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ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
ผู้จัดท า...นางสาวมาลี ใจต้ัง...............        ผู้อนุมัติ....นายอุกฤษฏ์..มนจูันทรัถ.. 
วันที่......13..พฤษภาคม .2562....................        วันที่.........22..พฤษภาคม .2562.........  

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
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คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

1 น ้ำเสีย       
1.1 ประกำศกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคมุกำร
ระบำยน ้ำทิ้ง จำกอำคำรบำงประเภท
และบำงขนำด 2548 

ข้อ 6 อำคำรประเภท ค. หมำยควำมถึง อำคำรดังต่อไปนี ้
(5) อำคำรที่ท ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
ระหว่ำงประเทศ หรือของเอกชนท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยรวมกันทุกช้ัน
ของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ 5,000 ตำรำงเมตร แต่
ไมถึง 10,000 ตำรำงเมตร 

1) pH อยู่ระหว่ำง 5-9 
2) บีโอดี ต้องมีค่ำไม่เกิน 40 มิลลิกรมัต่อลิตร                                     
3) สำรแขวนลอย ต้องมีค่ำไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร  
4) ซัลไฟด์ ต้องมีค่ำไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร                     
5) ค่ำทีเคเอ็น ต้องมีค่ำไม่เกิน 40 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
6) สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

ต้องมีค่ำเพิ่มขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน ้ำใช้
ตำมปกตไิม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

7) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่ำไม่เกิน 
0.5 มิลลิลติรต่อลิตร 

 

✓  ด ำเนินกำรขอควำมอนุเครำะห์คณะ
วิทยำศำสตร์ ศรีรำชำด ำเนินกำร แต่
ไม่ได้รับผลกำรวิเครำะห์ 
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8) น ้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่ำ
ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลติร 

2 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย      
2.1 พรบ. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ

ภัย พ.ศ. 2550 
หมวด 2 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
หมวด 3 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขต
กรุงเทพมหำนคร 
มำตรำ 25 ในกรณีที่เกดิสำธำรณภัยและภยันตรำยจำกสำ
ธำรณภัยนั้นใกล้จะถึง ผอ.มีอ ำนำจสั่งให้ 
เจ้ำพนักงำนดัดแปลง ท ำลำย หรอืเคลื่อนย้ำยสิ่งก่อสร้ำง วัสดุ 
หรือทรัพย์สินของบุคคลใดท่ีเป็นอปุสรรคแก่กำรบ ำบดัปัด
ป้องกันภยันตรำยได ้
มำตรำ 26 เจ้ำพนักงำนสำมำรถเข้ำไปในอำคำรหรือสถำนท่ีที่
อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีที่เกิดสำธำรณภัย 
เพื่อท ำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้เมื่อไดร้ับ
อนุญำตจำกเจ้ำของหรือผูค้รอบครอง อำคำรหรือสถำนท่ี 
หำกไม่มเีจ้ำของหรือผู้ครอบครองกระท ำได้หำกอยู่ภำยใต้กำร
ควบคมุ  ของ ผอ. 
มำตรำ 28 เจ้ำพนักงำนสำมำรถสัง่อพยบผู้อยู่อำศัยในพ้ืนท่ี
อันตรำยหรือกีดขวำงกำรปฏบิัติงำนได ้

  ✓  
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มำตรำ 29 เมื่อเกดิหรือใกลเ้กิดสำธำรณภัยบรเิวณใด ผอ. จะ
ประกำศห้ำมเข้ำไปอยู่อำศยัหรือด ำเนิน  กิจกำรใดๆ โดย
ก ำหนดระยะเวลำกำรห้ำมไว้ด้วย 
หมวด 6 บทก ำหนดโทษ 
มำตรำ 50 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 25 
และ 26 
มำตรำ 52 ต้องระวำงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน
สองพันบำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ หำกไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ 28 
และ 29 

2.2 กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำร
บริหำรจดักำรและด ำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกีย่วกับ
กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 
2555 

หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 2 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคภีัยใน
สถำนประกอบกิจกำรตำมกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบ
ป้องกันและระงับอัคคภีัยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและปลอดภัย 
ข้อ 3 ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำงจัดทำป้ำย
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และปิด
ประกำศให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถำนประกอบกิจกำรที่มลีูกจ้ำงตั้งแตส่ิบคนขึ้นไป 
นอกจำกต้องปฏิบัติตำมข้อ 3 แล้วให้นำยจ้ำงจัดให้มีแผน

✓   มีกำรตรวจสอบอุปกรณ์อย่ำงสม ่ำเสมอ 
และได้ด ำเนินตรวจสอบระบบสัญญำ
เตือนอัคคีภัยจำกบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง 
และภำยในอำคำรได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
ผังเส ้นทำงหนีไฟโดยติดแสดงอย่ำง
ชัดเจน 
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ป้องกันและระงับอัคคภีัย ประกอบด้วยกำรตรวจตรำ กำร
อบรม กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนี
ไฟ และกำรบรรเทำทุกข์ให้นำยจ้ำงจัดเก็บแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ณ สถำนประกอบกจิกำรพร้อมที่จะให้พนักงำน
ตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้ 
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 
ข้อ 8 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเส้นทำงหนีไฟทุกช้ันของอำคำรอย่ำง
น้อยชั้นละสองเส้นทำงซึ่งสำมำรถอพยพลูกจ้ำงท่ีท ำงำนใน
เวลำเดียวกันท้ังหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภำยใน
เวลำไม่เกินห้ำนำท ี
เส้นทำงหนีไฟจำกจุดที่ลูกจำ้งท ำงำนไปสู่จดุที่ปลอดภัยต้อง
ปรำศจำกสิ่งกีดขวำง 
ประตูที่ใช้ในเส้นทำงหนีไฟต้องท ำด้วยวัสดุทนไฟ ไมม่ีธรณี
ประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บำนประตเูปิดออกไปตำม
ทิศทำงของกำรหนีไฟกับต้องติดอปุกรณ์ที่บังคับให้บำนประตู
ปิดไดเ้อง ห้ำมใช้ประตเูลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และ
ห้ำมปิดตำย ใส่กลอน กญุแจ ผูก ล่ำมโซ่ หรือท ำให้เปิดออก
ไม่ได้ในขณะทีม่ีลูกจ้ำงท ำงำน 
ข้อ 9 สถำนประกอบกิจกำรที่มีอำคำรตั้งแตส่องช้ันข้ึนไป 
หรือมีพ้ืนท่ีประกอบกิจกำรตั้งแตส่ำมร้อยตำรำงเมตรขึ้นไป 
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ให้นำยจ้ำงจัดให้มรีะบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถำน
ประกอบกิจกำรทุกช้ันโดยให้ปฏิบตัิ ดังต่อไปนี ้
(1) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยต้อง
ประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ
และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณส์่งสัญญำณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ท ำงำน 
(ข) อุปกรณ์ส่งสญัญำณแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องสำมำรถส่งเสียง
หรือสัญญำณให้ทุกคนภำยในอำคำรไดย้ินหรือทรำบอย่ำง
ทั่วถึงเพื่อกำรหนีไฟ 
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในท่ีเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
เข้ำถึงได้ง่ำย หรืออยู่ในเส้นทำงหนีไฟโดยติดตั้งหำ่งจำกจุดที่
ลูกจ้ำงท ำงำนไม่เกินสำมสิบเมตร 
(3) เสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในกำรแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องมีเสยีง
หรือสัญญำณที่แตกต่ำงไปจำกเสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในสถำน
ประกอบกิจกำร 
(4) กิจกำรโรงพยำบำลหรือสถำนที่ห้ำมใช้เสียงหรือใช้เสยีงไม่
ได้ผล ต้องจัดใหม้ีอุปกรณ์หรือมำตรกำรอื่นใด เช่น สญัญำณ
ไฟ หรือรหสั ท่ีสำมำรถแจ้งเหตุเพลิงไหมไ้ด้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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(5) กำรติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ หรือมำตรฐำนอ่ืนที่อธิบดีก ำหนด 
ข้อ 10 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอส ำหรับ
เส้นทำงหนีไฟในกำรอพยพลูกจ้ำงออกจำกอำคำรเพื่อกำรหนี
ไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำสำรองที่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำ
เพื่อกำรหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดบัเพลิงขั้นต้นหรือ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีทีไ่ฟฟ้ำดับ 
ข้อ 11 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีป้ำยบอกทำงหนีไฟท่ีมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี ้
(1) ขนำดของตัวหนังสือต้องสูงไมน่้อยกว่ำสิบห้ำเซนตเิมตร 
และเห็นได้อยำ่งชัดเจน 
(2) ป้ำยบอกทำงหนีไฟต้องมีแสงสว่ำงในตัวเองหรือใช้ไฟส่อง
ให้เห็นได้อยำ่งชัดเจนตลอดเวลำ 
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่ำงท่ีกลมกลืนไปกับกำรตกแต่งหรือ
ป้ำยอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคยีง หรือโดยประกำรใดท่ีท ำให้เห็น
ป้ำยไม่ชัดเจน 
หมวด 3 การดับเพลิง 
ข้อ 13 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเครื่องดบัเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ 
โดยต้องปฏิบตัิ ดังต่อไปนี ้
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(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่นย้ำยไดต้ำมประเภทของ
เพลิง ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีสำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมก ำหนด หรือตำมมำตรฐำนท่ีอธิบดี
ก ำหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มี
เครื่องหมำยหรือสญัลักษณ์แสดงว่ำเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิง
ประเภทใด และเครื่องหมำยหรือสญัลักษณ์นั้นต้องมีขนำดที่
มองเห็นได้อยำ่งชัดเจนในระยะไมน่้อยกว่ำหนึ่งเมตรห้ำสิบ
เซนติเมตร 
(3) ห้ำมใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่นย้ำยไ ด้ที่อำจเกดิไอ
ระเหยของสำรพิษ เช่น คำร์บอนเตตรำคลอไรด์ 
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่นย้ำยไดต้ำมจำนวน 
ควำมสำมำรถของเครื่องดับเพลิงและกำรติดตั้งดังต่อไปนี ้
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ 
จำนวน ควำมสำมำรถของเครื่องดบัเพลิง และกำรติดตั้ง ให้
ค ำนวณตำมพื้นท่ีของสถำนท่ีซึ่งมีสภำพเสี่ยงต่อกำรเกิด
อัคคีภัยตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่ 2 ท้ำยกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท บี 
ควำมสำมำรถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้ำถึง
ตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่ 3 ท้ำยกฎกระทรวง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี กำร
ติดตั้งให้พิจำรณำจำกวตัถุซึ่งเป็นเช้ือเพลิงท่ีอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่ำจะท ำให้เกดิเพลิงประเภท เอ หรือ บี และตดิตั้ง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ใน
กำรติดตั้งให้มีระยะเข้ำถึงไมเ่กินยีส่ิบสำมเมตร 
(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวำงเครื่องดับเพลิงในสภำพท่ีมั่นคง 
มองเห็นได้อยำ่งชัดเจน สำมำรถนำมำใช้ได้ง่ำยและรวดเร็ว 
(ค) ให้จัดท ำรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภำษำไทย
ที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนตดิไว้ท่ีตัวถังหรือบรเิวณที่ตดิตั้ง 
(5) จัดให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่
ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี โดยกำรตรวจสอบ 
หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจาก
อัคคีภัยและการรายงาน 
ข้อ 27 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงไมน่้อยกว่ำร้อยละสีส่ิบของ
จ ำนวนลูกจ้ำงในแต่ละหน่วยงำนของสถำนประกอบกิจกำร
รับกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั้นตน้ โดยให้ผู้ทีไ่ด้รบัใบอนุญำต
จำกกรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็นผู้ด ำเนินกำร
ฝึกอบรม 



9 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ข้อ 28 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยจำกอัคคีภยั ดังต่อไปนี ้
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัยรับกำรฝึกอบรมเกีย่วกับกำรป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย กำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรดับเพลิง กำร
ปฐมพยำบำล และกำรช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจำก
อำคำรไปตำมเส้นทำงหนีไฟตำมทีก่ ำหนดไว้ในหมวด 2 
ข้อ 30 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้
ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงทุกรำยที่ท ำงำนอยู่ภำยในอำคำรเดียวกัน
และในวันและเวลำเดยีวกันท ำกำรฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อน
กำรฝึกซ้อมไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน ให้นำยจ้ำงส่งแผนกำร
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรำยละเอยีด
เกี่ยวกับกำรฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยเพื่อให้
ควำมเห็นชอบ 
ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนนิกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตำมวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องใหผู้้ที่ไดร้ับ
ใบอนุญำตจำกกรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็น
ผู้ด ำเนินกำรฝึกซ้อมให้นำยจ้ำงจดัท ำรำยงำนผลกำรฝึกซ้อม
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ดังกล่ำวตำมแบบท่ีอธิบดีก ำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมำยภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่เสรจ็สิ้นกำร
ฝึกซ้อม 

2.4 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรบริหำร จัดกำร และด ำ 
เนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอ
นำมัย และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสง
สว่ำง และเสียง พ.ศ. 2559 

หมวด 2 แสงสว่ำง 
ข้อ 4 แสงสว่ำงต้องเป็นไปตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
ข้อ 5 แสงสะท้อนเข้ำนัยน์ตำจะตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคล 
หมวด 3 เสียง 
ข้อ 7 เสียงดังสูงสุดไม่เกิน  140 เดซิเบล 
ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลำท ำงำนในแต่ละวันไม่เกิน
มำตรฐำนอธิบดีประกำศก ำหนด 
ข้อ 9 หำกระดับเสยีงเกินในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล 
ข้อ 10 หำกระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 จัดให้มี
เครื่องหมำยเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลตดิ
ให้เห็นได้ชัดเจน 
ข้อ 11 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดท ำงำน 8 ช่ัวโมงตั้งแต่ 85 เดซิ
เบลเอขึ้นไปต้องมีมำตรกำรกำรอนุรักษ์กำรได้ยิน 
หมวด 4 อุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 

✓   ไม่พบเสยีงรบกวนทั้งภำยในและภำยนอก 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ข้อ 4 งำนท่ีมีระดับเสียงเกินมำตรฐำนให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียง
หรือท่ีครอบหลูดเสียง 
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน และ
การรายงานผล 
ข้อ 14 จัดให้มีกำรตรวจวัดควำมเสียงภำยในสถำน
ประกอบกำร 
ข้อ 15 จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจวัดวิเครำะห์ พร้อมส่ง
รำยงำนต่ออธิบดีภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีเสรจ็สิ้นกำร
ตรวจวัด 

2.5 ประกำศกรมสวสัดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน เรื่อง มำตรฐำนระดับเสียงที่
ยอมให้ลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลำกำรท ำงำนในแตล่ะวัน 
2561 

ข้อ ๓ นำยจ้ำงต้องควบคุมระดับเสียงท่ีลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน ในแตล่ะวัน (Time Weighted 
Average-TWA) มิให้เกิน 85 เดซิเบลเอ 

  ✓  

2.6 ประกำศกรมสวสัดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน เรื่อง มำตรฐำนควำมเข้ม
ของแสงสว่ำง 2561 

ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมเข้มของ
แสงสว่ำงไมต่ ่ำกว่ำมำตรฐำน ดังนี้ 
1. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพ้ืนที่ทั่วไป
และบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ 
1.1 ห้องส ำนักงำน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยำย ห้องสืบค้น
หนังสือ/เอกสำร ห้องถ่ำยเอกสำร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง

✓   ผลกำรตรวจสอบควำมเข้มแสง 
วันท่ี......พ.ค. และ ก.ค. 2562.. 
ผู้ตรวจวดั..นำยวรินทร ศรีนวล... 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ประชุม บรเิวณโต๊ะประชำสัมพันธ์หรือติดต่อลูกค้ำ พื้นที่ห้อง
ออกแบบ เขียนแบบ ค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำง 300 
ลักซ ์
1.2 ทำงเดิน บันได ทำงเข้ำห้องโถง  ค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของ
แสงสว่ำง 100 ลักซ์ 
1.3  ทำงออกฉุกเฉิน เส้นทำงหนีไฟ บันไดทำงฉุกเฉิน (กรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินไฟดับ โดยวดัตำมเส้นทำงของทำงออกท่ีระดับ
พื้น ค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำง 10 ลักซ์ 
2. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ท างาน 
โดยใช้สาตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการ
ท างาน 
2.1  งำนประจ ำในส ำนักงำน เช่น งำนเขียน งำนพิมพ์ งำน
บันทึกข้อมูล กำรอ่ำนและ ประมวลผลข้อมูล กำรจัดเก็บแฟ้ม 
ค่ำควำมเข้มแสง 400-500 ลักซ์ 

3 สิ่งปฏิกลู      
3.1 พระรำชบัญญัตสิำธำรณสุข พ.ศ.

2535 
หมวด 5 เหตุร ำคำญ มำตรำ 25(4) กำรกระท ำใด ๆ อันเป็น
เหตุให้เกิด กลิ่น, แสง, รังสี, เสยีง,ควำมร้อน, สิ่งมีพิษ,ควำม
สั่นสะเทือน,ฝุ่น,ละออง, เขม่ำ,เถ้ำ  ให้ถือเป็นเหตุร ำคำญ 

✓    

3.2 พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

หมวด 3 กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ✓   จ้ำงเหมำเก็บขยะปี2562 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

มำตรำ 18 กำรเก็บ ขน หรือก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยในเขต
รำชกำรส่วนท้องถิ่นใดให้เป้นอ ำนำจส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่น
นั้น 
- ก ำหนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยติดเช้ือและมูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออันตรำยจำกชุมชน โดยปรับสูงสุด  ไม่เกินหน่ึงแสนบำท 
จ ำคุกไมเ่กิน 1 ปี หรือท้ังจ ำทั้งปรับ 

3.3 พระรำชบัญญัติ รักษำควำมสะอำด
และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้ำนเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด 3/1 กำรจดักำรสิ่งปฏิกูลมลูฝอย 
มำตรำ ๓๔/๑ กำรเก็บ  ขน  และก ำจัดสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  
ในเขตพื้นท่ีของรำชกำรส่วนท้องถิ่นใด  ให้เป็นหน้ำท่ีและ
อ ำนำจของรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น  แต่ไม่รวมถึงองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด 
**** การจัดการของเสียอนัตรายและของเสียไม่อันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน  เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของ
เสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิง่ปฏกิลู และมลูฝอยที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ  ให้ราชการส่วนท้องถิน่  หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการ ส่วนท้องถิน่อื่นรวมท้ัง
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้
จัดเก็บ  แจ้งให้พนักงาน เจ้าหนา้ท่ีตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานมาดําเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป  ซ่ึง

✓    
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวต้องเร่ิมดําเนินการภายในสาม
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวหาก
พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นยงัมิได้ดําเนินการ  ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิน่อื่น 
รวมท้ังองค์การบริหารส่วนจงัหวัดหรือเอกชนที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดเก็บ  ดําเนินการกับสิง่ปฏิกลูและมูลฝอย
นั้น ตามที่เห็นสมควร  และให้สนันิษฐานว่าพนกังาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง  จงใจละ
เว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด 

3.6 กฎกระทรวงมหำดไทย ฉบับท่ี 33 
(พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบก ำจดั
ขยะมูลฝอย) 

อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวม
มูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้
- ต้องมีขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ 3 เท่ำของปริมำณมลู

ฝอยท่ีเกิดขึ้นในแตล่ะวัน 
- ผนังต้องท ำด้วยวัสดุถำวรและทนไฟ 
- พื้นผิวภำยในต้องเรยีบและกันน ้ำซึม 
- ต้องมีกำรป้องกันกลิ่นและน ้ำฝน 
- ต้องมีกำรระบำยน ้ำเสียงจำกมูลฝอยเข้ำสู่ระบบบ ำบัด

น ้ำเสีย 
- ต้องมีกำรระบำยอำกำศและป้องกนัน ้ำซึม 

  ✓  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

3.8 กฎกระทรวง ว่ำด้วย อัตรำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรเก็บ ขน 
และอัตรำค่ำธรรมเนยีมอื่นๆ 
พ.ศ.2545 

- กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนยีมกำรเก็บและขนส่งปฎิกลู 
หรือมูลฝอยจำกสถำนประกอบกำร 
 
 

✓   จ้ำงเหมำเก็บขยะปี2562 

3.9 ประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข เรือ่ง 
ก ำหนดลักษณะของบริเวณที่พัก
ภำชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ 

*ประกำศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด 90 วัน ประกำศ
ในรำชกิจจำฯ 
ก ำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภำชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช่ือ
ดังนี ้
ข้อ 1 บริเวณที่พักภำชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะ
และอุปกรณ์ ดังนี ้
(1) ตั้งอยู่ในสถำนพยำบำลในจุดทีเ่หมำะสม แยกเป็นสดัส่วน
เฉพำะ ไม่อับช้ืน สะดวกส ำหรับกำรขนมูลฝอยตดืเช่ือไป
ก ำจัด และต้องไมต่ั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
กำรรักษำ 
(2) มีภำชนะส ำหรับรองรับภำชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือท่ีมี
ลักษณะตำมที่ก ำหนด 
ก) ท ำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทำนต่อสำรเคมี พ้ืนผิวต้องมี
ลักษณะเรียบ ท ำควำมสะอำดง่ำย ไม่รั่วซมึ มีฝำปดิมดิชิด 
สำมำรถป้องกันสัตว์แมลงพำหะน ำโรค และให้มีกำรฆ่ำเชื้อ
ก่อนน ำไปใช้ 

  ✓  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ข) ต้องมีขนำดควำมจุเพียงพอ สำมำรถเก็กกักภำชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเช้ือได้อย่ำงน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน 
ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมไิม่เกิน 10 องศำเซลเซียล 
ค) ต้องพิมพ์ข้อควำมว่ำ “ที่พักมูลฝอยติดเช้ือ” ขนำดและสีที่
มองเห็นได้ชัดเจนคู่กับตรำสัญลักษณ์ตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เรื่อง ตรำสัญลักษณส์ ำหรับพิมพ์บนภำชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ.2546 (c362) 
ก ำหนด 

3.10 
 

ประกำศกระทรงสำธำรณสุข เรื่อง 
ตรำหรือสัญลักษณส์ ำหรับพิมพ์บน
ภำชนะบรรจุมลูฝอยติดเช้ือ 
พ.ศ.2546 

ก ำหนดตรำหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพมิพ์ลงบนภำชนะบรรจุมลู
ฝอยติดเช้ือ ให้มีลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วง สีด ำ ซ้อนทับ
บนวงกลมสีด ำ โดยสัญลักษณต์้องรัศมีไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว 

  ✓  

3.11 กฎกระทรวง สุขลักษณะกำรจดักำร
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560   

ข้อ 2 มูลฝอยท่ัวไป ไม่รวมถึง มลูฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็น
พิษหรืออันตรำยจำกชุมชน และของเสียจำกโรงงำน  
ของเสียจำกวัตถุดิบ ของเสียจำกกระบวนกำรผลติ ของเสียที่
เป็นผลติภณัฑ์เสื่อมคณุภำพ และของเสียอันตรำย  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  
ข้อ 3 ห้ำมถ่ำย เท ท้ิง นอกพื้นที่ที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นก ำหนด
หรือจัดให้  

✓   ภำพถ่ำยกำรจัดกำรขยะในอำคำร 14 
อำคำรหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 
กำรคัดแยกขยะ 
- ถังขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

หมวด 2 กำรเก็บมลูฝอยทั่วไป  
ข้อ 5 ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยคดัแยกขยะ ต้องแยกมลูฝอย
ทั่วไป มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน   
และมลูฝอยน ำกลับมำใช้ใหม่  
ข้อ 6 ถุงหรือภำชนะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. มีควำมเหนียว ทนทำน ไม่ขำดง่ำย ไม่รั่วซมึ ขนำด
เหมำะสม เคลื่อนย้ำยสะดวก ง่ำยต่อกำรถ่ำยเท  
2. มีกำรบ่งช้ีให้ชัดเจนว่ำเป็นมูลฝอยน ำกลับมำใช้ใหม่ท่ีถุง
หรือภำชนะ โดยมีขนำดและสีที่สำมำรถมองเห็นอยำ่งชัดเจน  
ข้อ 7 จะต้องใส่ในปริมำณที่เหมำะสม กรณีบรรจลุงถุง มัด
ปำกถุงให้แน่น กรณีบรรจุในภำชนะจะต้องมีกำรท ำควำม  
สะอำดภำชนะบรรจุนั้นอย่ำงสม ่ำเสมอ  
ข้อ 8 อำคำรชุด หรือโรงแรม ท่ีมีจ ำนวนห้อง 80 ห้องขึ้นไป 
หรือมีพ้ืนทีใช้สอยมำกกว่ำ 4000 ตำรำงเมตรขึ้นไป หรือ 
 สถำนประกอบกำร โรงงำน อำคำรขยะ 2 ลูกบำศก์เมตรขึ้น
ไป/วัน ต้องจัดให้ที่ท่ีพักขยะมูลฝอยท่ัวไป และมูลฝอย 
กลับมำใช้ใหม่  
ข้อ 9 ท่ีพักขยะจะต้องมีคุณสมบัตดิังนี้  

 
- ถังขยะอินทรีย์ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

1. อำคำร หรือ ห้องแยก เป็นสัดสว่น ป้องกันน ้ำฝน หรือมี
ภำชนะรองรับมลูฝอยทั่วไปและกลับมำใช้ใหม่ไดไ้ม่น้อย กว่ำ 
2 วัน  จะต้องอยู่ห่ำงจำกแหล่งน ้ำ สถำนท่ีประกอบอำหำร 
2. ผนังมีกำรป้องกันน ้ำซึม ท ำควำมสะอำดง่ำย ป้องกันสัตว์
และแมลงพำหะน ำโรค มีกำรระบำยอำกำศ  
3. มีรำงหรือท่อระบำยน ้ำ หรือระบบบ ำบัดน ้ำเสีย เพื่อ
รวบรวมไปจัดกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
4.ประตูกว้ำงพอที่จะสำมำรถเคลือ่นย้ำยมูลฝอยได้สะดวก  
ท ำป้ำยติดบริเวณที่เป็นพ้ืนท่ีพักมลูฝอย "ท่ีพักมูลฝอยท่ัวไป 
ข้อ 10 ภำชนะที่รองรับมูลฝอยท่ัวไป และน ำกลับมำใช้ใหม่ 
จะต้องมีป้ำยข้อควำมวำ่ "มูลฝอยทั่วไป" หรือ  
มูลฝอยน ำกลับมำใช้ใหม่   
ข้อ 11 ภำชนะรองรับขนำดใหญ่ทีร่ับปริมำณมลูฝอยได้
มำกกว่ำ 2 ลูกบำศก์เมตรขึ้นไป จะต้องทนทำน แข็งแรง ไม่
รั่ว  
ป้องกันสัตว์ ล้ำงท ำควำมสะอำดได้ง่ำย อย่ำงน้อย สัปดำหล์ะ 
1 ครั้ง และจะต้องมรีะบบรวบรวมและป้องกันน ้ำชะ  
มูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ภำชนะรองรับต้องวำงอยู่
ห่ำงแหล่งน ้ำและที่ประกอบอำหำร  

- ถังขยะอันตรำยจัดวำงไว้ภำยนอก
อำคำร 

 
- จุดพักขยะ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ข้อ 15 ห้ำมผู้ประกอบกิจกำรหรือโรงงำนท้ิงของเสียจำก
โรงงำน ของเสียจำกวัตถดุิบ ของเสียจำกกำรผลิต ผลิตภัณฑ์  
ที่เสื่อมคณุภำพ และของเสียอันตรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำน ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป 

 
4 อากาศ      

4.1 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข(ฉบับ
ที่9)พ .ศ .2540 เ ร ื ่ อ ง  สภำพและ
ลักษณะของเขตสูบบุหรี่ 

ยกเลิกประกำศฯ ฉ.5(2535) 
-โดยต้องเป็นบริเวณที่มีระบบปรับอำกำศต้องมีกำรระบำย
อำกำศถ่ำยเทหมุนเวียนระหว่ำงำภำยนอกอำคำรและภำยใน
เขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่ำ 50 ลบ.ฟุต/นำที/คน 
-กำรก ำหนดภำพเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะดังนี้ 
1) ไม่อยู ่ในบริเวณที ่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่
ประชำชน ที่อยู่บริเวณข้ำงเคียง 
2) ไม่อยู่ในบริเวณทำงเข้ำ-ออกของสถำนท่ีที่ให้มีกำรคุ้มครอง
สุขภำพผู้ไม่สูบบุหรี่ 

  ✓  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

3) ไม่อยู ่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู ้มำใช้
สถำนท่ีนั้น 

4.2 ปะกำศกระทรวงสำธำรณสุข(ฉบับ
ที่10)พ .ศ .  2545ก  ำหนดช ื ่ อหรือ
ประเภทของสถำนที่สำธำรณะทีให้มี
กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

-ยกเลิกประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข ฉ.7(2540)เรื่องเดียว 
_ถูกแก้ไขโดยประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข (ฉบับท่ี13)พ.ศ.
2546 เรื่องเดียวกัน (C212) 
-ก ำหนดให้สถำนที่รำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ เป็นสถำนที่ที่ให้มี
กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยขณะท ำกำร ให้หรือ 
ใช้บริกำรเป็นเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่ 
1) บร ิเวณห้องพักส่วนตัว หร ือห้องท ำงำนส่วนตัวของ
ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนท่ีนั้น 
2) บริเวณที่จัดไว้ให้เป็น เขตสูบบุหรี่ เป็นเฉพำะใช้บังคับเมื่อ
พเช้นก ำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำช
กิจจำฯ(ประกำศเมื่อ่ 9 สิงหำคม 2545) 
 

✓   

 
 

 

4.3 ประกำศกระทรวงสำธำรณะสุขเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรแสดง
เครื่องหมำยของขอบเขตสูบบหุรี่และ
เขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2551 

*ยกเลิกประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข(ฉบับที่ 15)พ.ศ.2548 
ลงวันที่30 ธันวำคม2548 เรื่อง ก ำหนดเครื่องหมำยของเขตผู้
สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ 
**ประกำศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

✓   
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ข้อ 2 เครื่องหมำยและกำรแสดงเครื่องหมำยของเขตสูบบุหรี่
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ก ำหนด 
กรณีหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ออกบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับกำรก ำหนดเครื่องหมำย และกำรแสดงเครื่องหมำย
ของเขตปลอดบุหรี ่ ซ ึ ่งต ้องแสดงเครื ่องหมำยไว้ภำยใน
ยำนพำหนะเป็นกำรเฉพำะ ให้ผู้ด ำเนินกำรได้รับกำรยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตำมประกำศฉบับนี ้

 

4.4 พระรำชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยำสูบ พ.ศ. 2561 

หมวด 5 กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
มำตรำ ๔๑ ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร มี
อ ำนำจประกำศประเภทหรือ ชื ่อของสถำนที ่สำธำรณะ 
สถำนที ่ท ำงำน และยำนพำหนะ ให้ส่วนหนึ ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดของสถำนที่ และยำนพำหนะดังกล่ำว เป็นเขตปลอด
บุหรี่ 
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร อำจก ำหนดให้มี
เขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตำมวรรคหนึ่งก็ได้ มำตรำ ๔๒ 
ห้ำมผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่
ก ำหนดตำมมำตรำ ๔๑ วรรคสอง มำตรำ ๔๓ เมื่อรัฐมนตรี
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศให้สถำนท่ีสำธำรณะ 
สถำนที่ท ำงำน หรือยำนพำหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี ่ ให้

✓   
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ผู้ด ำเนินกำรจัดให้สถำนที่หรือยำนพำหนะ ดังกล่ำวมีสภำพ
และลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีเครื ่องหมำยแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ (๒) ปรำศจำกอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับกำรสูบบุหรี่ (๓) มีสภำพและลักษณะอื ่นใดตำมที่
รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร 
มำตรำ ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกำศก ำหนดเขต
สูบบุหรี่ตำมมำตรำ ๔๑ วรรคสอง ผู้ด ำเนินกำรอำจจัดให้มี
เขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภำพและลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๑) มี
เครื่องหมำยติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตสูบบุหรี่ 
(๒) ไม่อยู่ในบริเวณทำงเข้ำออกของสถำนที่หรือยำนพำหนะ
นั้น หรือในบริเวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด (๓) มีพื้นที่เป็น
สัดส่วนชัดเจน โดยค ำนึงถึงกำรระบำยอำกำศที่เหมำะสม 
และไม่มีลักษณะ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่
ผู ้อื ่น (๔) แสดงสื่อรณรงค์เพื ่อกำรลด ละ เลิกกำรบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยำสบูตำมที่รฐัมนตรปีระกำศ ก ำหนดโดยค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำร (๕) มีสภำพและลักษณะอื ่นใดตำมที่
รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร 
มำตรำ ๔๕ เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ตำมมำตรำ ๔๓ (๑) 
หรือเขตสูบบุหรี่ตำมมำตรำ ๔๔ (๑) ที่ผู้ด ำเนินกำรจัดให้มี 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ต้องเป็นไปตำมลักษณะและวิธีกำรที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด
โดยค ำแนะน ำ ของคณะกรรมกำร มำตรำ ๔๖ ให้ผู้ด ำเนินกำร
มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่ำสถำนที่นั้นเป็น เขต
ปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแล ห้ำมปรำม หรือด ำเนินกำรอื่นใด 
เพื่อไม่ให้มีกำรสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ในกรณีที่มีผู้ฝ่ำฝืน
สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หำกผู้ด ำเนินกำรได้ด ำเนินกำรตำม
วรรคหนึ่ง ตำมสมควรแล้ว ผู้ด ำเนินกำรนั้นไม่มีควำมผิด 

4.5 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง ลักษณะและวิธีกำรในกำรแสดง
เคร ื ่องหมำยเขตปลอดบ ุหร ี ่และ
เครื่องหมำยเขตสูบบุหรี่ 2561 

ข้อ 3  
“ส ัญล ักษณ์ เขตปลอดบ ุหร่ี” หมำยถ ึง ส ัญล ักษณ์ที่
ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนำสีแดง และมีรูปมวน
บุหรี ่ซิกำแรตสีด ำที ่มีควันซึ่งมีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่
ภำยในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีควำมหนำของเส้น
ในขนำดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พำดทับรูปมวนบุหรี่
ดังกล่ำวในแนวเฉียง  
“สัญลักษณ์เขตสูบบุหร่ี” หมำยถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย 
รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนำสีฟ้ำ และมีรูปมวนบุหรี่ซิกำแรตสี
ด ำที่มีควันซึ่งมีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภำยในวงกลมนั้น 
ข้อ ๔ เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์
เขตปลอดบุหรี่ต้องมีพื ้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ท ำให้มองเห็น

✓   
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี ่ และข้อควำมตำม (๓) ได้อย่ำง
ชัดเจน  
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี ่ ซ ึ ่งมีขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงของวงกลมไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ มิลลิเมตร  
(๓) แสดงอักษรข้อควำมที ่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็น
ภำษำไทยว่ำ “ห้ำมสูบบุหรี่ ฝ่ำฝืน มีโทษปรับตำมกฎหมำย” 
หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “No smoking. It is against the 
law to smoke in this area” หรือข้อควำมอื ่นในท ำนอง
เดียวกัน 
ข้อ ๕ เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ที่จะใช้ติดแสดง ณ สถำนที่
สำธำรณะ เฉพำะบริเวณที ่ร ัฐมนตรี ประกำศก ำหนดให้
ระยะห่ำงจำกประตู หน้ำต่ำง ทำงเข้ำ ทำงออก ท่อหรือช่อง
ระบำยอำกำศ หรือ พื้นที่โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย 
ต้องมีอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภำษำไทยว่ำ 
“ห้ำมสูบบุหรี ่ ในระยะ ๕ เมตร” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ 
“No smoking within 5 meters” หร ื อข ้ อค ว ำมอ ื ่ น ใน
ท ำนองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชำชนเข้ำใจได้ว่ำเขตปลอด
บุหรี่ในบริเวณนั้นครอบคลุม ถึงระยะห่ำงดังกล่ำว 
ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื ่องหมำยเขตปลอดบุหรี ่ในลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

(๑) สถำนที่สำธำรณะที่รัฐมนตรีประกำศให้มีกำรคุ้มครอง
สุขภำพของผู ้ไม่สูบบุหรี ่โดยก ำหนดให้  พื้นที ่และบริเวณ
ทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภำรกิจของสถำนที่นั้น ทั้งภำยในและ
ภำยนอกอำคำร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำง บริเวณที่จัดไวใ้ห้
ผู้มำรับบริกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่ำจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็
ตำม เป็นเขตปลอดบุหรี่  
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทำงเข้ำหลัก
ของสถำนท่ีสำธำรณะนั้น  
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ ำนวนที่
เหมำะสม บริเวณพื้นที่ นอกอำคำร โรงเรือน หรือสิ ่งปลูก
สร้ำงของสถำนท่ีสำธำรณะนั้น  
(ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทำงเข้ำหลัก
ของอำคำร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนที่สำธำรณะ
นั้น  
(ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ ำนวนที่
เหมำะสม ภำยในและ ดำดฟ้ำของอำคำร โรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสร้ำงของสถำนท่ีสำธำรณะนั้น  
(๒) สถำนที่สำธำรณะที่รัฐมนตรีประกำศให้มีกำรคุ้มครอง
สุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก ำหนดให้ พื้นที่เฉพำะส่วนท่ีระบุ
ไว้ของสถำนท่ีนั้น เป็นเขตปลอดบุหรี่  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทำงเข้ำหลัก
ของอำคำรโรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคำ หรือสิ ่งปลูกสร้ำงของ
สถำนท่ีสำธำรณะนั้น  
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ ำนวนที่
เหมำะสม ภำยในและ ดำดฟ้ำของอำคำร หรือโรงเรือน หรือ
สิ่งปลูกสร้ำงของสถำนท่ีสำธำรณะนั้น  
(ค) ยำนพำหนะที่รัฐมนตรีประกำศให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก ำหนด ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ติด
แสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ ำนวนที่
เหมำะสม ภำยใน ยำนพำหนะ  
ข้อ ๗ เครื่องหมำยเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์
เขตสูบบุหรี ่ต้องมีพื ้นผิว พื ้นหลัง หรือสีที ่ท ำให้มองเห็น
สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และข้อควำมตำม (๓) ได้อย่ำงชัดเจน  
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ของวงกลมไม่น้อยกว่ำ ๗๐ มิลลิเมตร และต้องไม่เกิน ๑๐๐ 
มิลลิเมตร  
(๓) แสดงอักษรข้อควำมที ่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็น
ภำษำไทยว่ำ “เขตสูบบุหรี่” หรือ เป ็นภำษำอังกฤษว่ำ 
“Smoking Area” หรือข้อควำมอื่นในท ำนองเดียวกัน 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเครื ่องหมำยเขตสูบบุหรี ่ไว้โดยเปิดเผย 
มองเห็นได้ชัดเจน ภำยในบริเวณ ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่ ใน
กรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่ำว มีทำงเข้ำอย่ำงชัดเจน ให้ติดแสดง
เครื่องหมำย เขตสูบบุหรี่ ณ ทำงเข้ำเขตสูบบุหรี่ดังกล่ำวด้วย  
ข้อ ๙ เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ที่ได้มีกำร
ติดแสดงไว้ก่อนวันที่ประกำศ ฉบับนี ้มีผลใช้บังคับ ให้ได้
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมประกำศฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันท่ี ประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

4.7 ประกำศกรมอนำม ัย  เ ร ื ่ อ ง  ข้ อ
ปฏิบัติกำรควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลำใน
หอผึ่งเย็นขออำคำรในประเทศไทย 

**เป็นประกำศด้ำนวิชำกำร ไม่ได้เป็นประกำศที่มีผลบังคับใช้
ทำงกฎหมำย(ไม่ได้มีกำรประกำศลงในรำชกิจจำฯ)** 
-เพื ่อเป็นประโยชน์ต ่อกำรคุ ้มครองสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชนท่ีอยู่ในและนอกอำคำร 
-โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease)➔โรคติดเชื้อจำก
แบทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลำอย่ำงเฉียบพลันในทำงเดินหำยใจ
ส่วนล่ำง  
-กลุ่มคนที่มีควำมเสี่ยง➔ผู้สูงอำยุ ผู้ที่มีร่ำงกำยอ่อนแอหรือ
ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรรักษำโรคบำงชนิด ผู้ที่ดื่มสำหรือสูบบุหรี่
จัด และผู้ที่ได้รับกำรรักษำโรคบำงชนิด 

  ✓  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

-สำเหตุโรค➔กำรหำยใจเอำละอองน ้ำที่ปนเปื้อนเชื้อลีจอ
โอเนลลำ ซึ ่งเจริญเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ไม่มีกำรดูแล
บ ำรุงรักษำอย่ำงถูกต้องถูกต้องเข้ำสู่ร่ำงกำย 
-ข้อ4 หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
 - ผู้ได้รับใบอนุญำต ผู้ด ำเนินกำร เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
อำคำร ท่ีมีกำรติดตั้ง หอผึ่งเย็น 
 - มีหน้ำที่ดังน้ี 
 1. จัดท ำแผนหรือโครงกำรควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมี
องค์ประกอบดังรำยละเอียดในฉบับกฎหมำย 
 2. มีและใช้มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยแก่ผู ้ควบคุม 
และบ ำรุงรักษำหอผึ่งเย็น 
 ผ ู ้ควบค ุม ➔ผ ่ำนกำรอบรมหลักส ูตร ผ ู ้ควบคุมและ
บ ำรุงรักษำหอผึ่งเย็นด้ำนกำรป้องกันและควบคุมเชื้อฯที่กรม
อนำมัยและกรมควบคุมโรคฯก ำหนด 
 3.จัดให้มีผู้ควบคุมและบ ำรุงรักษำหอผึ่งเย็น 
 ผ ู ้ควบคุม ➔วุฒิระดับปร ิญญำตรี ด ้ำนวิทยำศำสตร์ 
สุขำภิบำล อนำมัยสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย สำธำรณะสุข
ศำสตร์หรือสำขำอื่นๆ ที่มีประสบกำรณ์และควำมรู้ด้ำนกำร
สำธำรณสุข 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

 -ต้องจดทะเบียนระบบผึ ่งเย ็นทุกระบบของอำคำรกับ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำมแบบท้ำยประกำศนี้ 
 -ต้องจัดให้มีคู่มือแนะน ำไว้ประจ ำระบบปรับอำกำศทุกระบบ 
รำยละเอียดดูได้จำกฉบับกฎหมำย 
 -ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตำมข้อปฏิบัต ินี้ 
ก ำหนดกำรปฏิบัตินี้ ส ำหรับข้อปฏิบัตินี้ ก ำหนดกำรปฏิบัติ
อื่นๆดังนี ้
-หอผึ่งเย็น 
 1. กำรออกแบบและก่อสร้ำง 
 2. สถำนท่ีติดตั้งหอผึ่งเย็น 
 3. น ้ำที่เติมชดเชย➔ต้องเป็นน ้ำจำกแหล่งน ้ำเดียวกับที่ใช้
ในหอพ่ึงเย็น 
 4. กำรระบำยน ้ำทิ้ง 
 5. กำรทดสอบก่อนใช้งำน และกำรใช้งำน ระบบปรับสภำวะ
อำกำศ 
-กำรดูแลรักษำและตรวจสอบเฝ้ำระวัง 
 1. กำรด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำระบบ 
  - จัดหำคู่มือกำรบ ำรุงรักษำประจ ำระบบ 
  - ตรวจควำมสะอำด ควำมสกปรก กำกตะกอน 
ทุกเครื่องด้วยสำยตำ ➔ 1สัปดำห์/ครั้ง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

- จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนบ ำรุงรักษำ 
 2. กำรท ำควำมสะอำด กำรท ำลำยเชื้อ 
 3. กำรบ ำบัดน ้ำ ในระบบฯ 
 4. กำรใช้สำรชีวภำพ 
 5. กำรบันทึกข้อมูล 
   -สมุดบันทึกต้องเก็บ >=2ปี 
 6. แผนกำรด ำเนินกำรเมื่อโรคฯระบำด 
 7. กำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำ และกำรตรวจสอบทำงจุลชีวฯ 
 8. กำรแก้ไขกำรปนเปื้อนเชื้อฯ 

5 พลังงาน      
5.1 พระรำชบัญญัติ กำรส ่งเสร ิมกำร

อนุรักษ์พลังงำน 2535 
หมวด 1 
มำตรำ 17 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรได้แก่กำรด ำเนินกำร
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร 
(2) กำรปรับอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรรักษำ
อุณหภูมิภำยในอำคำรให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม 
(3) กำรใช้ว ัสดุก่อสร้ำงอำคำรที ่จะช่วยอนุรักษ์พลังงำน 
ตลอดจนกำรแสดงคุณภำพของวัสดุก่อสร้ำงนั้น ๆ 
(4) กำรใช้แสงสว่ำงในอำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

✓   - ติดฟิล ์มและผ้ำม่ำนกันควำม
ร้อน 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

(5) กำรใช้และกำรติดตั ้งเครื ่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่
ก่อให้เกิดกำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร 
(6) กำรใช้ระบบควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ ์
(7) กำรอน ุร ักษ ์พล ังงำนโดยว ิธ ีอ ื ่ นตำมท ี ่ ก  ำหนดใน
กฎกระทรวง  

- ด  ำ เ น ิ นบ  ำ ร ุ ง ร ั กษำ ร ะ บ บ
เครื่องปรับอำกำศ (แผนและผล
กำรบ  ำร ุ งร ั กษำระบบปรั บ
อำกำศ) 

- ต ิดต ั ้ ง  Timer ควบค ุมระบบ
เครื่องปรับอำกำศ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

- เ ป ล ี ่ ย น ห ล อ ด ไ ฟ  T5 เ ป็ น
หลอดไฟ LED (รำยงำนกำร
เปลี่ยนหลอดไฟ LED) 

- จัดท ำไฟฟ้ำระบบกระตุก 

 
- ผังสวิตซ์เปิด-ปิดไฟฟ้ำ 

 
- เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

 
5.2 พระรำชบัญญัติ กำรส ่งเสร ิมกำร

อนุร ักษ์พลังงำน (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 
2550 

หมวด 3 กำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และ
ส่งเสริมกำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
มำตรำ 23 เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร 
หรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีกำรส่งเสริมกำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์
เพื ่อกำรอนุรักษ์พลังงำน ให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำร นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ มีอ ำนำจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก ำหนดมำตรฐำนด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของ
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
(2) ก ำหนดเครื ่องจักร หรืออุปกรณ์ตำมประเภท ขนำด 
ปริมำณกำรใช้พลังงำน อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำน และ
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงใด เป็นเครื่องจักร ขหรืออุป
กรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูง 

  ✓  




