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ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์บรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 

ผู้จัดท า คณะกรรมการ................... ศูนยบ์รรณสารสนเทศ     ผู้อนุมัติ ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ 
วันที่ ..........................................        วันที่ ..........................................  
  

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

 น  าเสีย       
1 ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวด   ลอม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคมุการระบาย
น้ าทิ้ง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด 
2548 
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
http://infofile.pcd.go.th/

ข้อ 5  อาคารประเภท ข. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี ้
(6)  อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอดุมศึกษาของ
เอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทกุชั้น
ของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 
ตารางเมตร 
 
ข้อ 10  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้อง
เป็นไปตามข้อ 9 เว้นแต่ 
(1) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 

   กุมภาพันธ์ 
2537  ย้าย
มายังอาคาร
บรรณสารซึ่ง
เป็นอาคาร
เอกเทศ 6 ชั้น 
มีเนื้อทีใ่ช้สอย
ประมาณ 
8,600 ตาราง
เมตร 

แบบฟอร์ม 2.1 

http://infofile.pcd.go.th/law/3_41_water.pdf?CFID=2768824&CFTOKEN=95264978
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law/3_41_water.pdf?CFI
D=2768824&CFTOKEN=
95264978 
 

 
ข้อ 9  มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมี
ค่าดังต่อไปนี ้
(1) ความเป็นกรดและด่าง  (pH) ต้องมีค่าระหว่าง 5-9 
(2) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 
(4) ซัลไฟด์ (Sulifide) ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(5) สารที่ละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมคี่าไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(7) น้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 
(8) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไมเ่กิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
ข้อ 14 การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ าทิง้จากอาคาร ให้ใช้วิธีการ

 
อ้างอิงจาก 
http://lib.hcu
.ac.th/index.
php/about-
us/history  

http://infofile.pcd.go.th/law/3_41_water.pdf?CFID=2768824&CFTOKEN=95264978
http://infofile.pcd.go.th/law/3_41_water.pdf?CFID=2768824&CFTOKEN=95264978
http://infofile.pcd.go.th/law/3_41_water.pdf?CFID=2768824&CFTOKEN=95264978
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ดังต่อไปนี ้
 
(1) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างใหก้ระท าโดยใช้เครื่องวัดความ
เป็นกรดและด่างของน้ า (pH Meter) 
(2) การตรวจสอบค่าบีโอดีใหก้ระท าโดยวิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide 
Modification) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกันหรือ
วิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ 
(3) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระท าโดยวิธกีารกรองผ่านกระดาษ
กรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) 
(4) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ใหก้ระท าโดยใช้วธิีการไตเตรท (Titrate) 
(5) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทัง้หมดใหก้ระท าโดยใช้วธิีการระเหย
แห้งระหว่างอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส ถึงอณุหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 
ในเวลา 1 ชั่วโมง 
(6) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระท าโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ 
(Imhoff cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา 1 ชั่วโมง 
(7) การตรวจสอบค่าน้ ามันและไขมันให้กระท าโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวท า
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ละลาย แล้วแยกหาน้ าหนกัของน้ ามันและไขมัน 
(8) การตรวจสอบค่าทีเคเอ็นให้กระท าโดยใช้วิธีการเจลดาหล์ (Kjeldahl) 
 
ข้อ 15  การคิดค านวณพื้นทีใ่ช้สอย จ านวนอาคารและจ านวนห้องของ
อาคาร หรือกลุม่ของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการทีก่รมควบคุมมลพิษก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ข้อ 16 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ า ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ า 
ให้เป็นไปตามทีก่รมควบคุมมลพิษก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ข้อ 17 ประกาศนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

     

2 พรบ. ป้องกันและบรรเทา “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด
ในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์  โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช 
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สาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
http://app-

thca.krisdika.go.th/Natur

esig/CheckSig?whichLaw

=law2&folderName=%b

b46&lawPath=%bb46-

20-2550-a0001 

ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มี
ผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
ของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ 
และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น และผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
หมวด 2  การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มาตรา 25   ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้
จะถึง ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ท าลาย หรือ
เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแกก่าร
บ าบัดปัดป้องภยันตรายได้   ทั้งนี้ เฉพาะเท่าทีจ่ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไข
ความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น 
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีมีความจ าเป็นต้องด าเนนิการเพื่อ
ป้องกันภัยต่อสว่นรวมด้วยโดยอนุโลม 
ในกรณีที่การดดัแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรพัย์สนิ
จะมีผลท าให้เกิดสาธารณภัยขึน้ในเขตพื้นที่อืน่หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
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เพิ่มขึ้นแกเ่ขตพืน้ที่อื่น ผู้อ านวยการท้องถิ่นจะใช้อ านาจตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการจังหวัด 
มาตรา 26   เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่
ที่อยู่ใกล้เคียง กับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อท าการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือสถานที่ แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้นหรือเมื่อ
อยู่ภายใต้การ ควบคุมของผู้อ านวยการ ก็ให้กระท าได้แม้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต 
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ท าให้
เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ 
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานตาม
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ าเป็นแก่
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบ
บรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าว 
มาตรา 28 เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการที่ผู้ใด
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อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้า
พนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจาก
พื้นที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  
มาตรา 29  เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยู่
อาศัยหรือด าเนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ผู้
บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด 
ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการอ าเภอ จะประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือ
ด าเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกล่าวให้ก าหนดระยะเวลา
การห้ามและเขตพื้นที่ที่ห้ามตามที่จ าเป็นไว้ด้วย 
หมวด 6 บทก าหนดโทษ 
มาตรา 50 ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไมเ่กินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรบั หากไม่ปฏิบัตติามมาตรา 25 และ 26 
มาตรา 52 ต้องระวางโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือ



8 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

ทั้งจ าทั้งปรับ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 และ 29 

3 กฎกระทรวงก าหนด

มาตรฐานในการบริหาร

จัดการและด าเนินการด้าน

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานเกี่ยวกับการป้องกัน

และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 

๒๕๕๕ 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
http://www.shawpat.or.

th/phocadownload/und

ข้อ 1  ในกฎกระทรวงนี้ 
”อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน 
และสิ่งที่สร้างขึน้อย่างอื่นที่มีลกูจ้างท างานอยู่ 
”สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอยา่งเบา” หมาย ความว่า 
สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือมวีัตถุติดไฟไดใ้นปริมาณน้อย
หรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณนอ้ยที่เก็บไว้ใน ภาชนะปิดสนิทอย่างปลอดภัย 
”สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอยา่งปานกลาง” หมายความว่า 
สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ และมีปริมาณไม่มาก 
”สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอยา่งร้ายแรง” หมายความว่า 
สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่าย และมีปริมาณมาก 
 
”เพลิงประเภท เอ” หมายความว่า เพลิงที่เกดิจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ 
ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 
”เพลิงประเภท บี” หมายความว่า เพลิงที่เกดิจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได้ 
ก๊าซ และน้ ามันประเภทต่าง ๆ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

erACT2554/Standard_fir

e2556.pdf 

”เพลิงประเภท ซ”ี หมายความว่า เพลิงที่เกดิจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มี
กระแสไฟฟ้า 
 
หมวด 1   บททัว่ไป 
ข้อ 2  ให้นายจา้งจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบ
กิจการตามกฎกระทรวง นี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยา่งมี ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ข้อ 3  ในสถานประกอบกิจการทุกแหง่ ให้นายจ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
ข้อ 4  ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นอกจากต้อง
ปฏิบัติตามข้อ 3 แล้ว ให้นายจา้งจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การ
ดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ 
ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการ
พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

 
หมวด 2   ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 
ข้อ 8  ให้นายจา้งจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสอง
เส้นทางซึง่สามารถอพยพลูกจา้งทีท่ างานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่
ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที 
เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างท างานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกดี
ขวาง 
ประตูทีใ่ช้ในเสน้ทางหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น 
และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติด
อุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปดิได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือ
ประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผกู ล่ามโซ่ หรือท าให้เปิดออก
ไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างท างาน 
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรอืมีพื้นที่
ประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกจิการทุกชั้นโดยให้ปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี ้
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลงิไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้ง
เหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท างาน 
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้
ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถงึเพื่อการหนีไฟ 
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรือ
อยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยติดตั้งหา่งจากจุดที่ลกูจ้างท างานไม่เกินสามสิบเมตร 
(3) เสียงหรือสญัญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลงิไหม้ต้องมเีสียงหรือสัญญาณที่
แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใชใ้นสถานประกอบกิจการ 
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัด
ให้มีอุปกรณห์รอืมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรอืรหัส ที่สามารถแจ้ง
เหตุเพลงิไหม้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
(5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ
มาตรฐานอื่นทีอ่ธิบดีก าหนด 
ข้อ 10 ให้นายจา้งจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพยีงพอส าหรับเส้นทางหนีไฟในการ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

อพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า
สารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟและสาหรับใช้กับอุปกรณด์ับเพลิง
ขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกีย่วขอ้งได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ 
ข้อ 11 ให้นายจา้งจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟทีม่ีลักษณะ ดงัตอ่ไปนี้ 
(1) ขนาดของตวัหนังสือตอ้งสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟตอ้งมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนตลอดเวลา 
ทั้งนี้ ต้องไมใ่ช้สีหรือรูปร่างทีก่ลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ ที่ติด
ไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ท าให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 
 
หมวด 3 การดบัเพลิง 
ข้อ 12  ให้ นายจ้างจดัให้มรีะบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ใน
การดับเพลิงที่ สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกสว่นของอาคาร 
อย่างน้อยให้ประกอบด้วย 
(1) ในกรณทีี่ไม่มีท่อน้ าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

กิจการตัง้ อยู่หรือมีแต่ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ให้จัดเตรียมน้ าส ารองไว้ใช้ใน
การดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ าที่ ส ารองต่อพื้นทีอ่าคารตามที่
ก าหนดไว้ในตารางที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส าหรับกรณีที่นายจ้างมีอาคาร
หลายหลังตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาจจัดเตรียมน้ าส ารองไว้ในปริมาณทีใ่ช้
กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพยีง หลังเดียวก็ได้ 
(2) ระบบการสง่น้ า ที่เก็บกักน้ า เครื่องสูบน้ าดับเพลิง และการติดตั้ง จะต้อง
ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และ
ต้องมกีารป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ ยานพาหนะ หรือสิ่ง
อื่น 
(3) ข้อต่อท่อรับน้ าดับเพลิงเข้าอาคารและข้อต่อส่งน้ าภายในอาคารจะต้อง
เป็นระบบ เดียวกับทีใ่ช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่น หรือต้อง
มีอุปกรณ์ที่จะชว่ยสวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วยดับเพลงิของทาง ราชการ
ในท้องถิ่นนั้น และต้องอยูใ่นสภาพที่ใช้งานได้ดี ทั้งในการติดตัง้ต้องมีสิ่ง
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึน้จากยานพาหนะหรือ สิ่งอื่น 
(4) ข้อต่อสายสง่น้ าดับเพลงิและหัวฉีดดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเดียวกับทีใ่ช้
ใน หน่วยดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่นนัน้ ซึ่งสามารถตอ่เข้าดว้ยกันได้
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

หรือต้องมีอุปกรณ์ทีจ่ะช่วยสวมระหว่างข้อตอ่ หรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว 
(5) สายส่งน้ าดับเพลิงต้องมีความยาวหรอืต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะ
ควบคุมบริเวณที่เกดิเพลิงไหม้ได้ 
 
ข้อ 13 ให้นายจา้งจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลงิแบบเคล่ือนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด หรือตาม
มาตรฐานที่อธิบดีก าหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจดัให้มเีครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครือ่งหมายหรือ
สัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่ง
เมตรห้าสิบเซนติเมตร 
(3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลงิแบบเคล่ือนย้ายได้ทีอ่าจเกิดไอระเหยของสารพิษ 
เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลงิแบบเคล่ือนย้ายได้ตามจ านวน ความสามารถของ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

เครื่องดับเพลิงและการติดตั้งดงัต่อไปนี้ 
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทีใ่ช้ดับเพลิงประเภท เอ จ านวน 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ให้คานวณตามพื้นที่ของ
สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้าย
กฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของ
เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามทีก่ าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้าย
กฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งให้
พิจารณาจากวตัถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะท าให้เกิดเพลิง
ประเภท เอ หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิง
ประเภทนั้น 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตัง้ให้มี
ระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสามเมตร 
(ข) ใหต้ิดตัง้หรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน สามารถนามาใช้ได้ง่ายและรวดเรว็ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

(ค) ให้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นไดอ้ย่าง
ชัดเจนติดไว้ที่ตวัถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 
(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลงิให้อยูใ่นสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี โดยการตรวจสอบ 
 
ข้อ 15  ในสถานที่ซึ่งมีสภาพเสีย่งต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่าง
ปานกลาง นายจ้างต้องจัดให้มรีะบบน้ าดับเพลิงและอุปกรณป์ระกอบเพื่อใช้
ในการดับเพลงิตามข้อ 12 และเครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ตามขอ้ 13 
ส าหรับสถานทีซ่ึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา นายจ้างอาจจัดให้
มีเครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ตามขอ้ 13 อย่างเดียวก็ได ้
 
ข้อ 16  ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง ดังต่อไปนี้            (1) 
ติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตัง้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
(2) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง และ
สามารถน ามาใช้งานได้โดยสะดวกตลอดเวลา 
(3) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

งานได้ดี โดยในการตรวจสอบนัน้ต้องไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งหรือตาม
ระยะเวลาที่ผู้ผลิตก าหนด พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่
ท าการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไวท้ี่อุปกรณ์ดังกลา่ว และเก็บผลการตรวจสอบ
ไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบไดต้ลอดเวลา เว้นแต่เครื่อง
ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ให้ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 13 
(5) 
 
ข้อ 17  สถานทีซ่ึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรอือย่าง
ปานกลาง ให้นายจ้างจัดลูกจ้างเพื่อท าหน้าที่ดบัเพลิงประจ าอยู่ตลอดเวลาที่
มีการท างาน และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการ
ดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิงซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เช่น เสื้อ
คลุมดับเพลิง รองเท้า ถงุมือ หมวก หน้ากากปอ้งกันความร้อนหรือควันพิษ 
อย่างน้อยใหเ้พียงพอกับจ านวนผู้ท าหน้าที่ดับเพลิงนั้น 
 
หมวด 4 การปอ้งกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน  
ข้อ 18 ให้นายจ้างป้องกันอัคคภีัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

ร้อน ดังต่อไปนี ้ (1) กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกบัความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 
ข้อ 27  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้างใน
แต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดบัเพลิง
ขั้นต้น โดยให้ผูท้ี่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็น
ผู้ด าเนินการฝกึอบรม 
ข้อ 28 ให้นายจา้งจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกบัความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
ดังต่อไปนี ้
(2) ต้องจัดให้ผูท้ี่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกบัการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล 
และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉนิ 
ข้อ 29 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตาม
เส้นทางหนีไฟตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 
ข้อ 30 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

ไฟพร้อมกันอยา่งน้อยปีละหนึง่ครั้ง ทั้งนี้ ให้ลกูจ้างของนายจา้งทกุรายที่
ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกนัและในวันและเวลาเดียวกันท าการฝึกซ้อม
พร้อมกัน และก่อนการฝกึซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจา้งส่งแผนการ
ฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอยีดเกีย่วกับการ
ฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึง่อธิบดีมอบหมาย 
เพื่อให้ความเหน็ชอบ 
ในกรณีที่นายจา้งไม่สามารถด าเนินการฝกึซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ไดร้ับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกซ้อมใหน้ายจ้างจดัท ารายงานผลการ
ฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีก าหนด และยืน่ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซอ้ม 

4 กฎกระทรวงก าหนด

มาตรฐานในการบริหารและ

การจดัการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

กฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนีใ้หใ้ช้บังคบัแก่กิจการหรอืสถานประกอบกิจการ 

   [อ้างอิงจาก 
กฎกระทรวง * 
ไม่ได้ระบุ 
สถานบัน
การศึกษา จงึ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน เกี่ยวกบั ความร้อน 

แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 

2549 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
http://eit.or.th/law_doc

/safety_hot_2549.pdf  

ดังต่อไปนี ้
(๑) การท าเหมอืงแร่ เหมืองหนิ กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 
(๒) การท า ผลติ ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง เก็บรักษา ปรับปรงุ 
ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ท าให้เสีย หรือท าลายซึ่งวัตถุหรือ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้ก าเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลงังาน
อย่างอื่น 
(๓) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบ ารงุ ดัดแปลง หรอืรื้อถอนอาคาร 
สนาม บิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใตด้ิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ 
ทางน้ า ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ า โทรเลข โทรศัพท์ 
ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิง่ก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือ
วางรากฐานของการก่อสร้าง 
(๔) การขนสง่คนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และ
รวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินคา้ 
(๕) สถานีบริการหรอืจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 
(๖) โรงแรม 
(๗) ห้างสรรพสินค้า 

เป็นเพื่อทราบ] 
 
ผลการ
ตรวจสอบ
ความเข้มแสง
วันที่............ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

(๘) สถานพยาบาล 
(๙) สถาบันทางการเงิน 
(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
(๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกฬีา 
(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
(๑๓) ส านักงานที่ปฏิบัติงานสนบัสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) - (๑๒) 
(๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 

 
“งานเบา” หมาย ความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใชก้ าลังงานที่ท าให้
เกิดการเผาผลาญอาหารในร่าง กายไม่เกิน ๒๐๐ กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง เช่น 
งานเขียนหนังสอื งานพิมพด์ีด งานบันทึกข้อมูล งานเย็บจักร งานนั่ง
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก งานบงัคบัเครื่องจักรด้วย
เท้า การยืนคุมงาน หรืองานอื่นที่เทียบเคียงไดก้ับงานดังกล่าว 
หมวด 1 ความร้อน 
ข้อ 3 ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างท างานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 



22 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

(1) งานที่ลูกจ้างท าในลักษณะงานเบา ต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกิน
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 34 องศาเซลเซียส 
 
หมวด 2 แสงสว่าง 
ข้อ 5 นายจ้างตอ้งจัดให้สถานประกอบกิจการมคีวามเข้มของแสงสว่าง 
ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส าหรับ
บริเวณพื้นทีท่ั่วไปภายในสถานประกอบกิจการ เช่น ทางเดิน ห้องน้ า 
ห้องพกั 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

 
 
 (3) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส าหรับ



24 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

บริเวณที่ลูกจ้างต้องท างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่
กับทีใ่นการท างาน 

 
 
(4) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานเทียบเคียงทีก่ าหนดไว้ในตารางที่ 4 ท้ายกฎกระทรวง
นี้ส าหรับบริเวณที่ลูกจ้างต้องท างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้
สายตาอยู่กับที่ในการท างาน ในกรณทีี่ความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้
ลูกจ้างท างานมไิด้ก าหนดมาตรฐานไว้ในตารางที่ 3 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

 
 
หมวด 3  เสียง 

ข้อ 8 นายจ้างต้องควบคมุระดบัเสียงท่ีลกูจ้างได้รับเฉล่ียตลอดเวลาการท างาน

ในแตล่ะวนั (Time Weighted Average-TWA) มิให้เกินมาตรฐานท่ีก าหนด



26 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

ไว้ในตารางที่ 6 ท้ายกฎกระทรวงนี ้หลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจวดัระดบัเสียง 

และการค านวณการได้รับเสียง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 

 สิ่งปฏิกูล      
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

5 พระราชบัญัญตสิาธารณสุข 

พ.ศ.2535 

หมวด 5 เหตรุ าคาญ มาตรา 25(4) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น, 
แสง, รังสี, เสียง,ความร้อน, สิ่งมีพิษ,ความสั่นสะเทือน,ฝุ่น,ละออง, เขม่า,เถ้า  
ให้ถือเป็นเหตุร าคาญ 

   [การด าเนินงาน
ศูนย์บรรณสาร
ฯ ไม่ได้เป็น 
เหตุร าคาญ จึง
เป็นเพื่อทราบ] 

6 พระราชบัญัญตกิาร

สาธารณสุข (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วน
ท้องถิ่นใดให้เปน็อ านาจส่วนราชการส่วนท้องถิน่นั้น 
- ก าหนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน โดยปรับสูงสุด  ไม่เกินหนึ่งแสนบาท จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

   [การด าเนินงาน
ศูนย์บรรณสาร
ฯ ไม่ได้เป็น 
ราชการส่วน
ท้องถิ่น จงึเป็น
เพื่อทราบ] 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

7 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง การเก็บ ขน และก า 

จัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท า ให้มขีึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอยในที่
หรือทางสาธารณะ นอกจากที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไวใ้ห้ 
ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับ
สิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยภายในอาคารหรือสถานทีน่ั้นอย่างเพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 
ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิง้ หรือท า ให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอก
ที่รองรับสิง่ปฏิกูลหรือ มูลฝอยที่เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรอืสถานที่
ใดๆ จัดให้มีขึ้น เว้นแต่เป็นการกระท า ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในอ า 
นาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ห้ามมิให้ผู้ใดขุดส่ิงปฏิกูลหรือมลูฝอย หรือน า ส่ิงปฏิกูลหรือมลูฝอยไปฝังหรือ
ถมในที่ดินใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยตามที่กรุงเทพมหานครก า หนด ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข 

   [การด าเนินงาน
ศูนย์บรรณสาร 
ไม่ได้อยู่ในเขต 
กรงุเทพมหาน
คร จงึเป็นเพื่อ
ทราบ] 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

 

 

ข้อบังคับกรงุเทพมหานคร 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ

จัดการมูลฝอย และส่ิงปฎิ

กูลของอาคารสถานที่ และ

สถานบริการการสาธารณสุข 

พ.ศ.2545 

 

หมวด 2 การจัดการมูลฝอยของอาคารหรือสถานทีใ่ดๆ ที่ไม่ใช่สถานบรกิาร

สาธารณสุข 

ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องจัดให้มภีาชนะรองรับ

มูลฝอยที่ท าจากวัสดุมั่นคง แข็งแรง มีรูปทรงที่ท าความสะอาดได้ง่าย มีฝา

ปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ไม่ให้คุ้ยเขี่ย รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ

เกินควร 

ข้อ 8 ต้องจัดใหม้ีภาชนะรองรับจ านวนเพียงพอที่จะใส่มูลฝอยได้โดยไม่ล้น

ออกนอกภาชนะ 

ข้อ 10 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจดัให้มทีี่พกัรวมมูลฝอยได้ในปริมาณ 3 

วัน และที่พักมลูฝอยต้องมีลักษณะตามที่ก าหนด 

ทั้งนี้ ต้องจดัการใส่มูลฝอยในถุงพลาสติก หรือถุงที่ กทม. ก าหนด ให้มกีาร

แยกมูลฝอย ต้องด าเนินการแยกมูลฝอยที่อยู่ในสภาพที่จะขนได้โดยสะดวก 

   [การด าเนินงาน
ศูนย์บรรณสาร 
ไม่ได้อยู่ในเขต 
กรุงเทพมหาน
คร จึงเป็นเพื่อ
ทราบ] 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

8 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับ

ที่ 33 (พ.ศ.2535) ( หมวด 

5 ระบบก าจัดขยะมูลฝอย) 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพ่ิเศษ ต้องจัดให้มีที่พกัรวมมูลฝอยที่มี

ลักษณะดงัต่อไปนี้ 

- ต้องมขีนาดความจุไม่น้อยกวา่ 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละ

วัน 

- ผนังต้องท าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 

- พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ าซึม 

- ต้องมกีารป้องกันกลิ่นและน้ าฝน 

- ต้องมกีารระบายน้ าเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- ต้องมกีารระบายอากาศและป้องกันน้ าซึม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

9 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บ

และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ตามกฎหมายว่าด้วย การ

สาธารณสุข พ.ศ.2546 

- การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฎิกูล หรอืมูลฝอยจาก

สถานประกอบการ 

 

 

   [การด าเนินงาน
ศูนย์บรรณสาร 
ไม่ได้อยู่ในเขต 
กรุงเทพมหาน
คร จึงเป็นเพื่อ
ทราบ] 

10 กฎกระทรวง วา่ด้วย อัตรา 

ค่าธรรมเนยีมการให้บริการ

เก็บ ขน และอตัรา

ค่าธรรมเนยีมอื่นๆ 

พ.ศ.2545 

- การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฎิกูล หรอืมูลฝอยจาก

สถานประกอบการ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

11 ประกาศกระทรวงสาธารณะ

สุข เรื่อง ก าหนดลักษณะ

ของบริเวณที่พักภาชนะ

บรรจุมูลฝอยตดิเชื่อ 

*ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมือ่พ้นก าหนด 90 วัน ประกาศในราชกิจจาฯ 

ก าหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อดังนี้ 

ข้อ 1 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและอุปกรณ์ 

ดังนี ้

(1) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจดุที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่อับ

ชื้น สะดวกส าหรับการขนมูลฝอยตืดเชื่อไปก าจัด และต้องไมต่ั้งอยู่ในบริเวณ

ที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษา 

(2) มีภาชนะส าหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่

ก าหนด 

ก) ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื้นผิวต้องมีลกัษณะเรยีบ ท า

ความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตวแ์มลงพาหะน า

   [การด าเนินงาน
ศูนย์บรรณสาร
ฯ ไม่ได้มี การ
พั ก ภ า ช น ะ
บรรจุมู ลฝอย
ติดเชื้อ จึงเป็น
เพื่อทราบ] 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

โรค และให้มีการฆ่าเชื้อก่อนน าไปใช้ 

ข) ต้องมขีนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็กกักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อได้

อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน ต้องให้อยูท่ี่อุณหภูมิไม่เกิน 10 

องศาเซลเซียล 

ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสีที่มองเห็นได้

ชัดเจนคู่กับตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตรา

สัญลักษณ์ส าหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546 (c362) 

ก าหนด 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 

12 ประกาศกระทรงสาธารณสขุ 

เรื่อง ตราหรือสญัลักษณ์

ส าหรับพิมพ์บนภาชนะ

บรรจุมูลฝอยตดิเชื่อ 

พ.ศ.2546 

ก าหนดตราหรือสัญลักษณท์ี่ตอ้งพิมพ์ลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ให้มี

ลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วง สีด า ซ้อนทับบนวงกลมสีด า โดยสัญลักษณ์

ต้องรัศมีไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 

   [การด าเนินงาน
ศูนย์บรรณสาร 
ไม่ได้มี การพัก
ภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ 
จึ ง เ ป็ น เ พื่ อ
ทราบ] 

 อากาศ      

13 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ความปลอดภัยในการ

ท า งานเกี่ยวกับภาวะ

แวดล้อม 

(สารเคมี) 

ข้อ 5 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท า งานในที่ที่มีปริมาณฝุ่นแร่ในบรรยากาศ
ของการท า งานตลอดระยะเวลาการท างานปกติโดยเฉลี่ยเกินกว่าที่ก า หนด
ไว้ในตารางหมายเลข 4 ท้ายประกาศนี้ 
- ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้  
 (Respirable dust)  ไม่เกิน 5 mg/M3 
- ฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

 พลังงาน      

14 14.1 พระราชบญัญัต ิการ
ส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน 
2535 

หมวด 1 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายใน
อาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดง
คุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    

 14.2 พระราชบญัญัต ิการ
ส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน 

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้
วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ มี
อ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ 
(2) ก าหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้
พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
อย่างใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
(3) ก าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพ
และมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่า
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 14.3 ประกาศกระทรวง
พลังงาน เรื่องการก าหนดค่า
สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ า 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
การ ประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียดแนบท้าย 
ได้แก่ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

ค่าประสิทธิภาพการให้ความ
เย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าตอ่
ตันความเย็นของระบบปรับ
อากาศที่ติดตั้งใช้งานใน
อาคาร พ.ศ.๒๕๕๒ 

(1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
(2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 
(ก)เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศ 
(ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
(3) เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดกลืน 
 

 14.4 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อน ของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียด
แนบท้าย ได้แก่ 
(1) ตู้เย็น 
(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
(4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 
(5) บัลลาสต์เหล็กนิรภัย 
(6) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 
(7) พัดลมไฟฟ้า 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

(8) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
(9) โคมไฟฟ้า 
(11) เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(11) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
(12) กระจก 
(13) ฉนวนใยแก้ว 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 

 14.5 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียด
แนบท้าย ได้แก่ โคมไฟชนิดส่องลง (Down Light) 

   [การด าเนินงาน
ศูนย์บรรณสาร 
ไม่ ใ ช้  โคมไฟ
ชนิดส่องลง เรา
ใช้หลอด LED 
ติ ด เ พ ด า น 
ทั้งหมด จึงเป็น
เพื่อทราบ] 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

 

 14.6 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียด
แนบท้าย ได้แก่  เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง กระติกน้ าร้อนไฟฟ้าประสิทธิภาพ
สูงมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง 

    

 14.7 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากตู้เย็น เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากเครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

 14.8 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียด
แนบท้าย ได้แก่ 
หม้อไอน้ า 
เครื่องท าน้ าร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน 
ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอรื 5-เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-พัดลม 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-หลอดผอมเบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-บัลลาสต์ทรอนิกส์เบอร์ 5 

    

 14.9 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

อนุรักษ์พลังงานก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 

ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5 

 14.10 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบตัิ 
หลักเกณฑ์วิธีการ เงือ่นไข 
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 7 
)พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – บัลลาสต์นิรภัย 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

 14.11 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานเรื่อง 
ก าหนดคุณสมบตัิ 
หลักเกณฑ์วิธีการ เงือ่นไข 
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 8 
)พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 
โคมไฟชนิดตะแกรง 
เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

    

 14.12 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบตัิ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 
เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

 14.13 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบตัิ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่นไข 
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 
10)พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – โคมไฟฟ้า 
รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก 
รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
สูง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

 

 14.14 6ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบตัิ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่นไข 
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จาก
กรมสรรพากร 
1. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
(CFL) 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์
โลก" ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์ 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์
โลก" ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ฉนวนใย
แก้ว กระจก เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

    

 14.15 ประกาศอธิบดีกรม หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ     
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบตัิ 
หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข 
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ 
เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 

ประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จาก
กรมสรรพากร 
1. เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับพัดลมไฟฟ้า 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
(CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5) 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ Standby Power 1 Watt 
8.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 



46 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า 
11. เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 14.16 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบตัิ 
หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข 
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จาก
กรมสรรพากร 
1. พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับพัดลมไฟฟ้า 
3.1 พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น 
3.2 พัดลมไฟฟ้าชนิดส่ายรอบตัว 
3.3 พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

(CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ Standby Power 1 Watt 
7.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า 
10. เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
 

15 พระราชบัญญัตคิุ้มครอง
สุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
พ.ศ.2535 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการยอมรับทาง
การแพทย์ว่า ควันบุหรี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบและไม่สูบบุหรี่บุหรี่ที่
อยู่ใกล้เคียงหลายประการ เช่น อาจท าให้เกิดมะเร็งปอดและอวัยวะอื่น โรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ อีทั้งควันบุหรี่ยังท าให้โรคบางโรค เช่น โรคหอบหืดหรือ
โรคภูมิแพ้มีอาการก าเริบขึ้น นอกจากนั้นยังพิสูจน์ได้ว่า การที่ผู้ไม่สูบบุหรี่
ต้องสูดควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบเข้าไปก็ยังเป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้นั้น
เช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สูบบุหรี่เอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูดควัน
บุหรี่นั้นเป็นเด็ก สมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มิให้ต้องรับ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

ควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือจัดเขต
ให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือโดยวิธีอื่นๆ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

16 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับที9่)พ.ศ.
2540 เรื่อง สภาพและ
ลักษณะของเขตสูบบุหรี ่

ยกเลิกประกาศฯ ฉ.5(2535) 
-โดยต้องเป็นบริเวณที่มีระบบปรับอากาศต้องมีการระบายอากาศถ่ายเท
หมุนเวียนระหว่างาภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 50 
ลบ.ฟุต/นาที/คน 
-การก าหนดภาพเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะดังนี้ 
1) ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน ที่อยู่
บริเวณข้างเคียง 
2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ
บุหรี่ 
3) ไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น 

   [การด าเนินงาน
ศูนย์บรรณสาร
ฯ ไม่มี เขตสูบ
บุหรี่ จึงเป็น
เพื่อทราบ] 

17 ปะกาศกระทรวงสาธารณสขุ
(ฉบับที1่0)พ.ศ. 2545
ก าหนดชื่อหรือประเภทของ
สถานที่สาธารณะทีให้มีการ

-ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉ.7(2540)เรื่องเดียว 
_ถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่13)พ.ศ.2546 เรื่อง
เดียวกัน (C212) 
-ก าหนดให้สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครอง

   [การด าเนินงาน
ศูนย์บรรณสาร 
ไม่ใช่ ราชการ
หรือ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี ่

สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยขณะท าการ ให้หรือ ใช้บริการเป็นเขตปลอด
บุหรี่ เว้นแต่ 
1) บริเวณห้องพักส่วนตัว หรือห้องท างานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่
นั้น 
2) บริเวณที่จัดไว้ให้เป็น เขตสูบบุหรี่ เป็นเฉพาะใช้บังคับเมื่อพเช้นก าหนด 
90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ(ประกาศเมื่อ่ 9 สิงหาคม 
2545) 

รัฐวิสาหกิจ จึง
เป็นเพื่อทราบ] 

18 ประกาศกระทรวงสาธารณะ
สุข(ฉบับที1่9)พ.ศ.2553
เรื่องก าหนดชื่อหรือประเภท
ของสถานที่สาธารณะทีใ่ห้มี
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่และก าหนดส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
สถานที่สาธารณะดังกล่าว
เป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขต

บังคับใช้ พ้น 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาฯ(28 พ.ค. 53)  
***ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องก าหนดชื่อเรื่องประเภทของ
สถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือ
เขตปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.2536ฉบับที่ 
17 พ.ศ.2549(นค.-law-c477)* 
 
และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องก าหนดชื่อหรือประเภทของสถานที
สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และก าหนดส่วนหนึ่ง
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

ปลอดบุหรี่ ตามประราช
บัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่
สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

ส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือ ฉบับที่ 
18 พ.ศ.2550 (นค.-law-c659)*** 
-ก าหนดให้ชื่อสถานที่ต่อไปนี้เป็น เขตปลอดบุหรี่ 
1. สถานบริการสาธารณะสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
-สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
2.สถานศึกษา 
-สถานฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. สถนที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
-สถานที่ออกก าลังกาย 
-สถานที่ออกก าลังกาย 
    -สถานที่ออก าลังกาย ซ้อมกีฬา เล่นกีฬา 
สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
-สระว่ายน้ า  
-ร้านค้า 
-สถานที่จัดลี้ยงทั้งหมด 
-สถานที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

อากาศ 
-สถานที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับ
อากาศ เฉพาะบริเวณที่ให้มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม 
-สถนที่จ าหน่าย แสดง จัดนิทรรศการสินค้า/บริการ 
-สถานบริการทั่วไป 
-สถานที่ให้บริการน้ ามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร สิ่ง
ปลูกสร้าง 
-อาคาร สถานที่ที่ใช้จัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ 
-สถานที่ท างาน 
-สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐเฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร สิ่ง
ปลูกสร้าง 
-สถานที่ท างานเอกชน เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
-ธนาคาร สถาบันการเงิน 
-โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า เฉพาะส่วนที่เป็น
อาคาร สิ่งปลกูสร้าง 
-สถานที่สาธารณะทั่วไป 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

-ห้องสมุด 
-สุขา 
-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ บริเวณที่ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 
-ลิฟท์โดยสาร 
-สวนสาธารณะ 

  4.ยานพาหนะสถานีขนส่งสาธารณะ 
-ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่มีก็ตาม 
-ยานพาหนะโดยสาร ที่ใช้ลักษณะส่วนกลางของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ เอกชน 
-ก าหนดให้สถานที่ต่อไปนี้ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ สามารถจัดให้มี เขตบุหรี่ ได้
ในสถานที่ฯดังนี้ 
1.สถานที่ใบริการน้ ามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิง**นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่
เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
2. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ**นอกเหนือจากพื้นที่
ส่วนเป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง** 
-ก าหนดให้สถานที่สาธารณะที่ไม่ได้ก าหนดขอบเขตชัดเจนให้ถือว่าขอบเขต

    



53 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

ของสถานที่นั้น ก าหนดตามการสูบบุหรี่นั้นรบกวนผู้อื่นหรือไม่เป็นหลัก 
-รวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม 

19 ประกาศกระทรวงสาธารณะ
สุขเรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการแสดง
เครื่องหมายของขอบเขตสูบ
บุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ 
พ.ศ.2551 

*ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข(ฉบับที่ 15)พ.ศ.2548 ลงวันที่30 
ธันวาคม2548 เรื่อง ก าหนดเครื่องหมายของเขตผู้สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ 
**ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
ข้อ 2 เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนด 
กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ออกบทบัญญัติ เกี่ยวกับการ
ก าหนดเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งต้อง
แสดงเครื่องหมายไว้ภายในยานพาหนะเป็นการเฉพาะ ให้ผู้ด าเนินการได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

    

20 ประกาศกระทรวงสาธารณะ
สุขพ.ศ. 2550เรื่อง สภาพ
และลักษณะของเขตปลอด
บุหรี่ตามพระราชบัญญัติ

*ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใน
ราชกิจจาฯ(30 พ.ค.50) 
1.ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขประกาศ 
2.ไม่มีการสูบบุหรี่ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535 

3. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสูบบุหรี่ 

21 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง 
ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิ
โอเนลลาในหอผึ่งเย็นขอ
อาคารในประเทศไทย 

**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ)** 
-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในและ
นอกอาคาร 
-โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease)โรคติดเชื้อจากแบทีเรียในจีนัส
ลีจิโอเนลาอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจส่วนล่าง  
-กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือก าลังอยู่ระหว่าง
การรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสาหรือสูบบุหรี่จัด และผู้ที่ได้รับการรักษาโรค
บางชนิด 
-สาเหตุโรคการหายใจเอาละอองน้ าที่ปนเปื้อนเชื้อลีจอโอเนลลา ซึ่ง
เจริญเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ไม่มีการดูแลบ ารุงรกัษาอย่างถูกต้องถูกต้องเข้า
สู่ร่างกาย 
-ข้อ4 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ด าเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

ติดตั้ง หอผึ่งเย็น 
 - มีหน้าที่ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนหรือโครงการควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมีองค์ประกอบดัง
รายละเอียดในฉบับกฎหมาย 
 2. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม และบ ารุงรักษาหอ
ผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมและบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็น
ด้านการป้องกันและควบคุมเชื้อฯที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคฯก าหนด 
 3.จัดให้มีผู้ควบคุมและบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม วุฒิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล อนามัย
สิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณะสุขศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่มี
ประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข 
 -ต้องจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามแบบท้ายประกาศนี้ 
 -ต้องจัดให้มีคู่มือแนะน าไว้ประจ าระบบปรับอากาศทุกระบบ รายละเอียดดู
ได้จากฉบับกฎหมาย 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

 -ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี้ ก าหนดการปฏิบัตินี้ 
ส าหรับข้อปฏิบัตินี้ ก าหนดการปฏิบัติอื่นๆดังนี้ 
-หอผึ่งเย็น 
 1. การออกแบบและก่อสร้าง 
 2. สถานที่ติดตั้งหอผึ่งเย็น 
 3. น้ าที่เติมชดเชยต้องเป็นน้ าจากแหล่งน้ าเดียวกับที่ใช้ในหอพึ่งเย็น 
 4. การระบายน้ าทิ้ง 
 5. การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้งาน ระบบปรับสภาวะอากาศ 
-การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง 
 1. การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ 
  - จัดหาคู่มือการบ ารุงรักษาประจ าระบบ 
  - ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอน 
ทุกเครื่องด้วยสายตา  1สัปดาห์/ครั้ง 

- จัดท าและด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษา 
 2. การท าความสะอาด การท าลายเชื้อ 
 3. การบ าบัดน้ า ในระบบฯ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ 
ทราบ 

 4. การใช้สารชีวภาพ 
 5. การบันทึกข้อมูล 
   -สมุดบันทึกต้องเก็บ >=2ปี 
 6. แผนการด าเนินการเมื่อโรคฯระบาด 
 7. การเก็บตัวอย่างน้ า และการตรวจสอบทางจุลชีวฯ 
 8. การแก้ไขการปนเปื้อนเชื้อฯ 

 
 
 


