitive 
Damage into the process of the punishment in order to make the penalty be tougher especially 
with the business runner who commits a gross negligence or who may know that the act will 
cause the damage but is still negligent. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันประเทศไทยไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวง 10 ปที่ผานมานี้ 
ส่ือโทรทัศน  อินเทอรเนต ระบบการคาเสรีหรือระบบทุนนิยม เขามามีอิทธิพลตอการใชชีวิตของ
คนในสังคมเปนอยางมากโดยเฉพาะสังคมเมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานคร  อีกทั้งปจจุบันเปนโลก
ของขอมูลขาวสารแตละประเทศตางรับเอาวัฒนธรรมของอีกประเทศไดเพียงปลายนิ้วสัมผัส 
จึงไมใชเร่ืองยากในการรับเอาวัฒนธรรมตางชาติเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนใน
ประเทศ เชน การแตงกาย การนิยมรับประทานอาหารตางชาติ หรือ รานอาหารที่มีการแสดงดนตรี 
สถานบริการที่จําหนายเหลา (Pub) หรือผับแอนด เรสเตอรองท  (Pub & Restaurant)  ดิสโกเทค 
(Discotech) การชมภาพยนตร คอนเสิรต (Concert) ละครเวที  เปนตน  เหลานี้ลวนเปนการธุรกิจ
บริการที่ไดรับเอาวัฒนธรรมมาจากตางประเทศทั้งสิ้น โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และอีก
หลายประเทศในทวีปยุโรป 
 ประกอบกับเดิมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ตอมาจนถึง
รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 ไดใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชน เพื่อเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนภายในประเทศในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก หรือการประกอบกิจการอาชีพ 
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ในประเทศไทยไดมีสถานบริการตั้งแตอดีตจนมาเมื่อ พ.ศ. 
2509 ไดมีพระราชบัญญัติสถานบริการ เขามาเปนหลักเกณฑวาสถานบริการที่หวังประโยชนทาง
การคา มีแบบใดบาง มีหลักเกณฑในการขออนุญาตอยางไร คุณสมบัติของผูขออนุญาตเปดสถาน
บริการ โทษ และอัตราคาธรรมเนียมการขออนุญาต เพื่อกําหนดหลักเกณฑตางๆ  
 ธุรกิจสถานบริการในปจจุบันไดความนิยม และปรับเปลี่ยนไปอยางมากหากเทียบกับ
ในอดีต ถือเปนแหลงเงินแหลงทองของผูประกอบการสถานบริการ ผลกําไร หรือ คาตอบแทนสูง
คุมคากับการลงทุน อยางเชน เครื่องดื่มที่ใชในการผสมกับแอลกอฮอล ราคาขวดละ 10 บาท    
(Mixer) แตขายใหแกผูใชบริการ ในราคา 50-80 บาท หรือ เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลแบบออนๆ 
มีสีสันสวยงามสําหรับผูหญิง ค็อกเทล (Cocktail ) ราคา แกวละ 200- 400 บาท หรือ สถานบริการ 
ที่มีนักรอง นักเตนสาวๆ หนาตาดีมาคอยดูแลคอยเอาใจผูใชบริการ อันเปนวิธีการดึงดูดผูใชบริการ 
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ซ่ึงบุคคลผูใชบริการสถานบริการซึ่งเปนกลุมเปาหมาย (Target Group) ไดแก กลุมวัยรุน นักเรียน
นักศึกษา คนทํางาน  นักทองราตรี เปนตน 
 จากสวนตางผลกําไรนั้นถือเปนคาบริการมากกวาคาของสินคาซึ่งผลกําไรเกินรอย
เปอรเซ็นต  ทําใหมีผูสนใจหันเขามาประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลากันมากขึ้นจากเดิม 
ผูประกอบการธุรกิจสถานบริการที่จําหนายเหลา เปนผูหวังประโยชนทางการคาเปนปกติแลวยังมี
กลุมบุคคลที่มีช่ือเสียงในทางสังคม  มีฐานะทางการเงินดี  เปนที่รูจักของคนทั่วไปอยาง นักธุรกิจ 
ดารา นักแสดงเปนเจาของหรือหุนสวนสถานบริการ  เมื่อธุรกิจสถานบริการที่จําหนายเหลามีการ
แขงขันสูงจึงตองมีการลงทุนมากในการตกแตงอาคารสถานบริการใหดู ทันสมัยอยูเสมอ มีการนํา
การตลาดเขามาชวยในการประกอบธุรกิจสถานบริการ เชน การเปดตัวรานเมื่อปรับปรุงใหม  การ
จัดแคมเปญตางๆ  มีการโฆษณาผานสื่อหลายประเภทเพื่อดึงดูดใหคนเขามาใชบริการ และมีความ
แตกตางจากสถานบริการอื่นๆ  การลงทุนดังกลาวเปนคาใชจายจํานวนคอนขางสูง ทั้งตองมีการ
ตกแตงสถานบริการใหมอยูเสมอๆ  ผูประกอบการสถานบริการที่จําหนายเหลาจึงเลือกที่จะใชวัสดุ
ในการตกแตงสถานบริการที่ดอยคุณภาพ ไมทนตอความรอนติดไฟงาย เมื่อเกิดเพลิงไหมแลว 
เกิดเปนสารพิษอันเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ ระบบไฟฟาภายในสถานบริการไมได
มาตรฐาน หรือ ไมใชวัสดุที่ดูดซับเสียงภายในเพื่อปองกันเสียงดังไปรบกวนบริเวณใกลเคียง  การ
ดัดแปลงอาคารผิดไปจากแบบ และไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดในเรื่องความปลอดภัยของ
สถานบริการที่จําหนายเหลา ทั้งที่เปนสถานที่ๆคนอยูรวมกันภายในนั้นจํานวนมาก 
 ความปลอดภัยของสถานบริการที่จําหนายเหลา อาจแบงได ดังนี้  ความปลอดภัยดาน
วัสดุอุปกรณ โครงสรางหรือตกแตงภายในอาคารตองทนตอความรอน ไมติดไฟงาย ไมเปนสารพิษ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม  ดูดซับเสียงเพื่อไมไปรบกวนบริเวณใกลเคียงและตรวจสอบใหใชการได 
อยูเสมอ 
 ความปลอดภัยดานการจัดพื้นที่ภายในสถานบริการที่จําหนายเหลา เพื่อความปลอดภัย
ของผูใชบริการ เชน  หัวจายน้ํา สปริงเกลอร ( Sprinklers ) ทางหนีไฟ  ไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุตางๆ 
การจัดที่นั่งตองหางจากทางเดินหลักตามที่กฎหมายกําหนด  อุปกรณดับเพลิง อุปกรณประถม
พยาบาลเบื้องตน  จํานวนพื้นที่สถานบริการที่จําหนายเหลากับการรองรับผูใชบริการ เชนในพื้นที่
องตัวอาคารสถานบริการ 100% แบงออกเปน 40%  คือสวนของพนักงาน โรงครัว  แคชเชียร และ 
อีก 60%  เปนสวนพื้นที่สถานบริการจริงๆ หลักการคํานวนพื้นที่ของบุคคลที่สามารถเขาไปใน
สถานบริการนั้นโดยเฉลี่ย หนึ่งคนตอพ้ืนที่หนึ่งตารางเมตร และตองคํานวณจากพื้นที่ในสวน 60%  
เปนสวนที่ใชเปนสถานบริการที่จําหนายเหลาไมใช คํานวณจาก 100%  ของพื้นที่ทั้งหมด 
 ดานมาตรการความปลอดภัยอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาที่มีการขออนุญาต
กอสราง การปรับปรุง ตอเติมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอโดยไมมีการขออนุญาตสํานักงานเขตทองที่  การ
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ใหความรูแกพนักงานภายในสถานบริการที่จําหนายเหลา กรณีเกิดเหตุการณคับขันเพื่อระงับ
เหตุการณเบื้องตน หรือ การซอมหนีไฟเพื่อปองกันเหตุเพลิงไหม เจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย
ตองมีการตรวจอาคารในเรื่องความปลอดภัยอยูเสมอ ไมปลอยปละละเลย ลูบหนาปะจมูก หรือมี
ผลประโยชนทับซอน กรณีดังที่กลาวขางตนเห็นไดชัด กับกรณีสถานบริการ ซันติกา ผับ (Zantika 
Pub) ในเหตุการณคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2551 คาบเกี่ยววันที่ 1 มกราคม 2552 เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต
จํานวน 63 คน และบาดเจ็บจํานวน 212 คน สาเหตุเกิดจากเมื่อเกิดเพลิงไหมภายในอาคารสถาน
บริการนั้นเพราะไมมีมาตรการความปลอดภัย เชน  ไมมีทางหนีไฟ ประตูทางออกฉุกเฉิน วัสดุ
ภายในการตกแตงเปนตัวเรงใหเพลิงแรงมากขึ้น ไมมีไฟฉุกเฉินภายในอาคาร หากไฟฟาภายในดับ
คนภายในไมสามารถมองเห็นภายในหรือทางออก และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินผูคนมักกรูกันไปที่ประตู
ทางออกจึงเหยียบกันตาย สวนผูที่รอดชีวิตออกมาไดก็ตองรักษาบาดแผลอันเกิดจากไฟคลอก 
รวมทั้งระบบทางเดินหายใจไดรับควันไฟหรือควันพิษอันเปนวัสดุที่ตกแตงอาคารสถานที่นั้น 
 เหตุการณดังกลาวแสดงใหเห็นความบกพรอง  ความไมสมบูรณครบถวนของ 
ผูประกอบกิจการ ความเห็นแกประโยชนทางธุรกิจมากวาความปลอดภัยของคนจํานวนมาก 
ภายในนั้น และการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารสถานบริการไมจริงจังโดยเจาหนาที่ของรัฐเปน 
ผูตรวจสอบหรือคอยควบคุมดูแล  ทั้งที่อาคารสถานบริการดังกลาวตั้งอยูกลางใจเมืองยานธุรกิจ   
เหตุการณเพลิงไหมคร้ังนี้มีการรายงานขาวไปทั่วโลกอันเกิดแงลบตอประเทศ  ทั้งที่เคยเหตุการณ
เชนนี้มาแลวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เดอะสเตชันไนตคลับ (The Station night club) เกิดขึ้นใน 
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2546 (ค.ศ.2003) เปนเหตุการณเพลิงไหมสถานบันเทิงครั้งประวัติศาสตรของ
อเมริกา เพราะมีผูเสียชีวิตมากถึง 100 คน ไดรับบาดเจ็บมากกวา 200 คน โดย 96 คน เสียชีวิตในที่
เกิดเหตุ อีก 4 คน เสียชีวิตในโรงพยาบาลและในประเทศไทยก็เคยเกิดเหตุการณแบบนี้แลวใน
โรงแรมแถวหาดจอมเทียน  แตก็ยังมาเกิดซ้ําขึ้นอีกในคราวนี้  จึงเห็นควรนําปญหากฎหมายควบคุม
อาคารสถานบริการมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหเขากับสถานบริการที่เกิดมากขึ้นในปจจุบันและสภาพ
สังคม 
 ปญหาทางกฎหมายประเด็นแรก พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 นั้นในตัว
พระราชบัญญัติเองไมไดกําหนดหลักเกณฑ เรื่องความปลอดภัยของสถานบริการวาตองมี
หลักเกณฑอยางใดเรื่องระบบความปลอดภัย และมาตรการปองกันเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือจํานวนที่
แนนอนในการรับรองผูใชบริการ ระยะหางของสิ่งของ หรือสวนตางภายในและภายนอกของสถาน
บริการ  จึงตองไปใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบกับกฎกระทรวงวาดวยการ
ใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตรา
คาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550 รวมถึง
ประกาศจากกระทรวงสาธารณะสุข และ คําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข ทําใหผูที่จะประกอบ
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กิจการสถานบริการ ไมอาจทราบถึงขอกฎหมายที่กระจัดกระจายหลายฉบับในการบังคับใชได
ถูกตองครบถวนอันใหเกิดผลในทางปฏิบัติอันมีผลโดยตรงตอหนวยงานของรัฐ  ผูประกอบการ
กิจการสถานบริการที่จําหนายเหลา หรือประชาชนโดยทั่วไป 
 การที่อํานาจหนาที่ในการขออนุญาตกอสรางอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา ตอเติม 
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอาคาร โดยปกติธุรกิจประเภทนี้มักมีการปรับปรุงอยูเสมอๆ จึงตองมี 
การขออนุญาตสํานักงานเขตทองที่ สํานักงานโยธา กระทรวงสาธารณะสุข  สถานีตํารวจทองที่ 
กระบวนการกับขั้นตอนการขออนุญาตไดแยกไปไหนหลายสวนราชการยุงยากแกการประกอบ
ธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ขั้นตอนการดําเนินการลาชาผูประกอบธุรกิจสถานบริการที่จําหนายเหลา 
จึงไมขออนุญาตกอสรางเปนอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาแตขอเพียงเปนอาคารที่อยูอาศัย
หรือขอเปดเปนเพียงรานอาหาร ซ่ึงทําใหไมอยูในบังคับพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
หรือ กรณีดัดแปลง ปรับปรุง มักทําไปโดยไมขออนุญาต พอถูกตรวจสอบพบวากระทําผิดตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร จึงคอยมาขออนุญาตภายหลังโดยยินดีที่จะเสียคาปรับ เปนการเขามา
เกี่ยวของดวยกันในหลายหนวยงาน ประกอบกับเจาหนาที่ของรัฐละเลยไมเขาตรวจสอบอาคาร
สถานบริการที่จําหนายเหลาในเรื่องความปลอดภัย อันเปนอาคารที่มีผูคนเขาไปอยูรวมกันจํานวน
มาก และ มักพบวามีเจาหนาที่ของรัฐมีสวนเกี่ยวของอยูดวยเสมอๆ 
 ประเด็นที่สองในสวนของโทษปรับอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลานั้น จํานวน
คาปรับหากกรณีไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  มาตรา 65,65 ทวิ โทษปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท และ หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท   โทษ
ดังกลาวหากเทียบกับรายไดตอวันของสถานบริการอันเปนที่นิยมของนักเที่ยวถือวานอยมากเมื่อ
เทียบกับรายไดที่ไดรับในแตละคืน   การปรับจึงไมกระทบกระเทือนตอสภาพทางการเงินของ
สถานบริการดังกลาว  โทษปรับจึงเปนหมันไมสามารถลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายได  จะเปน
ลงโทษผูทําผิดกฎหมายไดเฉพาะรายเล็กๆเทานั้น   เปนการเกิดสองมาตรฐานในการใชกฎหมาย
เพราะจะเปนโทษเฉพาะธุรกิจที่ไมคอยมีรายไดหรือรายไดนอย ปญหาดังกลาวถือวาไมเปนการ
สงเสริมผูประกอบการธุรกิจสถานบริการอันขัดตอนโยบายของรัฐ  แตกลับเปนการสนับสนุนใหมี
การใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐ หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวก กฎหมาย 
ไมสามารถบังคับไดอยางแทจริง กอใหเกิดชองทางทํามาหากินของผูเกี่ยวของอันเปนจะปญหา
ตอไปในระดับชาติ 
 ประเด็นที่สาม พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 ไมไดกําหนดหลักเกณฑเร่ืองความรับผิดของผูประกอบกิจการสถานบริการ หรือ
เจาของอาคารสถานบริการ กรณีเมื่อเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน เสรีภาพ
ภายในสถานที่นั้น  ไมวาจะเกิดจากอุบัติเหตุภายในสถานบริการ  โครงสรางไมมั่นคงแข็งแรง วัสดุ
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ส่ิงของตกหลนพังทลาย เหตุเพลิงไหม แผนดินไหว หรือภัยสาธารณะตางๆอันเกิดภายในสถาน
บริการ เปนตน  เห็นไดชัดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม  ซันติกา ผับ ( Zantika Pub)  ในเหตุการณคืนวันที่ 
31 ธันวาคม 2551 คาบเกี่ยววันที่ 1 มกราคม 2552  ผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลา
ชดเชยความเสียหายใหแกผูเสียหาย โดยผูรับบาดเจ็บเพียงรายละ 10,000 บาท และ ผูเสียชีวิตรายละ 
20,000 บาท เทานั้น ผูที่เขาไปในใชบริการไดรับอันตรายแกรางกาย เปนแผลพุพอง บางรายยังไม
สามารออกจากโรงพยาบาลได หรือ เสียชีวิต  และ ตองมารับภาระคารักษาบางรายคารักษาเปน
จํานวนหลายแสนบาทซึ่งแพทยไดกลาวถึงผูที่ไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณดังกลาววาแมบาดแผลจะ
หายเหลือเพียงรอยแผลเปนติดตัว  แตผลจากการที่ไดรับสารผิดจากควันไฟจํานวนมากนั้นกระทบ
ตอระบบทางเดินหายใจภายในรางกายอาจสงผลตอการใชชีวิตในอนาคตอยางแนนอนไมมากก็นอย  
ซ่ึงผูไดรับความเสียหายสวนใหญเลือกที่จะรับเงินจํานวนนั้นแมจะไมพอกับคารักษาที่ตองเสียไป
จริง แตก็เพราะไมอยากยุงยากเสียเวลาในการดําเนินการฟองคดี 
 ความเสียหายดังกลาวยังไมมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อรับรองคุมครองผูไดรับความ
เสียหายจากสถานบริการหรือเยียวยาความเสียหายในการใชบริการหรือเกิดขึ้นในสถานบริการ 
ที่จําหนายเหลา  เพื่อเปนการวางหลักเกณฑตางๆ กรณีเมื่อเกิดเหตุการณภายในอาคารสถานบริการ
ที่จําหนายเหลา ซ่ึงมีผูคนอยูภายในสถานที่นั้นจํานวนมากจึงควรมีมาตรการรองรับ ดังนั้นรัฐ 
เทานั้นที่เปนผูปกปอง และกําหนดหลักเกณฑเพื่อทําใหเกิดความปลอดภัย การที่ผูใชบริการ หรือ 
ผูเสียหายใชสิทธิเรียกรองตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยเพียงอยางเดียวนั้นเห็นไดวายังขาด
ความเหมาะสมกับสภาพปญหาจึงเห็นควรบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครอง รองรับกรณีเกิดความ
เสียหาย และ เยียวยาผูใชสถานบริการขึ้นมาเปนพิเศษ 
 ยังมีขอเท็จจริงอีกจากกรณี ซันติกาผับ (Zantika Pub) เห็นไดวาปจจุบันผูประกอบ
กิจการซึ่งเปนนิติบุคคลจะใชวิธีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยตั้งผูอ่ืน มาเปนกรรมการผูจัดการบริษัท
แทนตัวเองเพื่อรับผิดในกรณีเกิดเหตุการณตางที่เกิดขึ้นเปนความผิด เชน ในการขอกอสรางอาคาร 
ดัดแปลง เปดปดเกินเวลา หรือ กรณีตองรับโทษในทางอาญา จึงเกิดปญหาหากตองการฟองเพื่อ
เรียกรองคาเสียหายจากกรรมการผูมีอํานาจในการจัดการนิติบุคคลนั้นซ่ึงเปนเพียงตัวแทนของ 
ผูประกอบกิจการเทานั้น 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มุงเนนที่จะศึกษา วิเคราะหเพื่อหาแนวทางการปองกันความ
ปลอดภัยและมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับเมื่อเกิดความเสียหาย หรือ ที่ไดรับความเสียหาย
เพราะอยูในสถานที่ดังกลาวนั้น ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และตลอดจนถึงการศึกษากฎหมายควบคุมอาคารสถานบริการใน
ตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางการแกไขเพิ่มเติม บทบัญญัติของกฎหมายสถานบริการตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และพระราช 

บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงประวัติความเปนมา แนวคิด ทฤษฏี และหลักเกณฑการดําเนินการตางๆ ของ

อาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา 
1.2.3 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารสถานบริการ 

ที่จําหนายเหลาของประเทศไทยและกฎหมายควบคุมอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาใน
ตางประเทศ 

1.2.4 เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาทางกฎหมายของปญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของพระราชบัญญัติสถานบริการ 

1.2.5 เพื่อศึกษาคนหามาตรการทางกฎหมายและทางปกครองที่ เหมาะสมในการแกไข 
เพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมสถานบริการที่จําหนายเหลาตอไปในอนาคต 

 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
          ปจจุบันกฎหมายเรื่องความปลอดภัยของอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาหรืออาคาร
ที่มีผูคนอยูรวมกันจํานวนมาก  ยงัไมมีหลักเกณฑกําหนดไวโดยเฉพาะหรือกรณีที่เกิดความเสียหาย
ภายในอาคารสถานที่ดังกลาว ไมวาเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือเหตุสุดวิสัยก็ตาม ยังไมมี
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภัยหรือเพื่อปองกันความปลอดภัย รวมถึงการกําหนด
เปนสถานที่พิเศษ เพื่อความปลอดภัยของผูใชบริการภายในอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา  
หรือที่อยูภายในอาคารสถานบริการดังกลาว  ดังนั้น หากนําหลักเกณฑดังที่กลาวนี้มาปรับปรุง
แกไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522    
นาจะเกิดแนวทางการการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม และทําให 
ผูที่เขาไปใชบริการในอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาไดรับความปลอดภัยและมั่นใจไดมาก
ยิ่งขึ้น 
       
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาถึงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  รวมถึงกฎหมายตางเกี่ยวของ โดยศึกษากฎหมายที่บังคับ
ใชอยูในปจจุบันวาสามารถบังคับใชไดอยางถูกตอง  สงเสริมการประกอบธุรกิจของผูประกอบการ
สถานบริการที่จําหนายเหลา และคุมครองความปลอดภัยของผูที่เขาไปในถานบริการที่จําหนาย
เหลาไดเพียงใด รวมถึงการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น พรอมเสนอแนะแนวทางการแกไข
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ปญหาในแงตัวบทกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายตามแตสภาพของปญหา และใหสอดคลองกับ
การบังคับใชกฎหมายในประเทศโดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกับ 
เร่ืองนี้ 

 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 วิธีการศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  Research)
เปนหลักโดยศึกษาถึงกฎหมายไทย กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา สวิสเซอรแลนด และสิงคโปร 
ในเชิงเปรียบเทียบในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายสถานบริการ การควบคุมอาคารสถานบริการที่
จําหนายเหลา และมาตรการทางกฎหมายอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานบริการที่จําหนาย 
เหลา การรวมถึงเอกสารอื่นๆ เชน หนังสือ ตํารา งานวิจัย บันทึกรายงาน การประชุม รางกฎหมาย 
บทสัมภาษณ บทความที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ นํามาเปรียบเทียบนํามา
ประเมินคา เอกสารจากเนื้อหาสาระ และคุณคาของการศึกษา นํามาวิเคราะห และหาขอสรุป และ
ขอเสนอแนะตอไป 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1 ทําใหทราบถึงสภาพปญหาของพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509 และพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

1.6.2 ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมา แนวคิด ทฤษฏี และหลักเกณฑการดําเนินการตางๆ
ของอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา 

1.6.3 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารสถานบริการ 
ที่จําหนายเหลาของประเทศไทยและกฎหมายควบคุมอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาใน
ตางประเทศ 

1.6.4 ทําใหทราบถึงผลการวิเคราะหปญหาทางกฎหมายของปญหามาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยของพระราชสถานบริการ พ.ศ. 2509 

1.6.5 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายและทางปกครองที่เหมาะสมในการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติของกฎหมายอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาตอไปในอนาคต  
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ประวัติความเปนมา แนวคิด ทฤษฏี และหลกัเกณฑการดําเนินการตางๆ  
ของอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา 

 
 ความบันเทิงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตอันเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยทุกชน
ชาติศาสนา เผาพันธุ เห็นไดดังการประกอบพิธีตางๆ  การแสดงถึงการแสดงความยินดีใหแกกัน 
การแสดงการตอนรับผูมาเยือน หรือ การคลายเครียดจากการทํางาน เร่ิมตนจากการทําพิธีภายในเผา
ของตน  การบูชาไฟ การแสดงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือตอธรรมชาติ ในยุคแรกอาจมีตนกําเนิด
ภายในหมูบาน1 เชน เพลงฉอย อีแซว ลิเก ลําตัด หากเปนชั้นเจาแผนดิน ขุนนาง เชน ขับเสภา โขน 
มหรสพตางในพระราชวังจนเมื่อยุคที่วัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาท สงผลใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงรูปแบบความบันเทิงภายในสังคมก็
เปลี่ยนแปลงไปดวย  จากเดิมเปนธุรกิจที่ไมมีมูลคาเปลี่ยนแปลงเปนธุรกิจบันเทิงเนนการบริการ 
สูการบริการชั้นเลิศ  เพื่อตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนไปตามยุคและสมัย ทั้งความตองการ 
อันหลากหลายสงผลใหสถานบริการที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็วมากเกินไปโดยขาดการมาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุม หรือ การวางแผนเพื่อควบคุมธุรกิจประเภทนี้จึงเกิดปญหาตามมา  เชน  
ปญหาการกําหนดเขตบริเวณ (Zoning) สถานบริการ ความปลอดภัยของสถานบริการ ปญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด  เยาวชน  
 สถานบริการถือเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของทุกสังคมเริ่มตั้งแตในสมันตอนตนกรุง
รัตนโกสินทรประเทศไทยไดมีการติดตอคาขายกับประเทศทางตะวันตกมากขึ้น มีการหลั่งไหลเขา
มาของชาวจีนแผนดินใหญเขามาตั้งรกรากในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในสมัยรัชการที่ 5 
ประเทศไทยไดมีการพัฒนาประเทศใหทันสมัยตามแบบตะวันตกมีการสรางถนน ประปา ไฟฟา 
รถไฟ เปนตน จนมาปรากฏเดนชัดขึ้นก็เมื่อมีการเขามาของทหารอเมริกันเรียกกันสั้นๆ ยุคนั้นวา จี
ไอ ในชวงสงครามเวียดนามที่เกิดขึ้นตั้งแตกอน พ.ศ. 2509 เปนตนมาจนถึงราว พ.ศ. 2519  สงคราม
ที่มีเวียดนามเปนสนามรบประเทศไทยในฐานะพันธมิตรของอเมริกาไดยินยอมใหประเทศเปนที่ตั้ง
ฐานทัพซ่ึงมีอยู 6 แหง และมีทหารอเมริกันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขามาประจําการปละประมาณ 3-7 

                                                 
1  วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, กัญญาภา  อรามรักษ และสมรรถพล  ตาณพันธุ.  (2549).  มาตรการทาง

กฎหมายเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมชุมชนและสถาปตยกรรม.   หนา 3. 
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หมื่นคน  สาเหตุดังกลาวทําใหเกิดธุรกิจบริการประเภท ผับ บาร โดยภายในสถานที่ดังกลาวไดมี
การแสดงดนตรี คูเตนรําหมอนวด เมียเชา และพวกที่ใหการบริการความบันเทิงตางๆ และเปน
ธุรกิจที่เฟองฟูมากในยุคนั้น  
 ในระหวางป2 พ.ศ. 2503 – พ.ศ.2518 เมื่อครั้งยังมีสงครามเวียดนาม ประเทศไทยไดมี
ทหารตางชาติ จํานวนหลายหมื่นคนตอปเขามาอาศัยและพักผอน รัฐบาลไทยสมัยนั้นจึงไดมี
นโยบายสงเสริมธุรกิจสถานบันเทิงเพื่อสนองตอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น 
พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509 เปนกฎหมายสถานบริการฉบับแรกที่ใชบังคับแก
ผูประกอบการและเจาของธุรกิจบันเทิง มาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีสาระสําคัญของคําวา “สถาน
บริการ”  คือ สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการ โดยหวังประโยชนในการคา 
 ในปจจุบันสถานบริการที่จําหนายเหลาเปนธุรกิจที่ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปนสถานที่ใหความบันเทิง เปนแหลงพักผอนหยอนใจซึ่งจัดใหมีอาหาร เครื่องดื่ม การแสดงดนตรี 
มินิคอนเสิรตของศิลปน หรือ การแสดงตางๆ ธุรกิจประเภทนี้มักเปดใหบริการในเวลากลางคืน มี
การจําหนายสุรา  เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล มีกลุมลูกคาหลายประเภทเขาไปใชบริการ สถาน
บริการจึงถูกมองวาเปนธุรกิจสีเทา และกอใหเกิดปญหาสังคมมากมาย เชน ปญหาอาชญากรรม 
ผูมีอิทธิพล ยาเสพติด มั่วสุมทางเพศ ทะเละวิวาท สงเสียงดังเดือดรอนบริเวณใกลเคียง จึงเปน 
ธุรกิจที่ตองมีการควบคุมดูแล จนกระทั่งป พ.ศ. 2509 จึงเริ่มมีกฎหมายควบคุมสถานบริการออกมา
เปนครั้งแรก คือพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 โดยเหตุผลที่ประกาศใช เพื่อความคุม
สถานบริการไมใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงที่ไมเหมาะสม อันกระทบตอกระเทือนตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเปนเหตุใหเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมอัน 
ไมสมควรสรางคานิยมผิดสงผลใหเกิดเปนปญหาสังคมตอไปอีกหลายๆ ดาน 
 กลาวไดวาในอดีตสถานบริการมีเพียงไมกี่ประเภทและจํานวนไมมากดังปจจุบัน  ตอมา
เมื่อโลกมีความเจริญมากขึ้นสถานบริการภายในประเทศ ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากโลกประเทศตะวันตก 
ประกอบกับลักษณะประจําชาติ คือ ชอบสนุกสนาน ร่ืนเริง รับวัฒนธรรมตางๆ ไดงาย อีกทั้งการรุก
คืบทางวัฒนธรรมของโลกตะวันตกเพื่อสรางคานิยมใหเปนแนวทางเดียวกับโลกตะวันตกโดยผาน
ส่ือภาพยนตร  โทรทัศน  การแตงกาย ใชชีวิตประจําวัน ตราบมาจนถึงปจจุบันนี้   ดังนั้น กฎหมาย
สถานบริการจึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการวางหลักเกณฑของสถานบริการของสังคมไทยที่
เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและจําตองปรับเปลี่ยนใหสามารถบังคับใชไดอยางแทจริง 
 

                                                 
2  รวบรวมโดยมูลนิธิเอ็มพาวเวอร.  (2546).  ความเปนมาของพระราชบัญญัติสถานบริการ.  สืบคนเมื่อ 

22 มกราคม 2552, จาก www.thaingo.org/cgi-bin/content2/show.pl?0081.   
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2.1 ความเปนมาและวิวัฒนาการของกฎหมายสถานบริการที่จําหนายเหลา 
 สถานบริการเริ่มตนมาจากสถานที่อาบน้ํา หรือ อบตัว สถานที่ขายอาหาร สุรา น้ําชา 
และสถานที่ ที่จัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิง ทั้งนี้ รวมถึงมีที่พักผอน
หลับนอนและหญิงบําเรอปรนนิบัติดังตอไปนี้ 
 1)  การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการโดยผูขอตองเปนผูที่ไมเคยประพฤติเสื่อม
ศีลธรรมหรือ วิกลจริต หรือ เปนโรคพิษสุราเร้ือรัง ติดยาเสพติด หรือประพฤติผิดทางเพศ มีอายุ 
ไมต่ํากวา 20 ป ฯลฯ 
 2)  ที่ตั้ง สถานบริการตองอยูหางจากชุมชนและสถานที่สําคัญ เชน หางจากโรงเรียน 
วัดสถานที่ราชการ และที่พักอาศัย เปนตน 
 3)  ผูที่เขาทํางาน ตองมีอายุไมต่ํากวา18 ป สวนผูใชบริการตองมีอายุไมต่ํากวา 20 ป 
และหามหญิงที่มิไดทํางาน เขาสถานบริการโดยไมมีชายเขามาดวย 
 4)  การขอใบอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม การยึด พักใชและ เพิกถอนใบอนุญาต 
 5)  บทลงโทษ หากฝาฝน มีโทษ จําคุกตั้งแต ไมเกินหนึ่งเดือนถึงไมเกินหนึ่งป และ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท ถึงปรับไมเกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตอมาไดมีการแกไข
กฎหมายดังกลาวครั้งที่ 1 โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 47 เนื่องจากคณะปฏิวัติไดพิจารณา
เห็นวาสมควรแกไขกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันจํากัดมิใหผูซ่ึงมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณเขาไปใน
สถานบริการ 
 การแกไขกฎหมายครั้งที่ 2 โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521  ดวย
เหตุผลวาเพื่อประโยชนแหงความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีและสวัสดิภาพของประชาชนสมควร
กําหนดใหสถานบริการตามมาตรา 3 (4) แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 เปนสถาน
บริการที่จะตั้งขึ้นไดก็ตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานเชนเดียวกับสถานบริการอื่นในมาตรา
เดียวกัน 
 สําหรับรางพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. … สภาผูแทนราษฎรสมัย พ.ศ. 2531 ได
มีมติเห็นชอบ รางปรับปรุง พระราชบัญญัติสถานบริการ ซ่ึงจัดทําโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรี
แหงชาติ แตกลับใหมีการแกไขเพียงบางมาตรา และเห็นควรใหยึดถือราง ฯ ฉบับดังกลาว เปนหลัก
ในการพิจารณารวมกับราง พระราชบัญญัติสถานบริการ ฉบับอื่น ๆ ตอไป 
 เหตุผลของรางพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. … คือ ในปจจุบัน ธุรกิจบริการได
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีรูปแบบหรือประเภทที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังมีแรงงานที่ทํางาน
อยูในสถานบริการจํานวนหลายแสนคน กฎหมายสถานบริการที่ใชอยูไมสามารถควบคุมไดทั่วถึง
จึงใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายสถานบริการ ฉบับ พ.ศ. 2509 และใหกําหนดนิยามของ "สถาน
บริการ" ขึ้นใหมใหเหมาะสม ใหมีคณะกรรมการควบคุมใหสถานบริการปฏิบัติอยางถูกตองตาม
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กฎหมาย และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยได ตลอดจนมีอํานาจในการ
พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณดวย นอกจากนี้ กําหนดใหมีการจัดทําบัตรสุขภาพของ "ผูบริการ"   กับ  
"ลูกจาง" คนรับใช ในสถานบริการ แทนบัตรประวัติของแตละบุคคล เพิ่มคุณสมบัติและหลักเกณฑ
ของผูขออนุญาต รวมถึงใหผูรับอนุญาตตองจายคาตอบแทน แกผูบริการตามสัดสวนที่เหมาะสมกับ
คาบริการที่เรียกเก็บจาก "ลูกคา" ตลอดจนเพิ่มโทษผูฝาฝนและปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมให
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 ตอมารัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ไดมีการนํา รางพระราชบัญญัติ
สถานบริการฉบับ พ.ศ. 2531 มาใชเปนตนแบบในการพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมายสถาน
บริการ ของรัฐบาลในสมัยนั้น กฎหมายสถานบริการ พ.ศ. 2546 จึงไดเกิดขึ้นเพื่อใหครอบคลุม
ทั่วถึงสถานบริการทุกประเภท และมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ 
  - เพิ่มความหมาย และ คํานิยาม คําวา "ผูบริการ" "ลูกคา" "ผูจัดการ" และ ฯลฯ รวมถึง
มีการระบุคําวา "ลูกจาง" โดยใหมีสถานะตามกฎหมายแรงงานรวมอยูดวย 
 -  ขยายประเภทของสถานบริการใหครอบคลุมสถานบันเทิงแบบใหม เชน ราน 
ขายเหลา (pub) รานอาหารที่มีการแสดงดนตรี รานอาหารที่ขายเหลา (Pub and Restaurant)  
คาราโอเกะ ดิสโกเทค  หญิงอะโกโก (A GO GO GIRLS) บารเบียร นวดแผนโบราณ โชวตลกมายา
กล โดยรวมถึงเครื่องมือ หรืออุปกรณเพื่อการบันเทิงตางๆ เปนตน 
 -  มีการกําหนดระเบียบของสถานบริการ ใหผูรับอนุญาตตองปฏิบัติ เชน การดูแล
สุขภาพของ "ลูกจาง" ใหผูรับอนุญาตจัดใหมีการตรวจสุขภาพ และทําบัตรสุขภาพใหแกลูกจาง 
ทุกคน ใหกําหนดอัตราคาบริการและเวลาเปด-ปดสถานบริการติดไวในที่เปดเผย ใหมีการจาย
คาตอบแทนตามสัดสวนที่ยุติธรรม และใหถือวา "ผูบริการ" คือ "ลูกจาง" ตามกฎหมายคุมครอง
แรงงาน และอายุของผูเขาไปในสถานบริการ ตองไมต่ํากวา 18 ป ฯลฯ และ กรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น 
ทั้งสองฝาย"ผูรับอนุญาต"และ"ผูบริการ" มีสิทธิอุทธรณ ได 
 -  ใหเพิ่มบทลงโทษ ผูฝาฝน โดยใหปรับขั้นต่ําไมเกิน หาพันบาท และสูงสุดไมเกิน 
สองแสนบาท โทษจําคุกตั้งแตไมเกินหกเดือน จนถึงไมเกินสองป และใหมีการลงโทษผูที่ขัดขวาง
รวมถึงพนักงานเจาหนาที่ ที่ไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติใชตามกฎหมายนี้ 
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2546 เนื่องจากปจจุบันธุรกิจบริการ
ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีรูปแบบหรือประเภทที่หลากหลาย นอกจากนั้นยังมีแรงงาน 
ที่ทํางานอยูในสถานบริการจํานวนหลายแสนคน กฎหมายสถานบริการ ที่ใชอยูไมสามารถควบคุม
ไดทั่วถึงจึงใหมีการยกเลิกพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และใหกําหนดนิยามของ 
"สถานบริการ" ขึ้นใหมใหเหมาะสม ใหมีคณะกรรมการควบคุมใหสถานบริการปฏิบัติอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยได ตลอดจนมีอํานาจใน
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การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณดวย นอกจากนี้กําหนดใหมีการจัดทําบัตรสุขภาพของ "ผูบริการ"  
"ลูกจาง" คนรับใช ในสถานบริการแทนบัตรประวัติของแตละบุคคล เพิ่มคุณสมบัติและหลักเกณฑ
ของผูขออนุญาต รวมถึงใหผูรับอนุญาตตองจายคาตอบแทนแกผูบริการตามสัดสวนที่ หมาะสม 
กับคาบริการที่เรียกเก็บจาก "ลูกคา" ตลอดจนเพิ่มโทษผูฝาฝนและปรับปรุงอัตรา คาธรรมเนียมให
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2546 ไดจัดทําขึ้นตามกระบวนการและองคประกอบ
ที่ถูกตองสมบูรณ คณะกรรมาธิการราง ฯ ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชน
ที่ทํางานดานสตรีและเด็ก พนักงานบริการและผูประกอบการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ไดเปดใหมีการประชาพิจารณจากประชาชนทั่วไป โดยจัดขึ้น 5 คร้ังในภาคตางๆ ทั่วประเทศ  
ซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณ และวัตถุประสงคของการปรับปรุงแกไข เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
สังคมที่เปนอยูในปจจุบัน 
 ในระหวางการแกไขกฎหมายสถานบริการ หนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับวันที่ 20 พ.ค
25463 เสนอขาว  กรณีการหามศิลปนตลกเด็กเขาเลนตลกตามคาเฟ  เพราะอาจเขาขายผิด
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ที่หามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เขามาทํางานในรานนั้นซึ่ง
จะตองมีการทําทะเบียนประวัติ พรอมกับสงไปใหสถานีตํารวจทองที่รับทราบดวย สวนกรณีตลก
เด็กจะตองใชวิจารณญาณรวมกัน ระหวางผูประกอบการและเจาหนาที่ตํารวจทองที่ วาจะใหเปน
พนักงานประจําหรือไม หรือหากจะมาทํางานเพียงชั่วคร้ัง ช่ัวคราว เลนเพียง 30 นาที แลวมีการ
สัญจรไปมาตามรานตางๆ จะตองพิจารณากันวาเขาขายเปนพนักงานหรือไม ในสถานประกอบการ
ที่มาขึ้นทะเบียนไวกับกระทรวงแรงงาน โดยกําหนดเกณฑอายุวาหามใชแรงงานเด็กอายุต่ํากวา 15 
ป แตกรณีของแรงงานนอกระบบ เชน ในสถานบันเทิง คาเฟ หรือประกอบอาชีพอิสระ หากมีการ
ใชแรงงานเด็กอายุต่ํากวา 15 ป กฎหมายไมสามารถคุมครองไดถึง ยกเวนแตจะมีผูรองเรียนเขามา 
ซ่ึงทางกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจะสงเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ ทั้งนี้นายจางที่ฝาฝน 
มีบทระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ จากขาว
เหตุการณดังกลาวไดมีสวนนําไปสูการแกไขนิยาม “สถานบริการ”ใหเด็กสามารถเขาไปในสถาน
บริการดังกลาวได โดยใชเวลาเปด-ปด สถานประกอบการเปนสิ่งแบงแยกวาสถานที่ใดเปนรานขาย
อาหารทั่วไป สถานที่ใดเปนสถานบริการโดยการใชเวลาปดสถานบริการไมเกิน 24.00 น. อันเปน
การแกไขปญหาการทํางานของเด็กในสถานบริการไดในประเด็นหนึ่งในเวลาตอมา 
 

                                                 
3  หนังสือพิมพไทยโพสต.  (2546, 20 พฤษภาคม).  “หามศิลปนตลกเด็กเขาเลนตลกตามคาเฟ.”    

ไทยโพสต.  หนา 4. 
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2.2  ความเปนมาและวิวัฒนาการของสถานบริการที่จําหนายเหลา 
 ความเปนของสถานบริการที่จําหนายเหลาเดิมนั้นเรียกวา พับบลิคเฮาส (Public House) 
เปนรานขายเหลาขนาดเล็กถือกําเนิดในประเทศอังกฤษ เมื่อประมาณ 400 ปกอน และไดรับความ
นิยมอยางแพรหลายในศตวรรษที่ 19 คนที่ เขาผับสวนใหญเปนกรรมกรผูใชแรงงาน  หรือ 
นักเดินทางตางถิ่นมีลักษณะเปนรานอาหาร เหลา เบียร หรือ เครื่องดื่มตางๆ ในขณะที่คนมีเงิน 
จะเที่ยวซาลูน (Saloon) พับบลิค เฮาส และซาลูนตางกันที่ผับตกแตงอยางเรียบงายไมมีพิธีรีตอง 
และราคาประหยัด ในขณะที่ซาลูนหรูหราโอโถงและราคาแพง แตทั้งสองประเภทก็คือราน 
ขายเหลานั่นเอง  
 สถานบริการที่จําหนายเหลาหรือผับเริ่มเขามาเมื่อประมาณ  10 ปที่ผานมา เพื่อ
ตอบสนองความตองการของคนไทย ปจจุบันรูปแบบของผับมีหลากหลายมากมายแลวแตความ
สนใจของแตละบุคคล แตเมื่อเขามาในประเทศไทย ที่จําหนายเหลาพับบลิค เฮาส  ไดเปลี่ยนไปโดย
เรียกส้ันๆวา ผับ (Pub) แปลวา โรงขายเหลา รานเหลา หรือ สถานที่ขายเครื่องดื่ม ผับกับวัฒนธรรม
ตะวันตกตามวัฒนธรรมของชาวตะวันตก นิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เพราะวาเพื่อให 
ชวยแกความหนาวเย็นของอากาศ  เนื่องจากอุณหภูมิอากาศที่ประเทศตะวันตกจะหนาวมากจนถึง
ขั้นติดลบ แตก็ทําใหพวกเขามีนิสัยติดสุราไปทุกสถานที่  แมจะมาเที่ยวประเทศที่มีอากาศรอนเชน
ประเทศไทย หรือ ประเทศแถบทวีปเอเชีย  แตก็ยังไมละเวนการดื่มสุรา  จนทําใหประเทศไทยตอง
เปดผับขึ้นบริการ ตามแหลงทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวตางชาติและเปนที่นิยมในหมูวัยรุนจนใน
ปจจุบันเกิดขึ้นจํานวน4มาก  ทางดานรานขายเครื่องดื่มในยุคนั้นยานถนนยานนาวามีรานที่เรียกวา”
เบียรฮอล”เปนสถานที่เตนรํา มีอาหารขายพรอมสุราตางประเทศ ตอมาจึงนิยมเปดขายอีกหลายแหง
และทางบริษัทเบียรที่ผลิตในไทย ทําใหคนไทยหันมาดื่มเบียรที่ผลิตในไทยกันมากขึ้นสําหรับราน
ในรานอาหาร โรงน้ําชา โรงนวด โรงระบํา และบอนการพนัน รวมทั้งเปนแหลงที่ขายอาหาร
สําหรับนักทองเที่ยวตอนกลางคืนที่เห็นไดชัดเจนคือ ยานถนนขาวสาร อันเปนสถานที่รวมของราน
เหลาหรือรานอาหารที่จําหนายเหลาใหแกนักทองเที่ยว 
 

2.3 ความเปนมาและวิวัฒนาการของกฎหมายควบคุมอาคารของประเทศไทย 
 กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของไทย อาจกลาวไดวา เร่ิมบัญญัติขึ้นในยุคสมัย
รัชกาลที่แหงกรุงรัตนโกสินทร 1 ซ่ึงเปนยุคที่ประเทศไทยเปดรับแนวความคิดและอารยธรรม 
ของประเทศตะวันตกเขามาเปน Modern State กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

                                                 
4  ขอมูลสนับสนุนจากหนังสือ 108 ซองคําถาม.  (2552).  สืบคนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2552,จาก 

http://www.onsorn.com/forum/index.php?action=printpage;topic=14285.0. 
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อยางมากมาย เชน มีการสรางโรงเรียน ทางรถไฟ การจัดระบบราชการ ระบบศาล เปนตน ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเปนไปไดก็ตอเมื่อมีการบัญญัติกฎหมายมารองรับ จึงอาจกลาวไดวา ยุคนี้
เปนยุคที่เร่ิมเขาสูยุคนิติบัญญัติของไทยมีการบัญญัติกฎหมายใหมขึ้นใชบังคับ และปฏิรูปกฎหมาย
ไปเปนกฎหมายสมัยใหม (Modern Law) อันเปนพื้นฐานของระบบกฎหมายในปจจุบันกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารเริ่มบัญญัติขึ้นในยุคนี้โดยตอเนื่องมา ซ่ึงมีการบัญญัติไวหลายฉบับ เชน5 
 ประกาศหามไมใหเอาแผงไมไผจากมาทําเปนพะเพิงในพระอารามหลวง 
 พระราชกําหนดสุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร รัตนโกสินทร ศก 116 ซ่ึงมีเร่ืองการ
ควบคุมอาคารอยูในตอนที่ 3 เร่ืองการจัดหามตอไปภายหนา อยาใหปลูกสราง หรือซอมเรือนโรง 
ที่จะเปนเหตุใหบังเกิดโรคได 
 ประกาศรักษาที่ดินริมถนนหลวง มีอยู 2 ฉบับที่มีเร่ืองการควบคุมอาคาร คือ ประกาศ
เวนที่ริมถนนหลวง และประกาศรักษาที่ดินริมถนนระหวางคลองผดุงกรุงเกษม 
 ประกาศหามใชวัสดุที่เพลิงไหมงายปลูกเรือนโรงในเขตเพลิงไหม เปนประกาศในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสิน 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว กฎหมายควบคุมอาคารเริ่มมี
วัตถุประสงคในการควบคุมและแนวทางที่แนนอน กลาวคือ มีวัตถุประสงคในการควบคุมการ
กอสรางเพื่อจะไดปองกันหรือระงับอัคคีภัย เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และเพื่อประโยชนอนามัย 
มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหมที่ถนนเยาวราช จังหวัดพระนคร 
พุทธศักราช 2474 หามไมใหบุคคลใดทําการปลูกสรางขึ้นภายในเขตเพลิงไหมที่ถนนเยาวราช 
จังหวัดพระนคร เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากกรมนคราทรภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองปพุทธศักราช 2475 ยังมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในบริเวณเพลิงไหม
เปนคราวๆ ไป เมื่อเกิดเพลิงไหม อีกหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขต
เพลิงไหมที่ตําบลสี่แยกมหานาค จังหวัดพระนคร พุทธศักราช 2475พระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางในเขตเพลิงไหมที่ตําบลถนนทรงวาดกับคลองถมสัมพันธวงศจังหวัดพระนคร พุทธศักราช 
2476 เปนตน 
 ตอมาในปพุทธศักราช 2479 รัฐบาลมีความคิดที่จะใหกฎหมายควบคุมอาคารเปนการ
ทั่วไปไดมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 โดยเห็นวาเวลานี้ 
ไมมีกฎหมายทั่วไปสําหรับควบคุมการกอสรางอาคารในพระราชอาณาจักร เวนแตเมื่อเกิดมี 
เพลิงไหมแลวรัฐบาลออกพระราชบัญญัติควบคุมเฉพาะอาณาเขตเปนรายๆ ไป แตตามปกติยอมมี
การกอสราง ขยับขยาย ดัดแปลง และซอมแซมอาคารอยูเสมอทั้งพระราชอาณาจักร ซ่ึงบางราย

                                                 
5  รดาวรรณ  เกื้อกูลเกียรต์ิ.  (2533).  การตรากฎหมายลําดับรองในประเทศไทย.  หนา 60.  
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ผูออกแบบไมมีความรูในวิชาการ หรือผูกอสรางไมคํานึงถึงการปลอดภัย ยอมใหกําเนิดอาคาร 
อันไมมั่นคงแข็งแรงไมเหมาะลักษณะการอนามัยหรือการสุขาภิบาลสําหรับจะใหเปนที่พักอาศัย 
และประกอบดวยวัตถุกอสรางซึ่งอาจเปนเชื้ออัคคีภัย หรือเปนอาคารสําหรับกิจการซึ่งเปนที่รังเกียจ
ตอปวงชนอยูใกลเคียงอันผิดหลักการของผังเมือง การที่เปนไดเชนนี้ยอมเปนโอกาสเกิดอันตราย 
ตอชีวิตของพลเมืองที่พักอาศัยอาคารอันผิดหลักการอันสมควรเหลานั้น ทั้งเปนการอันตรายตอ 
ผูอ่ืนที่มาเกี่ยวของ หรืออยูใกลเคียงบริเวณนั้นดวย ใหผลไมพึงปรารถนาทั้งในทางปลอดภัย ทาง
เศรษฐกิจ และทางอนามัยตอชุมชนเหลานั้นจึงถึงเวลาอันสมควรที่จะใหมีการควบคุมใหกิจการ 
ซ่ึงเกี่ยวกับอาคารใหมนั้นไดปลูกสรางตามหลักวิชาการ และคอยจัดการใหอาคารที่มีใชอยูแลวได
แปลงสภาพเขาหลักการดีขึ้นเรื่อย6 
 พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 มีการแกไขเพิ่มเติม 2  
ครั้งโดยพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2504 และโดยประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 หลักการของพระราชบัญญัติควบคุม
การกอสรางอาคารพุทธศักราช 2479 คือ หามมิใหบุคคลปลูกสรางอาคารอยางใดๆ เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเจาหนาที่ทองถ่ิน ผูใดปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาตก็ดี ปลูกสราง
อาคารผิดแผกจากแผนผังแบบกอสราง หรือรายการที่ไดรับอนุญาตก็ดี หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ที่เจาหนาที่ทองถ่ินระบุไวในหนังสืออนุญาตก็ดี ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท7 
 บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางอาคารพุทธศักราช 2479 ไดกําหนดระวางโทษของผูกระทําการฝาฝนขอหามของกฎหมาย
ไวที่ระวางโทษปรับโดยการเปรียบเทียบคดียังไมมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2509 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 พระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 และพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิง
ไหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496  โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
25228 เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 ไดประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมกันอยูตลอดมาแตปจจุบัน บานเมืองไดเจริญกาวหนาและขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น 

                                                 
6  สุริยน  ประภาสะวัต.  (2539).  ปญหาการบังคับใช และวินิจฉัยสั่งการของเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร.  หนา  8.   
7  ดูมาตรา 6 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง พ.ศ.  2479. 
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เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการ
ควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร 
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
กอสรางในเขตเพลิงไหมเสียใหม และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับ
เดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในชั้นตนไดกําหนดระวางโทษแกผูฝาฝน 
ขอหามของกฎหมาย ทั้งโทษจําคุกและโทษปรับ แตเนนหนักระวางโทษที่เปนโทษปรับ โดยโทษ
จําคุกมีบัญญัติไวตามในมาตรา 68 กลาวคือ กรณีผูใด 
 1) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณ ตามมาตรา 51 (2) โดยไมมีเหตุอันควร หรือ 
 2) ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผู ซ่ึงคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณมอบหมาย เจาพนักงานทองถ่ิน นายชาง หรือนายตรวจตามมาตรา 48 มาตรา 51 
มาตรา 53 หรือมาตรา 54 หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรือมาตรา 63 แลวแต
กรณี 
 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ
และตามมาตรา 74 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี โดยบรรดาความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียวตามพระราชบัญญัตินี้ หรือความผิดตามมาตรา 68 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
มีอํานาจเปรียบเทียบ และเมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 
 ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในชั้นนี้ เห็นไดวา 
กฎหมายกําหนดระวางโทษจําคุกแกผูกระทําผิดไวในระดับเดียวกับคดีความผิดลหุโทษ และให
อํานาจคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ และเมื่อไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบ
แลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ตอมาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดมีการแกไขเพิ่มเติม ซ่ึงจนถึงปจจุบัน
ไดมีการแกไขเพิ่มเติมแลว จํานวนสองครั้ง คือ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน ไดมีการแกไขเพิ่มบทลงโทษแกผูกระทําผิดเพิ่มขึ้น ทั้งระวางโทษปรับและระวางโทษ
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จําคุก ซ่ึงมีอัตราโทษสูกวาความผิดลหุโทษ เชน8 มาตรา 65 กําหนดระวางโทษจําคุกไมเกิน 
สามเดือน ปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ มาตรา 66 ทวิ กําหนดระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เปนตน แตทั้งนี้กฎหมายไดกําหนด
อํานาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีไวถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวา ผูตองหา 
ไมควรถูกฟองรอง หรือไดรับโทษจําคุก ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหา 
และผูเสียหายถามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 2.3.1 วัตถุประสงคของการควบคุมอาคารในประเทศไทย 
 กฎหมายควบคุมอาคาร เปนกฎหมายอาญาประเภทความผิดที่กฎหมายหามหรือบังคับ  
ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงลักษณะวิธีการ รายละเอียดหรือเจตนารมณของขอหามอํานาจหนาที่ของ 
เจาพนักงานไปตามสภาพแวดลอมและความเปนไปในแตยุคสมัยหรือตามความเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติของเจาพนักงาน ไมมีองคประกอบตายตัวชัดแจงเหมือนกับกฎหมายเกี่ยวกับความผิด 
ตัวเองไม  อาจกลาวไดวากฎหมายควบคุมอาคารจัดเปนกฎหมายเทคนิค ไมมีหลักในทางศีลธรรม
ตลอดจนจริยธรรม  เปนสวนผลักดันของกฎหมายประเภทนี้ 
 ผูเขียนขอกลาวถึงวัตถุประสงคของกฎหมายควบคุมอาคารฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน คือ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยภาพรวมแลวมีวัตถุประสงคทั้งส้ิน 8 กลาวคือ9 

 1) เพื่อประโยชนดานความมั่นคงแข็งแรง  วัตถุประสงคดานความมั่นคงแข็งแรง เปน
วัตถุประสงคเพื่อความปลอดภัยอันเปนวัตถุประสงคหลักของกฎหมายควบคุมอาคาร ปรากฏอยูใน
หมายเหตุทายพระราชบัญญัติและมาตรา 8 (เร่ืองการออกกฎกระทรวง) 
 2) เพื่อความปลอดภัยกฎหมายควบคุมอาคารไดควบคุมอาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง  
หรือ เคล่ือนยายเปนไปตามที่กําหนด นอกจากนี้ในระหวางการกอสรางอาคาร ผูดําเนินการตอง
ตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งรานที่สรางขึ้นเปนประจํา ถือวาเปนวัตถุประสงค
หลักและวัตถุประสงคพื้นฐานของกฎหมายควบคุมอาคาร ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติดังกลาว
มาตรา 8 ( เร่ืองออกกฎกระทรวง) มาตรา 46 และมาตร 77) 
 
 

                                                 
8  ดูมาตรา 65 และ 66 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522.   แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543. 
9  สุริยน  ประภาสะวัต.  เลมเดิม.  หนา  26-38. 
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 3) เพื่อปองกันอัคคีภัย วัตถุประสงคดังกลาว เปนวัตถุประสงคที่สําคัญของกฎหมาย
ควบคุมอาคารวัตถุประสงคหนึ่ง ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดขอบังคับตางๆ เพื่อประโยชน
ในการปองกันอัคคีภัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวงควบคุมระบบ
ปองกันเพลิงไหมในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ กําหนดใหมีระบบทอยื่นที่เก็บน้ําสํารอง 
ระบบดับเพลิง ระบบบันไดหนีไฟ และชองทางเฉพาะกิจสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทา 
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นภายในอาคาร  ปรากฏอยูในบทบัญญัติกฎหมายดังกลาว มาตรา 8 (เร่ืองการ
ออกกฎกระทรวง) มาตรา 79 

 4) เพื่อบรรเทาสาธารณสุขกฎหมายควบคุมอาคาร  ให อํานาจรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวง 
กําหนดแบบและจํานวนหองน้ําหองสวม ระบบการจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การระบายน้ํา
และการกําจัด  ขยะมูลฝอยตลอดจนสิ่งปฏิกูล ก็เพื่อวัตถุประสงคในการสาธารณสุขดังกลาว ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  มาตรา 8 (เรื่องการออกกฎกระทรวง) กฎกระทรวงฉบับที่ 3  
(พ.ศ. 2535) และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ืองการควบคุมกอสรางอาคาร พ.ศ. หมวด 8 

 5) เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายควบคุมอาคารไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวง 
กําหนดขอบังคับเพื่อประโยชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม นอกจากนี้คณะกรรมการควบคุม
อาคารยังไดกําหนดใหมีผูแทนจากสํานักคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนกรรมการดวย  
แสดงวากฎหมายควบคุมอาคาร ก็มีวัตถุประสงคเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยเหมือนกัน  
ปรากฏอยูในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2533) ซ่ึงเปนกฎกระทรวงควบคุมอาคาร  
 6) เพื่อการผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ไดกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง 
ร้ือถอน เคล่ือนยาย  ใชหรือเปล่ียนแปลงการใชอาคาร ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดใช
อํานาจดังกลาวออกกฎกระทรวง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใช
อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองที่ตางๆ ก็เพื่อประโยชนการผังเมือง กําหนดทองที่กอสราง
ใหเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองนั่นเองไมใหเกิดปญหาในการกอสรางอาคารกระจัดกระจาย
ไมเปนระเบียบ อันสงผลตอการพัฒนาประเทศ  การควบคุม ความปลอดภัย ปรากฏอยูใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 8 ( เร่ืองการออกกฎ กระทรวง ) กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.  
2530) ลงวันที่ 4 มีนาคม  2530 กําหนดบริเวณหาม กอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบาง
ชนิด หรือบางประเภท และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2525 
 7) เพื่อการสถาปตยกรรม  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 ไดปรากฏ
วัตถุประสงคในการควบคุมอาคารเพื่อการสถาปตยกรรม ทั้งนี้ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวง 
กําหนดลักษณะแบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่  ที่ตั้งอาคาร ลักษณะ ระดับ เนื้อที่วางภายนอกหรือ 
แนวอาคารก็เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว ปรากฏอยูพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา 8  (เร่ืองการ
ออกกฎกระทรวง) และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมอาคารการกอสรางอาคาร  พ.ศ. 
2522  หมวด 4  และหมวด 5 
 8) เพื่ออํานวยความสะดวกแกการจราจร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ปรากฏวัตถุประสงคในการควบคุมอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกแกการจราจร ซ่ึงก็ไดใหเหตุ
ดังกลาวประกาศใชพระราชบัญญัติ  เชนเดียวกับวัตถุประสงคอ่ืนขางตนที่ไดกลาวมาแลว 
 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร  ไดออก
กฎกระทรวง มีขอกําหนดเกี่ยวกับที่จอดรถยนต  ที่กลับรถยนต  ทางเขาออกของรถยนตของอาคาร
ประเภทตางๆ ตั้งโรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด ภัตตาคาร หางสรรพสินคา สํานักงาน อาคารขนาด
ใหญ ขอกําหนดดังกลาว สงผลตอการจราจรในแงที่วา เมื่อกําหนดใหอาคารเหลานั้น มีที่จอดรถได
จํานวนที่กําหนดแลว เปนการชวยใหผูใชประโยชนจากอาคารดังกลาว  ไมนํารถยนตไปจอดใน
บริเวณถนนอันจะสงผลกอใหเกิด การจราจรติดขัดในบริเวณนั้นๆ ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารมาตรา 79 ทั้งนี้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ลงวันที่ 30 เมษายน 2517   
มีขอนาสังเกตวา อาคารที่กอสรางนั้นจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายควบคุมอาคารที่
กลาวขางตนดวย  ไมเพียงแตดูที่ความมั่นคงแข็งแรงประการเดียวเทานั้น  ซ่ึงศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัย
วา การกอสรางนอกจากจะตองไมขัดตอพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแลว ยังตองไมขัดตอ
วัตถุประสงคของกฎหมายดวย เชน การกอสรางตอเติมอาคารจนเปนเหตุใหขาดประโยชนการ
ปองกันอัคคีภัยและการผังเมือง เปนการขัดตอวัตถุประสงคของกฎหมายควบคุมอาคาร  แมอาคาร
นั้นจะมีความมั่นคงแข็งแรงก็ตาม ถือไดวามีเหตุสมควรที่จะตองร้ือถอน 
 
2.4 ความเปนมาและวิวัฒนาการ กฎหมายควบคุมอาคารในตางประเทศ 
   กฎหมายควบคุมอาคารของตางประเทศ เร่ิมปรากฏขึ้นตั้งแตยุคบาบิโลนเมื่อประมาณ  
2,100 ป กอนคริสตศักราช โดยที่ขอกําหนดในยุคแรกๆ สวนใหญจะมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดจากเพลิงไหม  และการพังทลาย ในขณะที่วัตถุประสงคที่เกี่ยงของกับสุขภาพ  
เ ร่ิมปรากฏขึ้นในกฎหมายยุคหลังจนเมื่อมาถึงทุกวันนี้  กฎหมายอาคารไดขยายขอบเขต
วัตถุประสงคออกไปมากขึ้นโดยมุงคุมครองสวัสดิการสังคมและเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และ
สวัสดิการอื่นๆ ดังจะกลาวตอไปนี้ 
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 2.4.1 ความเปนมาและวิวัฒนาการของกฎหมายควบคุมอาคารของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การออกมาตรการควบคุมความปลอดภัยอาคารตามไมใชเรื่องใหมเพราะหลักฐาน 
ที่คนพบในสมัยกษัตริย Babylon 1780 ปกอนคริสตกาลระบุวาความปลอดภัยเปนสมรรถนะที่ 
สําคัญของอาคาร ในศตวรรษแรกไดกําหนดเพียงความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยการใชสอย 
และความสุขสบายเปนหลัก ตอมาสถาบันสถาปนิกแหงสหรัฐอเมริกาไดระบุวัตถุประสงคของ
สมรรถนะของอาคารจะตองใหความมั่นใจตอผูใชอาคาร ตอองคกร และตอสังคมอยางยั่งยืนในดาน
สัดสวนการใชงาน ส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอมในอาคาร ความปลอดภัยดานโครงสรางและอัคคีภัย 
การใชทรัพยากรอยางกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ตอมาสหรัฐอเมริกาไดจัดตั้งสภามาตรฐาน
นานาชาติ (International Code Council) หรือตัวยอ ICC ในป ค.ศ. 1994 และ จัดพิมพประมวล
ขอบังคับชุดแรกในป ค.ศ. 2000 เพื่อเปนแนวทางสําหรับมลรัฐตางๆ และทองถ่ินจัดทําประมวล 
ขอบังคับเพื่อบังคับใชในพื้นที่ของตนเอง นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสภา ICC แลว 
ประเทศตาง ๆ ไดเริ่มตนและพัฒนาการใชประมวลขอบังคับอาคารตามสมรรถนะในรูปแบบและ
ระยะเวลาใกลเคียงกัน เชน สหราชอาณาจักร ในป ค.ศ.1985 ประเทศนิวซีแลนด ค.ศ. 1992 ประเทศ
ออสเตรเลีย ค.ศ. 1994 ประเทศแคนาดา สวีเดน สเปน ญี่ปุน และสิงคโปร10 
 ประมวลขอบังคับอาคารประกอบดวยเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกดานของอาคารไดแก 
ความแข็งแรงของโครงสราง ความปลอดภัยและสุขอนามัยผูใชอาคาร งานระบบตาง ๆ ของอาคาร 
การประหยัดพลังงานและการปองกันอัคคีภัย โดยแตละเนื้อหาประกอบดวย 4 สวนหลัก ไดแก 
วัตถุประสงค ขอกําหนดการใชงาน ความตองการตามสมรรถนะและวิธีออกแบบหรือคําตอบ 
ที่สามารถยอมรับได 

 2.4.2 ความเปนมาและวิวัฒนาการของกฎหมายควบคุมอาคารของประเทศสวิสเซอรแลนด 
 การปกครองนั้นของสวิสเซอรแลนดนับตั้งแต ค.ศ. 1848 หลังจากที่สวิตเซอรแลนดได 
ประกาศแยกตัวออกจากอาณาจักรโรมันอยางทางการจึงมีการปกครองแบบประชาธิปไตย แบบ
รัฐสภาในรูปแบบของสมาพันธรัฐ (Confederation) โดยมีการแบงเขตการปกครองออกเปน 20 
มณฑล (Conton) และยังมีอีก 6 กึ่งมณฑล โดยแตละมณฑลจะมีรัฐธรรมนูญและรัฐบาลเปนของ
ตนเอง เรียกวา “Cantonal government” สวนอํานาจการบริหารสวนกลางจะอยูที่คณะมนตรีแหง 
 

                                                 
10  ตระกูล  อรามรักษ.  (ม.ป.ป.).  การศึกษาเปรียบเทียบประมวลขอบังคับการออกแบบตามสมรรถนะ.  

สืบคนเมื่อ 22 มกราคม 2552, จาก  http://vishnu.sut.ac.th/eng/ncce14/paper/1/STR50066.doc. 
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สมาพันธ (Federal council) ประกอบดวยสมาชิกที่เรียกวามนตรีแหงสมาพันธ (Federal Councillor) 
7 คน ซ่ึงแตละคนดํารงวาระอยูคร้ังละ 4 ป ทําหนาที่ในการควบคุมบริหารหนวยงานระดับ
กระทรวง 7  แหง ในจํานวน 7 คนนี้ ก็ผลัดกันขึ้นมาเปนประธานาธิบดีคนละ 1 ปในระบบของ
รัฐสภาหรืออํานาจนิติบัญญัติจะมีการปกครองสวนกลางในรูปแบบของรัฐสภาแหงสมาพันธ
(Federal Assembly) 
 อาคารบานเรือนที่อยูอาศัยของชาวยุโรปแถบสแกนดิเนเวีย (Skandinavien) ซ่ึงเปน
เมืองหนาวตลอดทั้งปอาคารที่พักอาศัยตองสามารถปองกันความหนาวและภัยธรรมชาติสังเกตได
จากสถาปตยกรรมตางๆ ภายในประเทศ  เชน บานในลักษณะตางๆ ถาเราไดมีโอกาสตั้งรถออกไป
ตามเขตตางๆ ของสวิตเซอรแลนด เราจะสังเกตเห็นวาทามกลางทุงหญามีบานหลังเล็กๆ ตั้งอยู 
บานเหลานี้จะมีลักษณะแตกตางกันออกไปตามภูมิภาคตางๆ เชน บานในเขต Tessin ก็จะไดรับ 
อิทธิพลของประเทศอิตาลี การกอสรางก็จะทําดวยหินกอนเล็ก โดยมีแผนหินขนาดใหญเปนหลังคา 
ถาเดินทางเขาไปเที่ยวในเขต Engadin ซ่ึงอยูทางตะวันออกของประเทศ ก็จะเห็นบานขนาดใหญที่มี
กําแพงหนา และบริเวณกําแพงภายในบานก็จะมีการตกแตงดวยเครื่องตกแตตางๆ สวนบริเวณ 
ที่ติดกับประเทศเยอรมัน เชน ใน Thurgau และ Zürich ก็จะไดรับอิทธิพลของบานในสไตล 
เยอรมันทางตอนใต ซ่ึงลักษณะของบานในแถบนี้จะเรียกวา Fachwerkhaus คือเปนบานที่กอสราง
จากปูนแตวาจะมีโครงไมใหเห็นจากภายนอกดวย แตลักษณะบานที่เห็นไดทั่วไปในประเทศ
สวิตเซอรแลนดบานไมขนาดใหญ ที่มีหลังคาทําดวยไมเรียงซอนกันเปนชั้นๆ ซ่ึงพบเห็นไดทั่วไป
ในเขต Berner Oberland  
 ในปจจุบันอาคารบานเรือนของชาวสวิสเซอรแลนด  ดานสถาปตยกรรมของ
สวิตเซอรแลนดนั้น อาจไมโดดเดนอยางประเทศสวนใหญในยุโรปอยางเชน อิตาลี ฝร่ังเศส หรือ
เยอรมนี แตก็มีสถาปตยกรรมในยุคตาง ๆ โดยเริ่มตั้งแตสถาปตยกรรมแบบโรมันที่โบสถในเมือง 
St. Gallen ที่สรางขึ้นมาตั้งแตสมัยที่ชาวโรมันเริ่มเขามามีบทบาทในสวิตเซอรแลนด สถาปตยกรรม
แบบโกธิคตามโบสถในเมืองตาง ๆเชน โบสถในเมืองเบิรนที่เปนเมืองหลวงของประเทศ หรือ
สถาปตยกรรมในสมัยเรเนสซองส (Renaissance) และแบบบาร็อค (Barock) ที่มักปรากฏอยูบริเวณ
ทะเลสาบเจนีวาที่ติดกับทางฝรั่งเศส นอกจากสถาปตยกรรมรวมสมัยเหลานี้แลว ในชวงศตวรรษที่ 
19 – 20 สถาปตยกรรมจากทางอิตาลีและสเปน ก็ไดเร่ิมขยายอิทธิพลเขาในสวิตเซอรแลนด11 

 

                                                 
11  ประวัติศาสตรประเทศสวิตเซอรแลนด.  สืบคนเมื่อ 29 มกราคม 2552, จาก 

http://skswitzerland.site40.net/history.html. 
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 2.4.3 ความเปนมาและวิวัฒนาการของกฎหมายควบคุมอาคารของประเทศสิงคโปร 
 สิงคโปรเปนเมืองที่ตั้งอยูปลายสุดแหลมมลายู เปนสถานพักสินคาของพอคาทั่วโลก 
เดิมชื่อวา เทมาเส็ก (ทูมาสิค) มีกษัตริยปกครอง ในชวงคริสตศตวรรษที่ 17 ไดมีเจาผูครองนคร 
ปาเล็มบังเดินทางแสวงหาดินแดนใหมเพื่อสรางเมือง แตเรือก็อับปางลง พระองคไดวายน้ําขึ้นฝง 
แลวก็เห็นสัตวชนิดหนึ่งมีรูปรางลําตัวสีแดงหัวดําหัวคลายสิงโตหนาอกขาว พระองคจึงถามคน
ติดตามวา สัตวตัวนั้นคืออะไรคนติดตามก็ตอบวามันคือ สิงโต พระองคจึงเปลี่ยนชื่อเทมาเส็ก 
เสียใหมวา สิงหปุระ ตอมาสิงหปุระก็ไดตกเปนของสุลตานแหงมะละกา 
 ประเทศแรกที่มายึดสิงคโปรไวไดคือโปรตุเกส เมื่อป ค.ศ. 1511 แลวก็ถูกชาวดัตชมา
แยงไป แตประมาณป ค.ศ. 1817 อังกฤษไดแขงขันกับดัตชในเรื่องอาณานิคม อังกฤษไดสงเซอร 
โทมัส แสตมฟอรด บิงกเลย แรฟเฟลส มาสํารวจดินแดนแถบสิงคโปร ตอนนั้นสิงคโปรยังมี
สุลตานปกครองอยู แรฟเฟลสไดตกลงกับสุลตานวา จะตั้งสถานีการคาของอังกฤษที่นี่ แตสุดทาย
อังกฤษก็ยึดสิงคโปรไวเปนเมืองขึ้นไดสําเร็จสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุนไดประกาศสงคราม
กับอังกฤษ และก็สามารถยึดครองสิงคโปรไวได แตเมื่อสงครามสิ้นสุดลง อังกฤษก็ไดครอบครอง
สิงคโปรเหมือนเดิม การรวมชาติเขากับมาเลเซีย เมื่อสิงคโปรเห็นมาเลเซียไดรับเอกราชจากอังกฤษ 
สิงคโปรจึงรีบขอรวมชาติเขากับ มลายาทันที เพื่อจะไดไมเปนเมืองขึ้นของอังกฤษอีก แตสิงคโปร 
ก็ไมพอใจกับมาเลเซียมากนักเพราะมีการเหยียดชนชาติกัน ทําใหพรรคกิจประชาชนของสิงคโปร
ประกาศใหสิงคโปรเปนเอกราชตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1965 ตั้งแตบัดนั้นมา12 
 การจัดตั้งอาคารเพื่อประกอบธุรกิจตางๆ เชน รานอาหาร สถานบริการในประเทศ
สิงคโปร ซ่ึงบุคคลที่จะจัดตั้งจะตองดําเนินการจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัท ธุรกิจกับกรมทะเบียน
การคาและธุรกิจ (Accounting & Corporate Regulatory Authority : ACRA  เดิมคือ Registry of 
Companies & Businesses – RCB) โดยเปนไปตามระเบียบทั่วไปเชนเดียวกับการจัดตั้งบริษัททั่วไป  
แตมีสวนที่เพิ่มเติมคือ ในดานระเบียบสุขอนามัยที่จะตองไดรับใบอนุญาต (License) จากกระทรวง
การสิ่งแวดลอมสิงคโปร  (Ministry of Environment : MOE) ประมวลขอบังคับการออกแบบอาคาร
ของแตละประเทศมีเนื้อหาประกอบดวยหัวขอตางๆคลายคลึงกันเพื่อเสนอวัตถุประสงคเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยสุขอนามัยคุณภาพชีวิตและประหยัดทรัพยากร ประมวลขอบังคับของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสิงคโปรจะมีลักษณะคลายกันมาก ดังตอไปนี้ 

 

                                                 
 12  ประวัติศาสตรเพื่อนบานอยางสิงคโปร.  สืบคนเมื่อ 28 มกราคม 2552, จาก 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=206564. 
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 ขอกําหนดระเบียบสําหรับอาคารตางๆที่ประชาชนเขามาใชบริการ 
 1) อาคารสถานที่ตองออกแบบเพื่อมีความปลอดภัยแข็งแรง รวมถึงปองกันมลภาวะ
ภายนอกตัวอาคาร สะดวกตอการทําความสะอาดและงายตอการดูแลรักษาใหถูกสุขลักษณะ  
มีเนื้อที่สามารถจัดเก็บอุปกรณเครื่องใชและอาหารไดโดยไมกอใหเกิดการติดเชื้อ และหามแตงเติม
ช้ันตางๆภายในรานดวยวิธีเติมเพดานและเติมผนังกั้นโดยใชเสาค้ํา  การจัดวางอุปกรณเครื่องใช 
และส่ิงของตางๆ ภายในอาคาร ตองจัดเก็บใหเปนระเบียบและไมกีดขวางทางเดินภายใน และตอง
จัดเปนหมวดหมู  มีหองสําหรับพนักงานและหองจัดเก็บสิ่งของตางๆ ใหเพียงพอ และมีประตู
ทางเขา-ออก อยางสะดวก 
 2) พื้นที่ใชสอยพื้นที่ใชภายในรานตองมีความคงทน ไมมีสารพิษ สามารถปองกันการ
กระแทกของวัสดุอุปกรณตางๆที่อาจรวงลงมา วัสดุที่ใชทําพื้นจะตองไมล่ืนและทําความสะอาดงาย  
ถาพื้นเปนคอนกรีต ตองมีการฉาบเพื่อใหสามารถกันน้ําร่ัวซึมได ถาพื้นเปนกระเบื้อ จะตองปองกัน
กรดตางๆ ได และตองมีฝาปดสําหรับชองบนพื้นหรือรองน้ําตางๆทุกแหง วัสดุที่นํามาใชปูผนังตอง
เปนปูนซีเมนต  กระเบื้อง  หรือวัสดุกันสนิมเชน  สแตนเลส  สตีลหรืออลูมิ เนียมอัลลอยด 
ซ่ึงวัสดุดังกลาวสามารถปองกันการกระแทก ขูดขีดไดเปนอยางดี  ทอสงแกสตองติดตั้งผนังดวย
ความสูงอยางนอย 1.5 เมตร หากติดตั้งใกลทออ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกันตองแสดงสัญลักษณ 
ที่สามารถทําใหเขาใจไดงายวาเปนทอสงแกส 
 3) ภายในอาคารสถานที่นั้นตองมีแสงสวางที่เพียงพอภายในราน บริเวณชั้นตางๆ 
โดยทั่วไปคาต่ําสุดของความสวางที่ใชคือ 220 lux  สําหรับการใหแสงสวางเพื่อจัดแสดงอาหารจะ
ใชความสวางอยางนอย 540 lux หลอดไฟตองมีฝาครอบที่เปนวัสดุกันน้ําซึมผานได เพื่อปองกัน
การลัดวงจรของกระแสไฟฟา การระบายอากาศภายในรานตองมีระบบการระบายอากาศที่ดีเพื่อ
ระบายความรอน ฝุนละออง หรือควันตางๆ ภายในราน โดยเฉพาะตองติดตั้งเครื่องระบายอากาศใน
บริเวณที่ใชปรุงอาหาร ซ่ึงตองมีแผนกรองอากาศ และสามารถทําความสะอาดไดงาย13 

 2.4.4 วัตถุประสงคของการควบคุมอาคารในตางประเทศ 
 โดยที่วัตถุประสงคหลักของกฎหมายอาคารในปจจุบัน คือเพื่อปองกันคุมครอง
สุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety) ทั้งนี้วัตถุประสงคอ่ืนที่กฎหมายในบางประเทศ
เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องมาจากเหตุผลตาง ๆ เชน จากสภาพภูมิอากาศ คือ ในประเทศที่อยูในเขตหนาว 

                                                 
13  ขอมูลระการจัดระเบียบอาคารรานอาหารในประเทศสิงคโปร.  สืบคนเมื่อ 28 มกราคม 2552, จาก

www.depthai.go.th/DEP/DOC/51/51016264. 

 

DPU



 24 

ก็อาจระบุวัตถุประสงคกฎหมายอาคารใหมุงในการสงวนรักษาพลังงานดวย ที่อาจยกตัวอยางได 
เชน ประเทศสวีเดน ที่ในกฎหมายอาคาร  นอกจากระบุวามีวัตถุประสงคเพื่อปกปองคุมครองความ
ปลอดภัยสุขอนามัย และสวัสดิการแลว  (Welfare)  ยังระบุวัตถุประสงคในการสงวนรักษาพลังงาน 
(Energy Conservation) ตามมาตรา 41 (a) ของพระราชกฤษฎีกา The Building Ordinance ซ่ึงมีผล
ใชบังคับเมื่อ 1 กรกฎาคม 1960  โดยไดกําหนดวาการออกแบบและกอสรางอาคาร ตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการสงวนรักษาพลังงานและสอดคลองกับกฎเกณฑที่ออกตามความใน 
กฎหมาย วาดวยเครื่องมือที่ลดหรือจํากัดการใชน้ํารอน (Law of The Device for Limiting Hot 
Water Consumption) 

 วัตถุประสงคของการควบคุมอาคารของตางประเทศไปตามลําดับดังนี้ 
  1) ความปลอดภัย (Safety) เปนวัตถุประสงคหลักของกฎหมายควบคุมอาคารในยุค
แรกๆ และยังคงเปนวัตถุประสงคหลักในยุคปจจุบัน  ในกฎหมายนั้นอาจไมไดระบุวัตถุประสงควา 
เพื่อปกปองความปลอดภัยโดยตรง  แตกลาววาเพื่อปองกันอันตรายของผูอยูอาศัย จากการพังทลาย
และอัคคีภัยเชนนี้ ก็นาจะถือวาเพื่อปกปองคุมครองความปลอดภัยนั่นเอง 
  ทุกประเทศที่มีกฎหมายอาคาร  จะระบุเ ร่ืองความปลอดภัยนี้ เปนหลักเสมอ 
โดยเฉพาะประเทศยุโรป เชน กฎหมายของประเทศออสเตรีย บุลกาเรียน แคนาดา (ระบุวาเพื่อ
คุมครองความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety)) เชคโกสโลวาเกีย เดนมารก ฝร่ังเศส โดยท่ี
ในบางประเทศ เชน ไซปรัส ไมมีการระบุวัตถุประสงค เพื่อความปลอดภัยไวโดยชัดเจนใน
กฎหมาย  แตอาจตีความไดวาการที่กฎหมายอาคารของไซปรัส ระบุถึงความสะดวกสบายและ
ลักษณะอันนาพอใจ (Amenity) ยอมหมายความรวมถึงเพื่อปกปองคุมครองความปลอดภัยของ
ปจเจกชนโดยเฉพาะของผูอยูอาศัยในอาคาร  การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อความปลอดภัยนี้  จะทํา
ใหในตัวบทมีการวางกฎเกณฑเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่ใช และขอกําหนดอื่นที่
เกี่ยวของและการปกปองคุมครองความปลอดภัยนี้จะครอบคลุมในหลักเกณฑตั้งแต การกอสราง 
(Construction) การดัดแปลงอาคาร (Alteration) และรวมถึงการใชประโยชนในอาคารนั้นดวย เชน
ที่ปรากฏในกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน (German Democratic Republic) 
  การที่กฎหมายอาคารกําหนดวัตถุประสงค  เพื่อความปลอดภัยนี้แสดงใหเห็นถึง
ความปรารถนาของสังคมและภาครัฐบาล ที่ตองการปกปองคุมครองชีวิต รางกาย และทรัพยสิน
ของพลเมือง อันถือวาเปนสิ่งที่มีคาที่สุดของชาติซ่ึงการประกันความปลอดภัยนี้คอนขางจะมีความ
แตกตางจากหลักอื่นคือถือวาเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวาง พนักงานเจาหนาที่ของรัฐกับ
เอกชนผูกอสรางโดยถือวาวิศวกร หรือสถาปนิกสามารถและตองเขามามีสวนรวมดวย โดยท่ัวไป
กฎเกณฑเกี่ยวกับอาคาร จะมีขอกําหนดหามการออกแบบและการกอสรางนั้นตองกระทํา โดยที่

DPU



 25 

อาคารจะมีลักษณะปลอดภัยจากการพังทลายแตกราว หรือบิดเบี้ยวผิดรูปทรงจนไมเหมาะแกการ 
อยูอาศัยเปนปกติ  ทั้งนี้ตลอดอายุของอาคารนั้น 
 2) สุขภาพอนามัย (Health) เปนวัตถุประสงคหลักอีกประการหนึ่งของกฎหมาย
ควบคุมอาคารในยุคปจจุบัน  ซ่ึงในทุกประเทศจะพบวาเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย เปน
วัตถุประสงคพื้นฐานของกฎหมายอาคาร อยางไรก็ดีกลาวไดวากฎหมายเกี่ยวกับอาคารในยุคแรกๆ 
จะเกี่ยวของเฉพาะในเรื่องการปองกันอันตรายจากเพลิงไหมและการพังทลายของอาคาร สวน
เงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพิ่งมาปรากฏในกฎหมายยุคหลังกวานั้น  เห็นไดวาจากหลักเรื่อง
สุขอนามัยนี้ทําใหกฎหมายไดวางขอกําหนดในเรื่องอื่นตามมา เชน การที่อาคารตองมีที่วางตอ
บุคคลเปนเนื้อที่ที่เหมาะสมที่ผูนั้นจะอยูอาศัยไดอยางสะดวกสบายพอสมควร  ขอกําหนดเกี่ยวกับ
การปองกันเสียง  การไหลเวียนของอากาศ  และโดยเฉพาะในปจจุบันที่ประเทศสวนใหญถือระบบ
รัฐสวัสดิการ จึงเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองเขาไปมีบทบาทและใชอํานาจในการจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมกับประชาชน ในกรณีที่กิจการนั้นเอกชนเปนผูจัดทํา รัฐจึงตองวางขอกําหนดใหเอกชน
จัดทําโดยถูกตอง ไมเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป  อยางไรก็ดีการวางขอกําหนดในอาคารโดยเฉพาะ 
เพื่อวัตถุประสงคทางสุขภาพนี้ คงตองกําหนดใหพอดี  มิเชนนั้นอาจเปนการเพิ่มตนทุนในการ
กอสรางมากเกินไป จนไมมีใครตองการมาลงทุนในกิจการกอสราง เนื่องจากผลตอบแทนไมคุม 
กับตนทุน ซ่ึงถาเปนเชนนั้น ทายที่สุดจะเปนผลเสียตอประชาชนโดยเฉพาะบุคคลที่รายไดนอย 
ไมอาจซื้อหาที่อยูอาศัยราคาถูกได 
 3) การปองกันอัคคีภัย ไดกลาวไวแลววา เปนวัตถุประสงคที่ปรากฏในกฎหมายอาคาร
ในยุคแรก ๆ ถึงกับมีผูกลาววาการปองกันอาคาร และผูอยูอาศัยในอาคารจากอัคคีภัยเปนมูลเหตุ
หนึ่ง  ที่ทําใหตองการมีการวางกฎเกณฑเกี่ยวกับอาคารขึ้นมา ในประเทศยุโรปนั้น มีปรัชญาและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยที่แตกตางกันออกไปเทียบเทากับจํานวนประเทศในยุโรป
ทีเดียว ทั้งนี้ไมใชวาเพราะประเทศเหลานั้นตระหนักถึงคุณคาของชีวิตพลเมืองแตกตางกันไป  แต
เพราะวาแตละรัฐบาลมีวิธีแกไขปญหาและทรัพยากรในการบริการและควบคุมที่แตกตางกัน
ออกไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการปองกันอัคคีภัย  กฎหมายควรมีขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ปองกัน (Preventation) การตรวจพบกรณีมีเพลิงไหม (Detecction) การหลบหนีเมื่อเกิดเพลิงไหม 
(Escape) หรือการผจญเพลิง (Fire-Fighting) 
 4) วัตถุประสงคทางดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันกฎหมายอาคารในประเทศตาง ๆ ไดเนน
เร่ืองการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยถือประโยชนสาธารณะ (Public Interest) แทนที่จะคํานึงถึง
แตประโยชนของผูอยูอาศัยในอาคารเทานั้น จากเดิมที่ทุกประเทศประกาศใชกฎหมายอาคารโดย
ความมุงหมาย  เพื่อปกปองคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยแลว ในอีกหลายๆ ประเทศเชนกัน  
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อสภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอม ในบางกรณียังมีกฎเกณฑเกี่ยวกับอาคาร  
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เพื่อควบคุมและประกันการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม ในประเทศยุโรปสวนใหญมี
กฎเกณฑที่มีวัตถุประสงคเพื่อความสะดวกสบาย 
 5) วัตถุประสงคอ่ืน  นอกจากวัตถุประสงคหลักทั้ง 4 ประการคือเพื่อความปลอดภัย
สุขอนามัย การปองกันอัคคีภัยและสิ่งแวดลอมแลว ในกฎหมายอาคารของประเทศตางๆ อาจจะ
ระบุจุดมุงหมายอื่นดวย เชน เพื่อเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ เหตุผลทางจิตใจ โดยเฉพาะในประเทศ
แถบเมืองหนาว เชนยุโรป  สวนใหญกฎเกณฑเกี่ยวกับอาคารของประเทศเหลานี้ จะกําหนด
วัตถุประสงคในการสงวนรักษาพลังงานไวดวยโดยเฉพาะในชวงทศวรรษที่ผาน กลาวไดวา
กฎหมายอาคารที่ดี ไมควรเปนเพียงการวบรวมขอความทางเทคนิคไว แตตองคํานึงถึงวัตถุประสงค
และปจจัยที่เกี่ยวของ ครอบคลุมถึงทั้งการคุมครองปจเจกชน วัตถุประสงคทางสังคมและเศรษฐกิจ 
โดยคํานึงถึงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของทองถ่ินนั้นดวยแลว  กฎหมายอาคารก็จะไมใช 
ส่ิงขัดขวางกิจกรรมของเอกชน  แตจะเปนสิ่งชวยสรางเสริมทั้งในแงชีวิตความเปนอยูและกิจการ
การกอสรางของภาคเอกชนใหเจริญรุดหนาไปได14 
 
2.5 แนวคิด ทฤษฏี เก่ียวกับความรับผิดของผูประกอบธุรกิจสถานบริการที่จําหนายเหลา 
 สถานบริการที่จําหนายเหลานั้นหากมีความเสียหายที่เกิดจากการบริการหรือเกิดเหตุ
ภายในสถานที่นั้นยอมผลกระทบตอผูคนเปนจํานวนมาก ซ่ึงผูใชบริการหรือผูบริโภคสวนใหญมี
ฐานะระดับปานกลางและคอนขางยากจน ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ ทําใหการใชสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายของผูบริโภคไมอยูในฐานะที่จะดําเนินการไดมากนัก เพราะการดําเนินคดี
จะตองเสียคาใชจายและเสียเวลาคอนขางมาก ประกอบกับหลักกฎหมายที่ใชในการดําเนินคดีที่
ยังคงยึดทฤษฎีความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา (Freedom of Will) และทฤษฎีความรับผิดเฉพาะ
คูสัญญา (Privity of Contract) เปนหลักซึ่งนับเปนอุปสรรคในการดําเนินคดีของผูใชบริการหรือ
ผูบริโภคสวนใหญ 

 2.5.1 ความรับผิดตามสัญญา 
   หลักความรับผิดชอบในทางสัญญานั้นเกิดขึ้นจากความสัมพันธของคูสัญญาและมีผล
ผูกพันเฉพาะคูสัญญาเทานั้น เนื่องจากคูสัญญาตางมีหนาที่ซ่ึงกันและกัน หากฝายใดไมสามารถ
ปฏิบัติตามหนาที่ไดยอมตองรับผิด ดังนั้นความรับผิดชอบในทางสัญญาจะเกิดจากความผิดในการ
ผิดสัญญา หรือเปนความผิดจากคํารับประกันเกี่ยวกับสินคาโดยทั่วไปแลว ผูขายไมตองรับผิดชอบ
ในความเสียหายประการอื่นอันเปนผลมาจากสินคาชํารุดบกพรอง ไมวาจะเปนความเสียหายที่เกิด

                                                 
14  สุริยน  ประภาสะวัต.  เลมเดิม.  หนา  38-45. 
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ตอชีวิตหรือทรัพยสิน แตผูขายตองรับผิดชอบถาหากมีคํารับประกันคุณภาพของสินคาอยางชัดแจง
ขณะมีการขาย หรือผูขายไมฉอฉล หลอกลวงโดยปกปดความชํารุดบกพรองของสินคา15 
 สวนกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากสินคาที่มีการซื้อขายกันก็ตองพิจารณาตามหลัก
กฎหมายซื้อขาย ซ่ึงปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และไดบัญญัติหนาที่ในเรื่องนี้ไว
ทั้งผูซ้ือและผูขาย โดยตองใชความระมัดระวังตรวจตราทรัพยสินที่ซ้ือขายกันตามควรแกกรณี โดย
ผูขายมีหนาที่ตองสงมอบทรัพยสินที่ขายใหแกผูซ้ือ กฎหมายจึงวางขอกําหนดใหผูขายเปนผูตอง 
รับผิดในความชํารุดบกพรอง ซ่ึงเปนขอยกเวนของหลักผูซ้ือตองระวังตามมาตรา 472 ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

  2.5.1.1 หลักความรับผิดในการรับประกัน 
เปนการสัญญาวาจะรับผิดหรือการรับประกันอยางหนึ่งอยางใด โดยอาจแบงการรับประกันเปน 
2 อยาง ไดแก การรับประกันโดยชัดแจง (Express Warranty) และการรับประกันโดยปริยาย
(Implied Warranty) กลาวคือ 
    1) การรับประกันโดยชัดแจง (Express Warranty) เปนทฤษฎีที่ ช้ีใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบตามสัญญาอยางชัดเจน ซ่ึงเกิดจากผลของการตกลงของคูสัญญาเพื่อเปนการยืนยัน 
วาจะรับผิดตอผูซ้ือในกรณีที่สินคานั้นเกิดความชํารุดบกพรอง หรือกอความเสียหายขึ้นตามที่ได 
ตกลงกันไวในขอสัญญา ดังนั้นคํารับรองที่เกิดขึ้นสวนใหญยังเปนคํารับรองที่ผูประกอบธุรกิจได
แสดงออกอยางชัดแจงถึงคุณภาพของสินคา ไมวาจะดวยรูปแบบใดก็ตาม เชน การออกใบ
รับประกัน หรือจะเปนการตกลงดวยวาจาก็ได การเรียกคาเสียหายนั้นสามารถเรียกไดโดยตรง 
จากผูใหคํารับรอง16 เชน ในคดี Crocker V. Winthrop Laboratorie จําเลยเปนผูประกอบธุรกิจโดย
เปนบริษัทผูผลิตยาไดผลิตและจําหนายยาที่มีช่ือวา “TALWIM” ซ่ึงมีสรรพคุณขจัดความเจ็บปวด 
ที่มีผลรุนแรงมาก และจําเลยเองไดรับรองวาใชแลวจะไมมีผลเปนสิ่งเสพติด ผูเสียหายในคดีนี้ 
ซึ่งไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมไดใชยานี้และมีอาการติดยาดังกลาว ในเวลา
ตอมาผูเสียหายถึงแกความตายเนื่องจากใชยา “TALWIM” เกินขนาด ศาลไดวินิจฉัยวา จําเลยได
สัญญาวายานี้ส่ิงที่ใชแลวเปนสิ่งเสพติด ดังนั้น จําเลยจึงตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น 
จากคํารับประกันที่ตนไดใหไวในเวลาที่จําเลยนําสินคาออกจําหนายในทองตลาด 
 
 

                                                 
15  ปยะกุล  บุญเพิ่ม.  (2524).  ความรับผิดชอบในการผลิตและจําหนายสินคา.  หนา 148. 
16  ณัฐจักร  ปทมสิงห ณ อยุธยา.  (2545).  “ความรับผิดชอบของผูประกอบการผลิต.”  วารสารอัยการ, 

ปท่ี 4, ฉบับที่ 39.  หนา 13 – 14. 
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    2) การรับประกันโดยปริยาย (Implied Warranty) เปนทฤษฏีที่ถูกสรางขึ้นเมื่อ
มุงที่จะคุมครองผูบริโภคสินคาและบริการเปนหลัก โดยความรับผิดชอบตามหลักกฎหมายนี้ 
ไมจําเปนตองเปนคูกรณีกันตามสัญญา โดยที่การใหคํารับประกันสินคาโดยปริยายนั้นเปนการ
ประกันวาสินคานั้นจะมีความเหมาะสมตามประเภทและวัตถุประสงคเพื่อใชในการบริโภคสินคา
โดยมิจําตองแสดงไวเปนลายลักษณอักษรแตอยางใด จะเห็นไดวาการรับประกันโดยปริยายเปนคํา
รับประกันโดยอํานาจแหงกฎหมาย ถือวาผูขายไดใหคํารับประกันไวเชนนั้น ถึงแมวาตามความเปน
จริงจะไดมีการใหคํารับประกันเชนนั้นไวเลยก็ตาม เชน การรับประกันเรื่องกรรมสิทธิ์ (Warranty 
of Title) ซ่ึงผูขายรับรองตอผูซ้ือวาทรัพยสินที่ซ้ือขายนั้นปลอดจากภาระติดพันใดๆ ผูซ้ือสามารถ
เขาครอบครองใชสอยทรัพยนั้นไดโดยปกติสุข การรับประกันการใชสอยเหมาะสมตามเจตนาที่ซื้อ
ขายกัน  (Warranty of Merchantability) ซ่ึงเทากับผูขายรับรองวาสินคานั้นสามารถนําไปใชสอยสม
ประโยชนตามสภาพของสินคาได สําหรับการใชหรือบริโภคตามธรรมดาและมีความปลอดภัยใน
การใชหรือการบริโภคตามสมควร เชน ถาเปนอาหารก็ตองเหมาะที่จะบริโภคได ถาเปนรถยนตก็ใช
การไดตามปกติ และหลักนี้ยังปรับใชกรณีสินคาใชแลวไดดวย ซ่ึงเทากับรับประกันวามีความ
ปลอดภัยและสามารถใชงานไดตามประเภทของสินคานั้น แมไมมีความสมบูรณพรอมก็ตาม และ
คํารับประกันเชนนี้ยอมรวมไปถึงความปลอดภัยของภาชนะบรรจุสินคาที่ขายดวยเสมอ  เพราะผูซ้ือ
ยอมมีความประสงคตามธรรมดาที่จะไดรับสินคาที่เหมาะสมที่ปลอดภัยดวย17 
     ความรับผิดชอบตามหลักการรับประกันโดยปริยายนี้ เปนความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายไดกําหนดไว และเปนความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) แมวาผูขายจะไดใช ความ
ระมัดระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑมากเพียงใดก็ตาม แตหากยังมีความเสียหายเกิดขึ้น ผูขายก็ยอมตองรับ
ผิดในความเสียหายจะอางเหตุใดๆ เพื่อหลุดพนจากความผิดไมได 
     แมหลักกฎหมาย Warranty จะมีประโยชนในการคุมครองผูบริโภค แตความ
เปนจริงแลวกลับคุมครองผูบริโภคไมไดเต็มศักยภาพ เพราะผูขายมีอํานาจตอรองในทางเศรษฐกิจ
มากกวาผูซ้ือ ทําใหผูขายหาทางเอาเปรียบผูซ้ือดวยวิธีการกําหนดเงื่อนไข หรือยกเวนความรับผิด 
(Exception Clause) เพื่อทําใหตนไมตองรับผิดชดใชในความเสียหายในสวนนี้ ซ่ึงเมื่อกําหนดถึง
สิทธิของความสัมพันธทางสัญญา (Privity of Contract) แลวคูสัญญายอมมีอํานาจที่จะตกลงกันเปน
อยางใดก็ไดตามใจสมัคร ซ่ึงทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบและมิไดรับความเปนธรรม 
 

 

                                                 
17  วิชัย  ธัญญพาณิชย.  (2539).  ปญหาการชดใชเยียวยาความเสียหายแกผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ
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  2.5.1.2 หลักความสัมพันธทางสัญญา (Privity of Contract) 
    เปนหลักเกณฑที่สําคัญอยางหนึ่งของหลักความรับผิดในทางสัญญา ซ่ึงถือวา
เฉพาะคูกรณีในสัญญาเทานั้นที่จะเรียกรองใหรับผิดตอกันได เนื่องจากมีเสรีภาพในการเขาทํา
สัญญา หากทําสัญญากันเชนใด ก็ตองมีผลบังคับกันเชนนั้น ทุกคนจึงมีหนาที่ปกปองประโยชน 
ของตัวเอง บุคคลอื่นซึ่งมิไดเปนคูสัญญาดวยไมอาจเรียกรองใหมีการรับผิดโดยอาศัยมูลเหตุแหง
สัญญาไดเลย  เนื่องจากบุคคลอื่นนั้นมิใชผูที่แสดงเจตนาและเขาทําสัญญาจึงถือวามิไดเปนผูเขา
เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธได 
    หลักความสัมพันธทางสัญญา (Privity of Contract) ดังกลาวจึงเปนอุปสรรค 
ที่สําคัญอยางหนึ่งในการคุมครองผูบริโภคที่ไมสามารถจะเยียวยาความเสียหายใหกับผูบริโภค ซ่ึง
มิไดเปนคูสัญญากับผูประกอบธุรกิจโดยอาศัยมูลสัญญา18 ผูที่ไดรับความเสียหายมิจําตองเปน
คูสัญญาเสมอไป ผูใชผลิตภัณฑจะเปนใครก็ได 
    ดังนั้น จึงมักมิไดมีความสัมพันธทางสัญญาตอกันและเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น 
ผูบริโภคจึงตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เชน ในคดี Brunnensalz ศาลสูงเยอรมันไดตัดสินไวเมื่อป 
1915 ขอเท็จจริงไดความวา โจทกเปนผูซ้ือเกล็ดเกลือยา Brunnensalz ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของจําเลยมา
จากรานขายยา ไดฟองใหจําเลยซึ่งเปนผูผลิตรับผิดในความเสียหายตอสุขภาพของโจทกอันเกิดขึ้น
การบริโภคยานั้น ซ่ึงมีเศษแกวปะปนอยูดวย ศาลไดวินิจฉัยวา โจทกไมอาจเรียกรองใหจําเลยรับผิด
โดยอาศัยมูลสัญญา เพราะโจทกซ่ึงเปนผูบริโภคไมมีความสัมพันธทางสัญญากับจําเลยซึ่งเปน
ผูผลิต19   อยางไรก็ตาม หลักดังกลาวก็ไดลดความเขมงวดลงเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคม เชน 
ยอมใหผูบริโภคซึ่งเปนบุคคลอื่น ซ่ึงมิไดเปนคูสัญญาโดยตรงกับผูประกอบธุรกิจแตเปนบุคคลที่อยู
ในครัวเรือน หรือแขกของผูซ้ือซ่ึงเปนคูสัญญาและเปนที่คาดคิดไววา บุคคลเชนนั้นอาจใชหรือ
ไดรับผลจากสินคา แตยังคงมีขอจํากัดในบางเรื่องอยู เชน จะยอมรับผิดชดใชคาเสียหายในกรณี
เฉพาะความเสียหายที่มีผลตอรางกายเทานั้น 
    จากเหตุที่กลาวมา ขอจํากัดของการใชความศักดิ์สิทธิ์แหงการแสดงเจตนา และ
การเปดโอกาสใหเอกชนสามารถตกลงตอรองโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ยอมทําใหผูมี
อํานาจที่เหนือกวานั้นวางขอกําหนดตางๆ ในการจําหนายสินคาหรือบริการใหแกผูบริโภคซ่ึงเปน
บุคคลสวนใหญในสังคมในลักษณะใดก็ตาม เนื่องจากผูประกอบธุรกิจซ่ึงเปนคูสัญญานั้นมีความ 
 

                                                 
18  สุษม  ศุภนิตย.  (2544).  องคกรคุมครองเอกชนเพื่อคุมครองผูบริโภค.  หนา 9 – 10. 
19  วิชัย  ธัญญพาณิชย.  (2539).  ปญหาการเยียวยาแกผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

พ.ศ. 2522.  หนา 18. 
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ไดเปรียบในฐานะที่มีอํานาจตอรองมากกวา โดยผูประกอบธุรกิจมักนําเอาหลักเสรีภาพในการ 
เขาทําสัญญา (Freedom of Contract) มาใชใหเกิดประโยชนแกฝายตนโดยการกําหนดรูปแบบ 
(Form) มาใชในสัญญาและทํากับผูบริโภคทุกๆ ราย ภายใตเงื่อนไขเดียวกัน ซ่ึงอาจเรียกสัญญา
ลักษณะนี้วา “สัญญาสําเร็จรูป” (Standard Form Contract) โดยเพิ่มขอสัญญาที่ตนไดเปรียบ เชน 
ขอยกเวนหรือขอจํากัดความรับผิดชอบ (Exception Clause) ใหมีเนื้อหาที่บิดเบือนไปจากบท 
บัญญัติแหงกฎเกณฑวาดวยสิทธิและหนาที่ของคูสัญญา จนเปนการทําลายหลักพื้นฐานของสัญญา 
กลาวคือ หลักกฎหมายสัญญานั้นตองการใหคูสัญญาสามารถเจตนาตกลงกันอยางยุติธรรมบน
พื้นฐานเดียวกันและการตกลงเขาทําสัญญาตองเปนไปดวยความสมัครใจ แตในโลกปจจุบันการที่
จะทําใหผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคอยูบนพื้นฐานเดียวกันเปนไปยากยิ่ง ผูบริโภคไมสามารถมี
อํานาจตอรองเหมือนเชนในอดีต รัฐจึงควรคุมครองใหเกิดความเปนธรรม นอกจากนี้ยังมีกําหนด
ขอสัญญาที่เพิ่มสิทธิบางประกันนอกเหนือไปจากที่กฎหมายกําหนดใหแกตนและตัดสิทธิของ
คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายมุงคุมครองโดยหลักการและความเสี่ยงทั้งหลายใหกับผูบริโภค
เปนอยางมาก 

 2.5.2 ความรับผิดทางละเมิด 
   ในกรณีที่ผูเสียหายไมมีนิติสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจจําตองอาศัยกฎหมายลักษณะ
ละเมิดฟองคดีเพื่อกอใหเกิดความรับผิดในทางแพง โดยกฎหมายลักษณะละเมิดของไทยไดบัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 5 ตั้งแตมาตรา 420 ถึงมาตรา 452 โดย
มาตรา 420 ซ่ึงกําหนดเปนหลักทั่วไปบัญญัติไววา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่น
โดยผิดกฎหมาย ใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือ
สิทธิอยางหนึ่งอยางก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” ซ่ึงตาม
กฎหมายไทยถือหลักทฤษฎีความผิด (Fault Theory)20 ในตางประเทศก็มีแนวความคิดทฤษฎีในทาง
ละเมิดที่เหมือนกัน กลาวคือ นอกจากจะมีทฤษฎีความผิด (Fault Theory) แลวยังมีอีกทฤษฎีหนึ่ง 
เรียกวา “ทฤษฎีรับภัย” ซ่ึงทฤษฎีที่กลาวมานี้ตางถูกนํามาใชในสภาพสังคมที่แตกตางกันไป เมื่อ
สถานการณทางสังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง กฎหมายละเมิดก็ยอมปรับตัวใหเขากับขอเท็จจริงใน
สังคม ทฤษฎีมูลเหตุความรับผิดในทางละเมิด จึงมีดังตอไปนี้ 
 

 

                                                 
20  สายสุดา  นิงสานนท.  (2525).  ความรับผิดเด็ดขาดในกฎหมายลักษณะละเมิด.  หนา 39. 
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  2.5.2.1 ทฤษฎีรับภัย21 
    แรกเริ่มทฤษฎีรับภัยเปนทฤษฎีกฎหมายระบบคอมมอนลอว (Common Law)  
มีหลักวาบุคคลใดก็ตามกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นจะตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลอื่น
ทุกกรณีไป โดยไมคํานึงถึงความผิดของผูกระทํา ความเชื่อเชนนี้ก็คือ ทฤษฎีรับภัยนั้นเอง ซ่ึงได
คํานึงถึงความสงบสุขที่จะเกิดในสังคม หรือความผิดชอบโดยศิลธรรมของผูกอใหเกิดการละเมิด 
แตมุงที่จะสรางความสงบสุขระหวางบุคคลโดยวิธีการชดใชคาเสียหายแกบุคคลที่ไดรับความ
เสียหายเปนประการสําคัญ การที่บุคคลหนึ่งทํารายบุคคลอีกคนหนึ่ง แมจะเปนอุบัติเหตุโดยแท 
หรือเปนการปองกันตนเอง บุคคลนั้นตองชดใชคาเสียหาย จึงมีคํากลาววา ในทางแพงนั้น กฎหมาย
ไมคํานึงถึงเจตนาของผูกระทํา แตคํานึงถึงความสูญเสียและความเสียหายของคูกรณีฝายที่ตอง
เสียหายเปนประการสําคัญ อาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา เปนกฎที่ยอมรับโดยทั่วไปของชุมชนวา 
บุคคลใดกอใหเกิดความเสียหาย บุคคลนั้นยอมตองรับผิด 
    กฎหมายลักษณะละเมิดมีความมุงหมายสําคัญใหผูกอความเสียหายแกบุคคลอื่น
ตองชดใชคาเสียหาย โดยมิไดคํานึงวา ผูละเมิดจะตองกระทําผิดดวย เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นและ
ทราบวาผูใดเปนคนกอแลว ยอมเปนการถือวาผูนั้นเปนผูละเมิด ไมวาการกระทําที่กอความเสียหาย
นั้นจะผิดหรือถูก ทั้งนี้ก็เพราะวามนุษยเรานั้นเมื่อไดกระทําการใดขึ้นแลว ก็ยอมเกิดความเสี่ยงภัย 
ดวยกันทั้งนั้น กลาวคือ อาจจะมีทั้งผลดีและผลเสีย เปรียบเสมือนดาบที่มีสองคมเสมอ ถาหากวา 
ภัยนั้นคือความเสียหายที่เกิดขึ้น ผูที่ทําใหเกิดภัยก็ยอมตองรับเคราะหรับผิดในความเสียหายนั้น 
ความเสียหายตองตกเปนภัยแกเขา 
    เหตุผลที่ผูถือทฤษฎีรับภัยอางวา ไมควรมีหลักเกณฑที่เกี่ยวกับความผิดในเรื่อง
ความรับผิดในละเมิดนั้น มีอยู 2 ประการ ไดแก เหตุผลทางกฎหมายและเหตุผลทางพฤติการณ 
กลาวคือ 
    1) เหตุผลทางกฎหมาย ผลแหงความรับผิดทางละเมิดคือการบังคับใหใช 
คาสินไหมทดแทนความเสียหาย มิใชเปนการลงโทษ เฉกเชนเดียวกับผลแหงความรับผิดทางอาญา 
ฉะนั้นกฎเกณฑของทั้งสองขั้วแตกตางกัน จึงไมควรนํามาคํานึงถึงกฎเกณฑทางอาญา หากแตเพียง
เปนผูกอความเสียหายก็ควรถือเปนการละเมิดแลว 
    2) เหตุผลทางพฤติการณ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นโดยหาผูผิดไมไดก็ไมเปน
การสมควรที่จะใหผูเสียหายเปนผูรับบาปเคราะห โดยที่เขาเองมิไดทําใหเกิดความเสียหายนั้นเลย 

                                                 
21  สมชาย  อติภรจุฑาสิริ.  (2542).  ปญหาการดําเนินคดีท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค.  หนา 20. 
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แมแตนอย ผูกอความเสียหายนั้นเองที่ควรเปนผูรับผิดชอบจากเหตุการณดังกลาว ซ่ึงเปนการ
ยุติธรรมมากกวาที่จะใหผูเสียหายมาเปนผูรับบาปเคราะห อีกทั้งการหาตัวบุคคลผูตองรับภัยนี้ 
ก็เปนของไมยากเพียงแตพิเคราะหวา ภัยนั้นเปนผลเพราะเหตุใด และเหตุนั้นใครเปนผูกระทํา ผูนั้น
ยอมตองรับผิดชดใชคาทดแทนความเสียหาย แตการหาตัวผูกระทําความผิดจะตองพิเคราะหวาการ
กระทําใดเปนความผิดเปนการยากยิ่งไมนอยกวาสิ่งใดผิดหรือส่ิงใดไมผิด ซ่ึงเปนปญหาที่
เปลี่ยนแปลงไปแลว ขึ้นอยูสถานการณที่แตกตางกับการหาเหตุผลความเสียหายที่สามารถปรับ
ใชไดกับทุกสถานการณ 

  2.5.2.2 ทฤษฎีความผิด22 
    สวนทฤษฎีความรับผิดก็เกิดขึ้นในเวลาตอมา แนวความคิดทฤษฎีรับภัยที่ถูก
เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม ความรับผิดในความเสียหายควรคํานึงถึงความผิด หรือความประมาท
เลินเลอของผูกระทําดวย เพื่อใหสอดคลองกับสังคมมนุษยที่พัฒนาขึ้นตามลําดับ โดยที่กฎหมายใน
ภาคเอกชนพัฒนาควบคูไปกับจิตใจหรือความรูสึกนึกคิดของคนในสังคม ซ่ึงในระยะหลังมานี้มี
แนวความคิดวา ผูกระทําตองจงใจหรือประมาทดวย จึงจะตองรับผิด ความรับผิดในทางละเมิดใน
ระยะนี้เกิดจากเหตุ 2 กรณีเทานั้น ไดแก ความรับผิดในการละเมิดอันเกิดจากการกระทําโดยจงใจ
และความรับผิดในทางละเมิด ซึ่งเกิดจากการกระทําโดยประมาทเลินเลอ 
    1) ความรับผิดในทางละเมิดอันเกิดจากการกระทําโดยจงใจ ทําใหบุคคลอื่น
เสียหาย (Conduct intended to invade the legally protected interests of others) ทฤษฎีนี้คํานึงถึง
เจตนาอันชั่วรายของผูกระทําที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น จึงเปนการสมควรที่จะให
ผูกระทําตองรับผิดในการกระทําของตน 
    2) ความรับผิดในทางละเมิดซึ่งเกิดจากการกระทําโดยประมาทเลินเลอทําให
บุคคลอื่นเสียหาย (Conduct which created a foreseeable and unreasonable risk to such interests of 
others) ทฤษฎีนี้ถือวา การกระทําโดยประมาทเลินเลอก็เปนการกระทําที่ฝาฝนสังคมและมีความ
รายแรง แมจะไมเทากับการกระทําโดยเจตนา แตก็สมควรที่จะมีการเรียกรองคาเสียหายกันได 
     เมื่อทฤษฎีรับภัยมีการเปลี่ยนแปลง จึงเปนเหตุใหทฤษฎีละเมิดที่มีจําตอง
เปล่ียนแปลงไปดวย โดยมีการยอมรับหลักที่มีความเปลี่ยนแปลงที่วาผูกอความเสียหายนั้น จะตอง
รับผิดก็ตอเมื่อการกระทําของตนเปนความผิด หลักการนี้เรียกวา หลักไมมีความรับผิด หาก
ปราศจากความผิด (No liability without fault) ซ่ึงมีความแตกตางจากทฤษฎีรับภัยที่วา อาจมีความ 
 

                                                 
22  มนชัย  ธาดาอํานวยชัย.  (2545).  กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ : รูปแบบที่ไมเหมาะสมใน

ประเทศไทย.  หนา 11-12. 
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รับผิดไดแมไมมีความผิดก็ตาม (Liability without fault) ทั้งนี้ก็ดวยเหตุผลที่วา เปนการผิดหลักศิล
ธรรมเกินไปที่จะลงโทษมนุษย โดยพิเคราะหเพียงแงมุมเดียวถึงผลแหงการกระทํานั้นโดยไมมีการ
พิจารณาวาผูกระทํามีเจตนามุงรายหรือไม และการไมตองการใหมีกฎเกณฑความรับผิดอยูในความ
รับผิดทางละเมิดนี้จะกอใหเกิดผลที่เลวรายและปาเถื่อนยิ่งกวา การที่จะสามารถจับความหมายของ
คําวา “ความผิด” ไดนั้น จะตองอาศัยการตรึกตรอง พินิจพิเคราะหของนักปราชญกฎหมายมาเปน
เวลานาน แตส่ิงที่สําคัญที่นักปรัชญาทางกฎหมายเชื่อกันวา ทฤษฎีรับผิดไมเหมาะสมอยางยิ่ง ก็คือ 
การทําใหมนุษยไมกลาคิด ไมกลาทําสิ่งใดๆ เลย ความเจริญของเผาพันธุมนุษยก็จะหยุดชะงักลง 
เพราะทฤษฎีรับภัยถือวาผูกระทําส่ิงใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายผูนั้นตองรับภัยนั้น จึงเปนเรื่องที่
ถือวารุนแรงมาก และเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการพัฒนา 
     องคประกอบของความรับผิดตามทฤษฎีความผิดมีอยู 2 ประการ  คือ 
องคประกอบทางการกระทํา อันไดแก การกระทําโดยผิดกฎหมายเปนเหตุใหเขาไดรับความเสยีหาย 
และในดานองคประกอบทางจิตใจ ไดแก การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอนั้นเอง 
     จวบจนกระทั่งคริสตศตวรรษที่ 19 กฎหมายละเมิดก็ยังมีลักษณะที่ไมมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก ซ่ึงรวมถึงความรับผิดชอบในทางศีลธรรมหรือความผิด (Fault)  
อันเปนมูลฐานของการชดใชคาเสียหาย ตอมาเมื่อศีลธรรมของประชาชนเริ่มพัฒนาขึ้น จึงมีความ
เคล่ือนไหวในลักษณะของการยอมรับวาความรับผิดตามกฎหมายเกิดจากความประพฤติของบุคคล
ที่เปนพลเมืองดีจะไมปฏิบัติเชนนั้น แนวโนมเชนวานี้เอง จึงเกิดการวางทฤษฎีในกฎหมายลักษณะ
ละเมิดวา “ไมมีความผิดทางแพงถาปราศจากความผิด” (There should be no liability without fault) 
ในเวลาตอมา  ทฤษฎีความผิดเริ่มกอปญหาขึ้นโดยเฉพาะความยากลําบากในการพิสูจน
องคประกอบของความรับผิด 2 ประการดังกลาวขางตน ไมวาในแงจะพิสูจนวา มีการกระทํา
หรือไม ผิดกฎหมายหรือไม การกระทํานั้นจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม ความเสียหายเปนผล
มาจากการกระทําละเมิดของผูนั้นหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพสังคมซึ่งมีความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้น โดยพิสูจนความผิดของผูกระทําไดยาก ทฤษฎี 
รับภัยจึงถูกนํามาใชอีกครั้งแตมีช่ือเรียกแตกตางกันไป เชน ความรับผิดโดยไมมีความผิด (Liability 
without fault) ความรับผิดโดยผลแหงกฎหมาย (Liability as imposed by the law) และความรับผิด
เด็ดขาด (Strict Liability) 
     เพื่อใหเกิดทางแกไขปญหาใหกับผูบริโภค ซ่ึงถาเปรียบเทียบกันทางความ
เปนจริงในสังคมปจจุบัน อํานาจการตอรองทางเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกัน การทราบถึงขั้นตอนและ
กรรมวิธีการผลิตก็ยังเปนการยากที่ผูบริโภคจะทราบถึงขั้นตอนไดดีไปกวาผูประกอบธุรกิจเอง 
ดังนั้นแนวความคิดที่เกี่ยวกับขอสันนิษฐานความรับผิด (Presumption of Responsibility) จึงทําให 
ผูประกอบธุรกิจตองถูกตั้งขอสันนิษฐานไวกอนวา เปนผูที่ทําใหเกิดความเสียหายซ่ึงมีความ
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สอดคลองกับทฤษฎีรับภัยที่วา แมผูประกอบธุรกิจจะไมไดมีเจตนาที่จะทําใหเกิดความเสียหาย  
แตทวาผูประกอบธุรกิจเปนผูกระทํา ผูประกอบการก็ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย เนื่องจากถือวาคา
ความเสียหายที่เกิดจากขอบกพรองของผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย ซ่ึงอยูในฐานะที่จะปองกันได
ดีกวาผูอ่ืน ดังนั้นจึงเปนขอสันนิษฐานเบื้องตนใหตองรับผิดไวกอน เวนแตมีขอพิสูจนวาความผิด 
ที่เกิดขึ้นเปนความผิดของผูบริโภคเองที่ใชสินคาผิดวิธี หรือเกิดจากความประมาทเลินเลอของการ
บริโภคทั้งที่ทราบวาสินคานั้นเกิดความเสียหายอันเกิดจากการใชสินคา23 
     สําหรับการบังคับใชกฎหมายลักษณะละเมิดเพื่อการชดใชเยียวยา ควร
ตระหนักใหดีวาเมื่อสินคาที่ผลิตขึ้นนั้นชํารุดบกพรอง และเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย ผูผลิต 
ยอมมีหนาที่พิสูจนใหเห็นไดวา ความชํารุดบกพรองของสินคานั้นเปนเพราะพฤติการณที่ผูผลิต 
ไมตองรับผิดชอบซึ่งเปนการผลักภาระการนําสืบของผูบริโภคมาใชเพื่อผอนคลายภาระการนําสืบ
ของผูบริโภค ในคดีความเสียหายอันเกิดจากสินคาที่ใชก็ตาม แตนักกฎหมายเยอรมันเห็นวา 
มาตรการดังกลาวยังไมเพียงพอตอการใหความคุมครองผูบริโภค ในทางตํารากฎหมายเกี่ยวกับการ
คุมครอง ผูบริโภคของเยอรมันจึงมีความเห็นวา ควรที่จะนําหลักความผิดเด็ดขาดมาใชกับคดีสินคา
ชํารุดบกพรองในกรณีทั่วๆ ไปดวย โดยเฉพาะในกรณีของสินคาที่มีอันตรายอันเกิดจากการพัฒนา
สินคานั้น เพื่อใหสามารถคุมครองเยียวยาความเสียหายที่เกิดแกผูบริโภคไดอยางจริงจังขึ้น24 
     สําหรับความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) เปนผลพวงมาจากทฤษฎี ที่วา 
“ไมมีความรับผิดถาปราศจากความผิด” (There should be no liability without fault) ไดเร่ิม
เปล่ียนแปลงไปในทางที่จะถูกยกเลิก มีการยอมรับหลักใหมวา ในบางกรณีจําเลยจะตองรับผิด 
แมวาจะมิไดกระทําผิดศีลธรรมและไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว เชน ผูควบคุมดูแลสัตว
ตองรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากสัตว หลักใหมนี้ก็คือ หลักเรื่องความรับผิดเด็ดขาดนั้นเอง 
ความหมายของคําวา ความรับผิดเด็ดขาด หมายถึง ความรับผิดที่ผูกระทําจะตองรับผิดในการกระทาํ
ทั้งที่ไมมีความผิด มิใชการกระทําโดยมีเจตนาหรือเจตนารายและไมวาจําเลยจะทราบหรือไมทราบ
ถึงการกระทํานั้นหรือไมก็ตาม จําเลยก็ไมพนจากความผิด จากคําจํากัดความจะเห็นไดวาความรับ
ผิดเด็ดขาดเกิดขึ้นก็เพื่อที่จะแกปญหาการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไมมีคูความฝายใด 
เปนผูผิด แตหากไมกระทําเชนนี้จะกอใหเกิดปญหาตอผูบริโภคซ่ึงถือเปนคนสวนใหญ การหวน
กลับไปหาทฤษฎีรับภัยมาใชก็ดวยเหตุวา ผูประกอบธุรกิจยอมอยูในฐานะที่ดีกวาผูบริโภค 
ประกอบกับผูบริโภคนั้นเปนผูใชเพียงอยางเดียวเทานั้น ยังไมเปนการสมควรอยางยิ่งที่เขาจะตอง 
มารับความเสี่ยงจากผูประกอบธุรกิจ 

                                                 
23  สุวิทย  รัตนสุคนธ.  (2534).  ความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑยา.  หนา  101-105. 
24  สุษม  ศุภนิตน.  (2544).  คําอธิบายความรับผิดในผลิตภัณฑ.  หนา 43. 
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     เหตุผลของการกําหนดใหมีความรับผิดเด็ดขาดขึ้น เนื่องจากความเสียหาย 
อันเกิดจากเหตุการณบางอยางเกิดขึ้นบอยหรือเกิดขึ้นไดงาย แตผูเสียหายไมอาจพิสูจนถึงสาเหตุที่
เกิดขึ้นหรือพิสูจนไดยาก เพราะอาจเปนไดวาเหตุที่เกิดอยูในความรูเห็นของจําเลยแตผูเดียวที่เปน 
ผูกอขึ้น ผูเสียหายอาจพิสูจนไดวาเหตุที่เกิดขึ้นจริง แตไมอาจพิสูจนไดวาเหตุนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร 
อันจะเปนการแสดงถึงมูลกรณีหรือที่มาแหงความประมาทเลินเลอของจําเลย25 ตัวอยางเชน ลูกจาง 
ที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากเครื่องจักรกลในโรงงานขณะปฏิบัติงานในการวาจาง ไมอาจพิสูจน
ถึงสาเหตุที่เครื่องจักรกลกอใหเกิดความเสียหายได หรือกรณีความเสียหายอันเกิดจากการลงพิมพ
โฆษณาขอความหมิ่นประมาทหนังสือพิมพ หากตองพิสูจนวาบรรณาธิการรูหรือควรรู ก็เปนเรื่อง 
ที่ยากแกการพิสูจนอยางยิ่ง ดังนั้นหากกฎหมายไมกําหนดใหมีบุคคลซึ่งตองรับผิดโดยเด็ดขาดแลว
ก็จะเกิดความวุนวายขึ้นในสังคม เพราะบรรดาผูเสียหายยอมจะตองหาทางที่จะบังคับชําระหนี้เอา
จากคูกรณีฝายตรงขามดวยตนเองใหได จึ่งจําเปนตองกําหนดใหมีความรับผิดเด็ดขาดขึ้น 
     กลาวโดยสรุป ลักษณะของความรับผิดเด็ดขาดจํากัดขอบเขตอยู เฉพาะวัตถุ 
ที่มีการใชหรือการกระทําที่มีลักษณะเปนพิเศษแตกตางออกไปหรือผิดปกติธรรมดา ในเรื่องความ
รับผิดเด็ดขาดนี้โจทกไมจําตองพิสูจนถึงความประมาทเลินเลอของจําเลยแตประการใด และการ 
ที่จําเลยอางวาการใชความระมัดระวังตามสมควรที่จะปองกันความเสียหายนั้น อาจจะไมรับฟง
เชนเดียวกัน แตมีขอยกเวนบางประการที่จําทําใหจําเลยยกเปนขอตอสูเพื่อยกเวนความรับผิดได 
เชน ผูบริโภคนําสินคาไปใชในทางที่ผิดวัตถุประสงคของผลิตภัณฑเปนตน 
     หลักความรับผิดเด็ดขาดตามแนวใหมนี้มาจากนโยบายในทางกฎหมายที่
ประสงคจะใหมีการเยียวยาความเสียหายในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นนอกเหนือจากเจตนาหรือ
ประมาท โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีลําพังแตจะใหผูที่ไดรับความเสียหายเรียกรองคาเสียหายได เฉพาะเรื่องจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอเทานั้นไมเปนการเพียงพอ รากฐานแหงความรับผิดเด็ดขาดจึงมาจากการที่จําเลย
กอใหเกิดความเสี่ยงภัยอยางหลีกเลี่ยงไมไดตอสมาชิกในสังคม 
     มูลฐานของความรับผิดในฐานนี้อยูที่วา การกระทําของจําเลยหรือการมีไว
ซ่ึงส่ิงของนั้นกอใหเกิดความเสี่ยงภัยตอชุมชนนั้น เหตุผลในการพิจารณาใชหลักสายกลาง อันไดแก 
ความประพฤติหรือการกระทําซ่ึงไมขยายไปจากมาตรฐานของสังคม จนขนาดจะถือไดวาเปนการ
กระทําที่ทําใหเกิดความเสียหายขึ้นกับสมาชิกโดยสวนใหญ ดังนั้นรัฐจึงตองหามาตรการแทรกแซง 
เพื่อทําใหเกิดความสงบเรียบรอย เมื่อพิจารณาถึงประโยชนจําเลยจะพึงไดรับแลว สังคมจึง

                                                 
25  สายสุดา  นิงสานนท.  เลมเดิม.  หนา 48-49. 
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จําเปนตองยื่นมือเขามาเพื่อจํากัดขอบเขตของการกระทําของจําเลยไมใหปฏิบัติการอันเกิดอันตราย
ตอคนในสังคม 
     หลักความรับผิดเด็ดขาดจึงมีบทบาทมากในการแบงเบาภาระการพิสูจน
ความเสียหายใหแกโจทกไดระดับหนึ่งเทานั้น เพราะโจทกก็ตองนําสืบวา มีความเสียหายจาก
ผลิตภัณฑซ่ึงยังมีความเกี่ยวพันกับความผิดพลาดในการผลิต หากแตเพียงโจทกมิไดมีหนาที่ตองนํา
สืบวาใครเปนคนทําผิดพลาด และมีความผิดพลาดอยางไร 
 

 2.5.3 การดําเนินคดีแทนผูบริโภค 
   การดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนการกําหนดใหองคกรพิเศษมีอํานาจฟองคดี เพื่อทําหนาที่ฟอง
เรียกคาเสียหายในทางแพงจากผูประกอบธุรกิจ เพื่อชดใชเยียวยาความเสียหายจากการบริโภคสินคา
ใหแกผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย โดยท่ีผูบริโภคไมตองดําเนินคดีเองตามที่กฎหมายกําหนด ดัง
ตอไป 

  2.5.3.1 การดําเนินคดีแทนผูบริโภคโดยคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
    ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 39 ไดบัญญัติใหอํานาจ
แกคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคสามารถดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคได“ใน
กรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค หรือเมื่อได
รับคํารองขอจากผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปน
ประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานอัยการโดยความ
เห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีในทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีหนาที่
ดําเนินคดีแพงหรือคดีอาญาแกผูกระทําละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล และเมื่อคณะกรรมการได
แจงไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภคมีอํานาจ
ดําเนินคดีตามที่คณะกรรมการมอบหมายได ในการดําเนินคดีในศาล ใหเจาหนาที่คุมครองผูบริโภค
มีอํานาจฟองเรียกทรัพยสินหรือคาเสียหายแกผูบริโภคที่รองขอไดดวย และในการนี้ใหไดรับยกเวน
คาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง” 
    อํานาจในการดําเนินคดีแทนผูบริโภค โดยขาราชการใหสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอํานาจในการดําเนินคดีขาราชการ
ในสังกัดกระทรวงทบวงกรมตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 19 บัญญัติวา
“ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบกระทรวงหรือกรมประสงคจะ
แตงตั้งขาราชการในสังกัดใหดําเนินคดีแพงในศาลใดศาลหนึ่งหรือหลายศาลซึ่งเกี่ยวดวย
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ผลประโยชนของตนเปนประจําหรือเฉพาะคดีใดคดีหนึ่ง ใหแจงใหอัยการสูงสุดทราบ เมื่ออัยการ
สูงสุดเห็นชอบในคุณสมบัติของขาราชการผูซ่ึงจะไดรับการแตงตั้ง และอัยการสูงสุดไดแจงไปยัง
กระทรวงยุติธรรมเพื่อแจงใหศาลทราบแลว ก็ใหขาราชการผูนั้นมีอํานาจดําเนินคดีไดตลอดถึงศาล
อุทธรณและศาลฎีกา 
    ขาราชการผูที่ดําเนินคดีดังวาในวรรคกอน ตองเปนเนติบัณฑิต หรือไดรับ
ปริญญาตรี หรือปริญญากฎหมายในตางประเทศที่เนติบัณฑิตยสภายอมเทียบวาเสมอดวยเนติ
บัณฑิตและเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา”จากมาตรา 39 สามารถกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาในการเขาดําเนินคดีแทนผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เมื่อมี 
ผูรองขอใหดําเนินคดีแทนไดดังนี้26 
    1) ผูที่รองขอใหดําเนินคดีแทนตองเปนผูบริโภคตามความหมายที่บัญญัติไวใน
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 กลาวคือ ผูบริโภค หมายความวาผูซ้ือหรือผูไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคา
หรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับการบริการจากผูประกอบธุรกิจโดย
ชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 
    2) มีการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภค หมายถึง กรณีผูประกอบ
ธุรกิจเปนฝายผิดสัญญาเทากับการกระทําละเมิดสิทธิของผูบริโภค และรวมถึงกรณีผูประกอบธุรกิจ
กระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมายอื่นและกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
    3) การดําเนินคดีจะเปนประโยชนตอผูบริโภคเปนสวนรวม โดยพิจารณา ดังนี้ 
     (1) ลักษณะของการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจใดแมวาจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูบริโภคเพียงรายเดียว แตมีพฤติการณที่เห็นไดวาหากผูประกอบธุรกิจยังคง
ประกอบธุรกิจลักษณะนั้นตอไป อาจทําใหผูบริโภครายอื่น ไดรับความเสียหายดวย 
     (2) ผลของการดําเนินคดีแทนผูบริโภครายใดนั้น จะเปนประโยชนแก
ผูบริโภครายอื่นๆ ทั้งยังมิไดมารองขอตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522 ซ่ึงสามารถมายื่นคํารองขอใหดําเนินคดีในภายหลัง 
    จะเห็นวา  ขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคที่จะ
ดําเนินคดีแทนผูบริโภคนั้น ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เปนเจาหนาที่คุมครอง
ผูบริโภคมีหนาที่ดําเนินคดีแพงหรือคดีอาญาแกผูกระทําละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล กฎหมาย

                                                 
26  สํานักงานคณะกรรมการผูบริโภค.  (2548).  สคบ.กับการคุมครองผูบริโภค.  หนา 23-24. 
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ไมไดบังคับวาตองเปนเนติบัณฑิตและเปนสมาชิกแหงเนติบัณฑิตยสภา เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะคดี
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคเปนการดําเนินคดีแทนเอกชน ไมเกี่ยวกับผลประโยชนของ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพราะสิทธิในการดําเนินคดีละเมิดสิทธิผูบริโภคนั้น
ไดรับมอบอํานาจจากผูบริโภค (ตัวความ) โดยตรง เปนการดําเนินคดีเพื่อประโยชนของผูบริโภคซึ่ง
เปนส่ิงที่ดี เพราะรัฐ มีหนาที่ใหความคุมครองสิทธิแกผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญ เปนการใชอํานาจ
รัฐในการจัดการกับผูประกอบการที่ทุจริตหรือฉอโกงประชาชน และกอความเดือดรอนใหผูบริโภค
ผูสุจริตหากมาตรการดังกลาวสามารถดําเนินการเอาผิดกับผูประกอบการไดอยางจริงจังและเปน
รูปธรรมมากขึ้น แตก็หาไดเปนเชนนั้นไม มีปญหาและอุปสรรคหลายประการ เชน ปญหาความ
ลาชาในขั้นตอนการดําเนินการของระบบราชการ จํานวนบุคลากรไมเพียงพอในการจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น การนําสืบพิสูจนความผิดของผูประกอบธุรกิจทําไดยาก ลวนเปนปญหาหลัก 
ที่ภาครัฐควรเอาใจใสปรับปรุงแกไขเพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจวา รัฐสามารถเปน 
ที่พึ่งและใหความคุมครองสิทธิแกผูบริโภคไดอยางจริงจัง 

  2.5.3.2 สมาคมที่มีวัตถปุระสงคเพื่อการคุมครองผูบริโภค27 
    มาตราที่ 40 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 บัญญัติวา 
“สมาคมใดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขันอันไมเปนธรรมทาง
การคา และขอบังคับของสมาคมดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีการ
ดําเนินการของสมาคมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สมาคมนั้นอาจยื่นคําขอให
คณะกรรมการรับรองเพื่อใหสมาคมนั้นมีสิทธิและอํานาจฟองตามมาตรา 41 ไดการยื่นคํารองตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การรับรองสมาคมตาม
วรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
    มาตรา 41 บัญญัติวา “ในการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค
ใหสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 มีสิทธิในการฟองคดีแพง คดีอาญา หรือดําเนิน
กระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีเพื่อคุมครองผูบริโภคได และใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทน
สมาชิกของสมาคมได ถามีหนังสือมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนจากสมาชิกของสมาคม 
    ในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง มิใหสมาคมถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาต 
เมื่อศาลเห็นวา การถอนฟองนั้นไมมีผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมสําหรับคดีแพง
เกี่ยวกับการเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม การถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีที่คูความ
ตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน จะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผูมอบหมาย
ใหเรียกคาเสียหายแทนมาแสดงตอศาลดวย” 

                                                 
27  สํานักงานคณะกรรมการผูบริโภค.  เลมเดิม.  หนา 25. 
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มาตรา 42 บัญญัติวา “นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และกฎหมายอื่นแลว สมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 ตองปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 
    เมื่อปรากฏวาสมาคมที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา 40 สมาคมใดไมปฏิบัติ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด หรือเมื่อมีพฤติการณปรากฏวาสมาคมนั้นดําเนินการฟองคดี
โดยไมสุจริต ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้นได การเพิกถอนการรับรอง
สมาคมตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    ในกรณีที่สมาคมซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองตามมาตรานี้ไดฟองคดีใดไวตอศาล
และคดีนั้นยังคางอยูในการพิจารณาของศาล ใหศาลสั่งจําหนายคดีนั้นเสีย” 
    ในการดํา เนินคดี เกี่ ยวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค  ใหสมาคมที่มี
วัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตอตานการแขงขันอันไมเปนธรรมทางการคา ซ่ึงมี
ขอบังคับของสมาคมในสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ สมาชิก และวิธีดําเนินการของสมาคมเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540) และคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
หการรับรองแลว ทั้งนี้ตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มีสิทธิและ
อํานาจฟองคดีแพง คดีอาญา หรือดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในคดีเพื่อคุมครองผูบริโภคได และ
ใหมีอํานาจฟองเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม ทั้งนี้ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
    ในการดําเนินคดีดังกลาว มิใหสมาคมถอนฟอง เวนแตศาลจะอนุญาตเมื่อศาล
เห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอการคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวม สําหรับคดีแพงเกี่ยวกับ
การเรียกคาเสียหายแทนสมาชิกของสมาคม 
    การถอนฟองหรือการพิพากษาในกรณีที่คูความตกลงหรือประนีประนอม 
ยอมความกันจะตองมีหนังสือแสดงความยินยอมของสมาชิกผูมอบหมายใหเรียกคาเสียหายแทนมา
แสดงตอศาลดวย 
    นอกจากตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และกฎหมายอื่นแลว สมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรองรับแลว ตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบคณะกรรมการคุมครองผูบริโภควาดวยการดําเนินการของสมาคมเกี่ยวกับการฟองคดี
และการใชสิทธิและอํานาจฟองของสมาคม พ.ศ. 2540 
    เมื่อปรากฏวาสมาคมที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองแลว 
สมาคมใดไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว หรือมีพฤติการณปรากฏวาสมาคมนั้นดําเนินการเพื่อ 
ฟองคดีโดยไมสุจริต ใหคณะกรรมคุมครองผูบริโภคมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมได และ
การเพิกถอนการรับรองสมาคมนั้น จะตองนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย 
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ในกรณีสมาคมถูกเพิกถอนการรับรองตามระเบียบนี้ไดฟองคดีไวตอศาลและคดีนั้นยังคางอยูในการ
พิจารณาของศาลใหศาลจําหนายเสีย 

  2.5.3.3 มูลนิธิซ่ึงสมาคมคณะกรรการคุมครองผูบริโภคใหการรับรับรอง 
    มูลนิธิซ่ึงสมาคมคณะกรรการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองความตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 มาตรา 10  
“มูลนิธิซ่ึงคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหการรับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 
มีอํานาจฟองคดีเรียกคาเสียหายแทนผูเสียหายได โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟองและ
ดําเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม  การฟองและดําเนินคดีแทนผูเสียหาย
ตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวงแตไมรวมถึงความรับผิดในคาฤชาธรรม
เนียมในชั้นที่สุด” โดยใหมีอํานาจฟองคดีเชนเดียวกับ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือสมาคม
ที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภครับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค   ดังนั้น มูลนิธิ
ซ่ึงสมาคมคณะกรรการคุมครองผูบริโภคใหการรับรับรอง  ถือเปนอีกชองทางหนึ่งในการเขาถึง
ความยุติธรรมใหแกประชาชน 
 
2.6 แนวคิด ทฤษฏี และ บทบาทของรัฐในการควบคุมสถานบริการท่ีจําหนายเหลา (Publice 
 Interest) 
 มาตรการของรัฐหรือฝายปกครอง (Administration) หมายความถึงหนวยงานและ
เจาหนาที่ของรัฐทั้งปวง ซ่ึงมีอํานาจหนาที่จัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนสาธารณะของ
มหาชนอันมีลักษณะเปนราชการบริหาร โดยหนวยงานเจาหนาที่ของรัฐใดจะมีอํานาจหนาที่จัดทํา
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนมหาชนในเรื่องใดหรือกิจการใดก็เปนไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นไว เชน กรุงเทพมหานคร
เปนองคกรหรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินถือไดวาเปนฝายปกครองตาม
ความหมายที่กลาวมามีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 โดยหลักแลวสิทธิของบุคคลในการประกอบประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจ  ยอมไดรับ
การคุมครองตามกฎหมายเอกชน  เอกชนสามารถกระทําการใดๆ ไดทุกอยางที่กฎหมายใหอํานาจ 
รัฐจะตองไมเขาไปแทรกแซง แตตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 43 “บุคคลยอมมีเสรีภาพ 
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมกลับใหรัฐเขาไป
แทรกแซงจํากัดสิทธิไดตามที่กฎหมายบัญญัติ”  แตก็มีขอยกเวน เชน มาตรา 42 ก็กําหนดใหรัฐ 
เขาไปแทรกแซงโดยการเวนคืนได แตก็จะตองเพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest) ที่จําเปน 
โดยกําหนดเปนขอยกเวนของกฎหมายเอกชนโดยทั่วไป ประโยชนสาธารณะเปนวัตถุประสงคของ
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การดําเนินกิจการของรัฐ เปนไปเพื่อความตองการของคนสวนใหญ ประโยชนสาธารณะนั้นก็คือ
ประโยชนสวนรวม ถาเปนความตองการของคนหนึ่งคน หรือสวนนอยก็ยอมไมเปนประโยชน
สาธารณะ หรือหากเปนความตองการของรัฐ ก็ยอมไมเปนประโยชนสาธารณะ เชนกันรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความ
คุมครองเปนหลักโดยทั่วไปโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิ และ กรรมสิทธิ์ซ่ึงรวมไวของสิทธิตางๆ จึง 
ตองไดรับความคุมครองเสมอตามหลักสากลทั่วไป 
 สิทธิของบุคคลถูกจํากัดโดยทั่วไปมี 2 ประการ คือ     
 1)  โดยนิติกรรมซึ่งหมายถึง ขอตกลงในสัญญาของคูสัญญา ตามหลักความศักดิ์สิทธ์ิ
แหงการแสดงเจตนา (Autonomy of  Will) และหลักเสรีภาพในการทําสัญญา  (Freedom of 
Contract) 
 2)  โดยผลของกฎหมาย  
  (1) เพื่อประโยชนสาธารณะ (Public Interest) เชน การเวนคืนที่ดิน การจัด 
โซนนิ่งสถานบริการการหามนําเขาส่ิงของบางอยางเขามาในราชอาณาจักรเปนตน 
  (2)  เพื่อมาตรการในการลงโทษ ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ (โดยหลักอายุความ) เชน 
การครอบครองปรปกษ เพื่อเปนการจํากัดสิทธิถาวร อันเนื่องมาจากเจาของกรรมสิทธิ์ไมไดใช
ประโยชนในที่ดินเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกประเทศรัฐจึงตองออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิถาวร 
หากเจาของกรรมสิทธิ์ไมใชประโยชนและมีผูเขามาครอบครองปรปกษสิทธิอันถาวรก็จะหมดไป
เปนตน 
   วัตถุประสงคของประโยชนสาธารณะ (Public Interest) มุงตอบสนองความ
ตองการของคนสวนใหญในสังคม หนาที่ของรัฐ นั้นจะทําเพื่อตอบสนองความตองการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของคนสวนใหญอันไดแก 
   -   ความมั่นคง / ความปลอดภัย  
   -  ความกินดีอยูดี / ความสะดวกสบาย (Division of  Labour) ความมีศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย มีสุขภาวะที่ดี ตองการความยอมรับ 
   - ตัวอยางเชน รัฐมีมาตรการตรวจคนเขาออกภายในประเทศ หรือ กักกันผูปวย
ที่สงสัยวาไดรับเชื่อไขหวัดใหญ 2009 หรือ การกําหนดใหสถานบริการอาบอบนวดใหอยูหางออก
จากสถานศึกษาเปนตน ถือเปนมาตรการควบคุมโดยรัฐทั้งส้ินแตก็เพื่อประโยชนของประชาชน 
(Public Interest) การแทรกแซงของรัฐที่ทําไปเพื่อในการจํากัดสิทธิ เพื่อรักษาประโยชนสาธารณะ  
   ตัวอยาง  ในประเทศฝรั่งเศสตนศตวรรษที่ 20 มีการตัดสินวาการดูละครไมใช
ผลประโยชนสาธารณะจึงมีความสั่งใหเพิกถอนการสรางโรงละคร ภายหลังในชวงกลางของ
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ศตวรรษที่ 20 ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา การละครเปนประโยชนสาธารณะเพราะเปนการ
ตอบสนองความตองการทางนันทนาการของประชาชน จึงมีคําสั่งอนุญาตใหสรางโรงละคร
แหงชาติขึ้น หรือ การลดเที่ยวการเดินรถประจําทางในฤดูหนาว หรือเพิ่มการเที่ยวการเดินรถใน 
ฤดูรอนของยุโรป หลักการปรับตัวใหเขากับสถานการณ  (Adaptability ) เปนการทําใหสอดคลอง
กับความตองการของคนสวนใหญ ตามเวลาและสถานที่ จะนํามาอางเพื่อทําเปนขอสัญญาไมได 
ทั้งนี้เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ การบริการสาธารณะนั้นทําเพื่อตอบสนองความตองการของ
คนสวนใหญ แตเมื่อความตองการนั้นเปลี่ยนแปลงไป การบริการของสาธารณะตองปรับเปลี่ยน
ตามความตองการนั้นดวย และสัญญาที่ทําเพื่อการนั้นตองมีการเพิกถอนเพราะเหตุแหงความ
เปลี่ยนแปลงนั้น รัฐจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
   เอกชน ก็สามารถมีประโยชนสาธารณะ (Public Interest) ไดเชนกัน เชน 
มูลนิธิ เปนกิจการที่ไปเพื่อประโยชนสาธารณะแตถาไมมีกฎหมายเขียนไวเปนบทบัญญัติพิเศษตอง
ใชกฎหมายเอกชน รัฐไมสามารถกระทําการที่มุงเกี่ยวกับ ประโยชนสาธารณะ ได เพราะจะเกิด
ความไมชอบดวยกฎหมายขึ้นดังนั้น รัฐจะสามารถกระทําการที่เกี่ยวของกับ ประโยชนสาธารณะ 
ไดเทานั้น หากรัฐกระทําการที่มุงตอบสนองประโยชนสวนตนแลวเปนการใชอํานาจโดยมิชอบ 
ตองมีการถูกเพิกถอน 
   ดังนั้นหลักกฎหมายเอกชน  เอกชนสามารถกระทําการใดๆ ไดทุกอยางที่
กฎหมายใหอํานาจ  รัฐไมควรจะเขามาแทรกแซง รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา ในการทําสัญญา
จะมีขอยกเวนเลยวารัฐจะเขาไปแทรกแซงได แตก็จะตองเพื่อประโยชนสาธารณะคําวา (Public 
Interest ) เปนขอยกเวนในกฎหมายเอกชน ประโยชนสาธารณะเปนวัตถุประสงค ของการดําเนิน
กิจการของรัฐเปนไปเพื่อความตองการของคนสวนใหญ  ประโยชนสาธารณะนั้นก็คือประโยชน
สวนรวม  ถาเปนความตองการของคนคนหนึ่งคน  หรือสวนนอยก็ยอมไม เปนประโยชน
สาธารณะ หรือเปนความตองการของรัฐ ก็ยอมไมเปนประโยชนสาธารณะเชนกัน  ความตองการ
ของรัฐคือดูแลประชาชน การปกครองแบบประชาธิปไตยบางทีก็หมายความวารัฐบาลทํานโยบาย
แตไมใชประโยชนของกลุมใดกลุมหนึ่งหรือคนหมูมากก็ถือวาไมเปนประโยชนสาธารณะ 

 2.6.1  มาตรการควบคุมโดยรัฐ 
 โดยหลักบุคคลยอมมีเสรีภาพในการทํานิติกรรมอยางใดๆ ระหวางกัน ตราบใดที่ 
นิติกรรมที่ทําขึ้นนั้นไมขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เอกชนยอมมีเสรีภาพในการทํานิติกรรมไดโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐ แตการทํา 
นิติกรรมระหวางผูประกอบธุรกิจ  และผูบริโภคนั้นแมเปน นิติกรรมที่ทําขึ้นระหวางคูสัญญาตอกัน 
แตก็เปนกรณีที่มีผลกระทบตอผูบริโภครายอื่นดวยอันถือไดวาเปนเรื่องประโยชนสาธารณะ ซ่ึงตาม
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แนวคิดทางมหาชนรัฐจึงจําเปนตองเขามาควบคุม ดูแลผูประกอบกิจการไมใหเกิดการเอารัดเอา
เปรียบผูบริโภค โดยหากกิจการใดเปนกิจการที่กระทบตอประโยชนสาธารณะ รัฐอาจเขามา
ดําเนินการในกิจการนั้นๆ เองโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะก็ได เชน กิจการที่ เกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค ความเปนอยูของประชาชน จึงเห็นไดวาการที่รัฐ เขามาแทรกแซงเสรีภาพการ 
ทํานิติกรรม ของเอกชนเปนขอยกเวนของ การจํากัดเสรีภาพของประชาชนในการประกอบกิจการ
ฝายปกครอง คือ อํานาจและหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของมหาชน ซ่ึงเห็น
ไดวาในกรณีกรุงเทพมหานครมีมากมายหลายประการ  และในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายตามอํานาจหนาที่ดังกลาว จะมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีนั้นๆ โดยตรงกําหนดให
อํานาจในการดําเนินการ เชน อํานาจหนาที่ในการควบคุมอาคารกรุงเทพมหานครตองจัดทําบริการ
สาธารณะ  โดยตองดําเนินการควบคุมการกอสรางอาคารตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ใหเกิดความ 
เปนระเบียบเรียบรอย เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยทั่วไปและ 
รวมทั้งบุคคลที่เขาอยูอาศัยหรือเขาใชสอยอาคารนั้นๆ โดยมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 กําหนดใหอํานาจในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินในการควบคุมการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคล่ือนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร โดยมีอํานาจลวงลํ้าเขาไปในแดนแหงสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนในการควบคุมการดําเนินการดังกลาวของประชาชน เชน ตามมาตรา 21 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตาม
มาตรา 39 ทวิ และตามมาตรา 31 กําหนดหามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือ
ถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการ หรือ เงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาตหรือ 
ใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ซ่ึงตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กลาวนี้ จะเห็นไดวา
กฎหมายใหอํานาจกรุงเทพมหานครเขาควบคุมการกอสรางอาคารของประชาชน  เพื่อมิให
ประชาชนกอสรางอาคารไดตามอําเภอใจอันจะกอใหเกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอยตอ 
บานเมืองโดยสวนรวมและอาจกอความเปนอันตรายไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนที่อยูใกลเคียงหรือโดยสวนรวมทั่วไปที่เขาอยูอาศัยหรือใชสอยอาคารนั้นและเพื่อบังคับ
ใหอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะในเรื่องการควบคุมอาคารบรรลุผลกฎหมายจึงให
อํานาจกรุงเทพมหานครในการบังคับแกผูฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติขอกฎหมายเพื่อใหยินยอม
ปฏิบัติตามกฎหมาย กลาวคือ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 43 กําหนดให
อํานาจบังคับทั้งในทางปกครอง คือ ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารที่กอสรางดัดแปลง ร้ือ
ถอน หรือเคล่ือนยายโดยฝาฝนกฎหมายไดเอง และบังคับในทางแพงโดยเรียกใหเจาของหรือ 
ผูครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและควบคุมอาคาร 
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ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการรวมกันเสียคาใชจายในการนั้น เวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย นอกจากนี้กฎหมาย
ยังใหอํานาจบังคับแกผูฝาฝนกฎหมายในทางอาญา โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
กําหนดใหผูฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายเปนความผิดตองไดรับโทษในทางอาญากลาวคือ ตาม
หมวด 9 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดบทกําหนดโทษใหผูฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ตองระวางโทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ ซ่ึงเปนโทษในทางอาญา ดังนั้น บทบัญญัติของ
กฎหมายในกรณีนี้จึงเปนบทบัญญัติใหอํานาจฝายปกครองบังคับในทางอาญา แตอยางไรก็ตาม ตาม
เจตนารมณของกฎหมายแลวเปนการใหอํานาจฝายปกครองบังคับในทางอาญาเพื่อบังคับใหผูฝาฝน
กฎหมายยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ยินยอมแกไขการกระทําผิด เพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะ
ของฝายปกครองเพื่อประโยชนของมหาชนบรรลุผล มิไดเปนไปเพื่อการแกแคนทดแทนหรือ 
ตัดโอกาสมิให ผูนั้นมีโอกาสไดกระทําผิดอีกดังที่ไดกลาวมาแลวอํานาจและหนาที่ของ
กรุงเทพมหานครที่กลาวขางตนเปนแบบอยางของอํานาจและหนาที่ของฝายปกครองทั้งมวลซึ่งเปน
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะโดยจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใน
เร่ืองใดกิจการใด และดําเนินการไดอยางไรเพียงใดจะเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดย
กฎหมายเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหอํานาจฝายปกครองและเปนบทบัญญัติที่จํากัดอํานาจของฝาย
ปกครอง ฝายปกครองไมอาจดําเนินการใดนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติกําหนดใหอํานาจไว
เปนไปตามหลักนิติรัฐ (Etat de Droit)28 
 2.6.2  มาตรการควบคุมโดยสํานักงานคุมครองผูบริโภค 
  สํานักงานคุมครองผูบริโภคคือหนวยงานภาครัฐที่คอยควบคุมสิทธิที่จะไดรับขาวสาร
รวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิที่จะไดรับ
การโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและปราศจากพิษภัยแกผูบริโภค รวมตลอดถึง
สิทธิที่จะไดรับทราบ ขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยางถูกตองและเพียงพอที่จะไมหลงผิด ใน
การซื้อสินคาหรือรับบริการโดยไมเปนธรรม สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 
สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิที่จะไดรับสินคาหรือบริการ
ที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใช ไมกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต 
รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของสินคาหรือบริการนั้น
แลวสิทธิที่จะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา ไดแก สิทธิที่จะไดรับขอสัญญาโดยไมถูกเอา

                                                 
28  เจริญรัตน  ชูติกาญจน.  (2549).  คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 (ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร).  หนา 30-32. 
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รัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแก สิทธิ 
ที่จะไดรับการคุมครองและชดใชคาเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

  2.6.2.1 ควบคุมตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
    แนวคิดทางกฎหมายของไทยตั้งอยูบนรากฐานของหลักการที่วา เปนหนาที่ของ
รัฐที่จะตองใหความคุมครอง ปองกันภยันตรายที่เกิดขึ้นแกชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือ
ทรัพยสินของประชาชน รัฐในฐานะผูปกครองจึงไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบดังกลาวได ซ่ึง
หลักการดังกลาวคลายกับหลักการของหลายประเทศซึ่งประชาชนมีความคิดวาเปนหนาที่ของรัฐ
หรือผูปกครองตองดูแลประชาชนของตน โดยรัฐมีหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสังคมและ
ประชาชนใหไดรับความปลอดภัยในการดํารงชีวิตในการประกอบอาชีพดังปรากฏอยูในกฎหมาย
หลายฉบับดวยกัน ไดแกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายเพงและพาณิชย 
ลักษณะซื้อขาย และกฎหมายคุมครองผูบริโภคซ่ึงเปนกฎหมายที่ใหความคุมครองแกผูบริโภค
โดยตรง 
    ทั้งนี้ กอนที่จะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับทั้งในระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายระดับรองอื่นๆ ที่มี
วัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงตางๆ ถึง  9  กระทรวง 
ซ่ึงหากพิจารณากฎหมายตางๆ แลวจะเห็นวากฎหมายเหลานี้มีลักษณะของกฎหมายมหาชนที่ให
อํานาจรัฐในการเขาไปแทรกแซงการประกอบธุรกิจของเอกชน และมีการกําหนดสภาพบังคับทาง
กฎหมายโดยกําหนดโทษทางอาญาไวในประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติตางๆซึ่ง
ผูฝาฝนตองรับโทษทางอาญาดวย และจากการที่ผูผลิตสินคาไดใชวิธีการตาง ๆ เพื่อแขงขันทาง
การคาทําใหผูบริโภคอาจตกอยูในสภาวการณที่เสียเปรียบ และกฎหมายที่ใชบังคับอยูมิไดมี
บทบัญญัติถึงการชดใชเยียวยาความเสียหายซ่ึงเกิดจากการบริโภค จึงไมสามารถคุมครองผูบริโภค
ใหไดรับความเปนธรรมไดอยางสมบูรณ เมื่อผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากการบริโภคสินคา
หรือบริการมีความตองการใหมีการชดใชเยียวยา ก็จําเปนตองฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบการ
ในศาลเองซึ่งทําใหเสียเวลาและคาใชจาย ประกอบกับหลักกฎหมายในการดําเนินคดีที่ใชอยู 
ไมสามารถเอื้อใหผูบริโภคจะดําเนินคดีได  เนื่องจากจะตองเปนผูพิสูจนความเสียหายตามหลัก
กฎหมายวิธพิจารณาความทั้งผูบริโภคสวนใหญไมไดอยูในฐานะที่จะดําเนินคดีฟองรองผูประกอบ
ธุรกิจดวยตนเองไดจึงเปนเหตุผลที่สําคัญในการตราพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
ขึ้น 
    แนวคิดเกี่ยวกับการจัดใหมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยนั้น อาจ
กลาวไดวา หลังจากมีการประกาศใชประราชบัญญัติหางน้ํานม พ.ศ. 2470 แลว แนวคิดเกี่ยวกับ
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กฎหมายคุมครองผูบริโภคของไทยก็ไดมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคอีก
หลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติควบคุมเรื่องอุปโภคบริโภคและของอื่นๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ. 2488 
พระราชบัญญัติการขาย พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507 เปนตน 
ซ่ึงกอนที่จะมีการประกาศใช พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 นั้นมีการใหความคุมครองแก
ผูบริโภคในประเทศจากกฎหมายหลายๆ ฉบับ ซ่ึงเกี่ยวของกับการบริโภคสินคาและบริการใน
ประเทศรวมกันจนถึงปจจุบันนี้มีมากกวา 60 ฉบับ ดวยความมุงหมายที่จะรักษาสิทธิและคุมครอง
ผูบริโภค แตก็ไมไดมีกฎหมายฉบับใดๆ ที่มีการบัญญัติถึงสิทธิของผูบริโภคไวโดยตรง ดังนั้น การ
มีกฎหมายที่เขามาเกี่ยวของในเรื่องของการใหความคุมครองกับประชาชนซื้อเปนผูบริโภคมาก 
ทําใหเกิดมีหนวยงานและบุคลากรที่ตองเขามารับผิดชอบในภาระหนาที่ดังกลาวมากขึ้น การ
คุมครองผูบริโภคในระบบกฎหมายไทยจึงคอนขางกระจัดกระจายและตางคนตางทํางานในสวนที่
ตนรับผิดชอบ ทําใหบางครั้งอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานจึงมีความซอนกันอยู 
    สวนบทบาทภาครัฐในประเทศไทยนั้นมุงใหความคุมครองแกผูบริโภคโดยอยู
ในรูปของการทําหนาที่ดูแลและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการบริโภค เพราะกฎหมายแต
ละฉบับมีแนวคิดวารัฐเปนผูมีหนาที่คุมครองใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชา
ขนภายในรัฐ รัฐจึงมีหนาที่หลักในการใหความคุมครองประชาชนผูบริโภค โดยการใชกลไกทาง
กฎหมายและอํานาจในการบริหารจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย และปองกันมิใหเกิดความ 
เสียหายขึ้น 
    อีกทั้ง การที่มีกฎหมายหลายฉบับที่มุงจะควบคุมสินคาในแตละประเภทตาม 
ที่ไดระบุไวในกฎหมายนั้นๆ และแยกความรับผิดชอบกระจายไปยังสวนการตางๆ หลายแหงทําให
การควบคุมทําไดไมทั่วถึง แตละหนวยงานมุงที่จะดําเนินการตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดระบุไวในกฎหมายเทานั้น จึงจําเปนตองมีกฎหมายที่สามารถควบคุมทั้งสินคาและบริการที่มีอยู 
ทั้งหมดไดทั่วถึงและใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคไดโดยตรง รัฐบาลจึงออกพระราชบัญญัติ 
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ขึ้นมา 

    พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ใหสิทธิแกประชาชนในฐานะ
ผูบริโภคใหไดรับความคุมครองจากการซื้อสินคาหรือรับบริการ  เพราะประชาชนในฐานะผูบริโภค
นั้นซื้อหาสินคาหรือรับบริการมากกวาที่กฎหมายใชบังคับอยูไมสามารถตอบสนองความตองการ
ในการแกไขปญหาของประชาชนได ดังนั้น ส่ิงที่ประชาชนในฐานะผูบริโภคตองการ คือ กฎหมาย
ที่ใหอํานาจรัฐเปนการทั่วไปที่จะใหการคุมครองผูบริโภคไดกับทุกปญหาที่เกิดขึ้นไมวาสินคาหรือ 
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บริการนั้นจะเปนสินคาหรือบริการชนิดใด29และแมจะมีกฎหมายที่มีลักษณะเปนกลางในการ
คุมครองผูบริโภคแลวก็ตาม แตการคุมครองผูบริโภคก็ยังคงอาศัยกลไกทางกฎหมายและหนวยงาน
ของรัฐเปนผูดําเนินการโดยมุงใชวิธีบังคับหรือลงโทษผูประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีโทษทางอาญา
เปนหลัก เพื่อใหเกิดความเกรงกลัว และการปฏิบัติตามกฎหมาย30  
    โดยกฎหมายฉบับนี้เปดโอกาสใหผูบริโภคมีสิทธิเรียกรองความเสียหายไดทั้ง
ทางเพงและทางอาญา โดยเนนเรื่องการติดฉลาก การโฆษณา และความปลอดภัยในการบริโภคเปน
การปองกันมิใหมีการอวดอางสรรพคุณของสินคาไดตามใจชอบโดยไมคํานึงถึงขอเท็จจริงทําให
เกิดความเขาใจผิดหรือหลงเชื่อ แตปญหาอยูที่วาการเรียกรองทั้งทางเพงและทางอาญาเสียคาใชจาย
ไมคุมคา และเสียเวลาในการดําเนินการจึงทําใหผูบริโภคไมใหความสําคัญกับจุดนี้มากนัก 

  2.6.2.2 ควบคุมตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความผูบริโภค พ.ศ.2551 
    ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รับรองสิทธิของผูบริโภค
เอาไวเปนการชัดแจงในมาตรา 61 ซึ่งบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความ
คุมครองในการรับขอมูลที่เปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความ
เสียหายรวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค” เหตุผลที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติ 
ถึงสิทธิของผูบริโภคไวเนื่องจาก ประชาชนสวนใหญในฐานะผูบริโภคไมสามารถหลีกเล่ียง
ผลกระทบอันเกิดจากการบริโภคได เนื่องจากความมีฐานะไมเทาเทียมกับผูผลิตทําใหผูบริโภค 
ตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบ เพื่อใหประชาชนในฐานะผูบริโภคมีสิทธิไดรับการคุมครองรัฐธรรมนูญ
จึงจัดใหมีองคกรอิสระที่ประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคที่จะมาทําหนาที่ใหความเห็นในการตรากฎ 
ขอบังคับและกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองผูบริโภคและมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง
และแนวทางเพื่อคุมครองสิทธิของตนเองใหพนจากการเอาเปรียบของผูประกอบการผลิตหรือ
จําหนายสินคาหรือบริการที่ไมเปนธรรม ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในระบบ
การเมืองมากขึ้น31 
 
 

                                                 
 29  รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2522 ครั้งที่ 28/2552 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522. 

หนา 117. 
 30  สุษม  ศุภนิตย.  (2546, 3 มิถุนายน).  “การตลาดการขายตรงเพื่อผูบริโภคยุคใหม.”  วารสารฉลาดซื้อ,  

ฉบับที่ 19  หนา 18. 
 31  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.  (2547).  ภาพรวามของรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540.  หนา 9. 

DPU



 48 

 
               ฝายผูบริโภค ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาสามัญบนทองถนน ในที่ทํางานหรือตาม
ทองไรทองนามักจะอยูในฐานะที่เสียเปรียบกวาในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะความสามารถในการ
แสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง ยิ่งถาเปนพยานหลักฐานในการผลิตสินคาหรือการ
ใหบริการยิ่งหางไกลจากคําวา “เปนไปได” ในการเขาไปคนควาหาพยานหลักฐานมาตอสูในคดี
ของฝายผูบริโภคจึงเปนอุปสรรคตอการใหความยุติธรรมในคดีที่ผูบริโภคไดรับความเสียหาย  เมื่อ
เปนเชนนี้ ระบบกฎหมายไทยก็ไดมีการตรากฎหมายใหมที่เรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. 2551” เพื่อเปนกลไกเยียวยาทั้งการที่ผูบริโภคฟองผูประกอบการ เชน ซ้ือบานแลว
ไมไดบาน รับประทานอาหารที่ซ้ือมาแลวเจ็บปวยไมไดคุณภาพ รวมถึงการเขาใชบริการสถาน
บริการตางๆแตกลับไมไดรับความคุมครองตามควร  และการที่ผูประกอบการฟองผูบริโภค เชน 
ธนาคารฟองใหลูกหนี้ชําระหนี้ เปนตน   
    พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 จึงถูกออกแบบมาเพื่อให
ผูบริโภคมีโอกาสเขาถึงความยุติธรรมไดโดยสะดวกยิ่งขึ้นและแกไขปญหาความไมเปนธรรมของ
กระบวนการทางกฎหมายที่เปนอยูตลอดจนเพื่อสงเสริมจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและปองปราม
ผูประกอบธุรกิจที่ไมสุจริต อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการ และ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหการแกไขปญหาขอพิพาท 
อันสืบเนื่องจากการบริโภคสินคาและบริการมีประสิทธิภาพและเปนธรรมยิ่งขึ้น ดังนี้ 
    1)  บทบัญญัติมาตรา 10 ที่ใหสิทธิผูบริโภคฟองคดีไดโดยที่ไมมีหลักฐานเปน
หนังสือหรือไมไดทํานิติกรรมตามแบบที่กฎหมายกําหนด 
    2)  บทบัญญัติมาตรา 13 และมาตรา 14  กรณีเกี่ยวกับอายุความฟองรองคดี 
กลาวคือ ในกรณีที่มารองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค การรองเรียนดังกลาว
ไมสงผลใหอายุความสะดุดหยุดลง จึงไดบัญญัติเร่ืองอายุความเพื่อเปนการแกไขไวใน
พระราชบัญญัติฯนี้  กลาวคือ ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายที่พึงจายระหวางผูประกอบธุรกิจและ
ผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภค ใหอายุความสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้น
จนกวาฝายใดฝายหนึ่งไดบอกเลิกการเจรจา ดังนั้นหากมีการรองเรียน มีการเจรจาเรียกรอง
คาเสียหาย อายุความจะสะดุดหยุดอยูไมนับในระหวางนั้น เชน ขยายอายุความกรณีที่ความเสียหาย
เกิดขึ้นโดยผลของสารที่สะสมในรางกาย และใหอายุความสะดุดหยุดอยู 
    3)  บทบัญญัติมาตรา 40 ที่ใหศาลมีอํานาจสงวนสิทธิที่จะแกคําพิพากษาหรือ
คําสั่งไดภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีที่มีการฟองคดีแทนผูบริโภค เมื่อตองมีการพิสูจนความ
เสียหาย ศาลสามารถสั่งใหเยียวยาความเสียหายไดเฉพาะความเสียหายที่ปรากฏตอหนาศาล แตมี
หลายคดีที่ความเสียหายที่ไดรับไมเฉพาะแตที่ปรากฏตอหนาศาลหากแตอาจมีความเสียหายที่จะ
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เกิดขึ้นในอนาคตได โดยที่ศาลไมสามารถสงวนสิทธิในการแกไขคําพิพากษาเพื่อเยียวยาความ
เสียหายเพิ่มเติมในอนาคตได จะไปฟองคดีใหมก็ไมได แตเมื่อมีพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค ศาล
จะมีอํานาจตรงนี้ ศาลมีอํานาจจะสงวนสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษาหรือคําสั่ง หากกรณีพนวิสัยที่จะ
หยั่งรูไดวาความเสียหายนั้นมีแทจริงเพียงใด  

    4) บทบัญญัติมาตรา 41 กรณีปญหาในการเรียกคืนสินคา กลาวคือ คดีที่ศาล
วินิจฉัยช้ีขาดตัดสินไปแลว หรือส่ังจําหนายคดีไปแลว แตสินคาที่ไมปลอดภัยยังกระจายอยูในตลาด 
กระจายอยูกับผูบริโภคท่ีครอบครองอยูแลวซ่ึงในกฎหมายคุมครองผูบริโภคนั้นไมมีมาตรการใน
การนําสินคามาเก็บเลย แตตามกฎหมายนี้ บัญญัติใหศาลสามารถเรียกคืนสินคา โดยศาลมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจประกาศและรับสินคาที่อาจเปนอันตรายคืนจากผูบริโภคเพื่อทําการ
แกไขหรือเปลี่ยนใหใหม หากไมอาจแกไขหรือเปลี่ยนสินคาใหไดก็ใหราคาคืน นอกจากนี้ศาลมี
อํานาจสั่งหามผลิต ส่ังหามนําเขา และหากยังมีสินคากระจายอยูในตลาดศาลจะสั่งใหเรียกคืนสินคา 
และหากผูประกอบธุรกิจไมทําตามที่ศาลสั่งก็มีบทลงโทษ โดยศาลมีอํานาจสั่งจับกุมและกักขัง 
ผูประกอบธุรกิจหรือผูมีอํานาจลงนามผูกพันผูประกอบธุรกิจในกรณีที่เปนนิติบุคคล  

    5) บทบัญญัติมาตรา 42 ที่ใหศาลมีอํานาจสั่งผูประกอบธุรกิจจายคาเสียหาย 
เพื่อการลงโทษ  วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษ หาก
เปนกรณีที่ผูประกอบธุรกิจกระทําโดยเจตนาเอาเปรียบผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือจงใจให
ผูบริโภคไดรับความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงไมนําพาตอความเสียหายที่จะเกิดแก
ผูบริโภค ศาลมีอํานาจกําหนดใหจายคาเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากคาเสียหายที่แทจริง ไม
เกิน 2 เทาของคาเสียหายที่แทจริง แตถาคาเสียหายไมเกิน 50,000 บาท กําหนดไดไมเกิน 5 เทา  

    6)  บทบัญญัติมาตรา 44 ที่กําหนดใหหุนสวน ผูถือหุน หรือบุคคลที่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของนิติบุคคล หรือผูรับมอบทรัพยสินของนิติบุคคลตองรวมรับผิดชอบใน
หนี้ของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นหรือดําเนินการโดยสุจริต กรณีเปนคดีแพงฟองบริษัท บริษัทมักไป
ดําเนินการหลายๆอยาง ไมวาจะเปนการสุจริตหรือทุจริต จนบริษัทไมมีทรัพยสินเหลือพอ หรือวา
ไปกอหนี้ จนไมมีทรัพยสินพอที่จะบังคับคดีได จึงเกิดบทบัญญัติตามกฎหมายนี้ขึ้น กลาวคือ ใน
กรณีที่ผูประกอบธุรกิจนั้นเปนนิติบุคคลแลวถูกฟองเปนคดีแพง แลวขอเท็จจริงฟงไดวา มีการ
โยกยาย ยักยาย ถายเททรัพย และทรัพยที่เหลืออยูไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ใหผูบริโภค กฎหมายนี้
ใหอํานาจศาลสั่งเรียกผูที่เปนหุนสวน ผูถือหุน หรือคนที่เกี่ยวของในการรับโอนทรัพยสินของ 
นิติบุคคลนั้นเขามาในคดี โดยศาลมีอํานาจพิพากษาใหบุคคลเหลานี้รวมรับผิดกับบริษัทดวย  
    7) การดําเนินคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้มิไดมุงแตเฉพาะการแกปญหา
ขอพิพาทระหวางคูความเทานั้น ในกรณีที่ขอเท็จจริงในคดีเกี่ยวพันไปถึงความปลอดภัยของ
ผูบริโภครายอื่น พระราชบัญญัตินี้ไดใหอํานาจศาลที่จะมีคําส่ังเพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายแก
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ผูบริโภคเหลานั้นได เชน การสั่งใหใชวิธีการชั่วคราวเพื่อคุมครองประโยชนของผูบริโภคเปน
สวนรวมตามมาตรา 56 และมาตรา 63 หรือการสั่งใหผูประกอบธุรกิจเรียกสินคาคืนจากผูบริโภค
และเรียกเก็บสินคาที่ยังไมไดจําหนายออกจากตลาดตามมาตรา 43 
    8)  เปนคดีที่เกี่ยวกับการโฆษณาและไมทําตามที่โฆษณาไว โดยส่ิงที่ไดโฆษณา
นั้นมิไดกําหนดไวในสัญญา ทําใหมีปญหาวาผูบริโภคจะฟองบังคับใหปฏิบัติตามคําโฆษณาได
หรือไม อยางไรก็ตามมีคําวินิจฉัยของศาลฎีกาซึ่งวินิจฉัยวาโฆษณานั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญา ถา
มีขอความโฆษณาแนบทายตอสัญญานั้นถือเปนสวนหนึ่งเลย ก็สามารถฟองบังคับตามที่โฆษณาได 
จึงมีแนวคิดวาควรบัญญัติไวในกฎหมายไปเลย จึงไดบัญญัติไวในมาตรา 11 ดังนี้ในคดีผูบริโภค 
หากมีการโฆษณาใดๆ การใหคํารับรองหรือการใหคํามั่นโดยทําใหผูบริโภคเขาใจวาทาง
ผูประกอบการจะจัดใหมีหรือจะจัดทํายอมเปนสวนหนึ่งของสัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจกับ
ผูบริโภค ถึงแมขอตกลงนี้จะไมมีปรากฏในสัญญา 

   หลักวิธีพิจารณาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความผูบริโภค พ.ศ.2551 
   1)  หลักความสะดวกและประหยัด เปนหลักการสําคัญเพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสเขาถึง
ความยุติธรรมไดงายขึ้น ดังปรากฏอยูในมาตรา 18 ที่กําหนดใหผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทน
ผูบริโภคไดรับการยกเวนคาฤชาธรรมเนียมทั้งปวง หรือมาตรา 20 และมาตรา 26 ที่ใหโจทกและ
จําเลยสามารถยื่นฟองหรือใหการดวยวาจาได เปนตน 
  2)  หลักความรวดเร็ว มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริโภคไดรับการเยียวยาความเสียหาย
โดยเร็วและไมใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจเกินสมควร ดังปรากฏอยูในมาตรา 24 และ
มาตรา 35 ที่กําหนดใหการนัดพิจารณาครั้งแรกจะตองกระทําโดยเร็ว และในกรณีที่จําเปนตอง
สืบพยานจะตองสืบพยานติดตอกันไปโดยไมเล่ือนคดี เวนแตมีเหตุจําเปนอันไมอาจกาวลวง
เสียเวลาได หรือมาตรา 49 ที่บัญญัติใหการพิจารณาพิพากษาในศาลชั้นอุทธรณซ่ึงเปนศาลชั้นที่สุด 
ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว เปนตน 
 3)  หลักไมเปนทางการ  การดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีผูบริโภคมีลักษณะที่ไม
เครงครัดตอระเบียบวิธีการเหมือนคดีแพงทั่วไปเพื่อมิใหเอาชนะกันโดยอาศัยเทคนิคทางกฎหมาย 
ปรากฏอยูในมาตรา 9 ที่ใหอํานาจศาลสั่งใหคูความทําการแกไขขอผิดระเบียบหรือผิดหลงภายใน
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนดได หรือมาตรา 14 ที่ศาลอาจมีคําสั่งใหยนหรือขยาย
เวลาที่กําหนดไวสําหรับการดําเนินกระบวนการพิจารณาไดตามความจําเปนเพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรม หรือมาตรา 24 ที่เนนการใชกระบวนการไกลเกลี่ยเปนหลักในการระงับขอพิพาท 
เปนตน 
 4)  หลักสุจริต  การใชสิทธิภายใตพระราชบัญญัตินี้จะตองกระทําดวยความสุจริตไมวา
จะเปนฝายประกอบธุรกิจหรือฝายผูบริโภค ดังที่ปรากฏอยูในมาตรา 12  ซ่ึงบังคับวาการใชสิทธิ
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หรือการชําระหนี้ ผูประกอบธุรกิจตองกระทําดวยความสุจริต หรือมาตรา 18 วรรคสอง ที่กําหนด
สภาพบังคับวาถาผูบริโภคหรือผูมีอํานาจฟองคดีแทนผูบริโภคนําคดีมาฟองโดยไมมีเหตุอันสมควร 
ใหศาลมีอํานาจสั่งใหบุคคลนั้นชําระคาฤชาธรรมเนียมที่ไดรับการยกเวนก็ได มาตรา 41 ที่ใหอํานาจ
ศาลสั่งใหผูประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินคาใหใหแกผูบริโภคไดนั้น จะตองคํานึงถึงความสุจริตของ
ผูบริโภคประกอบดวย เปนตน32 
 

                                                 

32  สรุปการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เรียนรู หลักปฏิบัติ วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค.”   สืบคนเมื่อ 22 
มกราคม 2552 จาก  http://www.tulawcenter.com/news.php?action=view&news_id=74&types=1. 
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บทที่ 3 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภยัของอาคารสถานบริการ 
ที่จําหนายเหลาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 

 
 การควบคุมความปลอดภัยสถานบริการที่จําหนายเหลา  อันเปนสถานที่ที่มีผูคนจํานวน
มากมาอยูรวมกันเพื่อกินดื่มสรรคในภาวะมึนเมาสุรา ยอมตองมีมาตรการในการดูแลความ 
ปลอดภัยอยางดีเพียงพอหรือเปนพิเศษ  การตกแตงอาคารสถานที่หรือภายในของสถานบริการ 
ก็เปนอีกสิ่งที่ดึงดูดผูใชบริการ การแสดงโชวตางๆ ภายในสถานบริการนั้นจะตองไมเกิดอันตราย  
ดังนั้นผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลา จะตองดูแลจัดการตกแตงสถานที่ใหมี
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อปองกันความปลอดภัยในเรื่องตางๆ เชน โครงสราง การตก
หลนหรือถลมลงมาหรือไมเปนวัสดุที่ติดไฟงายเมื่อเกิดประกายไฟ หรืหากเกิดเพลิงไหมควันไฟ
ตองไมเปนสารพิษ  ประตูเขาออกตองกวางพอเพียงสําหรับคนจํานวนมากออกจากสถานที่นั้นๆ 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  การตรวจคนอาวุธส่ิงผิดกฎหมายของผูใชบริการในการนําเขามาภายใน  
อุปกรณดับเพลิง ระบบไฟสํารอง สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน ระบายอากาศเพื่อใหเพียงพอเมื่อมีคน
จํานวนมากภายในสถานบริการที่จําหนายเหลา มาตรการรองรับหากเกิดเหตุการณอันเปนภัย
สาธารณะเปนตน ในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายหลายฉบับดวยกันในการควบคุม โดยยังเปนปญหา
ในการบังคับใชเพราะทับซอนกันกระจัดกระจายไมสามารถบังคับใชไดอยางเปนรูปธรรม  
ดังจะกลาวตอไป  ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองศึกษาถึงมาตรการควบคุมความปลอดภัยอาคาร 
สถานบริการที่จําหนายเหลาของไทย เปรียบเทียบกับมาตรการความปลอดภัยควบคุมอาคารสถาน
บริการที่จําหนายเหลาในประเทศ  เพื่อใหทราบถึงมาตรการหรือหลักเกณฑในการควบคุมความ
ปลอดภัยอันมีตอผูใชบริการ หรือ ผูประกอบการกิจสถานบริการที่จําหนายเหลา และเจาหนาที่ของ
รัฐ โดยบทนี้จะศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภัยในอาคารสถานบริการ
ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศสวิสเซอรแลนด ประเทศสิงคโปร 

 
3.1 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภัยของอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาใน
 ประเทศไทย 

สถานบริการที่จําหนายเหลาเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ เมื่อสังคมเมืองเกิดความ
แออัดยัดเยียดมากขึ้นในเรื่องการใชชีวิตประจําวัน  หนาที่การงานความเครียดจึงเขามาเกี่ยวของกับ
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มนุษย ความตองการสถานที่ใชพักผอนหยอนใจและการสันทนาการจึงตองมีความจําเปนตอสังคม
เมือง ซ่ึงหากสถานที่เหลานี้มีลักษณะเปนอาคารจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายควบคุมอาคาร
กําหนด ไมวาจะเปนประเภทใดก็ตามไดกําหนดหลักเกณฑไว เชน รานอาหาร ผับ เทค อาบอบนวด 
คาเฟ โรงภาพยนตร  ซ่ึงสถานบริการที่จําหนายเหลา นั้นมีลักษณะเปนอาคารตองอยูภายใต
กฎหมายดังตอไปนี้ 

 3.1.1 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา 
 สถานบริการที่จําหนายเหลาเปนถือเปนสถานที่พักผอน คลายความออนลาของผูคนใน
สังคมเมือง ปจจุบันและเกิดเพิ่มขึ้นมากในปจจุบันจนกลายเปนสิ่งเห็นไดทั่วไป แตก็ตองอยูภายใต
การควบคุมในเรื่องการประกอบกิจการตองไมกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเปนสถานที่ที่ไมควรใหเยาวชนเขาไปใชบริการหรือใชเปนที่มั่วสุม 
โดยสถานบริการที่จําหนายเหลา บางที่ไดมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาภายในสถานบริการที่
จําหนายเหลา เพื่อดึงกลุมวัยรุนซึ่งมีกําลังซื้อสูง นอกจากนี้ยังตองมีหลักเกณฑในการกําหนด 
ผูประกอบกิจการสถานบริการในบางประเภทตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะประกอบการได 
เพื่อใหการควบคุมตรวจสอบทําไดอยางเขมงวด พรอมทั้งกําหนดมาตรการตางๆเพื่อใชบังคับกับ
สถานบริการทุกประเภท เพื่อใหสถานบริการไมเปนแหลงมั่วสุม เปนสถานที่ปลอดจากการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเปนสถานที่ที่ปลอดภัยของผูใชบริการ โดยกําหนดหนาที่ใหผูรับ
อนุญาตตั้งสถานบริการและผูใชสถานบริการปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมของสถาน
บริการดวย 
  3.1.1.1 ประเภทของสถานบริการ 
    ตามหลักเกณฑพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2546 แบงสถานบริการ เปน 6 ประเภท โดยพิจารณาลักษณะของการประกอบกิจการ และ 
เวลาในการประกอบกิจการซึ่งอธิบายได ดังนี้ 
    สถานบริการประเภทที่มีหลักเกณฑในเรื่องลักษณะของการประกอบกิจการ 
ไดแก1  
    1) สถานบริการตามมาตรา 3(1) คือ สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง เปนปกติ
ธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไมมีคูบริการ 

                                                 
1  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  มาตรา 3 แหง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525. 
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    2) สถานบริการตามมาตรา 3(2) คือ สถานที่ที่มีการจําหนายสุรา น้ําชา หรือ
เครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการ โดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา 
    3) สถานบริการตามมาตรา 3(3) คือ สถานอาบน้ํา นวด หรือ อบตัว ซ่ึงมี 
ผูบริการใหแกลูกคา เวนแต 
     (ก) สถานที่ซ่ึงผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 
หรือไดรับยกเวนไมตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย
แผนไทย ประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 
     (ข) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะตองมีลักษณะของสถานที่ 
การบริการหรือผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย ประกาศดังกลาวจะกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานนั้นดวยก็ได หรือ 
     (ค) สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    4) สถานบริการตามมาตรา 3 (4) คือ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยาง
อ่ืนจําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูปแบบอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
     (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง และ 
ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา 
     (ข) มีการจัดอุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคา โดยจัดให 
มีผูบริการขับรองเพลงกับลูกคา หรือ ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา 
     (ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการแสดงเตน เชน การ
เตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเครื่องดื่ม 
     (ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณอ่ืนใด ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
      สถานบริการประเภทที่ใชองคประกอบในเรื่องลักษณะของการ
ประกอบกิจการ องคประกอบในเรื่องเวลาไดแก  
      - สถานบริการตามมาตรา 3(5) คือ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือ
เครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซ่ึงปดทํา
การหลังเวลา 24.00 นาฬิกา เชน รานขายเหลา หรือ รานอาหารที่ขายเหลา อันเปนที่นิยมอยูใน
ปจจุบัน 
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      - สถานบริการตามมาตรา 3(6) คือ สถานบริการอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ซ่ึงปจจุบันยังไมมีการออกกฎกระทรวงดังกลาว โดยเจตนารมณของการบัญญัติ
ประเภทของสถานบริการตามมาตรา 3(6) ก็เพื่อที่จะใชอุดชองวางของกฎหมายที่อาจมีขึ้นใน
อนาคต 
      การประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากสถานบริการเปน
สถานที่ที่มีการประกอบกิจการที่อาจมีการดําเนินการไปในทางกระทบกระเทือนตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงไมเหมาะสม  ซ่ึง
ไมควรใหเยาวชนเขาไปใชบริการ ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดหลักเกณฑไวโดยเฉพาะเพื่อปองกัน
ปญหาที่จะตามมา เชน ปญหาสังคม เยาวชน อาชญากรรรม เปนตน  

  3.1.1.2 การขอตั้ง ยาย แกไข เปล่ียนแปลง ตอเติมสถานบริการ  
    ตามมาตรา 4 บัญญัติวา2 หามมิใหผูใดตั้งสถานบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่ การขออนุญาตตั้งสถานบริการในกรุงเทพมหานครใหยื่นคําขอตอกํากับการ
หรือรองผูกํากับการซึ่งเปนหัวหนาสถานีตํารวจนครบาลทองที่ ในจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอตอ
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู3 
    หลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งสถานบริการ 
    1)   ดานคุณสมบัติของผูขออนุญาต  
     -  มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 
     -  ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรม 
     -  ไมวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
     -  ไมเปนโรคติดตอรายแรง 
     -  ไมเคยตองโทษความผิดเกี่ยวกับเพศ การคาหญิงและเด็กหญิง การทําให
แพรหลายและการคาวัตถุอันลามก การปรามการคาประเวณี 

                                                 
2 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 4 บัญญัติวา “หามมิใหผูใดตั้งสถานบริการ  เวนแตจะ

ไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
 ในการพิจารณาอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่คํานึงถึงประวัติการกระทําความผิดตอกฎหมายของ 
ผูขออนุญาตตั้งสถานบริการประกอบดวย 

     หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และหลักเกณฑเกี่ยวกับประวัติการ
กระทําความผิดตอกฎหมายของผูขออนุญาตตั้งสถานบริการตามวรรคสอง รวมทั้งการขอตออายุใบอนุญาตและ
การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง.” 

3 สมพร  พรหมหิตาธร, ดรุณ โสถิพันธุ และโดม วิศิษฏสรอรรถ.  (2539).  ความหมายของสถาน
บริการ.  หนา 6-7. 
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     - ไมมีประวัติกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จนถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาสามป และไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิด 
ทางอาญาอันมีลักษณะที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน กฎหมาย 
วาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยการ
ปองกันการใชสารระเหย หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 
    2) ดานอาคาร อาคารสถานบริการตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุม
อาคารหรือใบรับรองการ ตรวจสภาพอาคารจากผูซ่ึงประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
สถาปตยกรรมควบคุม  
      3) ดานสถานที่ สถานที่ตั้งตองไมอยูใกลชิดวัด ศาสนสถาน โรงเรียน หอพัก
บริเวณที่ประชาชนอยูอาศัย โรงพยาบาล  ในขนาดที่จะกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกสถานที่
ดังกลาว4 ตองตั้งอยูในพื้นที่เพื่อการอนุญาตตั้งสถานบริการ (Zoning) หรือในโรงแรม ตามกฎหมาย
วาดวยโรงแรม 

    การยาย แกไขเปล่ียนแปลงหรือตอเติมสถานบริการ 
    ตามมาตรา 135 หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ยาย แกไขเปลี่ยนแปลง
หรือตอเติมสถานบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ 
     1) การยายสถานบริการ 
      -  กรณีจังหวัดที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้ง
สถานบริการ (Zoning) สถานบริการตองยายเขา Zoning เทานั้น (ยายออกนอก Zoning ไมได) 
      -  กรณีจังหวัดที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่งดอนุญาตตั้งสถาน
บริการ จะอนุญาตใหยายไดเฉพาะกรณีมีเหตุจําเปนหรือสุดวิสัยเทานั้น 

                                                 
4  มาตรา 7 อาคาร หรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเปนสถานบริการตามมาตรา 4 ตอง 
 (1)  ไมอยูใกลชิดวัด สถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือ สถานศึกษา 

โรงพยาบาล สถานพยาบาล ที่รับผูปวยไวคางคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตาม กฎหมายวาดวยหอพัก ในขนาด
ที่เห็นไดวาจะกอความเดือดรอนรําคาญแกสถานที่ดังกลาวแลว 

 (2)  ไมอยูในยานที่ประชาชนอยูอาศัย อันจะกอความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัย
ใกลเคียง 

 (3)  มีทางถายเทอากาศสะดวก.                               
 5  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, มาตรา 13. 
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     2) การแกไขเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกสถานบริการถาพนักงาน
เจาหนาที่เห็นวามีเหตุจําเปนจะอนุญาตก็ได แตถาแกไขไปกอนไดรับอนุญาต พนักงานเจาหนาที่ก็มี
อํานาจสั่งไมตออายุใบอนุญาตหรือส่ังพักใชใบอนุญาต หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 
     3) การตอเติมสถานบริการ หากตอเติมใหกวางขวางออกไปก็ใหอยูในดุลพินิจ
ของพนักงานเจาหนาที่ แตถาขอตอเติมโดยขอเพิ่มหองบริการดวย จนดูเสมือนวาเปนการเพิ่มสถาน
บริการขึ้นแลว ก็จะไมอนุญาตใหเพิ่มอีก 

  3.1.1.3 การจัดสถานที่ภายนอกและภายในที่สถานบริการ 
     การจัดสถานที่ภายนอกและภายในของสถานบริการตองเปนไปตามกลักเกณฑ 
ที่กฎหมายกําหนด  ความเปนระเบียบและความปลอดภัย ความปลอดภัยตองมีลักษณะ6 ดังนี้ 
     1)  มีแนวเขตของสถานบริการที่ชัดเจน 
     2)  มีหองสุขาเพียงพอสําหรับบริการลูกคา  
     3)  มีการรักษาความสะอาดเรียบรอยเปนอยางดี 
     4)  ใชโคมไฟใหมีแสงสวางเพียงพอที่จะมองเห็นและจําหนากันไดในระยะไม
นอยกวา 1.50 เมตร 
     5) สถานบริการที่มีหองบริการเฉพาะ ตองมีหมายเลขเปนตัวเลขอารบิกสีขาว 
ขนาดสูงอยางนอย 5 เซนติเมตร ติดที่หนาประตูหองบริการทุกหองเรียงตามลําดับ ถาประตูเขาออก

มีบานปดทึบแสงใหมีชองส่ีเหล่ียมโปรงแสงสามารถมองเขาไปเห็นภายในหอง ขนาด 5 × 20 
เซนติเมตรขึ้นไป ที่บานประตูเหนือพื้นหอง 1.70 เมตร และสามารถเปดเขาไปตรวจสอบได
ตลอดเวลา 
     6) ติดใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการไวในที่เปดเผยและเห็นไดชัดเจนบริเวณ
ทางเขาสถานบริการ 
     7) ในสถานบริการที่จัดใหมีดนตรี หรือการแสดงอื่นใดตองมีวัสดุที่ปองกัน
เสียงและความสั่นสะเทือน โดยความดังของเสียงตองไมเกิน 91 เดซิเบล 
     8)  สถานบริการตองใชปายชื่อ ใหตรงกับชื่อในใบอนุญาตทั้งภาษาไทยและ
ภาษา ตางประเทศ (ถามี) และตองติดปายชื่อสถานบริการไวดานหนาสถานบริการใหมองเห็นอยาง
ชัดเจน 
     9) กําหนดเวลาเปดปดของสถานบริการ  

                                                 
6  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, มาตรา 17. 

DPU



 
 

 

58 

     การจัดสถานที่ภายนอกและภายในของสถานบริการ เห็นไดวากฎหมายไมมี
ขอกําหนดในเรื่องมาตรการความปลอดภัย ไมวาจะเปนอุปกรณดับเพลิง แผนที่ หรือ แผนผังภายใน
ตัวอาคารสถานที่เพื่อทราบถึงลักษณะภายในตัวอาคาร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีเกิดเหตุจําเปน
ที่ตองอพยพคนออกมากรณีเรงดวน อันเปนปญหาเรื่องความปลอดภัยที่ผูเขียนจะกลาวตอไป 
 

ตารางที่ 3.1  ตารางเวลาเปดปดสถานบริการ 
 

 

ประเภทของ 
สถานบริการ 

สถานบริการ 
ที่ตั้งกอน 13 ม.ค. 47 ทั้งใน

และนอก Zoning 

 
สถานบริการที่ตั้งใน 

Zoning 

 
สถานบริการที่ตั้ง  
นอก Zoning 

ม.3  (1) 
ม.3  (2) 

 
ม.3 (3) 
ม.3 (4) 
ม.3 (5) 

21.00 - 02.00 น. 
11.00 - 14.00 น./ 
18.00 - 24.00 น. 
12.00 - 24.00 น. 
18.00 - 01.00 น. 
18.00 - 01.00 น. 

21.00 - 02.00 น. 
11.00 - 14.00 น./ 
18.00 - 24.00 น. 
12.00 - 24.00 น. 
18.00- 01.00 น. 
18.00 - 01.00 น. 

21.00 - 24.00 น. 
11.00 - 14.00 น./ 
18.00 - 24.00 น. 
18.00 - 24.00 น. 
18.00 - 24.00 น. 
18.00 - 01.00 น. 

 
ที่มา:  กลุมกิจการโรงแรมและสถานบริการสํานักการสอบสวนและนิตกิรกรมการครอง 

  3.1.1.4  หนาท่ีของผูประกอบกิจการสถานบริการ 
     1) ไมรับผูมีอายุต่ํากวา 18 ป เขาทํางานในสถานบริการ7  
     2) ไมยินยอมใหผูมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ ซ่ึงมิไดทํางานเขาไปในสถาน
บริการระหวางเวลาทําการ8  
     3) ไมยินยอมใหผูมีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวาย หรือครองสติไมไดเขาไป
ในสถาน-บริการระหวางเวลาทําการ9  
     4) ไมจําหนายสุราใหแกลูกคาซ่ึงมีอาการเมาสุราจนประพฤติวุนวายหรือครอง
สติไมได10  
                                                 

 7  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, มาตรา 16 (1). 

 8  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, มาตรา 16/1.  

 9  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, มาตรา 16 (2). 
10  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, มาตรา 16(3).  

DPU



 
 

 

59 

     5)  ไมยินยอมใหพนักงานของสถานบริการหรือผูมารวมแสดงดนตรีหรือแสดง
อ่ืนใดเพื่อการบันเทิงพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ11  
     6) ควบคุมการแสดงในสถานบริการมิใหเปนไปในทางลามกหรืออนาจาร 
และมิใหมีสัตวราย เขารวมการแสดงในสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกผูชม12 ดําเนินกิจการ 
สถานบริการใหเปนไปตามประเภทที่ขออนุญาต13  
     7) ควบคุมเวลาเปดปดทําการของสถานบริการใหเปนไปตามกฎหมาย14 ตรวจ
เอกสารราชการที่มีภาพถายและระบุอายุของผูที่จะเขาไปในสถานบริการทุกราย15  
     8) จัดสถานที่ภายในและภายนอกของสถานบริการเพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยเพื่อความสะอาด หรือเพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจาหนาที่ ติดหมายเลข
ประจําตัวและจัดทําประวัติของพนักงานสถานบริการตามที่กฎหมายกําหนด ควบคุมมิใหมีการ
กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ ควบคุมมิใหมีการนําอาวุธทุกชนิดเขาไปใน สถาน
บริการ 
     9) แจงเหตุตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทันทีที่มีเหตุรายเกิดขึ้นในสถาน
บริการและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ปฏิบัติงานตรวจตราสถาน
บริการ16 ดําเนินกิจการใหอยูในความสงบเรียบรอย และไมขัดตอศีลธรรมอันดี  

  3.1.1.5 หนาท่ีของผูท่ีจะเขาไปใชบริการในสถานบริการ 
             ประชาชนทั่วไปหรือผูใชบริการสถานบริการตองการที่จะเขาไปใชบริการเพื่อ
การพักผอนในสถานบันเทิงตางๆ โดยเฉพาะสถานบันเทิงที่ถูกควบคุมตามกฎหมายสถานบริการ 
มีขอแนะนํา ดังนี้ 
     1) ตองนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่นๆที่มีภาพถาย 
และระบุอายุไวติดตัวไปดวยทุกครั้ง เพราะกฎหมายกําหนดโทษผูที่จะเขาไปในสถานบริการโดย 
ไมยินยอมใหตรวจ หรือไมมีเอกสารราชการและเขาไปในสถานบริการ มีโทษปรับไมเกิน 5,000
บาท  
 

                                                 
11  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, มาตรา 16(3). 
12  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, มาตรา 19. 
13  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509ม มาตรา 26. 
14  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509ม มาตรา17. 
15  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, มาตรา 16/1 วรรค 2. 
16 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, มาตรา 25. 
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     2) หามนําอาวุธตดิตัวเขาไปภายในสถานบรกิาร เพราะเปนนโยบายที่กระทรวง 
มหาดไทยกําหนดไวใหสถานบริการเปนเขตปลอดอาวุธโดยเด็ดขาด นอกจากนั้นบุคคลที่นําอาวุธ
เขาไปใน สถานบริการตองเปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานและตองแตงเครื่องแบบเทานั้น  
     3) การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ไดกวดขัน
เร่ืองของยาเสพติดอยางจริงจัง โดยเฉพาะในสถานบริการจะเปนเขตปลอดจากยาเสพติด หาก
ตรวจสอบพบวามีการเสพยาเสพติด จะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอยางเฉียบขาด 
     สรุป หลักเกณฑการขออนุญาตดําเนินการสถานบันเทิงนั้นจะตองไมอยูใกลชิด
วัด สถานที่สําหรับการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงพยาบาล  
สถานพยาบาล ที่รับผูปวยไวคางคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก ในขนาด
ที่เห็นไดวาจะกอความเดือดรอนรําคาญแกสถานที่ดังกลาคือ ไมอยูในยานที่ประชาชนอยูอาศัย 
อันจะกอความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง ถาอาคารหรือสถานที่ขออนุญาตตั้ง
สถานบริการ เปนของผูอ่ืนในชั้นขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผูขออนุญาตตองมีหนังสือแสดงวา
ไดรับความยินยอมจากเจาของอาคารหรือสถานที่นั้น   
     กฎหมายสถานบริการจะเกี่ยวของกับมาตรา 8 (10) ตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ซ่ึงไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในทองที่ตางๆ แลวจํานวน 181 ฉบับ ซ่ึงกฎกระทรวงบางฉบับได
กําหนดใหบริเวณหามกอสรางอาคารหรือสถานบริการใกลกับสถานที่ตางๆ ตามที่กําหนดไว ซ่ึง
อาจทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลในสถานที่ดังกลาวได และ ตามมาตรา 8 ของกฎหมาย
สถานบริการจะเกี่ยวของกับมาตรา 25 ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ในเรื่องการขออนุญาตกอสราง
อาคารที่วาจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตกับเจาพนักงาทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินจะเปน 
ผูพิจารณาวาสมควรออกใบอนุญาตกอสรางใหหรือไม ซ่ึงก็สอดคลองกับกรณีการขออนุญาตตั้ง
สถานบริการ หากอาคารหรือสถานที่เปนของผูอ่ืนในชั้นการขออนุญาตตั้งสถานบริการกฎหมายได
เขียนไววา ผูขออนุญาตตั้งสถานบริการจะตองไดรับความยินยอมจากเจาของอาคารหรือสถานที่
ดวย ซ่ึงเจาของอาคารหรือสถานที่ที่จัดใหมีการตั้งสถานบริการก็ตองยื่นเรื่องขออนุญาตกอสราง
อาคารกับเจาพนักงานทองถ่ินดวยเชนกัน17 
 
 
 
                                                 

17  กรมโยธาธิการและผังเมือง.  (ม.ป.ป.).  การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร.  

สืบคนวันที่ 22 มกราคม 2552 จาก http://www.dpt.go.th/law/. 
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  3.1.1.6 บทบาทของรัฐในการควบคุมสถานบริการที่ขายเหลา  (Public Interest) 
     กรณีพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. 2509  ส่ังพักใชใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการหรือเพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ไมตอ
อายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการที่จําหนายเหลา ดวยเหตุผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการที่จําหนาย
เหลา ขาดคุณสมบัติหรือเมื่อสถานบริการที่จําหนายเหลา ใดดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการมั่วสุมเพื่อกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือดําเนินกิจการ
โดยไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงหลักเกณฑการพิจารณาวาจะมีคําส่ังหรือไมมีคําส่ังตออายุใบอนุญาตหรือพัก
ใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ
ในการพิจารณาสั่งตออายุใบอนุญาต พักใชใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต และกําหนดระยะเวลาใน
การสั่งพักใชใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ลงวันที่ 4  เมษายน 2548 
     การสั่งลงโทษผูประกอบกิจการสถานบริการและการอุทธรณคําส่ัง 
     1) เมื่อจังหวัดไดรับรายงานขอเท็จจริงกรณีสถานบริการฝาฝนกฎหมายสถาน
บริการ จะตองรวบรวมพยานหลักฐานใหไดขอยุติวาสถานบริการดังกลาวไดฝาฝนกฎหมายจริง
หรือไม 
     2) เมื่อจังหวัดเห็นวาขอเท็จจริงเพียงพอที่จะสรุปไดวาสถานบริการดังกลาว 
ฝาฝนกฎหมายจริง ใหจังหวัดแจงสิทธิใหผูอุทธรณไดโตแยงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาม
มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
     3) ผูวาราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจตามมาตรา 21 แหง
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ.2509 ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งสถาน
บริการตามขอเท็จจริงที่มีการฝาฝนกฎหมายดังกลาว 
     4) ใหจังหวัดแจงคําส่ังพักใช/เพิกถอนใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ใหกับผู
อุทธรณทราบ พรอมทั้งแจงสิทธิใหอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ภายใน 15 วัน ตามมาตรา 21 วรรค
ทาย แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 หรือแจงสิทธิใหอุทธรณคําสั่งไมออกใบอนุญาต
ใหตั้ง สถานบริการหรือคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ ภายใน 30 วัน ตามมาตรา 11 
แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 
     5) เมื่อมีผูยื่นอุทธรณคําส่ังทางปกครองตอนายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัดหรือ
ยื่นอุทธรณตอปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยผานนายอําเภอ หรือผูวาราชการจังหวัด ใหจังหวัด
ตรวจสอบวา ผูอุทธรณเปนผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ หรือเปนผูที่มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 
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ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นหรือไม หรือหากเปนผูที่ไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว 
จะตองมีหนังสือมอบอํานาจใหเปนผูมีอํานาจอุทธรณแทนบุคคลดังกลาวดวย 
     6) เมื่อจังหวัดตรวจสอบแลวพบวาผูอุทธรณเปนผูที่มีสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาว ใหจังหวัดรวบรวมหลักฐานรายงานกระทรวงมหาดไทยโดยจะตองมีหลักฐานประกอบ 
การรายงาน ดังนี้ 
      (1) รายละเอียดพฤติการณการกระทําความผิดของสถานบริการจนกระทั่ง
นําไปสูการออกคําส่ังทางปกครอง 
      (2) สําเนาใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (แบบ สบ.2) 
      (3)  สําเนาบันทึกการจับกุม สําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี สําเนา
บันทึกการเปรียบเทียบปรับ หรือสําเนาคําพิพากษาของศาล (ถามี) 
      (4) แผนผังสถานที่เกิดเหตุ กรณีการกระทําผิดมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ
สถานที่เกิดเหตุ 
      (5) สําเนาหนังสือแจงคูกรณีใหทราบขอเท็จจริงที่จะใชเปนเหตุผลในการ
ออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
ทั้งนี้ หนังสือดังกลาวจะตองแจงแก “คูกรณี” ตามนัยมาตรา 5 หรือเปนการแจงตามนัยมาตรา 5 
หรือเปนการแจงตามนัยมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
      (6) สําเนาคําส่ังทางปกครองของผูวาราชการจังหวัด 
      7) เมื่อผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาต/เพิกถอน
ใบอนุญาตมีผลแตกตางกันตามกฎหมาย ดังนี้ 
      (1) ในกรณีผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการอุทธรณคําสั่งพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต หากอุทธรณโดยเหตุตามมาตรา 21 วรรคสอง (1) ใหการอุทธรณเปนการทุเลาการบังคับ 
ตามคําส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
      (2) ในกรณีผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการอุทธรณโดยเหตุตามมาตรา 21 
วรรคสอง (2) หรือเหตุอ่ืน ใหพนักงานเจาหนาที่ผูทําคําสั่งนั้นเปนผูมีอํานาจสั่งใหทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่ง พักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น แตตองมีคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอให
ทุเลาการบังคับ หากพนกําหนดดังกลาวแลว พนักงานเจาหนาที่ยังไมมีคําส่ังใดใหถือวาเปน การ
ทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น ดังนั้น ในกรณีดังกลาวผูอุทธรณ
สามารถขอทุเลาการบังคับทางปกครองโดยระบุในหนังสืออุทธรณ หรือทําเปนคําขอตางหากก็ได 
แตตองมีคําขอทุเลาการบังคับ พนักงานเจาหนาที่จึงจะพิจารณาใหทุเลาการบังคับทางปกครอง
ดังกลาวได 
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 3.1.2 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร  
   กฎหมายควบคุมอาคาร คือ กฎหมายที่ตองการเพื่อควบคุมการกอสรางอาคารใหมี 
ความมั่นคงแข็งแรง มีระบบความปลอดภัยสําหรับผูใชอาคาร เชน ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบการ
ระบายอากาศ ฯลฯ มีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงามและมีการจัดการดานการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม เชน การจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ ฯลฯ โดย
กฎหมายควบคุมอาคารนี้จะไมไดใชบังคับทั่วประเทศแตจะใชบังคับในทองที่ที่มีความเจริญ มีการ
กอสรางอาคารคอนขางหนาแนนและหากทองที่ใดตองการควบคุมการกอสรางอาคารใหมีความ
สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจะตองประกาศพระราชกฤษฎีกา
ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร18 พ.ศ. 2522 ในทองที่นั้นๆ เสียกอน กฎหมายควบคุมอาคารจึง
มีผลบังคับใช หรือหากเปนพื้นที่ที่อยูในเขตผังเมืองตามกฎหมายผังเมืองก็ใหใชกฎหมายนี้บังคับ
ตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกาแตสําหรับอาคารสูง อาคารขนาด
ใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใชบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้บังคับไดไมวาทองที่ที่
อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือไม 
ก็ตาม โดยการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายนี้ก็จะมีการกําหนดหลักเกณฑในรูปของกฎกระทรวง
และขอบัญญัติทองถ่ินซึ่งกฎกระทรวงนี้จะแบงเปน 2 ประเภท คือประเภทที่ใชบังคับเปนการทั่วไป 
และประเภทที่ใชบังคับเปนการเฉพาะที่ 
   กฎหมายควบคุมอาคารเปนกฎหมายที่ใชบังคับในทองที่ที่มีความเจริญ มีการกอสราง
อาคารคอนขางหนาแนนหากทองที่ใดตองการ ควบคุมการกอสรางอาคารใหมีความสวยงาม เปน
ระเบียบเรียบรอย มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย จะตองประกาศพระราชกฤษฎีกา ใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในทองที่นั้นๆ เสียกอน กฎหมายควบคุมอาคารจึงจะมีผล
บังคับใช 
   เมื่อมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ในทองที่ใดก็ตาม เรามักเรียกทองที่นั้นวาเปน "เขตควบคุมอาคาร" หรือหากเปนพื้นที่ที่อยูในเขตผัง
เมืองตามกฎหมายผังเมืองแลว การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใช
อาคารในทองที่เชนนี้วา ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินกอนกระทําการดังกลาว 
   แตสําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ไมวาจะ
กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ตรงที่ใดก็ตาม จะเปนในเขต
ควบคุมอาคารหรือนอกเขตควบคุมอาคาร ตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินเสียกอนทุกกรณี 
                                                 

18  กรมโยธาธิการและผังเมือง.  (ม.ป.ป.).  การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร.  

สืบคนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 จาก http://www.dpt.go.th/law/. 
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   เจาพนักงานทองถ่ิน 
   1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
   2)  นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
   3)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
   4)  นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยาประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล 
   5)  สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารสวนทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

  3.1.2.1 ประเภทของอาคาร  
     ประเภทของอาคารและความหมายของอาคารอาคารของตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  
     1) อาคาร หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานและ
ส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และ หมายความรวมถึง 
      (1)  อัฒจันทรหรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน 
      (2)  เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอด
เรือ ร้ัว กําแพง หรือประตู ที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือส่ิงที่สรางขึ้นใหบุคคล
ทั่วไปใชสอย 
      (3)  ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย 
       (ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร 
หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 
       (ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบ
แลวระยะหางจากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมี
น้ําหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
      (4)  พื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออก
ของรถสําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา 8 (9) 
      (5)  ส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ใหมายความ             
รวมถึงสวนตางๆ ของอาคารดวย  
     2) อาคารอยูอาศัย หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้ง
กลางวันและกลางคืนไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือช่ัวคราว19  

                                                 
 19  กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
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     3) อาคารอยูอาศัยรวม หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร 
ที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละ
ครอบครัว20  
     4) อาคารชุด หมายความวา อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด21  
     5)  อาคารชุมนุมคน หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจ 
เขาไปภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุม
คนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป22 
     6) อาคารพาณิชย หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม
หรือบริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไมนอยกวา 5 แรงมา
และใหหมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่กอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน 20 เมตร ซ่ึง
อาจใชเปนอาคารเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมได  
     7) อาคารสาธารณะ หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนได
โดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการหรือ
การพณิชยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุดสนามกีฬา
กลางแจง สนามกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อุโมงค 
สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน 
     8) อาคารพิเศษ หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง 
และความปลอดภัยเปนพิเศษ เชน อาคารดังตอไปนี้ 
      (ก)  โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน 
หรือ ศาสนสถาน 
      (ข)  อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน 100 ตันกรอส 
      (ค)  อาคารหรือส่ิงที่สรางขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคาร หรือ
โครงหลังคาชวงหนึ่งเกิน  10 เมตร  หรือมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอ
สาธารณชนได 
      (ง)  อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสี
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น23  

                                                 
20  กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
21  กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
22  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4. 
23 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
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     9) อาคารสูง หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความ
สูงตั้งแตยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้น
ดาดฟาสําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
     10) อาคารขนาดใหญ หมายความวา อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือช้ันหนึ่ง
ช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 
ตารางเมตรการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟาสําหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  
     11) อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่
อาคารหรือสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท 
โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป  
     12) หองแถว หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสอง
คูหาขึ้นไป มีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ  

13)  ตึกแถว หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแต 
สองคูหาขึ้นไป มีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ24  
     14) ภัตตาคาร หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่
ขายอาหารหรือเคร่ืองดื่ม โดยมีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารไวบริการภายในอาคารหรือภายนอก
อาคาร 
     15) หางสรรพสินคา หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใช
เปนอาคารพาณิชยสําหรับแสดงหรือขายสินคาตางๆ25  
     16) โรงมหรสพ หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับ
ฉายภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดให
สาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม (กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 55 พ.ศ. 2543) 
     17) โรงแรม หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปน
โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  
 
 
                                                 

24  กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
25  กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2517 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
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  3.1.2.2 การขออนุญาตกอสรางและดัดแปลงอาคาร 
     ผูที่ตองการที่จะขออนุญาตกอสรางอาคารสามารถดําเนินการได 2 แนวทาง คือ 
     1) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบ ข. 1 และตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง26 ซ่ึงเอกสารที่จะใชประกอบการขออนุญาต 
จะประกอบไปดวย 
      (1)  แบบฟอรมคําขออนุญาต 
      (2)  แบบแปลนแผนผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลนจํานวน 5 ชุด 
      (3)  รายการคํานวณ 1 ชุด (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรือ
อาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
      (4) สําเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ (กรณีที่
เปนอาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ) 
      (5) สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส. 3/ส.ค. 1 
      (6) หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารในที่ดิน (กรณีที่เจาของ
อาคารไมไดเปนเจาของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู) 
      (7) หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีที่
อาคารกอสรางชิดเขตที่ดินนอยกวา 50 เซนติเมตร) หรือใชผนังรวมกัน 
      (8) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนเจาของอาคาร (หรือหนังสือมอบอํานาจ 
กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 
      (9) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ที่ออกใหไมเกินหกเดือน 
      (10) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติ
บุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
      (11)  เอกสารอื่นๆ (ถามี) 
     2) โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 39 ทวิ27 ซ่ึงขั้นตอนในการ
แจงมี ดังนี้ 
 
 

                                                 
 26  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 และ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2528  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 

 27  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 39 ทวิ. 
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       (1) แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ โดยยื่นแบบฟอรมตามที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต แตในกรณีนี้ผูออกแบบอาคารทั้งวิศวกร
และสถาปนิก ตองเปนวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พรอมทั้งแจงวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการ
ดําเนินการดังกลาว 
       (2) ชําระคาธรรมเนียม เมื่อดําเนินการตาม  (1) และ (2) เรียบรอยแลว 
เจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบรับแจง เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายในวันที่ไดรับแจง เมื่อเจาของ
อาคารไดใบรับแจงแลวสามารถดําเนินการกอสรางอาคารได 

     การดัดแปลงอาคาร 
   ผูที่มีความประสงคจะดัดแปลงอาคารสามารถดําเนินการได 2 แนวทาง คือ 
   1)  ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบ ข. 1 และตองปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง28ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ซ่ึงเอกสารที่จะใชประกอบการขออนุญาตจะประกอบไปดวย 
    (1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
    (2) รายการคํานวณหนึ่งชุด (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่
กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
    (3) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคาร
เปนผูขออนุญาต) 
    (4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทน 
นิติบุคคลผูขออนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
    (5)  หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการ หรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล
(กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
    (6) หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคารพรอม
ทั้งสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี) 
 
 

                                                 
 28  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 และ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2528  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
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    (7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่ / ส.ค.1 หรือหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน 
    (8)  หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน 
    (9)  สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูใน
ประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี) 
    (10)   เอกสารอื่นๆ (ถามี) 
   2) โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 39 ทวิ29 ซ่ึงขั้นตอนในการแจงมีดังนี้ 
    (1) แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ โดยยื่นแบบฟอรมตามที่เจาพนักงานทองถ่ิน
กําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต แตในกรณีนี้ผูออกแบบอาคารทั้งวิศวกรและ
สถาปนิก ตองเปนวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พรอมทั้งแจงวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการ
ดังกลาว 
    (2) ชําระคาธรรมเนียม  เมื่อดําเนินการตาม (1) และ (2) เรียบรอยแลวเจาพนักงาน
ทองถ่ินจะออกใบรับแจง เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายในวันที่ไดรับแจง เมื่อเจาของอาคารไดใบรบั
แจงแลวสามารถดําเนินการดัดแปลงอาคารไดแตอยางไรก็ตามการดัดแปลงในบางกรณีตอไปนี้ก็ไม
ตองขออนุญาต 
            ก. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอาคารโดยใชวัสดุที่มีขนาด จํานวน และ
ชนิดเดียวกับของเดิม เวนแตการเปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัด
แรงหรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 
           ข. การเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร โดยใชวัสดุ
ชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งไมเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกสวนหนึ่งสวนใดของ
โครงสรางของอาคารเดิม เกินรอยละสิบ 
           ค. การเปลี่ยนแปลง การตอเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อท่ีสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร 
ซ่ึงไมเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกสวนหนึ่งสวนใดของโครงสรางของอาคารเดิม เกินรอยละสิบ 
           ง. การลดหรือการขยายเนื้อท่ีของหลังคาหรือของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ใหมีเนื้อที่
นอยลงหรือมากขึ้น รวมกันไมเกินหาตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน30 
 

                                                 
 29  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 39 ทวิ.  

 

 30  กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
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  3.1.2.3 การขออนุญาตใชอาคารเพื่อประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลา 
     ผูประกอบกิจการสถานบริการที่ตองการจะขออนุญาตใชอาคารเพื่อประกอบ
กิจการสถานบริการที่จําหนายเหลา ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และตองไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจาก
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพอันมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
     1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปน
ประธานกรรมการผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทน
สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสรางกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ 
     2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ 
เจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปน
กรรมการและใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการซึ่งเปนไปตามหมวด 
3 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
     การตออายุใบอนุญาตอาคารสถานบริการ 
     การขอตออายุใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงาน
ทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น โดยหลักเกณฑในการขอตออายุใบอนุญาตเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง31 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 กลาวคือ การขอตออายุใบอนุญาตครั้งแรกเจาพนักงานทองถ่ินจะอนุญาตตามระยะเวลาไม
เกินใบอนุญาตที่ออกให และในกรณีที่มีการตออายุใบอนุญาตมาแลวเจาพนักงานทองถ่ินจะอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาตอีกครั้งก็ตอเมื่อมีการดําเนินการกอสรางฐานรากทั้งหมดแลวเสร็จหรือมีการ
กอสรางหรือดัดแปลงโครงสรางของอาคารไปแลวเกินรอยละ 10 ของพื้นที่อาคารที่ไดรับอนุญาต 

  3.1.2.4 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภัยอาคารสถานบริการ 
ท่ีจําหนายเหลา  
                การกําหนดมาตรการความปลอดภัยอาคารนั้น เนื่องจากในปจจุบันไดมีการ
กอสรางอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ เพื่อใชประโยชนในการอยูอาศัยหรือประกอบกิจการ
ประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพิ่มมากขึ้น โครงสรางและอุปกรณอันเปนสวนประกอบ 
 

                                                 
 31  กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2528 และ ฉบับที่ 57 พ.ศ. 2544  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
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ของอาคารจะแตกตางกันไปตามประเภทของการใช สมควรควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ
พิเศษโดยเฉพาะเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแกการจราจร ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาดานสาธารณูปโภค 

     1)  สําหรับอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ32 
      หมวด 1 ลักษณะของอาคาร 
      - มีที่วางรอบอาคารไมนอยกวา 6 เมตรใหรถดับเพลิงเขาถึงได 
      - อาคารสวนใตดินตั้งแตช้ัน 3 หรือ 7 เมตรลงไป ตองมีระบบลิฟตบันได
หนีไฟ ระบบแสงสวางและอยูหางกันไมเกิน 60 เมตร ผนังบันไดหนีไฟทุกดานเปนคอนกรีตหนา 
10 ซม. มีระบบอัดลมไมนอยกวา 38.6pa (0.15 นิ้วน้ํา) ที่ทํางานตลอดเวลา 
      หมวด 2 โครงสรางหลักและทางหนีไฟของอาคารที่มีความสูงเกิน 3 ช้ันตอง
ไมเปนวัสดุติดไฟโครงสรางหลักของอาคารตอไปนี้33 
      (1)  คลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด สถานพยาบาล 
      (2)   อาคารพาณิชยกรรม อุตสาหรรม การศึกษา สาธารณสุข และสํานักงาน 
ที่มีความสูงเกิน 3 ช้ัน และมีพื้นที่รวมเกิน 1000 ตร.ม.ใหกอสรางโครงสรางหลักดวยวัสดุทนไฟ 
เสาและคานมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 3 ชม. พื้นหรือตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 2 ชม. 
      หมวด  3 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา และระบบปองกันเพลิงไหม 
      -  วัสดุหุมทอลมของระบบระบายอากาศตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟ และไมทํา
ใหเกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม 
      -  ทอลมที่ผานผนังทนไฟตองติดตั้งล้ินกันไฟทํางานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิ
สูงกวา 74°C และมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1.5 ชม. 
      - ตองมีระบบปองกันฟาผา และมีระบบจายไฟสํารองแยกเปนอิสระที่
สามารถจายไฟไดไมนอยกวา 2 ชม. สําหรับบันได ทางเดิน และระบบแจงเหตุเพลิงไหม และจาย
ไดตลอดเวลาสําหรับเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ลิฟตดับเพลิง ระบบสื่อสาร 
      - มีระบบแจงเหตุเพลิงไหมทุกชั้นและมีสวิตชเปด-ปดพัดลมของระบบ
ระบายอากาศอยูในที่ที่สามารถปดไดทันทีและติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันที่สามารถหยุดการทํางาน
ของ พัดลมไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม 

                                                 
 32  กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535).  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 

         33  กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540).  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
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      - มีระบบปองกันเพลิงไหมประกอบดวยทอยืน ที่เก็บน้ําสํารองและหัวรับน้ํา
ดับเพลิงทอยืนตองทนความดันใชงานไมนอยกวา 175 ปอนด/ตร.นิ้ว ตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงทุกชั้น 
หางกันไมเกิน 64 เมตร ในตูประกอบดวยหัวสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 1 นิ้วและหัวตอสายชนิด 
สวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว  หัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคารเปนขอตอชนิดสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว 
ปริมาณการสงจายน้ําไมนอยกวา 30 ลิตร/วินาทีสําหรับทอยืนแรก และไมนอยกวา 15 ลิตร/วินาที
สําหรับทอยืนตอไป สามารถจายน้ําดับเพลิงไดไมนอยกวา 30 นาที และ มีที่เก็บน้ําสํารองและ
ระบบสงน้ําที่มีความดันต่ําสุดไมนอยกวา 65 ปอนด/ตร.นิ้ว แตไมเกิน 100 ปอนด/ตร.นิ้ว 
      - ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่องตอพื้นที่ไมเกิน 1000 ตร.ม.  
ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร สูงจากพื้นไมเกิน 1.5 เมตร 
      - อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน  
Sprinkler System หรือระบบอื่นที่เทียบเทา 
      - มีบันไดหนีไฟอยางนอย 2 ชุด อยูหางกันไมเกิน 60 เมตร ลําเลียงคน 
ทั้งหมดออกนอกอาคารไดภายใน 1 ชม.และไมเปนบันไดเวียน 
      - บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีระบบอัดลมไมนอยกวา 38.6 pa มี
ผนังกันไฟโดยรอบ มีแสงสวางฉุกเฉิน มีปายบอกชั้น ปายบอกทางหนีไฟ 
      - ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟกวางไมนอยกวา 90 ซม. มีอุปกรณ
บังคับใหปดไดเอง ไมมีธรณีประตู 
      - อาคารสูงตองมีที่วางสําหรับหนีไฟทางอากาศ กวางยาวไมนอยกวาดานละ 
6 เมตร 
      - อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิงอยางนอย 1 ชุด บรรทุกน้ําหนักได ไมนอย
กวา 630 กก. โถงหนาลิฟตตองมีตูสายฉีดน้ําหรือหัวตอสาย 
     2) สําหรับหองแถว ตึกแถว อาคารที่เปนที่ชุมนุม34 
      หมวด 1 แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย 
                                 - ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม อาคารที่มีความสูง 2 ช้ันขึ้นไปและ
อาคารที่มีพื้นที่รวมเกิน 2000  ตร.ม. ตองมีปายบอกทางหนีไฟและแสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉิน
เพียงพอที่จะมองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจน 
 
 
 

                                                 
34  กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
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      หมวด 2 ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ 
      - โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรมสถานพยาบาล 
สถานีขนสงมวลชน สํานักงาน หางสรรพสินคา หรือตลาดตองมีระบบจายไฟสํารองสําหรับกรณี
ฉุกเฉิน 
     3) สําหรับอาคารเกาที่เปนอาคารสูงและอาคารสาธารณะสูงตั้งแต 4 ช้ันขึ้นไป
ตองมีขอปฏิบัติดังนี้35 
      -  ติดตั้งบันไดหนีไฟที่มิใชบันไดแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลัก 
      -  จัดแบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้นติดไวในตําแหนงที่เห็นได
ชัดเจนที่บริเวณหองโถงหรือหนาลิฟตทุกชั้น และบริเวณชั้นลางตองมีแบบแปลนแผนผังของทกุชัน้
เก็บไว 
      -  ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
      -  ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น 
      -  ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางสํารอง 
      -  ติดตั้งระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 
      อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีผนังหรือประตูทนไฟที่มีอัตรา
การทนไฟไมนอยกวา 1 ชม.  มีแผนผังอาคารแตละชั้นแสดงที่หนาโถงลิฟตแตละชั้น และใหเก็บ
แผนผังอาคารของทุกชั้นที่บริเวณชั้นลาง แสดงตําแหนงหองทุกหองอุปกรณดับเพลิง ประตู ทาง
หนีไฟ และลิฟตดับเพลิง ชองเปดทะลุพื้นตั้งแต 2 ช้ันขึ้นไปและไมมีผนังปดลอม ตองจัดใหมีระบบ
ควบคุมการแพรกระจายของควัน และ อาคารสูงตองมีดาดฟาและพื้นที่บนดาดฟากวางยาวดานละ
ไมนอยกวา 10 เมตร36 
      หมวด 3 การกําหนดลักษณะ แบบ เนื้อท่ี ที่ตั้งของอาคาร ที่วางภายนอก
อาคารฯ 
      ส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดตั้งปายใหทําดวยวัสดุทนไฟทั้งหมด เสา คาน พื้น 
บันไดและผนังของอาคารที่สูง 3 ช้ันขึ้นไป โรงงานโรงแรม หางสรรพสินคา อาคารขนาดใหญ 
ตองทําดวยวัสดุทนไฟ ภายในครัวของอาคารอาคารตองมีพื้นและผนังที่ทําดวยวัสดุทนไฟ สวนฝา
และเพดานหากไมไดทําดวยวัสดุทนไฟ ก็ใหบุดวยวัสดุทนไฟ ชองทางเดินในอาคารอยูอาศัยตองมี
ความกวางไมนอยกวา 1 เมตร 

                                                 
35  กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522. 
36  กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522. 
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      อาคารอยูอาศัยรวม อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ ตองมีความ
กวางไมนอยกวา 1.5 เมตร อาคารสูง 4 ช้ันขึ้นไปและสูงไมเกิน 23 เมตร หรืออาคาร 3 ช้ันและมี
ดาดฟาเหนือช้ันที่ 3 ที่มีพื้นที่เกิน 16 ตร.ม. ตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอย 1 แหง
บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา 60 องศา โดยบันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองกวาง 
ไมนอยกวา 60 ซม.และผนังสวนที่บันไดพาดผานตองเปนผนังทึบสรางดวยวัสดุทนไฟ 
      บันไดหนีไฟภายในอาคารตองกวางไมนอยกวา 80 ซม. มีผนังทึบสรางดวย
วัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบายอากาศและชองประตูหนีไฟ และตองมีอากาศ
ถายเทจากภายนอกอาคารได มีแสงสวางเพียงพอ  ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ กวางไมนอย
กวา 80 ซม. สูงไมนอยกวา 1.9 เมตร เปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกเทานั้น ตองติดตั้ง
อุปกรณที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง สามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือ
ทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีธรณีหรือขอบกั้นพื้นหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความ
กวางของบันได และอีกดานหนึ่งกวางไมนอยกวา 1.5 เมตร37 

  3.1.2.5 มาตรการทางกฎหมายในการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการสถาน
บริการที่จําหนายเหลา และ ระบบความปลอดภัยของสถานบริการที่จําหนายเหลา  
      มาตรการความปลอดภัยโดยที่กฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแต
การเลนมหรสพไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารในปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพโดยตรง 
ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถ่ินที่เกี่ยวของ และโดยที่มาตรา 39 เบญจ 
และมาตรา 39 ฉ ไดบัญญัติใหการกําหนดประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัย การ
ปองกันอันตราย จํานวนและระยะหางของสิ่งของหรือสวนตางๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใช
เปนโรงมหรสพ การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตการอนุญาต การตอ
อายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพ ตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ 
โรงมหรสพใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อเปนการกําหนดกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงานใหแกเจาพนักงานทองถ่ินที่เกี่ยวของ  
 

                                                 
  37  กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
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     การแบงสถานบริการเพื่อกําหนดมาตรการความปลอดภัย38 
     1) โรงมหรสพแบงออกเปน 5 ประเภท ดังตอไปนี้ 
      (1) โรงมหรสพประเภท ก หมายความถึง โรงมหรสพที่เปนอาคารเดี่ยว ซ่ึง
มีการจัดที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น เชน โรงภาพยนตร โรงละคร ศูนยประชุม 
      (2) โรงมหรสพประเภท ข หมายความถึง โรงมหรสพที่เปนอาคารเดี่ยว ซ่ึง
ไมมีการจัดที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น เชน สถานที่จัดคอนเสริ์ต รานอาหารที่มีการแสดง
ดนตรี  
      (3) โรงมหรสพประเภท ค หมายความถึง โรงมหรสพที่ตั้งอยูในอาคาร 
ที่ประกอบกิจการหลายประเภทรวมกัน ซ่ึงมีการจัดที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น 
      (4) โรงมหรสพประเภท ง หมายความถึง โรงมหรสพที่ตั้งอยูในอาคารที่
ประกอบกิจการหลายประเภทรวมกัน ซ่ึงไมมีการจัดที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น เชน 
โรงภาพยนตร โรงละคร คอนเสริ์ต รานอาหารที่มีการแสดงดนตรี โดยจัดขึ้นในหางสรรพสินคา 
หรืออาคารตางๆ 
      (5) โรงมหรสพประเภท จ หมายความถึง โรงมหรสพที่ตั้งอยูกลางแจงซ่ึงมี
ร้ัวที่ถาวรหรือมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงกั้นขอบเขตโรงมหรสพและมีพื้นที่ภายในขอบเขต 
โรงมหรสพตั้งแต 150 ตารางเมตรขึ้นไป 
      อาคารที่ขออนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจะตองมีการทําประกัน 
เพื่อคุมครองชีวิตรางกายและทรัพยสินของบุคคลภายนอกโดยมีจํานวนเงินคุมครอง 
กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาทตอคน คารักษาพยาบาลไมต่ํากวาหนึ่ง
แสนบาทตอคน รวมกันแลวไมนอยกวาหาลานบาทตอคร้ังและมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวาสาม
ปและตองสงสําเนากรมธรรมประกันภัยที่ผูขอรับใบอนุญาตจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการโดย
สงผานกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่โรงมหรสพนั้น
ตั้งอยู แลวแตกรณี  
     2) สถานที่ตั้งโรงมหรสพตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
      (1) โรงมหรสพตองตั้งอยูในระดับไมต่ํากวาระดับพื้นดินที่กอสราง โรง
มหรสพประเภท ก ประเภท ข และประเภท จ ตองตั้งอยูในที่ดินที่มีดานใดดานหนึ่งของที่ดินนั้น

                                                 
 38  กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความ
ปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ 
พ.ศ. 25550. 
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ยาวไมนอยกวา 12.00 เมตร และท่ีดินดานนั้นตองอยูติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 
10.00 เมตร 
      (2) โรงมหรสพประเภท ค และประเภท ง ตองตั้งอยูในตําแหนงที่มีบันได
หนีไฟ หรือทางหนีไฟจากโรงมหรสพเพื่อออกสูภายนอกอาคารไดอยางนอยสองทาง และบันได
หนีไฟ หรือทางหนีไฟตองมีขีดความสามารถในการระบายคน ที่ออกจากโรงมหรสพไปสูภายนอก
อาคารไดในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง 
     3) ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตราย 
           (1) ผูไดรับใบอนุญาตตองจัดใหมีผูดูแลระบบความปลอดภัยและการ
ปองกันอันตรายของโรงมหรสพอยางนอยหนึ่งคนซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณและไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกชางไฟฟา หรือแผนกชางยนต หรือมีประสบการณควบคุมดูแล 
โรงมหรสพไมนอยกวาหาปเพื่อควบคุม ดูแล และปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ตลอดเวลาที่เปดการแสดงมหรสพ 
           (2) โรงมหรสพตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาเพื่อการใหแสงสวางหรือ
กําลัง ซ่ึงตองมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ
ประเทศไทยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือตามมาตรฐาน
ของการไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือมาตรฐานอื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เห็นชอบ และในระบบจายพลังงานไฟฟาตองมีสวิตชประธานสําหรับโรงมหรสพโดยเฉพาะติดตั้ง
ในสถานที่ที่สามารถเขาถึงไดโดยงาย  
          (3) แผงสวิตชวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน การตอลงดิน 
หลักสายดิน และวิธีการตอ ใหเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือมาตรฐานของการไฟฟานคร
หลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือมาตรฐานอื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ 
     4) โรงมหรสพหรืออาคารที่ตั้งโรงมหรสพตองมีระบบจายพลังงานไฟฟา
สํารองสําหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน บันได บันไดหนีไฟ ระบบสัญญาณเตือนเพลิง
ไหมและไฟสองสวางสําหรับทางเดิน หองโถง บันได บันไดหนีไฟ แยกเปนอิสระจากระบบไฟฟา
ปกติครอบคลุมพื้นที่โรงมหรสพถึงบันไดหนีไฟ และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติไมนอยกวา
หนึ่งชั่วโมง เมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน เวนแตโรงมหรสพประเภท จ 
      โรงมหรสพประเภท  จ  ตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับ
เครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉินและทางเดินแยกเปนอิสระจากระบบไฟฟาปกติครอบคลุมพื้นที่โรง
มหรสพและสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟา
ปกติหยุดทํางาน 
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     5) โรงมหรสพ เวนแตโรงมหรสพประเภท จ ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิง
ไหมซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย 
      (1) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงสัญญาณใหคนที่อยู
ในอาคารไดยิน หรือทราบอยางทั่วถึง 
      (2) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือ
เพื่อใหอุปกรณตาม (1) ทํางาน ในกรณีที่เปนโรงมหรสพประเภท ค หรือโรงมหรสพประเภท ง ซ่ึง
ตั้งอยูในอาคารขนาดใหญอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมของ
โรงมหรสพจะตองตอเชื่อมเขากับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมของอาคารดังกลาวดวย 
     6) โรงมหรสพ เวนแตโรงมหรสพประเภท จ ตองมีระบบปองกันเพลิงไหมซ่ึง
ประกอบดวยทอจายน้ําดับเพลิง ที่เก็บน้ําสํารอง และหัวรับน้ําดับเพลิง ดังตอไปนี้ 
      (1) ทอจายน้ําดับเพลิงตองเปนโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดัน ใชงาน
ไดไมนอยกวา 1.20 เมกะปาสกาล โดยทอดังกลาวตองทาสีน้ํามันสีแดง และจะตองตอเขากับทอ
ประธานสงน้ํา และระบบสงน้ําจากแหลงจายน้ําของอาคารที่ตั้งโรงมหรสพ และจากหัวรับน้ํา
ดับเพลิงนอกอาคาร 
      (2)  ตองจัดใหมีตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงที่ประกอบดวยหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง
พรอมสายฉีดน้ําดับเพลิง ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร หรือ 1 นิ้ว และหัวตอสาย
ฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็ว ที่ตอเชื่อมกับระบบของเจาพนักงานดับเพลิงได โดยมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร หรือ 2.50 นิ้ว พรอมทั้งฝาครอบและโซรอยติดไว ซ่ึงสามารถ
นําไปใชดับเพลิงครอบคลุมทุกพื้นที่ 
      (3)  ตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะในการดับเพลิง และตองมีระบบสงน้าํ
ที่มีความดันซึ่งสามารถดับเพลิงไดทุกพื้นที่ 
      (4)  ตองมีหัวรับน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารชนิดขอตอสวมเร็ว 
ที่สามารถรับน้ําจากรถดับเพลิงได ซ่ึงอยูในสถานที่ที่พนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็ว
ที่สุดและใหอยูใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะมากที่สุด โดยท่ีหัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปดที่มี 
โซรอยติดไวดวย และบริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอความเขียนดวยสีสะทอน
แสงวา “หัวรับน้ําดับเพลิง” 
      (5)  ปริมาณการสงจายน้ําสํารองตองมีปริมาณการจายไมนอยกวา 30 ลิตร 
ตอวินาทีสําหรับทอยืนทอแรก และไมนอยกวา 15 ลิตรตอวินาที สําหรับทอยืนแตละทอที่เพิ่มขึ้น
ในอาคารหลังเดียวกัน แตรวมแลวไมจําเปนตองมากกวา 95 ลิตรตอวินาที และสามารถจายน้ํา
สํารองไดเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที 
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      ในกรณีที่เปนโรงมหรสพประเภท ค หรือโรงมหรสพประเภท ง ซ่ึงตั้งอยูใน
อาคารขนาดใหญอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองจัดใหมีระบบทอจายน้ําดับเพลิงที่ตอมา
จากทอยืนของอาคารเพียงพอสํา หรับใชดับเพลิงบริเวณพื้นที่โรงมหรสพทั้งหมด ในลักษณะตู
หัวฉีดน้ํา ดับเพลิงที่ประกอบดวย หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิง ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร หรือ 1 นิ้ว และหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอสวม
เร็ว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 65  มิลลิเมตร หรือ 2.50 นิ้ว พรอมทั้งฝาครอบและโซรอยติดไว โดย
จะตองติดตั้งในจุดที่เขาถึงไดสะดวกและปลอดภัย 
     7) โรงมหรสพนอกจากจะตองมีระบบปองกันเพลิงไหมแลว ตองติดตั้งเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมที่มี
ความสามารถในการปองกันอัคคีภัยไดไมนอยกวาความสามารถเทียบเทา 4 A และ 10 B และมี
ขนาดบรรจุไมนอยกวา 10 ปอนด หรือ 6.80 กิโลกรัม  
     8) โรงมหรสพประเภท ก และประเภท ข ที่เปนอาคารขนาดใหญจะตองจัดใหมี
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงหรือระบบอื่นที่เทียบเทาที่สามารถทํางาน
ไดดวยตัวเองทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม โดยใหสามารถทํางานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โรงมหรสพ
ประเภท ค หรือโรงมหรสพประเภท ง ซ่ึงตั้งอยูในอาคารขนาดใหญ อาคารสูง หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ จะตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
     9) อาคารใดที่มีโรงมหรสพตั้งอยูตั้งแตช้ันที่สองขึ้นไป ตองจัดใหมีบันไดหนี
ไฟใหเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเกี่ยวกับอาคารสูง 
     10) ทางหนีไฟจะตองมีสวนปดลอมที่ไมมีชองใหไฟหรือควันจากภายนอกผาน
เขามาได และสวนปดลอมนี้ตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาสองชั่วโมง และมีประตูหนีไฟซ่ึง
มีขนาดความกวาง ระบบระบายอากาศ  ระบบอัดลมภายใน แสงสวางจากไฟฟาฉุกเฉินและปาย
บอกทางหนีไฟ เชนเดียวกับบันไดหนีไฟตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารเกี่ยวกับอาคารสูง 
     11) แนวทางเดินภายในโรงมหรสพตองมีปายบอกทางหนีไฟที่เห็นไดชัดเจน
ตลอดเวลาไปสูบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟไดโดยสะดวก 
     12) ผนังโดยรอบโรงมหรสพ เวนแตโรงมหรสพประเภท จ จะตองมีอัตราการ
ทนไฟไดไมนอยกวาสองชั่วโมง 
     13) โรงมหรสพจะตองจัดใหมีประตูทางออกที่สามารถเปดออกไดโดยสะดวก
ตลอดเวลาที่มีคนดูอยูขางใน 
     14) วัสดุที่ใชภายในโรงมหรสพ และทางเดินทั้งหมดจะตองเปนวัสดุที่มี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
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      (1)  วัสดุที่ไมมีสวนใดติดไฟหรือลุกไหมเมื่อถูกไฟที่อุณหภูมิไมนอยกวา 
750 องศาเซลเซียสตามมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี 136 (ASTM E 136) หรือมาตรฐานอื่นตามที่กรม
โยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ 
      (2) วัสดุที่มีอัตราการลามไฟไมเกิน 75 และอัตราการกระจายควันไมเกิน 
450 ตามมาตรฐานเอ็นเอฟพีเอ 101-2000 (NFPA 101-2000) หรือมาตรฐานอื่นตามที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองเห็นชอบ 
     15) การเดินสายระบบไฟฟา ระบบเสียง และระบบสัญญาณตางๆ ใหเดินในทอ
โลหะตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เวนแตจะใชสายชนิดทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง 
      หมวด 2 จํานวนและระยะหางของสิ่งของหรือสวนตางๆ ภายในและ
ภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ 
           1) โรงมหรสพประเภท ข ประเภท ง และประเภท จ ถามีการจัดที่นั่งใน
ลักษณะในกรณีที่จัดใหมีที่นั่งติดตอกันและที่นั่งปลายสุดทั้งสองดานติดทางเดิน ใหมีที่นั่งติดตอ 
กันไดไมเกิน 20 ที่นั่ง ภายในตองจัดใหมีทางเดินตามขวางทั้งดานหนาและดานหลังมีความกวาง
สุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร และทุกระยะที่นั่งไมเกิน 8 แถวตองจัดใหมีทางทางเดินตามขวางมคีวาม
กวางสุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร เพื่อความสะดวกในการเดินเขาออกหรือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
      2) โรงมหรสพจะตองมีจํานวนทางออกหรือประตูทางออกดังตอไปนี้ 
       (1)  โรงมหรสพที่มีความจุคนไมเกินหาสิบคนตองมีทางออกหรือประตู
ทางออกไมนอยกวาสองแหง หากที่มีความจุคนตั้งแตหาสิบเอ็ดคนถึงสองรอยหาสิบคน ตองมี
ทางออกหรือประตูทางออกไมนอยกวาสามแหง 
       (2)  โรงมหรสพที่มีความจุคนตั้งแตสองรอยหาสิบเอ็ดคนถึงหกรอยคน 
ตองมีทางออกหรือประตูทางออกไมนอยกวาสี่แหงโรงมหรสพที่มีความจุคนตั้งแตหกรอยเอ็ดคน
ขึ้นไป ตองมีทางออกหรือประตูทางออกไมนอยกวาหาแหง โรงมหรสพที่มีการจัดที่นั่งคนดูในพื้น
ช้ันลอย ใหมีการจัดทางออกหรือประตูทางออกตามจํานวนที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งในพื้นชั้นลอย
ดังกลาวดวย 
       ทางออกหรือประตูทางออกของโรงมหรสพที่ตั้งอยูดานขางจะตองตรง
กับแนวทางเดินตามแนวขวางของโรงมหรสพ กรณีที่โรงมหรสพมีทางออกหรือประตูทางออกสอง
แหง ระยะหางระหวางทางออกหรือ ประตูทางออกตองมีระยะไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเสนทแยง
มุมที่ยาวที่สุดของโรงมหรสพ หรือ ในกรณีที่โรงมหรสพมีทางออกหรือประตูทางออกตั้งแตสาม
แหงขึ้นไปตองจัดใหมีทางออกหรือประตูทางออกที่ผนังโรงมหรสพสามดาน ยกเวนผนังดานหลัง
จอรับภาพ และทางออกหรือประตูทางออกอยางนอยสองแหงตองมีระยะหางจากทางออกหรือ
ประตูทางออกอื่นไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเสนทแยงมุมที่ยาวที่สุดของโรงมหรสพ 
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       ในกรณีที่โรงมหรสพมีเวทีการแสดง จะตองมีทางออกหรือประตู
ทางออกดานหลังเวทีเพิ่มอีกอยางนอยหนึ่งแหงเพื่อประโยชนในการคํานวณจํานวนทางออกหรือ
ประตูทางออกตามขอนี้ ในกรณีของโรงมหรสพที่ไมมีการจัดที่นั่งคนดู ใหคิดจํานวนที่นั่งคนดู
เทากับความจุคนโดยมีความจุคนไมเกินอัตราสวนหนึ่งคนตอพื้นที่ 0.60 ตารางเมตร 
      5) โรงมหรสพที่ตั้งอยูตั้งแตช้ันที่สองขึ้นไป เวนแตโรงมหรสพประเภท จ 
ตองมีระยะหางเมื่อวัดตามแนวทางเดิน ดังตอไปนี้ 
       (1)  ประตูทางออกจากโรงมหรสพทุกบานจะตองมีระยะหางจากบันได
หนีไฟหรือทางหนีไฟไมเกิน  45.00 เมตร 
       (2)  ที่นั่งทุกที่นั่งจะตองมีระยะหางจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ 
ไมเกิน  60.00 เมตร 
       โรงมหรสพที่ตั้งอยูระดับพื้นดิน ประตูทางออกจากโรงมหรสพทุกบาน
จะตองเปดออกสูภายนอกอาคารโดยตรง หากไมสามารถเปดออกสูภายนอกโดยตรงตองอยูหางจาก
ทางออกสูภายนอกอาคารไมเกิน 45.00 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน 
      6) โรงมหรสพที่ตั้งอยูในอาคารตั้งแตสองชั้นขึ้นไปที่มีโถงภายในอาคาร
เปนชองเปดและไมมีผนังปดลอม ตองติดตั้งระบบควบคุมการแพรกระจายของควันและระบบ
ระบายควันในบริเวณดังกลาวที่สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม 
      7) ประตูทางออกจากโรงมหรสพจะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
       (1)  เปนบานประตูซ่ึงเปดออกสูภายนอก และเมื่อเปดออกแลวจะตอง
ไมกีดขวางทางเดินหรือบันไดหรือชานพักบันได 
       (2)  บานประตูตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง เวนแต
โรงมหรสพประเภท จ 
       (3)  เหนือประตูตองมีปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรวา “ทางออก” 
พรอมดวยสัญลักษณทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา โดยตัวอักษรจะตองมีขนาด
ตัวอักษรสูงไมนอยกวา 15 เซนติเมตร 
       (4)  มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร 
และขนาดความกวางของทุกประตูรวมกันตองเปนไปตามจํานวนที่นั่งคนดูในอัตราสวน 
1 เซนติเมตรตอจํานวนที่นั่งคนดูหนึ่งคน 
       (5)  เมื่อเปดออกสูบันไดหนีไฟโดยตรงจะตองมีชานพักขนาดความ
กวางสุทธิดานละไมนอยกวา 1.50 เมตร อยูหนาประตูทางออกจากโรงมหรสพ เวนแตโรงมหรสพ
ประเภท จ 
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       (6) ตองไมมีธรณีประตูหรือขอบกั้น ทั้งนี้ พื้นบริเวณหนาประตูทาง 
ออกจากโรงมหรสพหากจะมีระดับพื้นดานนอกและดานในอยูตางระดับกันใหระดับพื้นดานนอก
อยูต่ํากวาพื้นดานในไดไมเกิน 2.50 เซนติเมตร 
      8) ทางออกจากโรงมหรสพจะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
       (1)  เหนือทางออกตองมีปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรวา “ทางออก” 
พรอมดวยสัญลักษณทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา โดยตัวอักษรจะตองมีขนาด
ตัวอักษรสูงไมนอยกวา 15 เซนติเมตร 
       (2)  มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร 
และขนาดความกวางของทางออกทุกแหงรวมกันตองเปนไปตามจํานวนที่นั่งคนดูในอัตราสวน 1 
เซนติเมตร ตอจํานวนที่นั่งคนดูหนึ่งคน 
       (3)  ตองไมมีธรณีประตูหรือขอบกั้น ทั้งนี้ พื้นบริเวณหนาทางออกจาก
โรงมหรสพ หากจะมีระดับพื้นดานนอกและดานในอยูตางระดับกัน ใหระดับพื้นดานนอกอยูต่ํากวา
พื้นดานในไดไมเกิน 2.50 เซนติเมตร 
      9) โรงมหรสพประเภท ก ประเภท ข และประเภท จ จะตองมีทางเดิน
ภายนอกโดยรอบอาคารโรงมหรสพ ซ่ึงไมมีส่ิงกีดขวางและมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 2.00 เมตร 
      10) โรงมหรสพประเภท ค และประเภท ง จะตองมีทางเดินภายนอก 
โดย รอบซ่ึงไมมีส่ิงกีดขวางและมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 2.00 เมตร โดยทางเดินโดยรอบ
ดังกลาวจะตองเชื่อมตอกับบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ 
       ในกรณีที่โรงมหรสพตามวรรคหนึ่งมีหลายโรงในบริเวณเดียวกัน และ
มีทางเดินภายนอกที่ใชรวมกัน ทางเดินภายนอกที่ใชรวมกันดังกลาวจะตองไมมีส่ิงกีดขวาง และมี
ความกวางสุทธิไมนอยกวา 3.00 เมตร 
       หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตอาคาร 
       1) เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
กฎหมายใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตนั้นปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 
       2) คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวา 
        (1)  ผูไดรับใบอนุญาตแสดงขอความหรือหลักฐานอันเปนเท็จใน
คําขออนุญาตคําขอตออายุใบอนุญาต หรือคําขอโอนใบอนุญาต ในสวนที่เปนสาระสําคัญ 
  (2)  การประกันภัยตามขอส้ินความคุมครองไมวาดวยเหตุใด 
  (3)  ผูไดรับใบอนุญาตไมดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง
ตามคําส่ังของคณะกรรมการภายในเวลาที่กําหนด 
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       3) เมื่อปรากฏตอกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามกฎกระทรวงนี้ หรือมี
เหตุที่จะเพิกถอนใบอนุญาตตามใหกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดแลวแตกรณี เสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรูถึงเหตุดังกลาว 

  3.1.2.6 บทบาทของรัฐในการควบคุมอาคารอาคารสถานบริการท่ีจําหนายเหลา (Public 
Interest) 
      ความหมายของฝายปกครองหมายความถึงหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ 
ทั้งปวง ซ่ึงมีอํานาจหนาที่จัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนสาธารณะของมหาชนอันมีลักษณะ
เปนราชการบริหาร โดยหนวยงานเจาหนาที่ของรัฐใดจะมีอํานาจหนาที่จัดทําบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนมหาชนในเรื่องใดหรือกิจการใดก็เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นไว เชน กรุงเทพมหานครเปนองคกรหรือหนวยงาน
ของรัฐซึ่งเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินถือไดวาเปนฝายปกครองตามความหมายนี้และเพื่อบังคับ
ใหอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะในเรื่องการควบคุมอาคารบรรลุผลกฎหมายจึงให
อํานาจในการบังคับแกผูฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อใหยินยอมปฏิบัติตาม
กฎหมาย กลาวคือ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4339 กําหนดใหอํานาจ
บังคับทั้งในทางปกครอง คือ ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารที่กอสรางดัดแปลง ร้ือถอน 
หรือเคลื่อนยายโดยฝาฝนกฎหมายไดเอง และบังคับในทางแพงโดยเรียกใหเจาของหรือ 
ผูครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและควบคุมอาคาร 
ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการรวมกันเสียคาใชจายในการนั้น  เวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย นอกจากนี้กฎหมาย 

                                                 
 39 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของ 

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
  (1) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา 42 ไดลวงพน

ไป ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 
โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

  (2) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเอง โดยจะตองปดประกาศกําหนดการรื้อ
ถอนไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูรับผิดชอบงาน
ออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการจะตองรวมกันเสีย
คาใชจายในการนั้น เวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปน
การฝาฝนกฎหมาย.  
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ยังใหอํานาจบังคับแกผูฝาฝนกฎหมายในทางอาญา โดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กําหนดใหผูฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายเปนความผิดตองไดรับโทษในทางอาญาดังนั้นบทบัญญัติ
ของกฎหมายในกรณีนี้จึงเปนบทบัญญัติใหอํานาจฝายปกครองบังคับในทางอาญา แตอยางไรก็ตาม 
ตามเจตนารมณของกฎหมายแลวเปนการใหอํานาจฝายปกครองบังคับในทางอาญาเพื่อบังคับให
ผูฝาฝนกฎหมายยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ยินยอมแกไขการกระทําผิด เพื่อใหการจัดทําบริการ
สาธารณะของฝายปกครองเพื่อประโยชนของมหาชนบรรลุผล มิไดเปนไปเพื่อการแกแคนทดแทน
หรือตัดโอกาสมิใหผูนั้นมีโอกาสไดกระทําผิดอีกดังที่ไดกลาวมาแลว 

           1) ควบคุมโดยคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
                 คณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวยบุคคลผูมีอํานาจหนาที่ในทาง
ราชการโดยตรง ที่จะตองกํากับดูแลอาคารใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย และเปนบุคคล 
ที่มีความรูเชี่ยวชาญในดานวิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร นิติศาสตร ฯลฯ ที่รัฐมนตรี
แตงตั้งเพื่อกํากับดูแล ในการ กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย โดยกฎหมายไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
      (1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินการ
ตามมาตรา 840 หรือมาตรา 10 ทวิ41 
      (2)  ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา 10 (2) 
      (3)  ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินหรือสวนราชการในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
      (4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถ่ินและ 
ผูซ่ึงมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

                                                 
 40  มาตรา 8 เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข 

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจน
การอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมี
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด. 

 41  มาตรา 10 ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวาขอบัญญัติ
ทองถิ่นใดที่ออกตามมาตรา 10 (1) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออก
ตามมาตรา 10 (2) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปน หรือกอใหเกิด
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิตรางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถิ่น
นั้นดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวเสียใหมได. 
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      5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ รวมทั้ง
ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวจะประกอบไปดวย 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทน
กระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมการปกครองผูแทนกรมทางหลวง ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทน
กรุงเทพมหานครคณะกรรมการสภาวิศวกร และผูแทนคณะกรรมการสภาสถาปนิก แหงละหนึ่งคน 
และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง เปนกรรมการ และ
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ 
       กฎหมายควบคุมอาคารไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
       (1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราช 
บัญญัตินี้ 
       (2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือส่ังใหบุคคลดังกลาว
สงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
       (3) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใดๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
       คณะกรรมการดังกลาวจะประกอบไปดวย 
       (1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการสภา
วิศวกร และผูแทนคณะกรรมการสภาสถาปนิก เปนกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคน 
ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน และหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการ
และเลขานุการ 
       (2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถ่ินอื่น
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซ่ึงเปนหัวหนาที่ทําการ
อัยการจังหวัดและ บุคคลอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้งซึ่งในจํานวน
นี้ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เปนกรรมการและ เลขานุการ เจาพนักงานทองถ่ิน 
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      การบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารจะสัมฤทธิ์ผลหรือประสบความลมเหลว
หรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับความเครงครัดของเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจากกฎหมายนี้จะใหอํานาจ
เจาพนักงานทองถ่ินเปนผูปฏิบัติการณใหเปนไปตามกฎหมายซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายนี้
จะหมายถึง 
      (1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
      (2)  นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
      (3)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวน
จังหวัด 
      (4)  นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
      (5)  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขต
องคการบริหารสวนตําบล 
      (6) ผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดสําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นโดยเจาพนักงานทองถ่ินจะมีอํานาจในการ
อนุญาตหรือไมอนุญาตในการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนเคลื่อนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร 
และในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนกฎหมายนี้ 
เจาพนักงานทองถ่ินก็จะมีอํานาจในการออกคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร หรือผูควบคุม
งานใหระงับการกระทําดังกลาว หรือมีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร
ที่มีการกระทําการฝาฝนไดอีกดวย 

     2) ควบคุมโดยนายชางและนายตรวจ 
      กฎหมายควบคุมอาคารไดกําหนดใหมี นายชาง และ นายตรวจ ซ่ึงนายชาง
และนายตรวจนี้จะมีบทบาทสําคัญในการที่จะควบคุมผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายนี้ไดปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมาย โดยนายชางและนายตรวจจะเสมือนกับเปนหูเปนตาใหกับเจาพนักงาน
ทองถ่ินในการควบคุมอาคาร แตนายชางและนายตรวจจะมีอํานาจหนาที่แตกตางกันกลาวคือ 
นายตรวจจะมีอํานาจเขาไปตรวจสอบวาในบริเวณที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนยาย
อาคาร ไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้หรือไม แตนายชางจะมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
ไดแมอาคารนั้นจะไดกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนยายเสร็จแลว ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 53 
ถึงมาตรา 55 
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     อํานาจหนาท่ีของนายชางมี ดังนี้ 
     1)   มีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยาย
อาคาร เพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือไม 
     2) มีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยายอาคาร จากบุคคลที่อยูภายในสถานที่นั้น  
หรือ  ขอตรวจดูใบอนุญาตแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายงานประกอบแบบแปลนในบริเวณทีม่กีาร
กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 
     3) มีอํานาจเขาไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคาร เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา
มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารเสร็จแลว หรืออาคารที่มีการใชหรือเปลี่ยน
การใชโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
     4) มีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่น 
ที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่หรือบริเวณที่มีกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคาร หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช โดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร 
     การเขาไปตรวจตามอํานาจหนาที่ของนายชางนั้น นายชางตองไปตรวจอาคาร
หรือบริเวณดังกลาวในเวลากลางวัน หรือ ในเวลาทําการของสถานที่นั้นๆและตองแสดงบัตร
ประจําตัวนายชางตามที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

     อํานาจหนาท่ีของนายตรวจมี ดังนี้ 
                 นายตรวจมีอํานาจหนาที่ในการเขาไปตรวจการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ
เคล่ือนยายอาคาร เพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ เชนเดียวกับนายชางโดยในทาง
ปฏิบัตินายตรวจอยูภายใตความรับผิดชอบของนายชางอีกทีหนึ่งเนื่องจากนายชางจะมีความรูใน
เรื่องชางมากกวานายตรวจ โดยกฎหมายประสงควาในการตรวจสอบความมันคงแข็งแรงของ 
ตัวอาคารอยูภายใตอํานาจของนายชาง แตนายตรวจมีเพียงไปตรวจแลวเสนอไปยังนายชาง เพื่อให
นายชางดําเนินการตามขั้นตอน             
                               เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของนายชางและนายตรวจ เห็นไดวามีปญหาในทาง
ปฏิบัติงานของนายชางและนายตรวจที่เกิดขึ้นคือสถานบันเทิงสวนใหญ จะเปดบริการในชวง 
เวลากลางคืนหรือกรณีสถานบันเทิงที่ตองการเลี่ยงปญหากฎหมายสถานบริการหรือเล่ียง 
ภาษีสถานบริการในชวงเวลา 18.00 น. ถึงประมาณ 24.00 น. ผูประกอบกิจการจะเปดเปนเพียง
รานอาหารที่มีเพียงการแสดงดนตรี แตพอ 24.00 น. ขึ้นไปจะมีการเก็บเกาอี้หรือท่ีนั่งเพื่อใหมีพื้นที่
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ในการเตนถือเปนการหลีกเล่ียงกฎหมายอีกทางหนึ่งที่ผูประกอบกิจการสถานบันเทิงปฏิบัติโดย
ผูเขียนจะไดกลาวตอไป  
     หลักเกณฑการกําหนดผูตรวจสอบอาคาร 
     1)  บุคคลธรรมดา ซ่ึงตองมีคุณสมบัติที่สําคัญๆตอไปนี้ ตองไดรับอนุญาตให
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การตรวจสอบอาคารตามคณะกรรมการควบคุมอาคาร และ ตองเปนผูมีสัญชาติไทย 
     2)  นิติบุคคลซึ่งตองมีคุณสมบัติที่สําคัญๆ ตอไปนี้ ตองจดทะเบียนโดยทุน 
จดทะเบียนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองเปนของผูมีสัญชาติไทยและมีผูถือหุนหรือกรรมการเปนผูมี
สัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนหรือกรรมการทั้งหมด ไดรับอนุญาตใหเปน 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม สมาชิกในคณะบริหารของ 
นิติบุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองผานการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอาคารที่
คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง 
     การตรวจสอบอาคารจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
     1) การตรวจสอบใหญจะกระทําทุก 5 ป โดยจะตรวจสอบทุกระบบ เชน ระบบ
ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร ระบบการปองกันอัคคีภัย ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ 
ระบบสุขาภิบาล 
     2) การตรวจสอบประจําป กลาวคือ ผูตรวจสอบจะวางแผนและมีคูมือการดูแล
และบํารุงรักษาอุปกรณทุกระบบใหกับผูดูแลอาคารปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาของอุปกรณแตละ
อุปกรณและในระหวางปผูตรวจสอบจะติดตามผลการรายงานการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณของ
ผูดูแลอาคารเปนระยะๆ ในระหวางนี้หากพบสิ่งบกพรองก็จะไดส่ังการใหเจาของอาคารแกไขซึ่ง
รายละเอียดจะเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 
และกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการ
เพิกถอน การขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบและหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 
      อาคารที่ตองไดรับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยไดแกอาคาร ดังตอไปนี้ 
      (1)  อาคารสูง 
      (2)  อาคารขนาดใหญพิเศษ 
      (3)  อาคารชุมนุมคน 
      (4)  โรงมหรสพ 
      (5)  โรงแรมที่มีหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป 
      (6)  สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต 200 เมตร ขึ้นไป 
      (7)  อาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต 2,000 เมตร ขึ้นไป 
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      (8) โรงงานที่มีความสูงมากกวาหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต 5,000 เมตร ขึ้นไป 
      (9) ปายบนดินที่มีความสูงตั้งแต 15 เมตร หรือพ้ืนที่ตั้งแต 50 เมตร ขึ้นไป 
หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟาหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต  25  
เมตร ขึ้นไปเจาของอาคารตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือดานสถาปตยกรรมเพื่อทําการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสราง อุปกรณตางๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง ระบบ
การเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุน ระบบระบาย
อากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นๆ ของอาคารที่จําเปนตอ
การปองกันภยันตรายตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 
     3) การกําหนดโทษ 
      การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารไดมีการกําหนดโทษไว
โดยจะมีโทษทั้งจําและปรับ ซ่ึงขึ้นอยูกับฐานของความผิดนั้นๆ โดยประเภทของการฝาฝนและ
อัตราโทษจะเปนดังนี้ 
       1) ทําการกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารโดย
ไมไดรับอนุญาต42จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจําทั้งปรับและปรับอีก
วันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทําการฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติให
ถูกตอง43 
       2) ทําการรื้อถอนอาคารโดยไมไดรับอนุญาต44 จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  
       3) ทําการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจากแบบ
แปลนแผนผังที่ไดรับอนุญาต และ อาคารที่ไดกระทําการฝาฝนนั้นขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย45  
จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทําการฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
      4) ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการ
ใช เพื่อประกอบกิจการเปนอาคารที่ควบคุมการใชโดยไมไดรับอนุญาต46 จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
42 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 21. 
43 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 65. 
44 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 22. 
45 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 31. 
46 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 32. 
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      5) การฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินการแกไขขอมูล หรือ
เอกสารที่เกี่ยวของในการอนุญาตโดยวิธีการแจง47 ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  
      6) การฝาฝนไมร้ือถอนอาคารตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินเนื่องจากมี
การกระทําอันเปนการฝาฝนกฎหมาย และมิไดอยูในระหวางการอุทธรณคําสั่งดังกลาว48 จําคุกไม
เกิน   6 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่น
บาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทําการฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง49 
      7) การฝาฝนคําส่ังเจาพนักงานทองถ่ินกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือ
ถอนหรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนกฎหมาย ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินไดออกคําสั่งใหระงับการ
กระทําดังกลาวหรือส่ังหามใชหรือเขาไปในอาคารที่ฝาฝนนั้น50 จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ 
ไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีการ
กระทําการฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทําการฝาฝน
หรืจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง51 
      8) การฝาฝนคําส่ังเจาพนักงานทองถ่ินกรณีที่ ส่ังใหเจาของอาคารหรือ 
ผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารควบคุมการใชในสวนที่ยังไมไดใบรับรอง ใบอนุญาต หรือ
แจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน52 นอกจากนี้หากผูดําเนินการ ไดแก เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่ง
กระทําการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง หรือผูซ่ึงตกลงรับกระทําการ
ดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม หรือผูรับจางชวงเปนผูกระทําการฝาฝน จะตองระวาง
โทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ หรือเปนการกระทําฝาฝนที่เกี่ยวกับ
อาคารพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเปนการกระทําในทางการคา
เพื่อใหเชา ใหเชาซื้อ ขายหรือจําหนายโดยมีคาตอบแทน ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของ
โทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 
 

                                                 
 47  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 39 ตรี. 

 48  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 42. 

 49  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 66 ทวิ. 

 50  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 40. 

 51  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 67. 

 52  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 44. 
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 3.1.3 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาใน
ตางประเทศ 
                การศึกษาถึงมาตรการความปลอดภัยอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลานั้น 
 ผูเขียนไดนํากฎหมายของประเทศไทยมาศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายในตางประเทศ
ดังตอไปนี้ 

         3.1.3.1 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภัยของอาคารสถานบริการท่ี
จําหนายเหลาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
     กฎหมายอาคารและการปองกันไฟรัฐเวอรมอนต53 (Vermont Fire & Building 
Safety Code 2005) อาคารที่ชุมนุมที่มีจํานวนคนมากกวา 100 อาทิ บาร ฮอลลเต็นรํา ไนทคลับ อ่ืนๆ 
จะตองมีระบบปลอยน้ําดับเพลิงที่ถูกมาตรฐานโดยมีผูควบคุมดูแลหรือใชงานอัตโนมัติ 
     หมวดชองทางหลบหนี 
     การตรวจสอบบาร หรือ  คลับเจาของอาคารและผูรับผิดชอบจะตองตรวจสอบ
ชองทางหลบหนีทุกชองทางในอาคารที่ชุมนุม อาทิ บาร ฮอลลเต็นรํา ไนทคลับ อ่ืนๆ เพื่อ
ตรวจสอบวาใชงานไดไมมีส่ิงของกีดขวาง การตรวจสอบจะตองเกิดขึ้นกอนการใชงานของอาคาร 
จะมีการจดบันทึกขอบกพรองและการแกไขตางๆ เพื่อการตรวจสอบในภายหลัง 
     เครื่องดับเพลิงแบบพกพาจะตองติดตั้งไว ถูกตรวจสอบและมีการดูแลรักษาตาม
ขอบังคับ NFPA 1 section 13.654 
     กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเพลิงไหมสําหรับสถานที่ชุมนุมสาธารณะ55

(FIRE SAFETY FOR PLACES OF PUBLIC ASSEMBLY) 
     กรมความปลอดภัยสาธารณะ แผนกความปลอดภัยเกี่ยวกับเพลิงไหมรับผิดชอบ
ความปลอดภัย การปองกันและสวัสดิการของคนที่ทํางานอยู  และ ผูทองเที่ยวนี่คือผลจากการศึกษา
,การอนุญาต,การพิจารณาการบังคับใชกฎหมาย วางแผนการตรวจสอบหรือใหการชวยเหลือทาง
เทคนิค โดยไดรับการตรวจสอบเสร็จมาแลวในอดีตและพยายามดําเนินการเพื่อใหเกิดมั่นใจความ
ปลอดภัยของประชาชน  
  

                                                 
 53  Vermont Fire & Building Safety Code 2005. 
 54  Vermont Department of Public Safety.  (2008).  FIRE & BUILDING SAFETY.  Retrieved  June 

22, 2009, from http://www.dps.state.vt.us/fire/rules.htm. 
 55  FIRE SAFETY FOR PLACES OF PUBLIC ASSEMBL  (March, 2003). 
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     สถานที่สาธารณะประกอบ (ที่ชุมนุมกัน มากกวา 50 คน) ตองมีมาตรการพิเศษ
ในการปองกันความปลอดภัย โดยเฉพาะสถานที่มีการบริโภคสุรารวมกับสภาพแวดลอมที่ไม
คุนเคย ทําให ความสามารถในการควบคุมตนเองเพื่อดําเนินการตามที่เหมาะสมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
     เวอรมอนตตรวจสอบอาคารตามบทบัญญัติแหงชาติสมาคมปองกันอัคคีภัย
มาตรฐาน 101 รูจักกันในชื่อ “กฎหมายชีวิตความปลอดภัย” วัตถุประสงคของกฎหมายชีวิตความ
ปลอดภัยคือการใหความปลอดภัยตามขอกําหนดขั้นต่ําที่จะชวยใหการคุมครองชีวิตจากไฟ 
     1) ประตูทางออกจะตองดูแลไมใหมีส่ิงกีดขวางอยูตลอดเวลา ในชวงเดือนใน
ฤดูหนาวตองเพิ่มเติมความสนใจ ซ่ึงจําเปนเพื่อใหมั่นใจวาออกไดอยางสะดวกและพรอมใชงาน 
ประตูทางออก จะตองมีการทําเครื่องหมายที่เห็นไดอยางชัดเจนดวยแสงไฟไปยังปายทางออก  
พรอมกับใหมีแบตเตอรี่สํารองดวย ประตูทางออกตองหมุนในทิศทางของทางออกสัญจร หาก
ไนทคลับของคุณมีผูคนอยูภายในนั้นปริมาณสูงสุด 100 คนหรือมากกวานั้น ประตูทางออกฉุกเฉิน
จะตองอยูในเงื่อนไขใหสามารถรองรับคนจํานวนดังกลาวนั้นไดในภาวะที่ตื่นตระหนกเสียขวัญ 
     2) ผูวาราชการประกาศใหงดการเลนดอกไมไฟภายในอาคาร การใชเทคนิค 
อุปกรณ เกี่ยวกับความรอน หรือไมอนุญาต ให จุดพลุในอาคารสาธารณะอยางเด็ดขาด เวนแตไดรับ
อนุญาตโดยชัดแจงเปนหนังสือจากผูมีหนาที่รับผิดชอบความปลอดภัยสาธารณะและหัวหนาของ
ทองถ่ินดับเพลิงกรมความปลอดภัยสาธารณะจะไดรับการทบทวนปรับปรุงกฎหมายตอไป 
     3) วัสดุพื้นผิวภายในอาคารบนผนังตองเคลือบดวยวัสดุที่เหมาะสม และ เพดาน
สวนใหญจะตองไมเปนตัวทําใหควันไฟแพรกระจาย และทําใหควันไฟเพิ่มมากยิ่งขึ้น กระดานไม
กอก บอรดโฟม พลาสติก แผนกระดานไมที่ใชกรุผนังหรือประตู พรม และวัสดุอ่ืนๆ ที่ทําใหเกิด
เพลิงไหมไดอยารวดเร็วไมไดรับการอนุญาตใหกรุบนผนัง ของอาคารสาธารณะ 
     4) ทุกระบบการปองกันภัยรวมทั้งสัญญาณเตือน ระบบสปริงเกอร และระบบ
จะตองไดรับการตรวจสอบประจําป โดยตรวจสอบระบบเหลานี้เพื่อใหมั่นใจวาไดรับการ
ตรวจสอบเปนประจําลาสุดอยางเครงครัด 

  3.1.3.2 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภัยของอาคารสถานบริการท่ี
จําหนายเหลาในประเทศสวิสเซอรแลนด 
     ขอบังคับวาดวยการปองกันเพลิงไหมเมืองบาเซิลประเทศสวิสเซอรแลนด56 
(Verordnung ber den Brandschutz Vom 21. Dezember 2004) 
 
     1) หมวดขอปฏิบัติเพื่อปองกันอัคคีภัย 

                                                 
56  Verordnung ber den Brandschutz Vom 21 (December 2004). 
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      ขอกฎหมาย ขอปฏิบัติ บรรทัดฐาน และตัวช้ีนํา ที่นํามาใชได ซ่ึงเปนที่
ยอมรับโดยตํารวจดับเพลิงหรือผูตรวจสอบการกอสราง  (แผนกกอสราง) หนาที่รับผิดชอบเจาของ
อาคารรวมถึงเจาของกิจการและผูเชาจะตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติและขอบังคับเพื่อปองกัน
อัคคีภัย 
      (1) หมวดการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
       การประเมินระดับของความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยและความปลอดภัย
ในอัคคีภัยสามารถกระทําโดยวิธีการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอันเปนที่ยอมรับโดย
ผูเชี่ยวชาญดานการปองกันอัคคีภัย ถามีการปฏิบัติตามขอกําหนดในการปองกันการเกิดอัคคีภัย
สําหรับทางหนีไฟ 
      (2) หมวดกรณีทั่วไปและกรณีอ่ืนๆ 
       ตํารวจดับเพลิงสามารถแตงตั้งผูใดใหเปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ได ภายใตการคํานึงถึงความจําเปนของการปองกันอัคคีภัย  และ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมี
หนาที่ดังนี้ รายงานและใหคําแนะนําแกเจาของธุรกิจเพื่อจุดประสงคในการปองกันอัคคีภัย ควบคุม
และทํานุบํารุงสถานที่และอุปกรณปองกันอัคคีภัยในพื้นที่ตั้ง ทั้งแบบติดตั้งตายตัวและแบบพกพา
ไดตรวจตราดูงานซอมแซมภายในพื้นที่ตั้ง โดยเฉพาะงานที่มีอันตรายจากไฟ โดยมีขอกําหนด
หนาที่พรอมกับคําอธิบายภารกิจและขอบังคับความสามารถของบุคคล และมีโอกาสเขารับการฝก
และศึกษาตอในบางชวง  หนาที่นี้เปนของเจาของกิจการเปนผูประสานงานกับตํารวจดับเพลิง 
     2) หมวดประตู 
      ประตูที่อยูในแนวของทางหนีไฟจะตองถูกปลดล็อคและเปดไดอยางรวดเร็ว
ใหกับผูหนีไฟไดตลอดเวลาโดยไมตองใชเครื่องมือชวย และทางหนีไฟจะตองปลอดภัยตอผูใช  
การเปดปดล็อคจะตองถูกปลดดวยการกดปุมบนประตูหรือการดันที่คานประตูกันไฟใหกวาง 
จนประตูหนีไฟเปดออกกวางและปลอดภัยตอการเดินผานไป กลองเก็บกุญแจฉุกเฉินจะตองไมอยู
หางกับประตูหนีไฟ 
     3) หมวดหองครัว 
      หองครัวในหองแยกตางหากจะตองทนตอไฟไหมเหมือนกับโครงสรางที่รับ
น้ําหนักอยางนอย EI 30 (nbb) ชองกันไฟ (ประตู ชองเปดบนเพดาน ฯลฯ) จะตองมีความทนตอไฟ
ไหม EI 30สําหรับหองครัวที่มีทางเชื่อมเปดกับหองติดกัน จะตองมีที่กําบังที่ไมไหมไฟติดไว 
ที่กําบังที่เปนแกวจะตองมีความทน E 30 ถาในบริเวณบุฟเฟของหองครัวที่มีทางเชื่อมเปดกับหอง
ติดกัน มีกระทะทอดหรือเตายางที่มีไฟลุก จะตองติดตั้งถังดับเพลิง CO2 ตายตัวภายในบริเวณ
ดังกลาวไวอยางปลอดภัยและสามารถถอดออกใชงานไดโดยงาย 
     4) หมวดหลักการของทางหนีไฟ สัญลักษณของทางหนีไฟ 
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      สําหรับวัตถุที่อยูภายในบริเวณรับผิดชอบของตํารวจดับเพลิงทั้งหมด ผูยื่น 
คําขอจะตองเขียนหลักการของทางหนีไฟ ใหตํารวจดับเพลิงสามารถตรวจสอบทิศทางการเปด
ประตูหนีไฟ สัญลักษณของทางหนีไฟ (เทาที่จําเปน) และบริเวณที่มีไฟฉุกเฉินติดตั้ง  สัญลักษณ
ของทางหนีไฟจะตองเปนพิกโทแกรม (สัญลักษณสีขาวบนพื้นสีเขียว) 
     5) หมวดการควบคุม  วัตถุที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจะตองไดรับการ
ควบคุมใหเปนตามจุดประสงคในการปองกันอัคคีภัยเปนระยะ ตํารวจดับเพลิงเปนผูกําหนด
ชวงเวลาของการควบคุมการประกันภัยอาคารอาจถูกมอบใหเปนหนาที่ของผูตรวจความเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยได 
      ถามีส่ิงกอสรางเคลื่อนที่ไดเพื่อใชในกิจกรรมในสาธารณะสําหรับคน
มากกวา 100 คน จะตองผานการตรวจความปลอดภัยตอการเกิดอัคคีภัยโดยตํารวจดับเพลิงกอนการ
เร่ิมกิจกรรมและถาพบวามีอันตรายตอการระเบิดหรือความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในขณะควบคุม 
ตํารวจดับเพลิงจะกําหนดวิธีการกําจัดอันตรายเหลานี้ตามที่จําเปน 
     6) หมวดการฝกศึกษา การใหคําแนะนํา  หนวยประกันภัยอาคาร เมือง Basel-
Stadt มีหนาที่รับผิดชอบตอการฝกฝนใหการศึกษา ตามภารกิจในการปองกันอัคคีภัยของผูรวมงาน 
โดยตํารวจดับเพลิงจะเปนผูดําเนินหลักสูตรใหคําแนะนํา “การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย” โดยให
คําแนะนําเกี่ยวกับอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นไดผานทางสื่อใหกับผูอาศัยในเขตปกครอง
ขนาดเล็ก Basel-Stadt 
      จากการศึกษาเห็นไดวามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภัย
ของอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาของประเทศสวิสเซอรแลนด  กําหนดใหเจามีหนาที่มีหนาที่
รับผิดชอบตอการฝกฝนใหการศึกษาแกประชาชนภายในทองถ่ิน มาตรการความปลอดภัยประเทศ
สวิสเซอรแลนด เนนการมีสวนรวมของเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชนภายในทองถ่ินในเรื่องการ
ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารตางๆ และการฝกซอมดับเพลิงหรือซอมหนีไฟโดยเจาหนาที่ของรัฐ
เปนผูฝกอบรม 

  3.1.3.3 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมความปลอดภัยของสถานบริการประเทศ
สิงคโปร 
     ประมวลกฎหมายวาดวยการปฏิบัติ เพื่อปองกันภัยจากไฟไหมในอาคาร 199757 
(Code of  practice on  Fire Precautions in Buildings 1997) 
     สํานักงานความปลอดภัยทางอัคคีภัยกองกําลังปองกันภัยแกพลเรือนประเทศ
สิงคโปร 

                                                 
57 Code of practice on Fire Precautions in Buildings.  1997. 
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     สถานที่พํานักเพื่อชุมนุม (ASSEMBLY OCCUPANCY) รวมถึง อาคารหรือ
สวนของอาคาร ซ่ึงใชเพื่อรวบรวมคน ตั้งแต 50 คนขึ้นไป  เพื่อจุดประสงค เชน การประชุมปรึกษา  
การบวงสรวง  ความบันเทิง การรับประทานอาหาร  การดื่ม  ความขบขัน หรือการรอคอยการ
คมนาคมตอไปยังที่อ่ืน 
     สถานที่พํานักเพื่อชุมนุม (ASSEMBLY OCCUPANCY) รวมถึง :โรงละคร 
โรงหนัง สถานที่ชุมนุม หองบรรยาย หอแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ ลานสเก็ตน้ําแข็งโรงยิม ลาน
โบวล่ิง  หอเลนพูล  คลังแสง  หองสมุด รานอาหาร ไนตคลับ ไนตคลับที่เปดแผนเสียงใหแขก
เตนรํา โบสถ หอเตนรํา หองชมรม สถานีโดยสารและสถานีปลายทาง สวนตางๆที่ใชในการขนสง
สาธารณะ หองพิจารณาคดี หองประชุมและสถานที่เพื่อการดื่ม แตไมจํากัดหรือกําหนดเพียงเทานี้ 
     จํานวนและความกวางของทางออกสําหรับสถานที่พบปะจะตองปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขที่จัดไวในตารางใหดังตอไปนี้ 
     หมวดอาคารที่ชุมนุม 
     อาคารที่ชุมนุมรวมถึงตึกและสวนของตึกที่ใชชุมนุมคนจํานวน 50 คน หรือ
มากกวาเพื่อการทําบุญ สังสรรค กิน ดื่ม และอื่นๆ เชนวัด หองประชุมรานอาหาร สถานบันเทิง 
อ่ืนๆ ไมจํากัดหรือกําหนดเพียงเทานี้ 

 

ตารางที่ 3.2  ความกวางและจํานวนชองทางออกสําหรับอาคารที่ชุมนุมตองเปนดังตอไปนี้ 
 

จํานวนผูอาศัย ชองทางออกขั้นต่ํา ความกวางทางเดินขั้นต่ํา 
50 - 200 2 1000 มม. 
201 - 500 2 1250 มม. 
501 - 1000 3 1250 มม. 
เกิน 1000 4 1250 มม. 

 

ที่มา: ตารางประมวลกฎหมายวาดวยการปฏิบัติ เพื่อปองกันภยัจากไฟไหมในอาคารสงิคโปร 1997 
 
     อาคารที่ชุมนุมมีที่นั่งถาวร 
     หมวดทางเดินจะตองกวางและมีความกวางไมนอยกวา ที่กําหนดเอาไวในตาราง 
การสองไฟของขั้นปนไดจะตองในระดับมองเห็นไดชัดแมกระทั่งไฟอื่นๆจะดับ สวนที่นั่งจะตอง
กอสรางดวยวัตถุไมไวไฟ ตามขอกําหนด BS5852 และตรงตามมาตรฐาน (Smoldering ignition 
source 0, flaming ignition source 1 และ crib ignition source ) 
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     หมวดระบบดับเพลิง 
     เครื่องดับไฟแบบเคลื่อนยาย 
     1) ลักษณะทั่วไป กลุมเปาหมายทุกกลุมจะตองมีถังดับเพลิงแบบพกพาไวพรอม
ถังดับเพลิงแบบพกพาจะตองผลิตตามขอกําหนด SS232 ที่แจงลักษะเอาไว 
      เครื่องดับเพลิงที่มีนั้นจะตองถูกตามขอบังคับ ถูกชารจไฟไว ไดถูกทดสอบ 
และดูแลรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานและติดมีปายบงชี้ตามขอบังคับ SSCP55 
      ระบบดับเพลิงจะถูกเลือกเพื่อใชงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามลักษะ
ของอาคารภายใตขอกําหนด SSCP55 
      ระบบดับเพลิงจะตองถูกติดตั้งและมีปายติดปายระบุชัดเจนตามขอกําหนด 
SSCP55 
     2) หมวดเครื่องดับไฟแบบเคลื่อนยาย 
      กลุมเปาหมายทุกกลุมจะตองมีถังดับเพลิงแบบพกพาไวพรอม 
      ถังดับเพลิงแบบพกพาจะตองผลิตตามขอกําหนด SS232 ที่แจงลักษณะเอาไว 
      เครื่องดับเพลิงที่มีนั้นจะตองถูกตามขอบังคับ ถูกชารจไฟไว ไดถูกทดสอบ 
และดูแลรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงานและติดมีปายบงชี้ตามขอบังคับ SSCP55 
      ระบบดับเพลิงจะถูกเลือกเพื่อใชงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามลักษะ
ของอาคาร ภายใตขอกําหนด SSCP55 ระบบดับเพลิงจะตองถูกติดตั้งและมีปายติดปายระบุชัดเจน
ตามขอกําหนด SSCP55 
     3) หัวตอดับเพลิง (breeching outlet) และจุดเชื่อมตอ 
      (1)  ทุกอาคารซึ่งติดตั้งทอน้ําเพื่อการดับไฟ จะตองมีจุดเชื่อมตออุปกรณ 
สูบน้ําภายใน 18 เมตรจากหัวตอดับเพลิง และหัวตอดับเพลิงจะตองเห็นไดจากทางเขา 
      (2)  ขอกําหนดและเงื่อนไขของหัวตอดับเพลิง ที่ใชกับระบบทอน้ําดับเพลิง 
ควรจะเปนไปตามประมวลกฎหมาย SS CP 29 ที่วาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบหัวกอกน้ําเพื่อ 
ดับไฟและสายฉีดน้ํา ทอเชื่อมระหวางหัวตอดับเพลิงและทอน้ําดับเพลิงที่โผลขึ้นแนวตรง หาก
ปฏิบัติได ควรทําใหส้ันที่สุดเทาที่เปนไปได 
      (3)  ทอน้ําดับเพลิงแตละทอ ไมวาจะแหงหรือเปยก สําหรับอาคารภายใต
จุดประสงคกลุมที่ II ควรจะติดตั้งหัวตอดับเพลิง โดยตรงที่ฐานของแทนเดียวกัน 
 
 
     4) จุดกลองสัญญาณเตือนภัยแบบใชมือกด 
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      (1) ในระบบเตือนภัยแบบใชมือกด, ยกเวนแตวาจะไดรับการยกเวนจาก Cl. 
6.3.1    กลองเตือนภัยจะตองมีบนทุกชั้นของอาคารหรือสวนหนึ่งของอาคารและจะตองตั้งอยูในที่ที่ 
คนสามารถเขาถึงไดไมไกลกวา 30 เมตรจากจุดใดๆ ภายในตัวอาคารเพื่อเปดใชงาน 
      (2) กลองเตือนภัยแบบใชมือกด ควรจะตั้งบนทางออกและควรที่จะอยูติด
กับสายฉีดน้ําและโดยเฉพาะควรอยูที่ช้ันนั้นๆตรงบันไดหนีไฟและทางออกสูถนน ในกรณีที่มี
ระบบเตือนอัตโนมัติอยูแลว การวางตําแหนงของกลองสัญญาณเตือนภัยแบบใชมือกด จะตอง
ปฏิบัติตาม SS CP 10 
      (3) กลองเตือนภัยแบบใชมือกด ควรจะถูกตั้งที่ความสูง 1.4 เมตรเหนือพื้น
และจะตองตั้งในตําแหนงที่เขาถึงไดงายและเห็นไดชัดเจนโดยปราศจากสิ่งกีดขวาง การติดตั้งของ
อุปกรณเสียงจะตองเปนไปตาม SS CP 10 
      (4) กลองเตือนภัยแบบใชมือกดซึ่งตองทุบแกวทิ้งกอน อาจถูกละเวนในที่
จอดรถ โดยไมจํากัดวา เปนสวนที่ใชจอดรถที่แยกออกมา หรือเปนสวนหนึ่งของอาคารขอปลีกยอย
ใหมไดถูกเพิ่มเติมภายใต ภาคผนวก 3/99 (Supplement 3/99) วันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 
     5) หากจะตองมีระบบเตือนภัยอัตโนมัติตามประมวลกฎหมายนี้ชนิดตําแหนง
และการติดตั้งตัวตรวจจับจะตองปฏิบัติตามขอตกลงใน SS CP 10 
     6)  อุปกรณเตือน 
      (1) อุปกรณเตือนซึ่งควรมีสัญญาณเสียงยกเวน หากไดรับอนุญาตหรือถูก
กําหนดใหเปนอยางอื่นโดยหนวยงานที่มีอํานาจที่เกี่ยวของโดยเฉพาะจะตองทํางานถาระบบเตือน
ภัยทางอิเลคทรอนิคสถูกเปดขึ้นหรือถูกทําใหทํางาน  ชนิดจํานวนและที่ตั้งของอุปกรณเตือนจะตอง
ปฏิบัติตาม  SS CP 10 
      (2) ตัวใหเสียงเตือนอัคคีภัยจะตองมีเสียงซ่ึงสามารถแยกความแตกตางได
อยางชัดเจนจากระบบเตือนภัยอ่ืนใด 
      (3) ตัวใหเสียงทุกตัวในอาคารควรทํางานไดอยางตอเนื่องในทุกกรณีที่มีการ
กระตุน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไดรับอนุญาตหรือถูกกําหนดโดยหนวยงานที่มีอํานาจที่เกี่ยวของ 
ที่ใหการทํางานของตัวใหเสียงเตือนอัคคีภัยแบงเปนกลุมหรือทํางานที่ละสวน การจัดการดังกลาว
จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดใน SS CP 10 
     7) โรงละครหรือโรงหนังจะตองมีระบบเตือนอัคคีภัยอิเล็กทรอนิกสชนิดที่
เปนไปดังขอตอไปนี้ 
      (1)  ระบบเตือนภัยโดยใชมือกด จะตองถูกติดตั้งในหองโถงใหญ และ
บริเวณอื่นซึ่งติดกับโรงหนัง   และจะตองเชื่อมโยงกับสถานีดับเพลิงผานทางสถานีเฝาระวังเพื่อ
เตือนภัยที่ไดรับการรับรองแลวและ 
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      (2) ตัวบงชี้ที่เห็นไดหรือไดยินได จะตองถูกติดตั้งในหองฉายและในหอง
อ่ืนซึ่งคนที่รับผิดชอบดูแลจะสามารถแจงเตือนผูชมไดงายในกรณีเกิดอัคคีภัยและ 
      (3)  เงื่อนไขของระบบปองกันอัคคีภัยในโรงหนังซึ่งสรางเปนสวนหนึ่งของ
อาคาร จะตองเหมือนกับ ระบบปองกันอัคคีภัย ในตัวอาคาร 
     8) ระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกสซ่ึงจะตองถูกติดตั้งภายในตัวอาคารหรือส่ิง 
ปลูกสราง ภายใตมูลเหตุนี้ จะตองเชื่อมโยงกับสถานีดับเพลิงผานทางสถานีเฝาระวังเพื่อเตือนภัยท่ี
ไดรับการรับรองแลว   เมื่อตัวอาคารหรือส่ิงปลูกสรางนั้นเปนสถานที่พํานักเกี่ยวกับดานการดูแล
สุขภาพ โรงแรม หรือ สถานที่พํานักอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันโรงกลั่นน้ํามัน หรือคลังน้ํามัน หรือ
คลังสินคาทั่วไป หรือ โรงงานทางเคมี หรือ โรงงานหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนอันตรายสูงอื่นๆ หรือ
โรงละครหรือโรงหนังหรือ สถานที่จัดคอนเสิรตที่ไดระบุ ใน Cl. 6.3.6  หรือ 
      (1) อาคารซึ่งตองอยูภายใตเงื่อนไขของประมวลกฎหมายนี้เพื่อที่จะไดรับ
การปกปองโดยใชระบบเตือนภัยอัตโนมัติหรือระบบกําจัดเพลิงไหม 
      (2) แตแมกระนั้น ในเงื่อนไขใน cl.6.3.3(d) ถาที่จอดรถในอาคารซึ่งมีทั้ง
ระบบเตือนอัคคีภัยแบบทั้งอัตโนมัติและมือกดไวให ดังนั้นระบบเตือนอัคคีภัยไมจําเปนตอง
เชื่อมตอกับสถานีดับเพลิงผานทางบริษัทเฝาระวังเพื่อเตือนภัยซ่ึงไดรับการรับรองแลว 
      ความปลอดภัยของอาคารสถานบริการอาจแบงได ดังนี้ ความปลอดภัยดาน
วัสดุอุปกรณ โครงสรางหรือตกแตงภายในอาคารตองทนตอความรอน ไมติดไฟงาย ไมเปนสารพิษ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม  ดูดซับเสียงเพื่อไมไปรบกวนบริเวณใกลเคียง และตรวจสอบใหใชการไดอยู
เสมอ 
      ความปลอดภัยดานการจัดพื้นที่ภายในสถานบริการเพื่อความปลอดภัยของ
ผูใชบริการ เชน  หัวจายน้ํา สปริงเกลอร ( Sprinklers ) ทางหนีไฟ  ไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุตางๆ การ
จัดที่นั่งตองหางจากทางเดินหลักตามที่กฎหมายกําหนด  อุปกรณดับเพลิง อุปกรณประถมพยาบาล
เบื้องตน  จํานวนพื้นที่สถานบริการกับการรองรับผูใชบริการ เชนในตัวอาคารสถานบริการ 100% 
แบงเปน 40%  เปนสวน ประกอบอาหาร แคชเชียร   และอีก 60%  เปนสวนที่ใชเปนสถานบริการ
จริงๆ หลักการคํานวณพื้นที่ของบุคคลที่สามารถเขาไปในสถานบริการนั้นโดยเฉลี่ย หนึ่งคนตอ
พื้นที่ หนึ่ง ตารางเมตร และตองคํานวณจากพื้นที่ 60%  เปนสวนที่ใชเปนสถานบริการไมใช 
คํานวณจาก 100%  ของพื้นที่ทั้งหมดความปลอดภัยดานอาคารสถานบริการที่มีการปรับปรุง ตอเติม
เปล่ียนแปลงอยูเสมอโดยไมมีการขออนุญาตสํานักงานเขตทองที่ โยธาธิการเขต  การใหความรูแก
พนักงานภายในสถาน  การศึกษาเห็นไดวากฎหมายของประเทศสิงคโปรนั้นมีลักษณะคลายกับของ
ประเทศไทยมาก แตที่โดดเดนและแตกตางคือเร่ืองการบังคับใชกฎหมายซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวา 
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3.2  เปรียบเทียบกฎหมายความปลอดภัยของอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาของประเทศไทย
กับตางประเทศ 

 มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันความปลอดภัยภายในอาคารสถานบริการที่จําหนาย
เหลา ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ไมไดกําหนดเรื่องของความปลอดภัยเอาไวแตอยางใดแตไดอาศัยการออกกฎกระทรวงฉบับตางๆ 
เพื่อวางมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสถานที่ระบุไวกฎหมาย  ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ในประเทศตางๆ เห็นไดวากฎหมายอาคารและการปองกันไฟรัฐเวอรมอนต58 (Vermont Fire & 
Building Safety Code 2005) การตรวจสอบบาร หรือ คลับเจาของอาคารและผูรับผิดชอบจะตอง
ตรวจสอบชองทางหลบหนีทุกชองทางในอาคารที่ชุมนุม อาทิ บาร ฮอลลเตนรํา ไนทคลับ อ่ืนๆ 
เพื่อตรวจสอบวาใชงานไดไมมีส่ิงของกีดขวาง การตรวจสอบจะตองเกิดขึ้นกอนการใชงานของ
อาคาร จะมีการจดบันทึกขอปกพรองและการแกไขตางๆเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง  เครื่อง
ดับเพลิงจะตองมีมาตรการดูแลรักษาตามขอบังคับ NFPA 1 

กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับเพลิงไหมสําหรับสถานที่ชุมนุมสาธารณะ59(FIRE 
SAFETY FOR PLACES OF PUBLIC ASSEMBLY) สถานที่สาธารณะประกอบ (ที่ชุมนุมกัน 
มากกวา 50 คน) ตองมีมาตรการพิเศษในการปองกันความปลอดภัย โดยเฉพาะสถานที่มีการบริโภค
สุรารวมกับสภาพแวดลอมที่ไมคุนเคย ทําใหความสามารถในการควบคุมตนเองเพื่อดําเนินการ
ตามที่เหมาะสมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือกําหนดวาหากมีผูคนอยูภายในสถานที่นั้นๆ ประตู
ทางออกฉุกเฉินจะตองอยูในเงื่อนไขใหสามารถรองรับคนจํานวนดังกลาวนั้นไดในภาวะที่ตื่น
ตระหนกเสียขวัญหรือ วัสดุพื้นผิวภายในอาคารบนผนังตองเคลือบดวยวัสดุที่เหมาะสมวัสดุอ่ืนๆที่
ทําใหเกิดเพลิงไหมไดอยารวดเร็ว  และระบบการปองกันภัยรวมทั้งสัญญาณเตือนจะตองไดรับการ
ตรวจสอบประจําป โดยตรวจสอบระบบเหลานี้เพื่อใหมั่นใจอยางเครงครัด 

กฎหมายอาคารและการปองกันไฟรัฐเวอรมอนต และกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับ
เพลิงไหมสําหรับสถานที่ชุมนุมสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดไวอยางชัดเจนวา
อาคารสถานที่ใดอันเปนสาธารณะตองมีมาตรการพิเศษในการปองกันความปลอดภัย โดยเฉพาะ
สถานที่มีการบริโภคสุรารวมกับสถานที่ที่ไมคุนเคยและตองสามารถนําคนเหลานั้นออกมาไดอยาง
ปลอดภัย สวนเรื่องการตรวจสอบอุปกรณ อาคารสถานที่ ระบบปองกันภัยตองไดรับการตรวจสอบ
เปนประจําโดยเครงครัด 

                                                 
58  Vermont Fire & Building Safety Code 2005.   
59   FIRE SAFETY FOR PLACES OF PUBLIC ASSEMBL  (March, 2003).  
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 ขอบังคับวาดวยการปองกันเพลิงไหม เมืองบาเซิลประเทศสวิสเซอรแลนด60 
(Verordnung ber den Brandschutz Vom 21. Dezember 2004) ขอปฏิบัติ บรรทัดฐาน และตัวช้ีนํา ที่
นํามาใชได ซ่ึงเปนที่ยอมรับโดยตํารวจดับเพลิงหรือผูตรวจสอบการกอสราง (แผนกกอสราง) 
หนาที่รับผิดชอบเจาของอาคารรวมถึงเจาของกิจการและผูเชาจะตองรับผิดชอบตอการปฏิบัติและ
ขอบังคับเพื่อปองกันอัคคีภัย 
 การประเมินระดับของความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยและความปลอดภัยอัคคีภัยสามารถ
กระทําโดยวิธีการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอันเปนที่ยอมรับโดยผูเชี่ยวชาญดานการ
ปองกันอัคคีภัย ถามีการปฏิบัติตามขอกําหนดในการปองกันการเกิดอัคคีภัยสําหรับทางหนีไฟ 
วัตถุที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยจะตองไดรับการควบคุมดูแลใหเปนไปตามจุดประสงคในการ
ปองกันอัคคีภัยเปนโดยตํารวจดับเพลิงเปนผูกําหนด การประกันภัยอาคารอาจถูกมอบใหเปนหนาที่
ของผูตรวจความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยได ถามีส่ิงกอสรางที่ไดใชในกิจกรรมในสาธารณะสําหรับ
คนมากกวา 100 คนจะตองผานการตรวจความปลอดภัยตอการเกิดอัคคีภัยโดยตํารวจดับเพลิงกอน
การเริ่มกิจกรรม  ถาพบวามีอันตรายตอการระเบิดหรือความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยในขณะควบคุม 
ตํารวจดับเพลิงจะกําหนดวิธีการกําจัดอันตรายเหลานี้ตามที่จําเปน จากขอบังคับดังกลาวเห็นได
กฎหมายของประเทศสวิสเซอรแลนดนั้นกําหนดอยางเครงครัดเรื่องอาคารที่มีประชาชนเขามาอยู
รวมกันเปนจํานวนมาก  การมีเจาหนาที่ผูตรวจความเสี่ยงของอาคาร  การวางระบบความปลอดภัย   
หนาที่ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยภายในอาคารสถานที่นั้นๆ และการที่เจาหนาที่มีสวนเขามา
ดูแลควบคุมอยูเสมอๆมิใชเพียงตอนยื่นขออนุญาตแลวเทานั้น 
 กฎหมายวาดวยการปฏิบัติเพื่อปองกันภัยจากไฟไหมในอาคารประเทศสิงคโปร 
(Code of practice on Fire Precautions in Buildings 1997) กําหนดวา สถานที่พํานักเพื่อชุมนุม
(ASSEMBLY OCCUPANCY) รวมถึงอาคารหรือสวนของอาคาร ซ่ึงใชเพื่อรวบรวมคน ตั้งแต 50 
คนขึ้นไป  เพื่อจุดประสงคเชน  การประชุมปรึกษา  ความบันเทิง  การรับประทานอาหาร  ความ
กวางขนาดหองตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  การกําหนดระบบความปลอดภัย เชน อุปกรณ
ดับเพลิง  ปายเตือน ระบบสัญญาณเตือนฉุกเฉิน กฎหมายประเทศวาดวยการปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยจากไฟไหมในอาคารประเทศสิงคโปรนั้นมีลักษณะใกลเคียงกับกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของประเทศไทยอยางมาก  แตขอดีที่แตกตางและเห็นไดชัดเจน 
 
 

                                                 
 60  Verordnung ber den Brandschutz Vom 21.  (December 2004).   
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คือมีการกําหนดกําหนดวา สถานที่พํานักเพื่อชุมนุมอาคาร ซ่ึงใชเพื่อรวบรวมคน ตั้งแต 50  เพื่อการ
บันเทิงจะตองมีมาตรการควบคุมเปนพิเศษ จะใชหลักเกณฑอยางเชนอาคารทั่งๆ ไปไมไดและเรื่อง
การบังคับใชกฎหมายซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวา  

 

ตารางที่  3.3  แสดงเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายประเทศไทยและในตางประเทศ 
 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

ประเทศ 
ไทย 

ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

ประเทศ
สวิตเซอรแลนด 

ประเทศ 
สิงคโปร 

1. การกําหนดให
 อาคารสถาน
 บริการเปน
 อาคารพิเศษ
 และการจํากัด
 จํานวนผูเขาใช
 บริการภายใน
 สถานบริการ
 เพื่อความ
 ปลอดภัย 

กําหนดใหอาคาร
เพื่อกิจการโรง
มหรสพเปน
อาคารพิเศษ แต
ไมไดแบงแยก
อาคารสถาน
บริการไวอยาง
ชัดเจน รวมถึง 
ไมมีการจํากดั
จํานวนผูเขาใช
บริการภายใน
สถานบริการ 

กําหนดใหอาคาร
สาธารณะที่มีคน
ชุมนุมรวมกนั 
มากกวา 50 คนขึ้น
ไปตองมีมาตรการ
เปนพิเศษในการ
ปองกันความ
ปลอดภัย
โดยเฉพาะอาคาร 
ที่มีการบริโภคสุรา 

กําหนดใหการทํา
กิจกรรมใด
ภายในอาคาร
สาธารณะซึ่งมี 
คนมากกวา  
100 คน จะตอง
ผานการตรวจ
ความปลอดภยั
ตอการเกิด
อัคคีภัยโดย
ตํารวจดับเพลิง
กอนการเริ่มงาน 
 

กําหนดใหอาคาร 
ซ่ึงใชเพื่อชุมนมุ  
มีคน ตั้งแต 50 คน
ขึ้นไปหรือสถานที่
พํานัก เพื่อชุมนุม
ตองมาตรการ
พิเศษในการ
ปองกันความ
ปลอดภัยไว
โดยเฉพาะ 

2. การเขา
 ตรวจสอบ
 อาคารที่ตองมี
 การควบคุม
 เปนพิเศษเพื่อ
 ความปลอดภยั
 โดยเจาหนาที่
 ของรัฐ 

กําหนดให
เจาหนาที่ของรัฐ
ตรวจสอบอาคาร
เปนประจําทกุ
สองปตามที่
กําหนดใน
กระทรวง 

สมาคมปองกัน
อัคคีภัยเปนผู
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยอาคาร
ตางๆอยาง 
สม่ําเสมอ 

เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภยัมี
หนาที่ตรวจสอบ 
รายงานและให 
คําแนะนําแกเจา 
ของอาคารเพื่อ
ปองกันความ
ปลอดภัย 
 

กฎหมาย
กําหนดให
เจาหนาที่ของรัฐ
ตรวจสอบอาคาร
เปนประจําทกุป 
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ตารางที่  3.3 (ตอ) 
 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

ประเทศ 
ไทย 

ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

ประเทศ
สวิตเซอรแลนด 

ประเทศ 
สิงคโปร 

3. การเขามีสวน
 รวมเจาหนาที่
 รัฐในเรื่อง
 ความปลอดภยั
 อาคารภายหลงั
 ที่ไดขอ อนุญาต 
 กอสราง 
 ดัดแปลง  
 ตอเติมอาคาร 

ไมไดกําหนดให
เจาหนาที่ของรัฐ
มีอํานาจหนาที่
ในการมีสวน
รวมในเรื่อง
ความปลอดภยั 
แตอาจมีการ
รณรงคบางครั้ง
บางคราว 

กรมความปลอด 
ภัยสาธารณะวาง 
แผนการตรวจ 
สอบหรือใหความ
ชวยเหลือ แมผาน
การตรวจสอบ
มาแลว และดําเนิน
ตรวจสอบอาคาร
เปนประจําการ
เพื่อใหเกิดมัน่ใจ
ของแกประชาชน 

หนวยประกันภัย 
อาคารเมืองBasel-
Stadt และตํารวจ
ดับเพลิงมีหนาที่
รับผิดชอบตอการ
ฝกฝนใหความรู 
ในการปองกนั
อัคคีภัยภายใน
อาคารตาง ๆ 
ใหแกประชาชน
ภายในแตละเมือง 
 

ไมไดมีการ
กําหนดให
เจาหนาที่รัฐมี
อํานาจหนาที่ใน
การมีสวนรวม
ในเรื่องความ
ปลอดภัยภายใน
อาคารสถาน
บริการ 

4. การกําหนด
 หลักเกณฑวัสดุ
 อุปกรณในการ
 กอสราง ตกแตง
 ดัดแปลงตอเตมิ
 ภายในอาคาร 
 เพื่อปองกัน 
 การเกิดเหต ุ
 เพลิงไหม 

ไมไดกําหนด
หลักเกณฑ 
วัสดุ อุปกรณใน
การกอสราง 
ดัดแปลง 
ตอเติมภายใน 
อาคารสถาน 
บริการอยาง
ชัดเจนเพียงแตมี
หลักกวางๆ เชน 
ตองทนความ
รอนหรือไมเปน
สารพิษเมื่อเกดิ
เหตุเพลิงไหม 

กําหนดไปถึงตัว
วัสดุส่ิงของอยาง
ชัดเจนตองใชแบบ
ไหนเพื่อปองกัน
ไมใหควันไฟ
กระจายและกอ
ควันไฟเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น หรือเปน
สารพิษเมื่อเกดิ
เพลิงไหมหรือเปน
ตัวเรงใหเพลิงไหม
เร็วขึ้นจะไมได
อนุญาตใหใชใน
อาคารเด็ดขาด 
 

ไมมีการกําหนด
ไปถึงตัววัสดุ 
อุปกรณ ของ
อาคารวาตองใช
ประเภทไหนแต
หากเปนอาคาร
สาธารณะจะตอง 
มีมาตรการเปน
พิเศษในการ
ควบคุมดูแลโดย
เจาหนาที่รัฐ 

ไมมีการกําหนด
หลักเกณฑวัสดุ
อุปกรณในการ
กอสราง
ดัดแปลง 
ตอเติมภายใน
อาคารสถาน
บริการอยาง
ชัดเจนเพียงแตมี
หลักวางๆเชน 
ตองทนไฟ ไม
ติดไฟงาย หรือ 
ไมกอสารพิษ
เมื่อเกิดไฟไหม 
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ตารางที่  3.4  แสดงเปรียบเทียบขอดีมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ 
 

ประเด็น
เปรียบเทียบ 

ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

ประเทศ 
สวิตเซอรแลนด 

ประเทศ 
สิงคโปร 

ขอดีมาตรการ
กฎหมาย
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย
อาคารสถาน
บริการในแต 
ละประเทศที่
ไดศึกษา 
 
 
 

การกําหนดสถานที่
สาธารณะที่มีชุมนุมกัน
มากกวา 50 คนตองมี 
มาตรการพิเศษในการ 
ปองกันความปลอดภัย
โดยเฉพาะสถานที่มี 
การบริโภคสุรารวมกัน
ในสภาพแวดลอมที่ไม 
คุนเคยมีการควบคุมได
เปนอยางดตีามความ
เหมาะสมเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและผูวาราชการ
สามารถประกาศใหงด
กิจกรรมใดในอาคาร 
เพื่อความปลอดภัยได 

อาคารที่ประชาชนเขามา
อยูรวมกนัเปนจํานวนมาก
จะตองการมีเจาหนาที่
ควบคุม ตรวจความเสี่ยง
ของอาคาร การวางระบบ
ความปลอดภยั หนาทีใ่น
การควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยภายในอาคาร 
สถานที่นั้นๆ และการที่
เจาหนาที่มีสวนเขามา 
ดูแลควบคุมอยูเสมอๆ 
และการเขามสีวนรวม 
ของเจาหนาทีข่องรัฐใน
ของแตละเมืองในการเขา
ตรวจสอบ สอบ ฝกอบรม 
เพื่อใหความรูดานความ
ปลอดภัยอยูอยางเสมอๆ 
 

กฎหมายของประเทศ
สิงคโปรนั้นมีลักษณะ
ของกฎหมายในการ
ควบคุมความปลอดภัย
คลายกับประเทศไทย 
อยางมากเพยีงแตหาก
เปนอาคารที่ประชาชน
เขาชุมนุมรวมกันตั้งแต  
50 คนขึ้นไป  จะตองมี
การกําหนดการกําหนด
ความปลอดภยัเปน
พิเศษและที่แตกตางอีก
ประการคือการบังคับ
ใชกฎหมายทีม่ีลักษณะ
เขมขนที่จริงจงั 

 
จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายดังกลาวขางตนทําใหเห็นถึงขอดีของกฎหมายในแต

ละประเทศ ที่ไดศึกษาขางตนและนํามาสูวิเคราะหปญหาเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาดังที่จะ
กลาวถึงในบทตอไป 
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บทที่  4 

วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร 
สถานบริการที่จําหนายเหลา 

 
 สถานบริการที่จําหนายเหลาเปนธุรกิจที่ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถานที่
รับประทานอาหารกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเพื่อเปนการพักผอน  ซ่ึงมีการแสดงใหความ
บันเทิง การแสดงตางๆ กับมีอาหารเครื่องดื่ม สุรา หรือ โดยมีกลุมลูกคาหลากหลายเขาไปใชบริการ 
การเปดใหบริการจึงมักเปนเวลากลางคืนมีการจําหนายและดื่มสุรายอมมึนเมาหากมีเหตุฉุกเฉิน
เกิดขึ้นภายในสถานที่นั้น ความสามารถในการตัดสินใจ ความสามารถในการเอาตัวรอดยอมลด
นอยลง  ดังนั้นปญหาสําคัญ คือเร่ืองความปลอดภัยภายในสถานที่นั้นๆ ไมวาจะเปนความปลอดภัย
จากอาคารสถานที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ เชน เพลิงไหม อาคารถลม หรือ ความปลอดภัยตอชีวิต
รางกาย  อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสิน ของผูใชบริการหรือผูบริโภค รวมถึงมาตรการปองกันตางๆ
ภายหลังเกิดเหตุภายในสถานที่นั้นและมาตรการรองรับ เพื่อเยียวยา กรณีเกิดความเสียหายเปนการ
ชดเชยตอผูไดรับความเสียหายอันเปนปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ดังที่จะวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 
4.1 ปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมายควบคุมอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา 
 ปญหาบทบัญญัติกฎหมายควบคุมอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา  นั้นมีดวยกัน
หลายประการดวยกัน  ดังนั้นผูเขียนจึงแบงปญหาออกเปนขอ ดังตอไปนี้ 

 4.1.1 ปญหาเกี่ยวกับคํานิยามของกฎหมายอาคารสถานบริการ 
 ประเด็นเรื่องของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 นั้นในตัวพระราชบัญญัติเอง
ไมไดกําหนดหลักเกณฑ เร่ืองความปลอดภัยของสถานบริการวาตองมีหลักเกณฑอยางใด  ตองไป
ใชพระราบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2546 เห็นไดวากฎหมาย
ทั้งสองฉบับนี้ไดใชคํานิยามตางกัน โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4  
โรงมหรสพ หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่แสดงดนตรี หรือการแสดง 
ร่ืนเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชม ประกอบกับกฎกระทรวงซึ่งออกโดย
อาศัยกฎหมายควบคุมอาคารในอีกหลายฉบับ ซ่ึงมีคํานิยามในกฎหมายแตละฉบับนั้นใชแตกตาง
กัน เชน กฎกระทรวงวาดวยการใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและความ
ปลอดภัยของมหรสพ พ.ศ. 2550 หรือ คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2548  
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เร่ืองการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทกลุม บริการบันเทิง ยอมทําใหผูประกอบ
กิจการสถานบริการ ผูใชบริการ หรือประชาชนทั่วไปไมอาจทราบถึงความหมายที่แตกตางกัน
ออกไปในกฎหมาย 
 เมื่อพิจารณาถึงอาคารสถานบริการยังไมมีกฎหมายที่เปนลักษณะเฉพาะสําหรับสถาน
บริการแตละประเภทโดยตรง ทําใหขอกฎหมายไมสามารถควบคุมสถานบริการไดอยางเต็มที่ 
อันเปนชองโหวใหผูประกอบการใชเปนเครื่องมือเอารัดเอาเปรียบประชาชน นอกจากนี้ 
ยังเห็นวาความหมายหรือการใหคํานิยามที่ขาดความชัดเจนของสถานบริการ เมื่อพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 สถานบริการหมายความวา สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการ
โดยหวังประโยชนในทางการคา  แตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชคําวา 
โรงมหรสพ เห็นไดวากฎหมายทั้งสองฉบับใหคํานิยามตางกันไปอันนาจะเปนปญหาในการตีความ
เพื่อบังคับใชกฎหมายและเปนปญหาดังตอไปนี้ 
 1) ปญหาการตีความในเรื่องการเตนของสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. 2509 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 แบงสถานบริการ เปน 6 ประเภทตามมาตรา 
3 (4) (ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการแสดงเตน เชน การเตนบนเวทีหรือการ
เตนบริเวณโตะอาหาร ในปจจุบันการเตนภายในสถานบริการไมไดจัดใหมีพื้นที่ใหเตนเหมือน
ลีลาศเชนในอดีต  แตเตนกันบริเวณโตะของผูใชบริการจึงไมตองมีพื้นที่มาก ยิ่งพอดึกๆ ก็จะมี
พนักงานมาเก็บเกาอี้เพื่อใหมีพื้นที่มากขึ้นเพราะยิ่งดึกคนจะยิ่งเขามาภายในมากขึ้น โดยไมมีการ
จํากัดจํานวนผูใชบริการยอมสงผลตอความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณภายในนั้น 
  การหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยแจงขอเปดเปนเพียงรานอาหารที่มีการเลนดนตรี  และไม
ยื่นคําขออนุญาตตอผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจนครบาลทองที่ตั้งสถานบริการตามมาตรา 4  
เมื่อไมเขาหลักเกณฑการเปนสถานบริการยอมไมตองปฏิบัติตามในเรื่องความปลอดภัยอาคารสถาน
บริการ ดัดแปลงหรือตอเติมอาคารสถานบริการ การกําหนดอายุผูเขาใชบริการ การเปดปดสถาน
บริการ เมื่อพนักงานเจาหนาที่มาตรวจจะเห็นวาเปนเพียงรานอาหารเพราะไมมีพื้นที่ในการเตนอัน
เปนการหลบเลี่ยงเหมือนหนูกับแมว  ทําใหเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบดูแลความปลอดภัย
ในอาคารสถานบริการ ทั้งการขออนุญาต การตรวจสอบอาคาร การกําหนดผูใชบริการวัตถุประสงค
ของอาคารในการใชงานแตกตางกันอยางมากแมอาจดูคลายกัน และยังรวมรวมถึงปญหาในการ
เล่ียงภาษีสรรพสามิตรในการขอเปดเปนเพียงรานอาหารกับสถานบริการ ซ่ึงแตกตางกันอยางมาก
ในดานภาษี  ซ่ึงรายไดนั้นควรนําเขารัฐเพื่อพัฒนาสังคมหรือบํารุงประเทศตอไป 
  ดังนั้น พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
มาตรา 3 (4) (ค) คําวาเตนตามกฎหมายนี้จึงเปนปญหาและอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่และการ
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บังคับใชกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่ อันเปนชองวางใหเอ้ือประโยชนจึงควรที่จะตองมีการ
แกไขอยางยิ่งเนื่องจากมีปญหาในการบังคับใชและการตีความ 
 2)  สถานบริการที่เล่ียงกฎหมายที่ถูกจับกุมไมใชสถานบริการ แตเจาพนักงานทําการ
จับกุมและตั้งขอกลาวหาตามกฎหมายสถานบริการ เชน ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ หรือเปดสถานบริการไมเปนไปตามเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนั้นเมื่อไม
เปนสถานบริการแลวจะแจงขอกลาวหาตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาตดังกลาวไดอยาไร 
  การที่กฎหมายอันเปนหลักสําคัญในการปฏิบัติตามของประชาชน  แตกลับยังมี
ปญหาเกี่ยวกับคํานิยามและกฎหมายไดแยกไปอยูในกฎกระทรวงหลายฉบับหรือกฎหมายตางๆ
ในทางปฏิบัติอันเปนอุปสรรคโดยตรงตอทั้งผูใชบริการและผูประกอบกิจการสถานบริการ จึงเปน
การยากที่บุคคลทั่วไปจะทราบเพื่อปกปองคุมครองสิทธิของตนหรือปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งไมเปน
การสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจสถานบริการไดทราบถึงกฎหมายไดอยางครบถวนเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายอันเกิดเปนผลดีแกรัฐและประชาชนทั่วไปผูใชบริการอาคารสถานบริการที่นั้นๆ ดวย 

 4.1.2 ปญหาเกี่ยวกับความซ้ําซอนของหนวยงาน 
 ประเด็นการที่อํานาจหนาที่ในการขออนุญาตกอสรางอาคารสถานบริการตามมาตรา 11  
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือการตอเติม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารหรือ 
โครงสรางอาคารตามมาตรา 391 จัตวา มาตรา 392 เบญจ ซ่ึงในความเปนจริงไดมีการตกแตง 
ปรับปรุง  ตอเติม อาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาอยูเสมอๆ เพื่อเปนการดึงดูดจูงใจผูใชบริการ

                                                 
 1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 39 จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย รื้อถอน 
หรือตรวจสอบอาคารที่ใชเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ดวย. 
 2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 39 เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครอง
อาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือสวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใช
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แลวแตกรณี 
ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาตเพิกถอนใบอนุญาต 
ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอไปนี้ 
  (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนประธานกรรมการ
ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการ
และใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ 
  (2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เจาพนักงานทองถิ่นแหง
ทองที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ. 

DPU



 106 

นั้น  โดยตองขออนุญาตตอ สํานักงานเขตทองที่ สํานักงานโยธาธิการ สถานีตํารวจเจาของทองที่ 
กระทรวงสาธารณะสุข รวมถึง คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2548 เร่ือง การ
ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทกลุมบริการบันเทิง กระบวนการหรือขั้นตอนการ
ขออนุญาตไดแยกไปในหลายสวนราชการยุงยากแกการขออนุญาต  ทั้งที่เปนประกอบธุรกิจ
ภาคเอกชนที่ถูกกฎหมาย  เมื่อข้ันตอนการดําเนินการลาชาผูประกอบธุรกิจสถานบริการจึงนิยมที่จะ
กอสราง ดัดแปลงอาคารสถานบริการโดยไมขออนุญาต  แลวคอยมาขออนุญาตเอาภายหลังโดย
ยินดีที่จะเสียคาปรับ  ซ่ึงเล็กนอยหากเทียบกับรายไดที่ไดรับ  เห็นไดวากฎหมายไมไดมุงสงเสริม 
ผูประกอบกิจการธุรกิจอันขัดตอนโยบายของรัฐบาลปจจุบันและรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 กลับเปนการสนับสนุนใหผูประกอบจิกการที่ไมมีความรับผิดชอบตอการประกอบ
ธุรกิจสถานบริการกิจวิ่งเตนเขาหาเจาหนาที่ของรัฐหรือจายสินบนใหแกเจาหนาที่หนวยงานตางๆ  
ที่เกี่ยวของเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ  เนื่องจากกฎหมายสรางขั้นตอนไปในหลาย
หนวยงาน สงผลใหยุงยากลาชาโดยไมจําเปนอันเปนปญหาความซ้ําซอนของหนวยงานของรัฐ 
 การที่กฎหมายกําหนดขั้นตอนการยื่นขออนุญาตการดําเนินการกอสรางอาคารสถาน
บริการหรือดัดแปลงตอเติมอาคาร ก็เพื่อใหมีการกลั่นกรองจากหลายฝายหลายหนวยงานเพราะ
อาจจะกระทบตอผูคนในชุมชนนั้นหรือมีปญหาทางสังคมตามมา  แตกลับเปนการสรางขั้นตอนให
ยุงยากซับซอน อีกทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ แบงกันไปในหลายภาค การดําเนินการขออนุญาตก็
ลาชากวาจะผานในแตละหนวยงาน ไมสะดวกกับประชาชนทั่วไปหรือผูประกอบธุรกิจสถาน
บริการ นักธุรกิจหรือผูประกอบกิจการสถานบริการจึงมักเลือกที่จะยอมจายสินบนเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการดําเนินการกิจการของตนแทนที่จะตองเสียเวลาเพื่อขออนุญาต 

 4.1.3  ปญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของโทษปรับ 
 ปญหาการกอสราง ดัดแปลง ตอเติมอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา เจาของอาคาร
สถานบริการหรือผูประกอบกิจการสถานบริการ  โดยเฉพาะสถานบริการที่จําหนายเหลา 
มักหลีกเล่ียงที่จะไมขออนุญาตกอสรางเปนอาคารสถานบริการแตขออนุญาตเพียงเปนอาคารที่อยู
อาศัย หรือ ขอเปดเปนเพียงรานอาหาร แลวคอยนํามาเปดเปนสถานบริการซึ่งทําใหไมอยูในบังคับ
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 26 ผูใดตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาตปรับ 
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือ กรณีดัดแปลง ปรับปรุง มักทําไปโดยไมขออนุญาต เมื่อถูกตรวจสอบ
พบวากระทําผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร จึงคอยมาขออนุญาตภายหลังโดยยินดีที่จะเสีย
คาปรับตอเจาพนักงาน 

ในสวนของโทษปรับอาคารสถานบริการนั้น  จํานวนคาปรับหากกรณีไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 65, 65 ทวิ โทษปรับไมเกินหกหมื่นบาท และหาก
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ไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท โทษดังกลาวหากเทียบกับรายได 
ตอวันของสถานบริการอันเปนที่นิยมของนักเที่ยวถือวานอยมากเมื่อเทียบกับรายไดที่ไดรับในแตละ
คืนที่ไดรับ การลงโทษปรับจึงไมกระทบกระเทือนตอสภาพทางการเงินของสถานบริการดังกลาว  
โทษปรับจึงไมสามารถลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายได  จะเปนการลงโทษผูทําผิดกฎหมายไดเฉพาะ
รายเล็กๆ  เปนการเกิดสองมาตรฐานในการใชกฎหมายเพราะจะเปนโทษเฉพาะธุรกิจที่ไมคอยมี
รายไดหรือรายไดนอยเทานั้น 
 การกําหนดโทษปรับ (Fine) เปนโทษที่กําหนดขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของการ
ลงโทษ โดยผูถูกลงโทษจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนตามที่ศาลพิจารณาในความผิดนั้น ซ่ึงการ
ลงโทษปรับนี้เปนโทษหลักที่ใชมากที่สุด เนื่องจากมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดกับความ
เสียหายที่ผูกระทําผิดกอข้ึนสวนใหญมีแคโทษจําคุกและปรับ ซ่ึงอัตราโทษดังกลาวยังไมมีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ถือเปนความผิดตอประชาชน ในการบาดเจ็บลมตายภายใน
สถานบริการและยังอาจรวมไปถึงอาคารสาธารณะอื่นๆ ดังนั้นโทษปรับหรือคาปรับหากกรณี 
ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 มาตรา 
26, 28  ตองระวางโทษปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
มาตรา 65,65 ทวิ โทษปรับไมเกินหกหมื่นบาท และ หากไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับวันละ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท โทษปรับดังกลาว มีขอบกพรองในดานความเหมาะสมเกี่ยวกับรายไดของ
ผูกระทําผิดแตละอาคารสถานที่จะใชหลักเกณฑการปรับเดียวกันเห็นวายังไมเหมาะสม หากเทียบ
กับรายไดตอวันของอาคารสถานบริการสถานบริการ  
 
4.2 ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา 
 จากการศึกษามาตรการความปลอดภัยอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา เห็นถึงปญหา
ทางดานกฎหมายดังตอไปนี้  
 1)  กฎหมายควบคุมอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาไมไดกําหนดประเภทของ
อาคารสถานบริการในแตละประเภทวาควรมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยอยางไร  ซ่ึงมีผูคน
เขาไปชุมนุมอยูรวมกันจํานวนมากในสภาพเบียดเสียแออัดเพื่อทํากิจกรรมตาง เชน อาคารสถาน
บริการที่จําหนายเหลาตางๆ ที่สามารถรองรับคนอยูภายในสถานที่นั้นๆ ประมาณ 100 คน มี
หลักเกณฑกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยไวอยางไรเพียงใด  หรือ อาคารสถานบริการที่จําหนาย
เหลาที่สามารถรองรับจํานวนคนไดเกิน 100 คน ขึ้นไปตองมีมาตรการทางกฎหมาย หรือหลักเกณฑ
เร่ืองความปลอดภัยไวเปนอยางไร รวมถึงมาตรการรองรับหากเกิดเหตุอันตรายตางๆ เพราะภายใน
อาคารนั้นเปนอาคารสถานบริการที่ดื่มเหลายิ่งควรตองมีการจัดใหเปนอาคารสถานที่พิเศษแกการ
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ควบคุมดูแล  มีการกําหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อปองกันเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ ไวเปนพิเศษ
ดังเชนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สวิสเซอรแลนดและสิงคโปร 
 2)  ภายในอาคารสถานบริการตางๆ ไมวาจะเปนสถานบริการที่จําหนายเหลาที่มีการ
แสดงดนตรี มีการเตนที่ขางโตะ  ผับ คาเฟ เทค สถานอาบ อบ นวด  เปนตน ยอมเปนที่รูโดยทั่วไป
วามีการดื่ม สุรา หรือ เครื่องแอลกอฮอล ภายในนั้น เมื่อเกิดเหตุการณในภาวะที่ตื่นตระหนกเสีย
ขวัญยอมไมอาจชวยเหลือตัวเองใหรอดพนออกมาจากสถานที่นั้นๆ เนื่องจากกฎหมายไมกําหนดให
ผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลา ติดตั้งแบบแปลนแผนผังภายในสถานที่นั้นอยาง
ชัดเจน  เพื่อใหทราบถึงทางหนีไฟ แผนผังภายในอาคารสถานบันเทิง หรือ จุดเก็บอุปกรณอัน
จําเปนตอการชวยชีวิต ดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 3)  มาตรการความปลอดภัยของรัฐไดกําหนดใหมีการตรวจสอบอาคารสถานบริการ
ภายหลังจากการไดยื่นขออนุญาตเปดสถานบริการแตก็ไมมีการดําเนินการตรวจอยางเปนประจํา 
และ เจาหนาที่ของรัฐก็ไมมีหนาที่ไปดําเนินการใหความรูความเขาใจในการปองกันเหตูฉุกเฉิน 
หรือ จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง หรือ ซอมหนีไฟเมื่อเกิดเหตุรายทีก็จะดําเนินการที  เปรียบเทียบ
กับตัวอยางกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกานั้นกําหนดเรื่องการตรวจสอบอาคารสถานที่  เครื่อง
ดับเพลิง  อุปกรณเตือนฉุกเฉินอยางเครงครัด สวนในประเทศสวิสเซอรแลนด  นั้นเจาหนาที่ของรัฐ
นั้นมีสวนรวมมือกับประชาชนภายในเมืองมากในเรื่องการวางกฎระเบียบควบคุมความปลอดภัย 
รวมถึงเปนผูฝกสอนการดับเพลิงหรือซอมหนีไฟดวย เห็นไดวากฎหมายในประเทศดังกลาวได
กําหนดใหเจาหนาที่ในเขตทองถ่ินของแตละเขตมีสวนรวมในการใหความรู และดูแลความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่อยางเครงครัด นับเปนความรวมมือกันระหวางรัฐและคนภายในทองถ่ินกัน
เปนอยางดีเพื่อความปลอดภัยภายในชุมชนทองถ่ิน 
 4) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  มาตรา 46 ไมไดระบุรายละเอียดใน
เร่ืองความปลอดภัยตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย อนามัย อันอาจเกิดอันตรายภายในอาคารสถานบริการ
ดังกลาว และ กฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ไมไดกําหนดเรื่องวัสดุไวโดย
เฉพาะเจาะจงวาวัสดุประเภทใดตองหามที่จะมาทําเปนโครงสรางอาคารสถานบริการ หรือ วัสดุใน
การตกแตง ตอเติมอาคารเชนกําหนดใหกระจกภายในอาคารนั้นตองเปนกระจกนิรภัย การที่
กฎหมายไมไดกําหนดวัสดุดังกลาวเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมยอมอาจกอใหเกิดสารพิษและควันไฟ
จํานวนมากอันทําใหผูที่อยูระหวางหนีออกมาอาจหมดสติไมสามารถออกมาได หรือ หากหนี
ออกมาก็ไดรับอันตรายจากควันพิษภายในนั้นสวนใหญมีผูเสียชีวิตเนื่องจากการสูดควันไฟที่
ประกอบดวยคารบอนมอนอกไซดคารบอนไดออก ไซดคลอรีนและสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม 
เนื่องจากอพยพไมทันเกิดการกระจุกตัวของการอพยพ และเกิดความเบียดเสียดไดรับผลกระทบจาก
ความรอนจนอาจถูกไฟครอกถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้ ความรอนแรงของไฟจะทําลายส่ิงที่อยู
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ลอมรอบที่อยูในรัศมีของความรอน ขอบเขตของการแตกระเบิดและการทรุดพังของอาคารที่เกิด
จากการระเบิดหรือถูกความรอนจนแปรสภาพ ไมสามารถคงทนอยูได หรือการดับเพลิงที่ใชน้ําฉีด
ไปชั้นบนของอาคาร ถาระบายน้ําไมทันน้ําจะถูกขังอยูเปนจํานวนมาก และจะเพิ่มการรับน้ําหนัก
มากขึ้นจนไมสามารถทานไดทําใหเกิดการทรุดพังของตัวพื้นอาคารลงมาได ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่ง
ของการเสียชีวิตจากอัคคีภัยเนื่องจากโครงสรางหรือวัสดุภายในอาคารที่ไมมีมาตรฐาน 

 4.2.1 มาตรการความปลอดภัยอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาศึกษาเปรียบเทียบคดีซานติ
กาผับท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม 
 จากเหตุการณสถานบริการซันติกา ผับ (Zantika Pub) เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตจํานวน 63 
คน และบาดเจ็บจํานวน 212 คน สาเหตุเกิดจากเมื่อเกิดเพลิงไหมภายในอาคารสถานบริการนั้น
เพราะไมมีมาตรการความปลอดภัยในการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสถานบริการ ภายหลัง
เกิดเหตุสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชชูปถัมภ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร รวมกันเปดเผยถึง
ขอสังเกตดานวิชาชีพ ในเหตุการณเพลิงไหมผับดัง ซานติกา หลังจากไดตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 
พบวาไมไดปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในอาคารอาคารสถานบริการ ดังนี้3 
 1) อาคารมีลักษณะเปนอาคารใชงานเปนสถานบริการพื้น 3 ระดับโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หลังคาโครงสรางเหล็กรูปพรรณมุงหลังคาเหล็กรีดลอน ตรงกลางของอาคารเปดโลง
เปนโถงสูงถึงหลังคา ตกแตงภายในดวยโครงเหล็กเปนรูปโดม ผังอาคารเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา 

ขนาดประมาณ 20 × 30 เมตร มีที่วางเปนลานจอดรถขนาดใหญหนาอาคารและที่วางรอบอาคาร 
3 ดาน สวนดานทิศเหนืออาคารตั้งอยูใกลเขตรั้วที่ดิน 
 2) วัสดุภายในอาคารที่เปนเชื้อเพลิง อาทิ โฟม (Polystrene)และวัสดุไฟเบอรกลาส 
ตกแตงหุมผนังและเสาพบซากไหมไฟของวัสดุฉนวนที่ติดตั้งใตแผนหลังคาเหล็กรีดลอนจํานวน
มาก ซากเสนลวดทองแดงของสายไฟที่ฉนวนหุมหลอมละลาย พาดวางไวบนโครงเคราฝาเพดาน
โดยไมติดตั้งอยูภายในทอรอยสายไฟ โครงสรางเหล็กของเพดานตกแตงและโครงสรางเหล็ก
โดยรอบบริเวณเวที ถูกความรอนสูงจนเสียรูปทรง ชองแสงกระจกปดตายความสูงจากพื้นจรด
เพดานดานทิศตะวันออกและทิศใตในขนาดความกวางที่บุคคลสามารถลอดออกไปได แตติดตั้ง
เหล็กดัดกันขโมย 

                                                 
 3  สันติสุข มะโรงศรี.  (2552).  Goodbye Santika เรียนรูวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคแนวใหมจากกรณี 

ซานติกา.  หนา 28. 
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  3) พบวาการใชกระจกประตูดานหนาตางเปนกระจกชนิดธรรมดาและแตกเสียหายเปน
ช้ินสวนมีคม (ปากฉลาม) เพราะไมไดใชกระจกนิรภัย ไมพบระบบตรวจจับความรอนและควันไฟ 
ระบบแจงเหตุเพลิงไหมระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินในพื้นที่บริการระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินใน
พื้นที่ครัวดานหลัง ไมพบปายทางหนีไฟ หรือ แผนผังทางหนีไฟและไมพบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
(sprinkler) 
 4) พบประตูหนีไฟจากพื้นที่บริการสูภายนอก 3 จุด คือ 
  (1) ประตูทางเขาใหญดานหนาอาคารเปนบานเลื่อนกระจกกวาง ประมาณ 2 เมตร 
เสนทางสูประตูหนีไฟคับแคบและไมชัดเจน และมีการเปลี่ยนระดับพื้นทางเดิน 
  (2) ประตูทางออกจากพื้นที่หอง HIP HOP BAR ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของ
อาคาร 
  (3) ประตูบริเวณเคาเตอรบารใหญดานทิศใตเปนประตูกระจกแบบเปดกวาง
ประมาณ 80 เซนติเมตร   
 5) ช้ันใตดินมีทางขึ้นลงดวยบันไดเพียงทางเดียวและทางสัญจรมีลักษณะเปนปลายตัน 
 6) บริเวณที่ทราบวาผูเสียชีวิตมาก อยูบริเวณพื้นที่ลดระดับต่ําลงไปจากระดับพื้น
ทางเขาประมาณ 1.50 เมตร เชื่อมดวยบันไดกวางประมาร 1.20 เมตรหางจากประตูทางเขาใหญเพียง
ประมาร 3 เมตร 
 7) ไมพบหลักฐานวามีการตรวจสอบอาคารโดยเจาหนาที่ของรัฐ 
 นายกสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ระบุวา หากเจาของอาคารมี
การติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน ปายบอกทางออกที่เปนภาษาสากลอยางถูกตอง เช่ือวาจะมีความสูญเสีย
นอยกวานี้มากสอดคลองกับผลการตรวจสอบของเจาหนาที่หนวยกูภัยพบวา คนตายจํานวนมาก 
นอนตายออกันอยางหนาแนนอยูบริเวณบันไดขึ้นสูทางออกของราน เพราะคนที่ออกไมไดออกไม
ทัน ก็หมดสติไปกอน เพราะถูกรมควันอยูขางในรานกอนจะถูกไฟคลอกซ้ําในภายหลัง 
 หลังเกิดเหตุไฟไหมรานซานติกา กระทรวงยุติธรรมไดเขามาสอบสวนขยายผล ปรากฏ
วา ตรวจพบความไมสุจริตหลายประเด็นดังนี้ 
              1) นิติบุคคลที่บริหารซานติกาผับไดวางแผนจัดการใหเด็กรับรถของทางราน เขามามี
ช่ือในตําแหนงกรรมการและผูจัดการบริษัท โดยที่ผูถือหุน หรือเจาของตัวจริง หรือผูมีอํานาจ 
ที่แทจริง กลับไมแจงชื่อตัวเองเปนกรรมการเลยแมแตคนเดียวเรียกวา จัดตั้งนอมินี หรือตัวแทนเชิด
โดยเจตนา เพื่อปกปองหลบเลี่ยงหรือตัดตอนความรับผิดชอบหวังจะชวยเหลือผูไดรับผลประโยชน
ตัวจริง เจาของตัวจริง ผูถือหุนตัวจริง อันเปนการอาศัยชองโหวของกฎหมาย เพื่อจะไมตองรับผิด
ตอความเสียหายใดๆอันจะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของซานติกา  
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 2) การยื่นแบบขออนุญาตกอสรางและตกแตงอาคารรานซานติกา ปรากฏวา สถาปนิก
และวิศวกรที่มีช่ือคุมงานออกมายืนยันวา ตนเองถูกแอบอาง ปลอมลายมือช่ือขออนุญาตโดยไม
สุจริตและการขออนุญาตกอสราง ไดรับอนุญาตกอสรางเปนอาคารเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย แตอาคาร
ซานติกากลับเปนสถานบริการ สถานบันเทิง มีการแสดงคอนเสิรต มหรสพ มีช้ันใตดิน มีช้ันลอย
ผิดกฎหมายชัดเจนดําเนินการกอสรางโดยไมสุจริต หรือใชอาคารโดยไมสุจริต ผิดประเภท 
 3) กฎหมายระบุใหตองตรวจสอบอาคารทุกป ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เพื่อดูวามีมาตรฐานและอุปกรณปองกันอุบัติภัยครบถวนหรือไมเชนถังดับเพลิง ทางออก
ฉุกเฉิน ประตูหนีไฟ สปริงเกลอร แตปรากฏวาซานติกาไมมีอุปกรณตางๆเกี่ยวกับความปลอดภัย
และไมมีการตรวจสอบทั้งที่เปนอาคารสถานบริการซึ่งเปนอาคารพิเศษในการควบคุมเรื่องความ
ปลอดภัย อันเปนการดําเนินการไมสุจริต 
 4) สถานบริการซานติกาเปดใหบริการโดยผิดกฎหมาย มีใบอนุญาตหรือไมทั้งๆ ที่ตั้ง
อยูนอกเจตโซนนิ่งชัดเจน ที่ผานมาเคยถูกตํารวจตรวจจับมากกวา 40 คร้ังแตไมเคยถูกสั่งปดและ
เมื่อตรวจสอบบัญชีผูถือหุนพบวาภายหลังจากที่มีนายตํารวจนายหนึ่งเขามาถือหุนก็ไมถูกตํารวจจับ
อีกเลย อีกทั้งไมมีการทําประกันภัยใหลูกคาทั้งที่อาคารสถานบริการทีตามกฎหมายกําหนดวาตองมี
ประกันภัยคุมครองบุคคลที่สามโดยเมื่อประกันภัยขาดก็ไมยอมตอประกันเพียงเพราะความเห็นแก
ไดโดยฝายเดียว 
 5) ตลอดระยะเวลาที่ เปดดําเนินกิจการรานซานติกาถือเปนอาคารสถานบริการ 
ที่จําหนายเหลา (Pub) แตไมเคยเสียภาษีสรรพสามิตเลยทั้งๆที่ เปดเปนอาคารสถานบริการใหญโต 
โออา ขายสุรา และจัดแสดงคอนเสิรต มีการเตนรํากันอยูเปนประจําจนดึกดื่นทุกค่ําคืนทั้งๆ ที่ตาม
กฎหมาย สถานบันเทิงที่ดําเนินกิจการ เชนนี้จะตองเสียภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ10 % ของ
รายไดกอนหักคาใชจาย ซ่ึงรายไดในสวนนี้ควรจะเขารัฐเพื่อนําไปใชเพื่อบริการสาธารณะหรือใช
จายในสวนอื่นอันถือเปนความเสียหายตอรัฐและประชาชนอยางมาก 

 4.2.2 การดําเนินคดีฟองซานติกาเปนคดีผูบริโภค คดีหมายเลขดําท่ี ผบ. 131/25524 
 วันที่ 20 มกราคม 2552  เวลาประมาณ นายสันติสุข มะโรงศรี ยื่นฟองตอศาลแพง กรณี
ที่มีคนตายทั้งนิติบุคคลซานติกา กรรมการและผูถือหุนทุกคนเปนคดีหมายเลขดําที่ ผบ. 131/2552 
เพื่อขอใหมีการดําเนินคดีเปนคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ประเด็นดังตอไปนี้ 

                                                 
 4  แหลงเดิม.  หนา 46-52. 
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 1) ระหวางหนีตายจากไฟไหม ผมตองสูดควันไฟหรือควันพิษเขาไปในปอดจํานวน
มาก  ทําใหมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไอรุนแรง ทรมาน เสมหะมีเมือกถานสีดําติด
ออกมาดวย หมอเอ็กเซเรยแลวสันนิษฐานวาขั้วปอดนาจะบวมใหระวังวาจะติดเชื้อ 
            2) ในคดีนี้โจทกไดรองใหศาลพิจารณา “ คาเสียหายเพื่อการลงโทษ” ดวยเพราะเห็นวา 
ธุรกิจของซานติกาเปนธุรกิจบาป มีผลกระเชิงลบตอสังคม และมีการแสวงหากําไรจากลูกคาใน
อัตราที่สูงอยางยิ่ง แตกลับไมระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของลูกคาใหดีกวานี้ เพราะเจาของธุรกิจ
นาจะคาดไดวามีโอกาสจะเกิดไฟไหม จึงควรปองกันใหดี เชน ออกแบบกอสรางอาคารใหมั่นคง
แข็งแรง ไดมาตรฐานตามสภาพการใชงานจริง จัดใหมีระบบปองกันไฟไหมที่มีมาตรฐานสูง
ออกแบบและตกแตงภายใน การออกแบบผัง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคา มีทางหนีไฟ
สะดวก เพียงพอใชวัสดุกันไฟ มีไฟสวางฉุกเฉิน มีระบบตรวจจับควันไฟและความรอน มีกร่ิง
สัญญาณเตือนไฟไหม มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง มีการตรวจสอบมาตรฐาน
ความปลอดภัยอยางถูกตอง มีการซักซอมใหพนักงานชวยเหลือลูกคาและตนเองใหปลอดภัยหาก
เกิดไฟไหม ไมใหลูกคาเขามาเกินจํานวนมาตรฐานความปลอดภัยที่รานรองรับได ฯลฯ 
 รานที่ดูหรูหรานาจะมีการลงทุนระบบปองกันอัคคีภัยใหมีมาตรฐานสูงและใหมีการ
ประกันอัคคีภัยดวย เพราะกอนจะรับประกันภัยบริษัทประกันภัยก็ตองเขามาตรวจสอบระบบ
ปองกันอัคคีภัยกอน เพื่อประเมินคิดเบี้ยประกันภัย แตถาสถานบริการจงใจละเวน ไมยอมลงทุน
ระบบปองกันอัคคีภัย บริษัทประกันภัยก็อาจปฏิเสธ ไมรับประกัน หรือเรียกคาเบี้ยประกันแพงๆ 
ซ่ึงหากเจาของธุรกิจเห็นแกได มุงลดตนทุนธุรกิจตัวเองอยางเดียว ไมยอมลงทุน แลวไมยอมจายเบีย้
ประกันภัย ก็เทากับผลักภาระความเสี่ยงภัยไปใหลูกคา ซ่ึงไมมีโอกาสรับรูเรื่องเหลานี้ดวยเลย 
 โจทกเห็นวาความเสียหายที่ตนเองไดรับเกิดจากการที่ผูประกอบธุรกิจกระทําโดย
เจตนาเพื่อเอาเปรียบโดยไมเปนธรรม  หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง ไมนําพาตอความเสียหาย
ที่จะเกิดแกผูบริโภคหรือกระทําการอันเปนการฝาฝนตอความรับผิดชอบในฐานะผูมีอาชีพหรือ
ธุรกิจอันยอมเปนที่ไววางใจของประชาชน โจทกเขาใจวาคาเสียหายเพื่อการลงโทษคือคาเสียหาย
เพื่อลงโทษ  มิใหเปนเยี่ยงอยาง เพื่อปองปรามพฤติกรรมหรือการกระทําในลักษณะที่ไมพึงประสงค
เพื่อมิใหเกิดขึ้นอีกตอไป หรือในทางตรงกันขาม ก็จะสรางแรงจูงใจกึ่งๆ บังคับ ทําใหรายอ่ืนๆ ตอง
ลงทุนเพื่อปองกันระมัดระวัง มิใหเกิดเหตุซํ้ารอยกรณีที่ถูกลงโทษ 
 3)  จนถึงวันนี้ยังไมมีคืนไหนที่โจทกนอนหลับไปโดยไมนึกถึงชวงเวลาที่ตัวเองกําลัง
ทุรนทุราย จวนจะขาดใจตายลมลุกคุกคลานไปในความมืด ควันไฟ และรอนอบอยางที่สุดสัมผัส
โดนรางของคนที่แนนิ่งจํานวนมาก  ซ่ึงทราบภายหลังวาคนเหลานั้นตายอยางนาเวทนาแมจะรอด
ออกมาไดราวปาฏิหาริย แตเหมือนความรูสึกบางอยางยังติดอยูขางใน เฝาคิดวาทําไมตัวเองรอด แต
คนที่ตายไมรอด รูสึกเหมือนตัวเองตายไปแลว เพียงแตไดเวลาชีวิตเพิ่มมาใหอีกเล็กนอยและ 
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จะหมดไปในเวลาไมนานหลังจากที่เครียด วิตกกังวลถึงผลรายตอระบบทางเดินหายใจในระยะยาว 
ฯลฯ ในคดีนี้ โจทกจึงเรียกคาเสียหายทั้งทางรางกายและทางจิตใจ โดยเจตนาตองการฟองรอง
เจาของตัวจริงหรือผูที่มีอํานาจที่แทจริงของซานติกาทุกคน ซ่ึงเปนผูไดรับผลประโยชนจากการทํา
ธุรกิจซานติกา ตองรวมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดวย 
 
4.3  ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินคดีฟองรองทางแพง 
 จากที่ไดศึกษาเมื่อมีความเสียหายตางๆเกิดขึ้นภายในอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา 
ยังไมมีกฎหมายกําหนดเรื่องความรับผิดของผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลาหรือนิติ
บุคคลผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลาไวเปนพิเศษแตอยางใด ผูใชบริการสถาน
บริการหรือผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจึงตองดําเนินการฟองตอศาลเปนคดีแพง  เมื่อไดพิจารณา
ถึงความรับผิดทางละเมิดผูประกอบกิจการสถานบริการหรือนิติบุคคลผูประกอบกิจการสถาน
บริการ นั้นตองเปนผูรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทอันเกิดขึ้น
ภายในอาคารสถานบริการของตนเอง ซ่ึงในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 ได
บัญญัติใหผูละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทน ไมวากระทําโดยจงใจ หรือ ประมาทเลินเลอ
กอใหเกิดความเสียหาย ดั้งนั้น ถาหากผูใชบริการภายในสถานบริการสามารถพิสูจนไดวา สถาน
บริการนั้นๆไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอใหตนไดรับความเสียหาย ผูประกอบกิจการ
สถานบริการหรือนิติบุคคลผูประกอบกิจการสถานบริการก็จะตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหม
ทดแทน  เมื่อมีความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยละเมิดเกิดขึ้นก็ตองมีการชดใชคาสินไหม
ทดแทน คือ เสียหายเปนตัวเงิน เชน ทําใหตัวทรัพยเสียหายคิดเปนมูลคาได เปนคาซอมใหคืนดี 
คาเสื่อมราคา หรือเสียหายจากการขาดประโยชนอันจะพึงมีพึงไดคาขาดไรอุปการะ คาขาดของตน
ซ่ึงคํานวณเปนราคาได สวนความเสียหายอีกอยางคือ ความเสียหายอันไมใชตัวเงินอันตีราคาไมได 
เชน บาดแผลติดตัว เสียโฉม จากเหตุเพลิงไหม หรือ รางกายพิการถูกตัดขาตัดแขน เนื่องจาก
โครงสรางอาคารพังทลายทับ หรือทําใหเสียหายแกอนามัยทนทุกขทรมาน แมตามมาตรา 444 วรรค
สองจะกําหนดไววาในเวลาที่พิพากษาคดีเปนพนวิสัยจะหยังรูไดแนวาความเสียหายนั้นไดมีแทจริง
เพียงใดศาลจะสงวนสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาสองปไดก็ตาม แตจะใชสิทธิ
ไดก็ตอเมื่อเปนกรณีพนวิสัยที่จะทราบไดและกรณีที่ขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ศาลจึงอาจ
กําหนดคาสินไหมทดแทนใหมได ซ่ึงระยะเวลาสองปดังกลาวไมอาจเยียวยาความเสียหายที่
ผูเสียหายไดรับจริงๆ เนื่องจากสารพิษที่ไดรับในขณะเกิดเพลิงไหมตองใชระยะเวลาในการฟกตัว
นานกวาสองป เชน ผูใชบริการอาจปวยเปนแคโรคทางเดินหายใจ แตตอมาอีก 5 ปจึงปวยเปน
โรคมะเร็งก็ได ซ่ึงก็ลวงเลยระยะเวลาที่สามารถแกไขคําพิพากษาในสวนของคาสินไหมทดแทน
ใหแกผูใชบริการสถานบริการหรือผูบริโภค 
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 ปญหามีวาเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมาแลวผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนาย
เหลาหรือนิติบุคคลผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลา จะตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนเปนเงินเทาใด ทั้งนี้เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต รางกายเปนความเสียหายที่ไม
อาจคํานวณเปนราคาเงินไดนั้น ในการชดใชคาสินไหมทดแทนนั้นศาลก็มีอํานาจบังคับไดตามที่
กฎหมายใหอํานาจไวอยางกวางขวางรวมทั้งบังคับใหใชคาเสียหายดวยหรือไมใหใชก็ไดถาไมมีวิธี
อ่ืนที่จะบังคับใหความเสียหายกลับคืน ศาลจะบังคับใหชดใชเปน เงินแทนก็ได และการใหใช
เพียงใดนั้น ศาลมีอํานาจกําหนดใหใชเพียงใดก็ไดตามสมควรแก พฤติการณ และ ความรายแรงแหง
ละเมิดแตมิใชวาจะศาลจะกําหนดตามพอใจโดยไมมีหลักเกณฑดังนั้นศาลจะตองวินิจฉัยความ
รับผิดชอบของความผิดผูกระทําเสียกอน  เมื่อผูประกอบกิจการสถานบรกิารที่จําหนายเหลาหรือนิติ
บุคคลผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลากระทําผิดแลวจึงจะบังคับใหชดใชแตจะชดใช
เพียงใดก็ตองดูความเสียหายที่เกิดขึ้น พฤติการณและความรายแรงของการละเมิดมาประกอบกัน
แลวกําหนดใหเหมาะสมควรแกกรณี การกําหนดไมจําตองใหเทากับความเสียหายและกฎหมายให
อํานาจศาลที่จะกําหนดความรายแรงแหงละเมิด ศาลจึงกําหนดเปนการลงโทษใหใชมากกกวาที่
เสียหายจริงก็ไดหรือตามพฤติการณควรใหชดใชนอยกวาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผูประกอบ
กิจการสถานบริการหรือนิติบุคคลผูประกอบกิจการสถานบริการไมควรรับผิดในความเสียหาย
ทั้งหมด ศาลจะใหใชบางสวนก็ไดหรือศาลอาจกําหนด เปนการประมาณความเสียหายที่สถาน
บริการนั้นตองรับผิดก็ได    
 สวนการเรียกรองหรือดําเนินการฟองรองคดีตอศาล ในการดําเนินคดีเพื่อเรียก
คาเสียหายนั้นผูใชบริการหรือผูบริโภคอาจฟองรองเองโดยตรงหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ดําเนินคดีแทนก็ได   ซ่ึงการดําเนินการก็จะยุงยากเรื่องความรูทางกฎหมาย การดําเนินคดีคาใชจาย
ในการฟองคดีที่คอนขางสูงเพราะตองหาผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมมาเปนพยานในคดี  ตอง
สูญเสียเวลาในการดําเนินคดีที่ยาวนานและไมแนนอน ผูใชบริการสถานบริการหรือผูบริโภคมักมี
สถานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันออกไป บางรายอาจไมสามารถที่จะฟองคดีเองได เพราะการฟอง
คดีเสียคาใชจายสูงและใชเวลานาน รวมถึงคาทนายความและคาฤชาธรรมเนียมศาล ในสวนของ 
คําพิพากษาก็ผูกพันเฉพาะคูความไมรวมไปถึงผูใชบริการสถานบริการหรือผูบริโภคที่ไมไดฟองคดี
รายอื่นดวยทําใหผูใชบริการสถานบริการหรือผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายคราวเดียวกันแตไมได
ฟองคดีไมไดรับประโยชนจากการดําเนินการฟองคดีตามคําพิพากษานั้นๆ และไมไดรับการชดใช
คาเสียหายหรือเยียวยาอยางเปนธรรม 
 เมื่อผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลาหรือนิติบุคคลผูประกอบกิจการสถาน
บริการที่จําหนายเหลากระทําการละเมิดไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอตอมาตรการความ
ปลอดภัยภายในอาคารสถานบริการเปนเหตุใหผูใชบริการไดรับความเสียหาย กรณีดังกลาวหาก
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เทียบรายไดที่ไดรับจากการประกอบกิจการคาใชจายตางๆจากการลงทุนเปนจํานวนมากในการ
ตกแตง  การปรับปรุงสถานที่ใหมทุกๆ 3-4  เดือน เทียบกับการเยียวยาความเสียหายเพียงนอยนิด
ใหแกผูไดรับความเสียหาย  หากไมพอใจผูไดใชบริการหรือผูบริโภคตองนําคดีไปฟองตอศาลเพื่อ
เรียกรองเอาเองซึ่งเปนการยุงยากการลาชาและมีคาใชจายสูง ทั้งเปนหนาที่ของผูไดรับความเสียหาย
เปนผูดําเนินการตางๆเอง  เพราะไมมีมาตรการในเรื่องเยียวยาความเสียหายในการใชบริการสถาน
บริการนี้ หรือกําหนดความรับผิดของผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลา  จึงควรมี
มาตรการวาดวยความรับผิดตอความเสียหายของผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลา 
เพื่อใหผูใชบริการซึ่งเขาไปใชบริการภายในสถานที่นั้นไดรับรองคุมครองเพื่อประกันถึงความ
เสียหายตางๆหากเกิดขึ้น อันการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในอาคารสถานบริการที่จําหนาย
เหลา โดยไมมีมาตรการทางกฎหมายที่กําหนดวิธีการใชสิทธิเรียกรองของผูไดรับความเสียหายจาก
สถานบริการ หรือ เยียวยาความเสียหายอันเกิดขึ้นในสถานบริการนั้นๆ 
 ดังนั้นเมื่อผูใชบริการอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาหรือผูบริโภค ควรจะมีการ
กําหนดหลักเกณฑการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในอาคารสถานบริการใหสูงมากยิ่งขึ้นเพื่อ
เปนการปองปรามและลงโทษผูประกอบกิจการที่ปลอยปละละเลยไมคํานึงถึงความปลอดภัยอาศัย
ชองโหวกฎหมายเปนเครื่องมือเอารัดเอาเปรียบประชาชนหรือผูบริโภคที่ใชบริการ 
 
4.4 ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 
 การบังคับตามกฎหมายควบคุมอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา จะตองอาศัย 
เจาพนักงานเปนผูบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เปนกฎหมายพิเศษที่มีวัตถุประสงคคุมครอง
ประโยชนและความปลอดภัยของประชาชนเปนสําคัญเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจในการใชอํานาจ
หนาที่ ในการขออนุญาต หรือ ไมอนุญาต รวมทั้งใหมีอํานาจสั่งระงับการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 
หรือเคลื่อนยายอาคาร และมีอํานาจออกคําสั่ง หามใชอาคาร ใหแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือให 
ร้ือถอนอาคารที่ผิดกฎหมายได เห็นไดวาอํานาจดังกลาว เปนอํานาจอิสระอยางแทจริงของเจา
พนักงานทองถ่ิน 
 การที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่เกี่ยวของละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่ เปนกรณี 
ที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหเจาพนักงานมีหนาที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัด
แตเจาพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกลับละเลยไมกระทําตามที่กําหนดไวในกฎหมายดัง เชน 
เจาพนักงานมีหนาที่ไมตรวจสอบแตกลับไมตรวจสอบ แบบแปลน วัสดุตางๆ ภายในอาคาร 
ทางออกฉุกเฉิน สัญญาณฉุกเฉิน การวางระบบความปลอดภัย การปลอยใหมีการกอสรางอาคาร
ภายในเขตอํานาจของตนโดยไมไดรับอนุญาต หรือ ดัดแปลงตอเติมอาคารผิดแบบแปลนที่ยื่นขอไว
หรือผิดวัตถุประสงคของการใชอาคารประเภทนั้นๆโดยไมไดรับอนุญาตหรือกวาจะอนุญาตให 
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ก็เนิ่นชาอันเกินควร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 48 กําหนดใหเจาพนักงาน
มีอํานาจเขาไปไนอาคารที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยายอาคารโดยไมชอบดวย
กฎหมาย หรือ มาตรา 53 ประกอบมาตรา 54 ใหนายชางหรือนายตรวจเขาไปใบบริเวณที่มีการ
กอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคลื่อนยายอาคารเพื่อตรวจสอบวามีการฝาฝนไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  และมีอํานาจในการสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารพยานหลักฐาน
อ่ืนๆ  การเจาหนาที่ไมดําเนินการตามกฎหมายเพื่อควบคุมตรวจสอบอาคารใหถูกตองเพื่อความ
ปลอดภัยเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของตน  เห็นไดชัดจากกรณี
เหตุเพลิงไหมสถานบริการ ซันติกาผับ (Zantika Pub) แสดงใหเห็นความบกพรองในหนาที่ผูมีสวน
เกี่ยวของตางๆ ไมวาจะเปนสํานักงานเขต โยธาธิการ ตํารวจทองที่ และการบังคับใชกฎหมายตอ
สถานบริการไมจริงจัง ทั้งที่สถานบริการดังกลาวตั้งอยูกลางใจเมืองยานธุรกิจ เปนเหตุใหเกิดมี
ผูไดรับบาดเจ็บและตายจํานวนมาก เจาพนักงานในเขตทองที่นั้นยอมไมอาจหลีกเล่ียงความรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น อันมีคําถามมากมายเกิดขึ้นวาสถานบริการขนาดใหญใจกลางเมืองแต
กลับไมทราบวามีการตรวจสอบอาคารวาไดมาตรฐานหรือไม  มีระบบปองกันเวลาเกิดเหตุเพลิง
ไหม ทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟหรือไม  จะเห็นไดวาเปนการกอสรางดัดแปลงอาคารโดยฝาฝน
กฎหมาย และเจาพนักงานไมเขาไปตรวจสอบดูแลอาคารจึงเกิดเหตุการณดังที่กลาวมา 

          ปญหาตอมาคือการปฏิบัติหนาที่ลาชาหรือเลือกปฏิบัติในการตรวจสอบความปลอดภัย
อาคารสถานบริการ การยื่นขอขออนุญาตกอสรางดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21, 39 ทวิ, 39 จัตวา ไดกําหนดขั้นตอนการขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพโดยมีระเบียบขั้นตอนการยื่นคาํขอ
ไปยังหลายหนวยงาน เชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นตอ สํานักงานเขตที่ตั้ง โยธาธิการเขตที่ตั้ง 
กระทรวงสาธารณะสุข  สถานีตํารวจเจาของทองที่  เพื่อเปนการตรวจสอบโดยพนักงานเจาหนาที่
งานของรัฐ   ผูเขียนเห็นวาเปนการเพิ่มขั้นตอน ซับซอนลาชา สอใหเปนการเอื้อประโยชนนําสูการ
จายสินบนใหเจาหนาที่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  ดังนั้นจึงเห็นไดวาปญหาที่เกิดขึ้นมีสวนมาจาก
พนักงานเจาหนาที่ดวยท้ังส้ิน 
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บทที่  5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 
 จากการศึกษาถึงมาตรการความปลอดภัยอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา เห็นวา
ความปลอดภัยของสถานบริการอันเปนสถานที่ที่มีประชานชนเขามาทํากิจกรรมตางๆ ไมวาจะผอน
คลายยามวาง นัดพบประสังสรรคร่ืนเริง หรือ เปนการผอนคลายจากจากหนาที่การงานก็ตาม  แตส่ิง
สําคัญคือเร่ืองความปลอดภัยหรือมาตรการปองกันเพื่อไมใหเกิดเหตุราย ซ่ึงกระทบตอความ
ปลอดภัยของผูใชบริการหรือผูบริโภคภายในสถานบริการนั้น  การวางหลักเกณฑทางกฎหมาย 
เร่ืองความปลอดภัยภายในอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา อันเปนสถานที่ที่มีผูคนเขาไปใช
บริการภายในนั้นจํานวนมากในสภาวะมึนเมาจาการดื่มสุรา ทั้งอยูภายในอาคารที่ไมคุนเคยยอมไม
อาจรูถึงสภาพพื้นที่ทั้งหมดภายในตัวอาคารวาควรจะอพยพเคลื่อนยายไปในสวนไหนที่ใดเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน อีกทั้งหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภาวะตื่นตระหนกเสียขวัญ ดังนั้นกฎหมายที่มีอยูใน
ปจจุบันจึงยังไมสามารถแกไขปญหาที่มีอยูไดตามที่จะสรุปไว ดังนี้  
 ประเด็นเรื่องคํานิยามของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 นั้นตัวพระราช 
บัญญัติเองไมไดกําหนดหลักเกณฑ เร่ืองความปลอดภัยของสถานบริการวาตองมีหลักเกณฑ 
อยางใด ตองไปใชพระราบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 เห็น
ไดวากฎหมายทั้งสองฉบับนี้ไดใชคํานิยามตางกัน โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
มาตรา 4 โรงมหรสพ หมายความวาอาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่แสดงดนตรี หรือ การ
แสดงรื่นเริงอื่นใดและมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมประกอบกับกฎกระทรวงในอีก
หลายฉบับ ซ่ึงคํานิยามในกฎหมายแตละฉบับนั้นใชแตกตางกัน เชนกฎกระทรวงวาดวยการใช
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและความปลอดภัยของมหรสพ พ.ศ. 2550 หรือ 
คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2548 เร่ืองการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพประเภทกลุม บริการบันเทิง ยอมทําใหผูประกอบกิจการสถานบริการ ผูใชบริการ หรือ
ประชาชนทั่วไปไมอาจทราบถึงความหมายที่แตกตางกันออกไปในกฎหมาย 
 ประเด็นการที่อํานาจหนาที่ในการขออนุญาตกอสรางอาคารสถานบริการที่จําหนาย
เหลาตาม  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 หรือการตอเติม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคาร
หรือ โครงสรางอาคาร ซ่ึงในความเปนจริงไดมีการตกแตง ปรับปรุง ตอเติม อาคารสถานบริการที่
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จําหนายเหลาอยูเสมอๆ เพื่อเปนการดึงดูดจูงใจผูใชบริการนั้น โดยตองขออนุญาตตอ สํานักงานเขต
ทองที่ สํานักงานโยธาธิการ สถานีตํารวจเจาของทองที่ กระทรวงสาธารณะสุข รวมถึง คําแนะนํา
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2548 เรื่องการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภทกลุมบริการบันเทิง กระบวนการหรือข้ันตอนการขออนุญาตไดแยกไปในหลายสวน
ราชการยุงยากแกการขออนุญาต  ทั้งที่เปนประกอบธุรกิจภาคเอกชนที่ถูกกฎหมาย  เมื่อข้ันตอนการ
ดําเนินการลาชาผูประกอบธุรกิจสถานบริการจึงนิยมที่จะกอสราง ดัดแปลงอาคารสถานบริการโดย
ไมขออนุญาต  แลวคอยมาขออนุญาตเอาภายหลังโดยยินดีที่จะเสียคาปรับ ซ่ึงเล็กนอยหากเทียบกับ
รายไดที่ไดรับ  เห็นไดวากฎหมายไมไดมุงสงเสริมผูประกอบกิจการธุรกิจอันขัดตอนโยบายของ
รัฐบาล และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กลับเปนการสนับสนุนใหผูประกอบ
กิจการที่ไมมีความรับผิดชอบตอการประกอบธุรกิจสถานบริการกิจวิ่งเตนเขาหาเจาหนาที่ของรัฐ
หรือจายสินบนใหแกเจาหนาที่หนวยงานตางๆ ที่ เกี่ยวของเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนินการ  เนื่องจากกฎหมายสรางขั้นตอนไปในหลาบหนวยงาน สงผลใหยุงยากลาชาโดยไม
จําเปนอันเปนปญหาความซ้ําซอนของหนวยงานของรัฐ 
 ปญหาดานพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่เกี่ยวของละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่ เปนกรณีที่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหเจาพนักงานมีหนาที่ตองปฏิบัติอยางเครงครัด
แตเจาพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกลับละเลยไมกระทําตามที่กําหนดไวในกฎหมายดัง เชน 
เจาพนักงานมีหนาที่ไมตรวจสอบแบบแปลน วัสดุตางๆ ภายในอาคาร ทางออกฉุกเฉิน สัญญาณ
ฉุกเฉิน การวางระบบความปลอดภัย การปลอยใหมีการกอสรางอาคารภายในเขตอํานาจของตนโดย
ไมไดรับอนุญาต หรือ ดัดแปลงตอเติมอาคารผิดแบบแปลนที่ยื่นขอไวหรือผิดวัตถุประสงคของการ
ใชอาคารประเภทนั้นๆโดยไมไดรับอนุญาตหรือกวาจะอนุญาตใหก็เนิ่นชาอันเกินควร  
 ปญหาการกอสราง ดัดแปลง ตอเติมอาคารสถานบริการผูประกอบธุรกิจอาคารสถาน
บริการที่จําหนายเหลาผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลามักหลีกเล่ียงที่จะไมขออนุญาต
กอสรางเปนอาคารสถานบริการแตขออนุญาตเพียงเปนอาคารที่อยูอาศัย แลวคอยนํามาเปดเปน
สถานบริการซึ่งทําใหไมอยูในบังคับพระราชบัญญัติสถาน เมื่อถูกตรวจสอบพบวากระทําผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร จึงคอยมาขออนุญาตภายหลังโดยยินดีที่จะเสียคาปรับตอเจาพนักงาน
เห็นไดวาโทษปรับนั้นไมสามารถเปนโทษตามเจตนารมณของกฎหมาย  
 ปญหาทางดานกฎหมายอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลานั้นผูเขียนไดศึกษากฎหมาย
ไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายตางของประเทศและศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีเหตุเพลิงไหมซานติกา
ผับ (Zantika Pub) จนนําสูการฟองรองตอสํานักงานผูบริโภค เปนคดีผูบริโภคคดีดําที่ ผบ 131/2552 
เพื่อทราบถึงการเกิดเหตุไฟไหมคร้ังรายแรงครั้งหนึ่งในประเทศไทยของอาคารสถานบริการที่
จําหนายเหลา ทําใหเห็นถึงจุดออนของกฎหมายบางประการ เชน กฎหมายควบคุมอาคารสถาน
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บริการ ไมไดกําหนดประเภทของอาคารสถานบริการในแตละประเภทวาควรมีมาตรการในการดแูล
ความปลอดภัยอยางไร ซ่ึงมีผูคนเขาไปชุมนุมอยูรวมกันเพื่อทํากิจกรรมตาง เชน อาคารสถาน
บริการตางๆที่สามารถรองรับคนอยูภายในสถานที่นั้นๆ ประมาณ 100 คน มีหลักเกณฑกําหนด
มาตรฐานความปลอดภัยไวอยางไรเพียงใดหรือกฎหมายไมไดกําหนดหลักเกณฑอาคารสถาน
บริการไวโดยเฉพาะแตอยางใด รวมถึงวัสดุอุปกรณในการตกแตงอาคารสถานที่เพียงกําหนดไว
เพียงคราวๆเทานั้น  
 ดานความรับผิดของผูประกอบกิจการยังไมมีกฎหมายกําหนดเรื่องความรับผิดของ 
ผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลาหรือนิติบุคคลผูประกอบกิจการสถานบริการที่
จําหนายเหลาไวเปนพิเศษแตอยางใด  ผูใชบริการสถานบริการหรือผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจึง
ตองดําเนินการฟองตอศาลเปนคดีแพง เมื่อไดพิจารณาถึงความรับผิดทางละเมิดผูประกอบกิจการ
สถานบริการหรือนิติบุคคลผูประกอบกิจการสถานบริการ นั้นตองเปนผูรับผิดตอความเสียหาย 
อันเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทอันเกิดขึ้นภายในอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา
ของตนเอง ซ่ึงในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรการเรียกรองคาเสียหายนั้นตองใช
เวลานาน คาใหจายสูงทั้งอาจไมไดรับความเปนธรรมไดอยางแทจริง 
 ดังที่ไดศึกษาและกลาวมาทั้งหมดทําใหเห็นถึงปญหากฎหมายของอาคารสถานบริการ 
ที่จําหนายเหลา ประกอบกับเหตุเพลิงไหมซานติกาผับ (Zantika Pub) บทเรียนที่มีคานี้ไมควรปลอย
ใหเปนเสมือนไฟไหมฟางแลวก็ลืมกันไปแตควรนําเหตุการณนั้นมาเปนเครื่องกระตุนเตือนความ
ผิดพลาดเพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางดานกฎหมาย มาตรการรองรับและการบังคับใช
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพเพื่อคุมครองประชาชนหรือผูบริโภคไดอยางแทจริง  
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษากฎหมายตางที่เกี่ยวของในเรื่องมาตรการความปลอดภัยอาคารสถาน
บริการที่จําหนายเหลา เห็นวาปญหาทางดานกฎหมายยังมีปญหาอยูหลายประการดังที่กลาวมาใน
บทสรุป ซ่ึงผูเขียนมีความเห็นควรทําการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของกฎหมายอาคารสถานบริการ 
รวมถึงขอเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา ดังตอไปนี้ 

 5.2.1 ปญหาเกี่ยวกับการตีความกฎหมายอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาตามพระราช 
บัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 (4) คือ สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่น
จําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูปแบบอยางหนึ่งอยางใด (ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือ
จัดใหมีการแสดงเตน เชน การเตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเครื่องดื่ม เห็นไดวา
การที่จะตรวจสอบวาสถานบริการใดเปนรานอาหารที่ยินยอมใหมีการเตน หรือ จัดใหมีการแสดง
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เตน เชน การเตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารเปนเรื่องยากในทางปฏิบัติหรือควบคุม
ตรวจสอบของเจาหนาที่ เพราะผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลา จะขออนุญาตเปด 
เปนเพียงรานอาหารเทานั้นเพื่อหลบเลี่ยงเจาหนาที่ในการตรวจสอบเพื่อไมใหเขาหลักเกณฑ 
การเปนสถานบริการที่จําหนายเหลา ผูเขียนจึงเห็นควรตองแกไขคํานิยามตามมาตรา 3 (4) ของ
พระราชบัญญัติสถานบริการเสียใหม ซ่ึงควรแกไขเปน “ สถานบริการที่มีลักษณะเปนรานเหลาหรือ
รานอาหารที่จําหนายเหลา ” เพื่อใหครอบคลุมชัดเจนในการขออนุญาตประกอบกิจการสถาน
บริการที่จําหนายเหลา งายตอการตรวจสอบของเจาหนาที่ไมเกิดปญหาในการตีความ  อีกทั้งปอง
การหลบเลี่ยงกฎหมาย ไมเปนการยุงยากตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพราะมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2445 ออกมา
รองรับการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ในการกําหนดพื้นที่ที่จะขออนุญาตเปนสถานบริการ
ไดเพียง 3 แหงในเขตกรุงเทพมหานคร คือบริเวณที่ 1 ยานพัฒนพงษ บริเวณที่ 2 ยานเพชรบุรี 
ตัดใหม และ บริเวณที่ 3 ยานรัชดาภิเษก เทานั้นอันเปนการสอดคลองกับกฎหมาย 

 5.2.2 ปญหาเกี่ยวกับความซ้ําซอนของหนวยงาน การขออนุญาตในการขอเปดดําเนินกิจการ
สถานบริการที่จําหนายเหลา หรือ การขออนุญาตในการตอเติมดัดแปลง การควบคุมตรวจสอบ
อาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาเพื่อความปลอดภัยลวนเปนอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐทั้งสิ้น 
การที่ใหเจาหนาที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐใชดุลพินิจในการอนุญาตหรือไมอนุญาต การตรวจสอบ
ความปลอดภัย กระจายไปในหลายหนวยงาน ยอมกอใหเกิดปญหาในการดําเนินการตามกฎหมาย
ทั้งเปนการสรางขั้นตอนมากเสียกวาจะเกิดประโยชนเห็นไดจากสภาพปจจุบันที่เกิดปญหาอยู จึง
เห็นควรกําหนดใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยชัดเจนเปนหนวยงานกลางเปนผูกําหนดขั้นตอน
การอนุญาต ในการขอเปดดําเนินกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลาหรือการขออนุญาตในการ 
ดัดแปลง ตอเติมหรือการควบคุมตรวจสอบอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลาได โดยเฉพาะจะทํา
ใหลดขั้นตอน ระยะเวลาการดําเนินการ กําลังเจาหนาที่ ความซ้ําซอนของหนวยงานและยังสามารถ
ปองกันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่รัฐไดอีกทางหนึ่งดวย 

 5.2.3 ปญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของโทษปรับตามนั้น ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดอัตราโทษปรับไวต่ําเกินไป
นอกจากจะไมสอดคลองกับทฤษฎีการลงโทษในแงของการขมขูยับยั้งไมใหมีการกระทําความผิด
แลว ยังไมสอดคลองกับวิวัฒนาการความรายแรงของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
เนื่องจากการกระทําความผิดที่ไดฝาฝนตอกฎหมายนั้นสงผลตอชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสินของ
ผูคนจํานวนมากนํามาสูความเศราโศกเสียใจของครอบครัว อีกทั้งการกระทําผิดนั้นยังสรางความ
เสียหายในเชิงเศรษฐกิจและการเงินซึ่งสูงจนไมอาจคํานวณขอบเขตหรือมูลคาได ดังนั้นหากรัฐ
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กําหนดอัตราโทษไวต่ําจะทําใหผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวตอกฎหมาย ผูเขียนจึงเห็นควรนํา
ระบบการลงโทษปรับแบบ Day Fine เปนการลงโทษปรับโดยการคิดคํานวณคาปรับจากความ
รายแรงของความผิด ประกอบกับฐานะของผูกระทําความผิดแตละบุคคล จึงเปนแนวทางการ
ลงโทษที่สอดคลองกับในทางทัณฑวิทยาที่จะมีผลในทางปองปราม (Deterrence) ตอผูกระทํา
ความผิดในทุกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ 
   ระบบการลงโทษปรับแบบ Day Fine มีหลักเกณฑที่พิจารณา 3 ประการ คือ 
   1)  รายไดตอวันของผูที่จะถูกปรับ (Day Income)  ศาลโดยความชวยเหลือของพนักงาน
อัยการจะพิจารณารายไดตอวันของจําเลยวาจําเลยในคดีนั้น ๆ มีรายไดวันละเทาใด  
   2)  ปริมาณวัน (Dmount of  Day) จํานวนวันที่ศาลเห็นสมควรจะปรับโดยพิจารณาจาก
ความรายแรงของความผิด หากความผิดที่กอมีความรายแรงปริมาณวันก็จะสูงขึ้น โดยปริมาณวันจะ
เปนตัวตั้งเพื่อนําไปคูณกับรายไดตอวันของจําเลย   
   3)  จํานวนคาปรับ (Amount of Fine) คือผลลัพธที่ไดจากการนําปริมาณวันไปคูณกับ
จํานวนรายไดตอวันของจําเลย อันจะเปนคาปรับในแตละคดีความผิด 
 การนําระบบการลงโทษปรับ Day-Fine ดังกลาว ยังสามารถนํามาใชกับผูกระทํา
ความผิดที่เปนนิติบุคคล ซ่ึงกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคในการลงโทษไดดีกวาระบบการ
ลงโทษปรับแบบเดิม เชน กรณีอาคารสถานบริการที่กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ในการสราง ตอเติมอาคารผิดแบบแปลนหรือไมไดรับอนุญาตซึ่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดโทษปรับไวไมวาจะเปนปรับไมเกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด 
การปรับเปนจํานวนเทาของโทษที่บัญญัติไวหรือการปรับเปนรายวันตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน ซ่ึง
อัตราคาปรับดังกลาวเปนอัตราคาปรับที่ต่ํามาก เมื่อเทียบกับผลประโยชนรายไดของสถานบริการที่
ไดรับ จึงเห็นไดวาในปจจุบันยังคงมีการฝาฝนโดยการยินยอมเสียคาปรับแทนการรื้อถอนอาคาร แต
หากนําระบบการลงโทษปรับแบบ Day Fine ซ่ึงกําหนดอัตราคาปรับจากความรายแรงของความผิด
ประกอบกับรายไดของผูกระทําความผิดมาใชลงโทษแกบุคคลนั้นยอมกอใหเกิดการบรรลุผลใน
การลงโทษ เพราะเปนการปรับตามรายไดของนิติบุคคลผูกระทําความผิดนั้นเอง 
 ดังนั้น ระบบการลงโทษปรับแบบ Day Fine เปนระบบการลงโทษปรับโดยพิจารณาถึง
รายไดของผูกระทําความผิดประกอบกับความรายแรงของความผิดที่ผูกระทําไดกอข้ึน ซ่ึงจะเห็นได
วาเปนการลงโทษปรับที่สรางเกณฑมาตรฐานที่จะกําหนดวัน และกําหนดจํานวนคาปรับใหเปน
เกณฑเดียวกัน และใกลเคียงกันเพื่อใชกับผูกระทําความผิดทุกคน โดยคํานึงถึงความแตกตางของแต
ละบุคคล หรือผูกระทําผิดแตละบุคคลเปนเกณฑสําคัญ จึงกลาวไดวาระบบการลงโทษปรับ (Day 
Fine) เปนระบบการลงโทษปรับที่มีความยุติธรรมทั้งตอสังคม และตอผูกระทําความผิดแตละคน 
และมีประสิทธิภาพมากกวาระบบการลงโทษปรับแบบอื่นๆ  
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 5.2.4  ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยอาคารสถานบริการ จากที่ไดศึกษากฎหมายอาคาร
สถานบริการที่จําหนายเหลาของไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศผูเขียนเห็นวาควรแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายดังตอไปนี้ 

  5.2.4.1 เสนอใหออกกฎกระทรวงเรื่องความปลอดภัยอาคารสถานบริการที่จําหนายเหลา
เพื่อใหเปนอาคารควบคุมพิเศษในเรื่องความปลอดภัย ในการกําหนดจํานวนผูคนตอพื้นที่ มาตรฐาน
ของวัสดุอุปกรณตกแตงภายในและภายนอก มาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ หลักเกณฑการ
ตรวจสอบอาคารสถานบริการเพราะเปนอาคารพิเศษแกการควบคุม เปนตนเพราะอาคารดังกลาว   
เพราะอาคารดังกลาวเปนสถานที่ที่มีผูคนอยูรวมกันภายในจํานวนมากและมีการดื่มกินสังสรรค 
โดยเฉพาะการดื่มเหลาหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ดังตอไปนี้ 
    สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
         1) กําหนดคํานิยามคําวา “จํานวนความจุคนภายในสถานบริการ” “โครงสราง
หลัก”  “ทางหนีไฟ” “ผนังทนไฟ” “พื้นที่ใหบริการ” “วัสดุทนไฟและวัสดุตองหาม” “ประเภทของ
สถานบริการสถานบริการ”   
                   2) กําหนดใหสถานบริการแบงออกเปนแตละประเภทตามที่มีอยูในปจจุบันและ
ขนาดพื้นที่ของสถานบริการบริการ โดยใหสถานตองมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
                3) กําหนดใหแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และ
รายการคํานวณประกอบการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารสถานบริการ
ตองเปนส่ิงพิมพ สําเนาภาพถายหรือเขียนดวยหมึก และตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 
    4) กําหนดใหแบบแปลนระบบไฟฟาประกอบการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใชอาคารสถานบริการตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด  
    5) กําหนดใหสถานบริการตองติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตําแหนงที่ติดตั้ง
อุปกรณดับเพลิง ทางหนีไฟ ทางเขา ทางออก ประตูทางออก และติดปายทางออกในตําแหนง 
ที่ชัดเจนชัดเจน และตองจัดมีแบบแปลนแผนผังอาคารสํารอง เพื่อเจาหนาที่จะไดสะดวกในการ
ระงับเหตุหรือชวยเหลือผูติดอยูภายในนั้น         
    6) กําหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการกอสราง ดัดแปลงอาคาร 
ตอเติม สถานบริการ เชน กําหนดใหกระจกที่ใชทําประตูตองเปนกระจกนิรภัย วัสดุตกแตงอาคาร
ตองเปนวัสดุทนไฟหรือเมื่อเกิดเพลิงไหมจะตองไมกอใหเกิดควันพิษ กาซคารบอนมอนอกไซด 
คารบอนไดออกไซด คลอรีน เปนตน 
      7) กําหนดใหสถานบริการหรืออาคารที่ตั้งสถานบริการตองมีระบบจายพลังงาน
ไฟฟา ระบบการจายพลังงานไฟฟาสํารอง เครื่องสูบน้ําดับเพลิงตามเงื่อนไขที่กําหนด 
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      8) กําหนดใหสถานบริการแตละประเภทตองมีระบบปองกันเพลิงไหมระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และการติดตั้งระบบ
ควบคุมการแพรกระจายของควัน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนด  
      9) กําหนดใหสถานบริการตองจัดใหมีจํานวนทางออก ประตูทางออกทางหนีไฟ 
บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ ซ่ึงกําหนดใหประตูทางหนีไฟจะตองเปนระบบผลักออกสูถนน
สาธารณะ และ กําหนดใหประตูทางเขาออก ใหมีความกวางตั้งแต 1-2 เมตร ขึ้นไป 
     10) ใหสถานบริการจัดใหมีปายบอกทางหนีไฟตามแนวทางเดินภายในสถาน
บริการจัดใหมีที่วางภายนอก โดยรอบสถานบริการและติดปายแสดงความจุคนในสถานบริการกรณี
มีพื้นที่บริการตั้งแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป และ มีปายบอกจํานวนความจุของคนในการเขาไป
ภายในอาคารสถานบริการโดยคํานวณพื้นที่ 1 คนตอ 1 ตรม.  
     11) กําหนดใหสถานบริการตองจัดใหมีระบบการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
หรือวิธีกล ตามหลักเกณฑที่กําหนดและกําหนดใหระบบทอลมของระบบปรับภาวะอากาศตองมี
ลักษณะตามที่กําหนด 
     12) ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือเจาของอาคารที่ใชตั้งสถานบริการจัดให
มีการประกันภัยบุคคลที่สาม ตามหลักเกณฑที่กําหนด  
     13) ใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือเจาของอาคารที่ใชตั้งสถานบริการตอง
จัดใหมีผูดูแลระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายของสถานบริการ ผูตรวจสอบตาม
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
และใหสถานบริการมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละ 1 คร้ังการฝกนั้นอยู
ภายใตคําแนะนําของหนวยงานความปลอดภัยที่เกี่ยวของของรัฐ 
  5.2.4.2 เสนอใหแกไข พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคา 
ที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ในมาตรา 4  “สินคา”  หมายความวา สังหาริมทรัพยทุกชนิดที่ผลิตหรือ
นําเขาเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรม และใหหมายความรวมถึงกระแสไฟฟา ยกเวนสินคา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   โดยเพิ่มเติมคําวา “การบริการ”  เขาไปดวยเพื่อท่ีจะทําใหการบริการ
ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวยซ่ึงจะเกิดประโยชนอยางมากสําหรับผูบริโภค 

     5.3.4.3 เสนอใหอํานาจคณะกรรมการผูบริโภคสามารถเขาตรวจสอบการบริการตางๆ
และมีอํานาจในการสั่งหามการบริการที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภค เพื่อปองกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้น กลาวคือหากคณะกรรมการผูบริโภคเห็นวาธุรกิจสถานบริการ หรือการใหบริการ 
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนหรือผูบริโภคสามารถสั่งระงับการใหบริการไดทันที  
การที่ใหอํานาจคณะกรรมการผูบริโภคในการควบคุมตรวจสอบการบริการนั้น เพราะถือวาเปน
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องคกรของภาคประชาชนโดยแทในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค โดยการตรวจสอบนั้นตอง
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย เชน มาตรฐานความปลอดภัย การมีการทําประกันภัยบุคคล 
ที่สาม วัสดุอุปกรณที่ไดมาตรฐานหรือไมเกาจนเกินไป การกอสราง ดัดแปลงตอเติม ระยะหางของ
ที่นั่ง ระบบไฟฉุกเฉิน ทางหนีไฟ  ทางออกฉุกเฉิน  เปนตน 

 5.2.5 การฟองรองดําเนินคดีฟองรองทางแพง กรณีเกิดความเสียหายผูใชบริการสถานบริการ 
ที่จําหนายเหลา สวนใหญเมื่อเกิดเหตุการณอันเปนอันตรายตอชีวิต รางกาย อนามัย ภายในอาคาร
สถานบริการนั้นผูที่ไดรับความเสียหายมักมีจํานวนมากและสถานภาพทางดานเศรษฐกิจการเงิน
แตกตางกันออกไป  ผูเขียนจึงเสนอแกไข พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 โดย
นําเอาการดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action) มาใชดวย  เนื่องจากการฟองรองคดีประหยัดคาใชจาย
ในการดําเนินคดี การหาพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดของผูประกอบธุรกิจสถานบริการ การ
สืบพยานหลักฐานเพียงคดีเดียวสามารถใชกับทุกกรณีที่เกิดความเสียหายโดยอาศัยขอเท็จจริง
เดียวกัน คําพิพากษาผูกพันคูความทุกคนในคดี และผูที่มาฟองรองภายหลังสามารถนําเอา
ขอเท็จจริงอยางเดียวกันทําใหผลคําพิพากษาในคดีกอนมีผลถึงผูใชบริการสถานบริการหรือ
ผูบริโภค ไดรับชดใชความเสียหายในลักษณะอยางเดียวกันดวย 
 ลักษณะการดําเนินคดีแบบกลุม คือ ประเภทหรือลักษณะของคดีในการดําเนินคดีแบบ
กลุมตองเปนลักษณะที่มีการเรียกรองในการกระทําการใด หรือ งดเวนการกระทําการใด หรือเปน
การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูที่กอใหเกิดความเสียหายในทางแพงทุกประเภทที่มีผลกระทบ
ตอสิทธิและประโยชนสาธารณะของประชาชน ลักษณะของการดําเนินคดีแบบกลุมจะตองเปนเปน
คดีที่บุคคลจํานวนมากเปนสมาชิกกลุม และ ตองเกี่ยวกับคดีละเมิด คดีผิดสัญญาและคดีที่มีอํานาจ
ในการเรียกรองคาเสียหาย หรือสิทธิอันพึงมีไดตามกฎหมาย ซ่ึงเมื่อครบตามหลักเกณฑตามที่
กําหนดขางตนโจทกซ่ึงเปนสมาชิกกลุมจึงจะมีสิทธิในการยื่นคํารองขอตอศาลพรอมกับคําฟองเพื่อ
เร่ิมคดีในการดําเนินคดีแบบกลุมได 
 การดําเนินคดีแบบกลุมหากศาลมีคําส่ังอนุญาตใหโจทกผูยื่นคําฟอง ซ่ึงเพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมในการดําเนินคดีแบบกลุม และดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1) การบอกกลาวคําส่ังอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมและการออกจากการเปนสมาชิก
ลุมซ่ึงกําหนดใหเปนหนาที่ของศาลในการบอกกลาวใหผูเปนสมาชิกกลุมทราบถึงคําสั่งอนุญาตให
ดําเนินคดีแบบกลุมของศาลโดยไมชักชา 
 2) การดําเนินกระบวนการพิจารณากอนสืบพยาน ซ่ึงหลังจากศาลมีคําสั่งอนุญาตให
ดําเนินกลุม และระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหสมาชิกกลุมผูที่ไดรับคําอนุญาตบอกกลาวอนุญาต
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ดําเนินคดีแบบกลุมไดลวงพนไป และจําเลยไดยื่นคําใหการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ภายใน 1 เดือน นับแตไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟองแลว การพิจารณาดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
     (1) การไกลเกลี่ย หรือ อนุญาโตตุลาการ ซ่ึงกอนจะมีการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาใดๆ ตองมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือการนําวิธีการอนุญาโตตุลาการมาใชเพื่อใหคดีเสร็จ 
เพื่อความพึงพอใจของทั้งสองฝาย โดยใหผูพิพากษาทําหนาที่เปนตัวกลางในการประนีประนอม
ยอมความกันของคูความ 
     (2) การเปดเผยพยานเอกสารและพยานวัตถุ ในการดําเนินเปนกลุม ไดมีการให
คูความทั้งสองที่ประสงคจะนําสืบพยานหลักฐานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนขออางของฝายตน จะตองนํา
ตนฉบับพยานหลักฐานตาง ๆ มาแสดงตอศาล โดยใหศาลและคูความอีกฝายไดตรวจสอบกอนใน
วันนัดพรอม 
     (3) การกําหนดแนวทางในการพิจารณาคดี การดําเนินคดีแบบกลุมเปนการ  
ดําเนินคดีเพื่อกลุมสมาชิกผูเสียหายจํานวนมากโดยกลุมสมาชิกที่มิไดเขามาเปนคูความในคดีดวย
กับโจทก ดังนั้น เพื่อดูแลสมาชิกกลุม กฎหมายจึงกําหนดใหศาลที่จะกําหนดใหศาลที่จะดําเนินคดี
แบบกลุมมีบทบาทในการดําเนินคดีในวันนัดพรอมซึ่งมีสองสวนที่สําคัญ คือ การกําหนดประเด็น
ขอพิพาทและการกําหนดรายละเอียดแหงวิธีการในการดําเนินกระบวนการพิจารณา 
 3) การถอนฟอง ประนีประนอมยอมความ และอนุญาโตตุลาการ การดําเนินคดีแบบ
กลุมเปนการดําเนินคดีที่กระทําโดยโจทกแตเพียงผูเดียวเพื่อสมาชิกกลุมทุกกลุมและมีผลผูกพันเพื่อ
สมาชิกทุกคน ดังนั้นโจทกแตเพียงผูเดียวไมสามารถที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาตางๆ ไดโดยตาม
อําเภอใจ แตจะตองดําเนินการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสมาชิกกลุมดวย โดยเฉพาะการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในทางจําหนายสิทธิที่จะทําใหการพิจารณาเสร็จสิ้นลง  ดังนั้นโจทก จะถอนคํา
ฟอง หรือ ตกลงประนีประนอมยอมความกัน หรือคูความจะตกลงเสนอขอพิพาทตอนุญาโตตุลา
การชี้ขาดจะกระทําไมได เวนแตศาลจะอนุญาต 
 4) การเขาแทนที่โจทก หากระหวางการพิจารณาคดีมีกรณีที่ทําใหการดําเนินกระบวน 
การพิจารณาสะดุดหยุดลง เนื่องจากมีคูความไมครบถวนตามกฎหมาย เชน กรณีโจทกถึงแกความ
ตาย หรือ ความสามารถถูกจํากัดลง หรือ โจทกไมใสใจดําเนินคดีละทิ้งคดี รวมทั้งกรณีโจทกไม
ประสงคจะดําเนินคดีกับจําเลยอีกตอไป กฎหมายกําหนดใหมีบุคคลอื่นเขาแทนโจทกได 
 5) คําพิพากษา ในกรณีที่ศาลอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุมนั้นมีผลผูกพันคูความซึ่ง
เปนผูดําเนินกระบวนการพิจารณาและสมาชิกกลุมแมจะไมไดมีสวนไดเสียในกระบวนพิจารณาเลย
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ก็ตาม ซ่ึงเปนการยกเวนหลักทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 145 ที่วาใหคํา
พิพากษาผูกพันเฉพาะคูความ1 

 5.2.6  ทั้งเห็นควรนําเอาหลักคาเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damage) เพื่อเปนการเพิ่ม
โทษ  กรณีที่ศาลใชดุลพินิจในการกําหนดคาเสียหายเพื่อการเพิ่มโทษในการพิจารณาคดีเพื่อลงโทษ
จําเลยใหหนักขึ้น โดยเฉพาะระหวางผูประกอบกิจการสถานบริการที่จําหนายเหลากับผูใชบริการ
หรือผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคมักถูกเอาเปรียบดานตางๆ อยูเสมอเชนฐานะและอํานาจในการตอรอง 
ที่ดอยกวา  เพื่อเปนการลงโทษใหหนักขึ้นและปองกันไมใหผูประกอบกิจการนั้นกระทําความผิด
อีกหรือมิใหผู ประกอบการอื่นกระทําตามอําเภอใจเพียงเพราะทุนที่สุงกวาเทานั้น  จึงเห็นสมควร
กําหนดคาเสียหายเพื่อการลงโทษไวโดยกําหนดเฉพาะกรณี ที่ปรากฏขอเท็จจริงวาผูประกอบการ
ไดปลอยปละละเลยในเรื่องมาตรการความปลอดภัยอันสงผลตอผูใชบริการสถานบริการหรือ
ผูบริโภค โดยประมาทเลินเลออยางรายแรง หรืออาจรูถึงวาอาจเกิดความเสียหายแตไมดําเนินการ
ใดๆ ตามสมควรเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 

 5.2.7 ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ปญหาดังกลาว เกิดจากเจาหนาที่
ซ่ึงเกี่ยวของกับกฎหมายควบคุมอาคารสถานบริการเปนเจาพนักงานฝายปกครองสวนทองถ่ิน 
ไดรับเงินเดือนจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร เงินเดือนนี้นับวาคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบ
กับภาระหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะตองอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนเมือง
หลวงมีผูกลาววากรุงเทพมหานครคือประเทศไทย เปนเมืองที่เต็มไปดวยการแขงขันประกอบอาชีพ 
และมีคาครองชีพสูงในขณะที่เงินเดือนเจาหนาที่ไดรับมานั้นคงที่ ดวยเหตุนี้จึงอาจเปนสาเหตุ 
ที่สําคัญ ทําใหเกิดการทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ สมควรอยางยิ่งที่ไดรับการแกไขตามแนวทาง
ดังตอไปนี้ 
 ประการแรก  สมควรที่จะกําหนดเงินเดือนของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับกฎหมายควบคุม
อาคาร ในอัตราที่ใกลเคียงกับการดําเนินงานธุรกิจของภาคเอกชนนอกจากนี้ ควรเพิ่มแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหนาที่ควรมีเงินเดือนประจําตําแหนง เบี้ยขยันและคาลวงเวลา แตหากไมสามารถปฏิบัติ
ดังกลาวได อยางนอยที่สุดก็ควรที่เพิ่มเงินเดือนใหเพิ่มขึ้นมากกวาที่เปนอยูขณะนี้ และใหสวัสดิการ
ตางๆ แกเจาหนาที่ เพื่อเปนการแบงเบาภาระของเจาหนาที่ เพื่อมิใหมีรายไดนอยกวารายจาย อันจะ
นําไปสูปญหาการรับสินบน และการทุจริตตอหนาที่ 
                                                 
 1  วิชัย อริยะพันทกะ และคณะ.  (2549).  รางรายงานศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณเร่ืองการดําเนินคดีแบบ

กลุม   ( Class Action) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  หนา 148-149. 
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 ประการที่สอง สรางจิตสํานึกขาราชการไทยในการครองตนและปฏิบัติหนาที่ตางๆ 
ตามแบบฉบับของขาราชการที่ดี นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เปนแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน การจัดอบรมสัมมนาใหความรูแกเจาหนาที่ เพื่อเสริมสราง
ความรูและเพื่อใหเจาหนาที่รูจักกันสรางสัมพันธภาพ อันนําไปสูบริการประชาชนที่ดีนอกจากนี้ 
ควรมีการพิจารณาความดีความชอบเปนพิเศษ ในกรณีที่เจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่อยางเขมแข็ง เพื่อ
เปนขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่ โดยเริ่มจากหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาทําตัวใหเปนตัวอยาง 
 ประการที่สาม ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาตองมีหนาที่ควบคุมดูแลและกํากับเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของกฎหมายควบคุมอาคาร ทั้งควรเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา ใหดําเนินตาม
นโยบายตามที่ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาไดวางกําหนดไดไว ตลอดจนการดําเนินการตางๆ ตอง
เปนไปตามขั้นตอนตางๆ ที่กฎหมายไดบัญญัติไวโดยชอบดวยกฎหมาย และสามารถใหคําอธิบาย
แกประชาชนที่มีความสงสัยไดอยางชัดแจง เพื่อที่ประชาชนเหลานี้จะไดโตแยงหรือคัดคาน อันเปน
การควบคุมการใชอํานาจหนาที่เจาหนาที่ไปในตัว ทั้งนี้เจาหนาที่ควรจะอยูสํานักงานพรอมที่จะให
อธิบายไดตลอดเวลาราชการเพื่อที่จะมุงคุมครองประโยชนและความปลอดภัยของประชาชนเปน
สําคัญ ในขณะที่เจาหนาที่ที่เกี่ยวของก็ไมสามารถใหแนะนําหรือใหความรูที่ถูกตองแกประชาชน
ทําใหผูประกอบกิจการสําคัญผิดคิดวาตนสามารถกระทําการตางๆ ได โดยไมจําตองขออนุญาตตอ
เจาหนาที่แตอยางใด 
 แนวทางแกไขดานภาคประชาชนประการแรก คือ ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไป
เขาใจถึงสาระสําคัญที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร และอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยช้ีใหประชาชนเห็นประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ก็เพื่อคุมครองประโยชนและความปลอดภัยของตนเองเปนสําคัญ ไมใชเพื่อ
ประโยชนแกผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะไม และใหคําอธิบายวาหากประชาชนฝาฝนกฎหมายจะตอง
ดําเนินคดีอยางไรบาง อาจจะเปนการประชาสัมพันธทางสื่อประเภทตางๆ เชน โทรทัศน เคเบิ้ลทีวี 
วิทยุกระจายเสียง ปายโฆษณา และแผนพับ เปนตน และจัดการฝกอบรมใหแกประชาชนในชุมชน
ตางๆ ใหมีความรูความเขาใจในกฎหมายดังกลาวอยางแทจริง โดยเฉพาะในระดับทองถ่ินจะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องไมขาดตอน และควรทําใหทั่วถึงบุคคลทุกระดับ อาจจะแจกจายเอกสาร
หรือแผนพับที่เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อเปนการกระตุนความรูสึกแกประชาชน วาทุกคน
ควรมีหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและควรปลูกฝงหรือสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน ใหเปนผู
ที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน ใหทราบความเขาใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เร่ิมจากครอบครัว โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
 แนวทางแกไขดานภาคประชาชนประการที่สองควรสรางความสัมพันธระหวาง
เจาหนาที่กับประชาชนในทองที่เพื่อใหเกิดความรวมมือกันและควรจัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการ 
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เพื่อความแตกฉานทางดานวิชาการ เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร อันอาจนําไปสูการปรับปรุง
แกไขกฎหมายควบคุมอาคาร ใหมีความเหมาะสมในการปฏิบัติตามและใหเหมาะสมกับสภาพความ
เปนไปของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งตองเปนการเอื้ออํานวย ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ 
ที่เกี่ยวของอีกดวย อาจจะมีการเชิญประชาชนและเจาหนาที่เขารวมการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูหาจุดสมดุลอันเหมาะสมทั้งสองฝาย  ในขณะที่ อีกฝายเปนผูปฏิบัติและอีกฝายเปน 
ผูตรวจสอบบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ดังนั้นการมีสวนรวมกันระหวางประชาชนและ
เจาหนาที่ของรัฐความผูกพันในลักษณะรวมกัน เชน ใหเจาหนาที่รัฐมีหนาที่ในการฝกอบรมในเรื่อง
ความปลอดภัยใหแกผูประกอบกิจการ  พนักงานสถานบริการในแตละเขต  ส่ิงเหลานี้จะทําใหเกิด
ความรูสึกที่ดีระหวางประชาชนกับเจาพนักงานทองถ่ิน ซ่ึงเปนเจาพนักงานฝายปกครองสวน
ทองถ่ิน ผลที่ไดรับก็คือกฎหมายเรื่องความปลอดภัยภายในอาคารสถานที่ตางๆ เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสมเจตนารมณของกฎหมาย 
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กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปน
 อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนที่ 86 ก 19 
 พฤษภาคม 2545. 

กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522.  
 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม 114 ตอนที่ 52 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2540. 
กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบ
 ความปลอดภยัของโรงมหรสพ และอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคาร
 เพื่อประกอบกจิการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550. ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม 124  
 ตอนที่ 35 ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 2550. 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย. 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองที่กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2545  ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  ตอนที่ 52 ก  4  มิถุนายน 2545.
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522. 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 . 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551. 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509. 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ - นามสกุล กษิดิศ  พรหมธนะ 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2546 

ประกาศนยีบตัรหลักสูตรวชิาวาความสํานักฝกอบรมวชิาวาความ 
แหงสภาทนายความ รุนที่ 27 พ.ศ. 2550 
 

ตําแหนงงานปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายกฎหมาย  บริษทัเกียรติพรพิทกัษทรัพย จํากดั 
 ทนายความ 
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