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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

(5) สารที่ละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่า

เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ําใช้ตามปกตไิม่เกิน ๕๐๐ 

มิลลิกรัมต่อลิตร 

(6) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ต้องมคี่าไม่เกิน 0.5 

มิลลิลิตรต่อลิตร 

(7) น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      

2 พรบ. ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย พ.ศ. 2550 

หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมวด 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

กรงุเทพมหานคร 

มาตรา 25 ในกรณีทีเ่กิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัย

นั้นใกล้จะถงึ ผอ.มีอํานาจสั่งให้ 

เจ้าพนักงานดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสด ุหรือ

ทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอปุสรรคแก่การบาํบัดปัดป้องกัน
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

ภยันตรายได ้

มาตรา 26 เจ้าพนักงานสามารถเข้าไปในอาคารหรอืสถานทีท่ีอ่ยู่

ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย 

เพื่อทําการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เมื่อได้รับอนญุาตจาก

เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารหรอืสถานที่ หากไม่มีเจ้าของหรอื

ผู้ครอบครองกระทําได้หากอยู่ภายใตก้ารควบคุม  ของ ผอ. 

มาตรา 28 เจ้าพนักงานสามารถสั่งอพยบผู้อยูอ่าศัยในพื้นที่

อันตรายหรือกดีขวางการปฏิบัติงานได ้

มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกล้เกดิสาธารณภัยบรเิวณใด ผอ. จะ

ประกาศห้ามเขา้ไปอยู่อาศัยหรอืดําเนิน  กจิการใดๆ โดยกําหนด

ระยะเวลาการห้ามไว้ด้วย 

หมวด 6 บทกําหนดโทษ 

มาตรา 50 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไมเ่กินสอง

หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 และ 26 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

มาตรา 52 ต้องระวางโทษไม่เกนิ 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพัน

บาท หรอืทัง้จําทั้งปรับ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 และ 29 

3 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน

การบริหารจัดการและดําเนินการ

ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบปอ้งกันและระงับอัคคีภัยในสถาน

ประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย 

ข้อ ๓ ในสถานประกอบกิจการทุกแหง่ ให้นายจ้างจัดทําป้ายขอ้

ปฏิบัตเิกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนไีฟ และปิดประกาศ

ให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ 3ในสถานประกอบกิจการทกุแห่ง ให้นายจา้งจัดทาป้ายขอ้

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนไีฟ และปิดประกาศ

ให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแตส่ิบคนขึ้นไป 

นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกัน

   มี ก า ร

ต ร ว จ ส อ บ

อุปกรณ์ อย่าง

สม่ําเสมอ และ

ไ ด้ ดํ า เ นิ น

ต ร ว จ ส อ บ

ระบบ สัญญ า

เตื อนอัค คี ภั ย

จ า ก บ ริ ษั ท

อย่างต่อเนื่อง 

แ ล ะ ภ า ย ใ น

อ า ค า ร ไ ด้

ดํ า เ นิ น ก า ร

จั ด ทํ า ผั ง
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

และระงับอัคคีภัย ประกอบดว้ยการตรวจตรา การอบรม การ

รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการ

บรรเทาทกุขใ์หน้ายจ้างจดัเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ 

สถานประกอบกิจการพร้อมทีจ่ะให้พนกังานตรวจความปลอดภัย

ตรวจสอบได ้

หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกบัอาคารและทางหนีไฟข้อ 8 ให้

นายจ้างจดัให้มเีส้นทางหนีไฟทกุชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสอง

เส้นทางซึง่สามารถอพยพลูกจา้งทีท่ํางานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่

จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาท ี

เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างทาํงานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้อง

ปราศจากสิ่งกีดขวาง 

ประตูทีใ่ช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตู

หรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของ

การหนีไฟกับตอ้งติดอุปกรณ์ทีบ่ังคับให้บานประตูปิดได้เอง หา้มใช้

เส้นทางหนีไฟ

โดยติ ด แสด ง

อ ย่ า ง ชั ด เจ น 

แ ล ะ ไ ด้

ดํ า เ นิ น ก า ร

ฝึกอบรมการ

ซ้อมหนีอัคคีภัย

ให้แก่เจ้าหน้าที่

และผู้ใช้บริการ

ด้วย 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน 

กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทําให้เปดิออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างทาํงาน 

ข้อ 9 สถานประกอบกิจการทีม่ีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรอืมี

พื้นที่ประกอบกจิการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัด

ให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทกุชั้น

โดยให้ปฏิบัติ ดงัต่อไปนี ้

(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบดว้ย 

(ก) อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหม้ทัง้ทีใ่ช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและ

ระบบแจ้งเหตุทีใ่ช้มือเพือ่ใหอุ้ปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ทํางาน 

(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องสามารถส่งเสียงหรือ

สัญญาณใหทุ้กคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถงึเพือ่การ

หนีไฟ 

(2) อุปกรณ์แจง้เหตุทีใ่ช้มือตอ้งอยู่ในที่เห็นไดอ้ย่างชัดเจน เข้าถึงได้
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

ง่าย หรืออยูใ่นเส้นทางหนีไฟโดยติดตัง้ห่างจากจุดที่ลูกจ้างทํางาน

ไม่เกินสามสิบเมตร 

(3) เสียงหรือสัญญาณทีใ่ช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมเีสียงหรือ

สัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณทีใ่ช้ในสถานประกอบ

กิจการ 

(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล 

ต้องจดัให้มอีุปกรณห์รือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรอืรหัส 

ที่สามารถแจง้เหตุเพลิงไหมไ้ดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 

(5) การติดตัง้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นทีอ่ธิบดีกําหนด 

ข้อ 10 ให้นายจา้งจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพยีงพอสําหรับเส้นทางหนี

ไฟในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจดัให้มี

แหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟและสา
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

หรับใชก้ับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้

ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ 

ข้อ 11 ให้นายจา้งจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟทีม่ีลักษณะ ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ขนาดของตัวหนังสือตอ้งสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และ

เห็นได้อย่างชัดเจน 

(2) ป้ายบอกทางหนีไฟตอ้งมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็น

ได้อย่างชดัเจนตลอดเวลา 

ทั้งนี้ ตอ้งไมใ่ช้สีหรือรูปร่างทีก่ลมกลืนไปกับการตกแตง่หรือป้ายอื่น 

ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดทีท่ําใหเ้ห็นป้ายไม่ชัดเจน 

หมวด 3 การดบัเพลิง 

ข้อ 13 ให้นายจา้งจัดให้มีเครือ่งดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดย

ต้องปฏิบัติ ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) จัดให้มีเครือ่งดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง 

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สานักงานมาตรฐาน
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดกีําหนด 

(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทกุเครื่อง ต้องจดัให้มี

เครื่องหมายหรอืสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนดิใด ใช้ดับเพลิงประเภท

ใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้

อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกวา่หนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร 

(3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทีอ่าจเกดิไอระเหยของ

สารพิษ เช่นคาร์บอนเตตราคลอไรด์ 

(4) จัดให้มีเครือ่งดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจานวน 

ความสามารถของเครือ่งดับเพลิงและการติดตัง้ดังต่อไปนี ้

(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทีใ่ช้ดับเพลิงประเภท เอ จาน

วน ความสามารถของเครื่องดบัเพลิง และการติดตัง้ ให้คานวณตาม

พื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่กําหนดไว้

ในตารางที่ 2 ทา้ยกฎกระทรวง 

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใชด้ับเพลิงประเภท บี 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

ความสามารถของเครือ่งดับเพลิงที่ติดตั้งตอ้งมรีะยะเข้าถึงตามที่

กําหนดไวใ้นตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง 

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้ง

ให้พิจารณาจากวัตถุซึง่เป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะ

ทําใหเ้กิดเพลิงประเภท เอ หรอื บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบ

เคลื่อนย้ายได้ทีใ่ช้ดับเพลิงประเภทนั้น 

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดบัเพลิงประเภท ดี ในการ

ติดตั้งให้มรีะยะเข้าถงึไม่เกินยี่สิบสามเมตร 

(ข) ใหต้ิดตัง้หรอืจัดวางเครื่องดบัเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเหน็ได้

อย่างชัดเจน สามารถนามาใช้ได้ง่ายและรวดเรว็ 

(ค) ให้จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็น

ได้อย่างชดัเจนติดไว้ทีต่ัวถงัหรอืบริเวณที่ตดิตัง้ 

(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอ้ยูใ่น

สภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

หมวด 8การดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการ

รายงาน 

ข้อ 27 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวน

ลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกจิการรับการ

ฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดาเนินการฝึกอบรม 

ข้อ 28 ให้นายจา้งจัดให้มีการดาํเนินการเกี่ยวกบัความปลอดภัย

จากอัคคีภัย ดังต่อไปนี ้

(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหนา้ทีเ่กี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับ

การฝึกอบรมเกีย่วกับการป้องกนั 

และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐม

พยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ 29 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคาร

ไปตามเส้นทางหนีไฟตามทีก่ําหนดไว้ในหมวด 2 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

ข้อ 30 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟพรอ้มกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของ

นายจ้างทุกรายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและ

เวลาเดียวกันทําการฝึกซ้อมพรอ้มกัน และก่อนการฝึกซอ้มไมน่้อย

กว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดหีรือ

ผู้ซึ่งอธบิดีมอบหมาย 

เพื่อให้ความเหน็ชอบ 

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เองจะต้องให้ผู้ทีไ่ด้รับใบอนุญาตจาก

กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดําเนนิการฝึกซอ้มให้

นายจ้างจดัทํารายงานผลการฝึกซ้อมดงักล่าวตามแบบที่อธิบดี

กําหนด และยื่นต่ออธิบดหีรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

4 กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร

และการจัดการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน

เกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และ

เสียงพ.ศ. 2549 

หมวด 2แสงสว่าง 

ข้อ5นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่

างดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ในตารางที่ 1 ท้ายกฎกระทรวง

นี้สําหรับบริเวณพื้นทีท่ั่วไปภายในสถานประกอบกิจการ เช่น 

ทางเดิน ห้องน้าํ ห้องพกั 

(2) ไม่ต่ําากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง

นี้สําหรับบริเวณพื้นทีใ่ช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตที่ลูกจ้าง

ทํางาน 

(2) ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง

นี้ สําหรับบริเวณ 

ที่ลูกจ้างต้องทํางานโดยใช้สายตามองเฉพาะจดุหรือต้องใช้สาย

ตาอยู่กับที่ในการทํางาน 

(4) ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานเทียบเคียงทีก่ําหนดไว้ในตารางที่ 4 ท้ายกฎ

   ผลการ

ตรวจสอบ

ความเข้มแสง 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

กระทรวงนี้สําหรับ 

บริเวณที่ลูกจ้างต้องทํางานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรอืต้องใช้

สายตาอยู่กับที่ในการทํางาน ในกรณีที่ความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่

ที่ให้ลูกจ้างทํางานมิได้กําหนดมาตรฐานไว้ในตารางที่ 3 

(5) ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ในตารางที่ 5 ท้ายกฎกระทรวง

นี้สําหรับบริเวณ 

รอบ ๆสถานที่ลูกจ้างต้องทํางานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด 

 สิ่งปฏิกูล      

5 พระราชบัญญัตสิาธารณสุข พ.ศ.

2535 

หมวด 5 เหตรุําคาญ มาตรา 25(4) การกระทาํใด ๆ อันเป็นเหตุให้

เกิด กลิ่น, แสง, รังสี, เสียง,ความร้อน, สิ่งมีพิษ,ความสั่นสะเทือน

,ฝุ่น,ละออง, เขม่า,เถ้า  ใหถ้ือเป็นเหตุรําคาญ 

    

6 พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การจดัการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอยในเขต

ราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอาํนาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

   เทศบาลนคร

แหลมฉบังจะ

เป็น
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

- กําหนดโทษปรับเรือ่งมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรอื

อันตรายจากชุมชน โดยปรับสูงสุด  ไม่เกินหนึง่แสนบาท จําคุกไม่

เกิน 1 ปี หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

ผู้ดําเนินการ

จัดเก็บขยะ ณ 

บริเวณจุดพกั

ขยะทีท่าง

ห้องสมุดได้

จัดเตรียมไว ้

7 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 

(พ.ศ.2535) (หมวด 5 ระบบกาํจัด

ขยะมูลฝอย) 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพ่ิเศษ ต้องจัดให้มีที่พกัรวมมูลฝอย

ที่มีลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

- ต้องมขีนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปรมิาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น

ในแต่ละวัน 

- ผนังต้องทําด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 

- พื้นผิวภายในต้องเรียบและกนัน้ําซึม 

- ต้องมกีารป้องกันกลิ่นและน้ําฝน 

- ต้องมกีารระบายน้ําเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- ต้องมกีารระบายอากาศและป้องกันน้ําซึม 

   (ดูจากสถานที่

จริง) 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

8 กฎกระทรวง วา่ด้วย อัตรา 

ค่าธรรมเนยีมการให้บริการเกบ็ 

ขน และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

พ.ศ.2545 

- การกําหนดอตัราค่าธรรมเนยีมการเก็บและขนส่งปฎิกูล หรอืมูล

ฝอยจากสถานประกอบการ 

 

 

    

9 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข 

เรื่อง กําหนดลักษณะของบริเวณที่

พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อ 

*ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงัคับเมือ่พ้นกําหนด 90 วัน ประกาศในราช

กิจจาฯ 

กําหนดลักษณะของบริเวณที่พกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อดงันี ้

ข้อ 1 บริเวณทีพ่ักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและ

อุปกรณ์ ดังนี ้

(1) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจดุที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วน

เฉพาะ ไม่อับชื้น สะดวกสําหรบัการขนมูลฝอยตืดเชื่อไปกําจดั และ

ต้องไม่ตัง้อยูใ่นบริเวณที่เก็บเครื่องมอื อุปกรณ์ในการรกัษา 

(2) มีภาชนะสําหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ

ตามที่กําหนด 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

ก) ทําด้วยวัสดทุี่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื้นผิวต้องมีลักษณะ

เรียบ ทําความสะอาดง่าย ไม่รัว่ซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกัน

สัตว์แมลงพาหะนําโรค และให้มีการฆ่าเชือ้ก่อนนําไปใช ้

ข) ตอ้งมขีนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็กกักภาชนะบรรจุมลูฝอย

ติดเชื้อไดอ้ย่างน้อย 2 วัน ในกรณีทีเ่ก็บไวเ้กิน 7 วัน ต้องให้อยู่ที่

อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียล 

ค) ต้องพิมพ์ขอ้ความว่า “ทีพ่ักมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสีที่

มองเห็นได้ชัดเจนคู่กับตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรือ่ง ตราสัญลักษณ์สําหรับพิมพบ์นภาชนะบรรจุมูล

ฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546 (c362) 

กําหนด 

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

10 ประกาศกระทรงสาธารณสุข เรือ่ง 

ตราหรือสัญลักษณ์สําหรับพิมพ์บน

ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื่อ 

พ.ศ.2546 

กําหนดตราหรอืสัญลักษณท์ี่ตอ้งพิมพ์ลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติด

เชื้อ ให้มีลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วง สีดํา ซ้อนทับบนวงกลมสีดํา 

โดยสัญลักษณต์อ้งรัศมีไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 

    

 อากาศ      

11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ความปลอดภัยในการทํา งาน

เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม 

(สารเคมี) 

ข้อ 5 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทํา งานในที่ที่มีปริมาณฝุ่นแร่ใน

บรรยากาศของการทํา งานตลอดระยะเวลาการทํางานปกติโดย

เฉลี่ยเกินกว่าที่กํา หนดไว้ในตารางหมายเลข 4 ท้ายประกาศนี้ 

- ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ 

 (Respirable dust)  ไม่เกิน 5 mg/M3 

- ฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3 

    

 พลังงาน      

12 12.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน 2535 

หมวด 1 

มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การดําเนินการอย่าง

ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

   (ดูจากสถานที่

จริง) 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 

(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิ

ภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน

การแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ 

(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิด

การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

(6) การใช้ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 12.2 พระราชบัญญัติการส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และ

ส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรือ

อุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ

อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น  ใ ห้ รั ฐ ม น ต รี โ ด ย คํ า แ น ะ นํ า ข อ ง

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวง
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กําหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ

เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 

(2) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการ

ใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 

(3) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท 

คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ เพื่อการ

อนุรักษ์พลังงาน 

(4) กําหนดให้ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้อง

แสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 12.3 ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่องการกําหนดค่าสัมประสิทธิ์

สมรรถนะขั้นต่ํา ค่าประสิทธิภาพ

การให้ความเย็นและค่าพลังงาน

ไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 

ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด

รายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 

(1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 

(2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

ปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร 

พ.ศ.๒๕๕๒ 

(ก)เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ 

(ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

(3) เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืน 

 

 12.4 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พ ลั งงานทดแทนและอ นุ รักษ์

พ ลั ง ง า น กํ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อน ของ

วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มี

ผลต่อการประหยัดพลังงาน(ฉบับที่ 

1) พ.ศ.2552 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ

เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตาม

ข้อกําหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 

(1) ตู้เย็น 

(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 

(4) หลอดฟลูออเรสเซนต์T5 

(5) บัลลาสต์เหล็กนิรภัย 

(6) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 

(7) พัดลมไฟฟ้า 

(8) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

(9) โคมไฟฟ้า 

   (ดูจากสถานที่

จริง) 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

(11) เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(11) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

(12) กระจก 

(13) ฉนวนใยแก้ว 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ

ประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 

 12.5 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พ ลั งงานทดแทนและอ นุ รักษ์

พ ลั ง ง า น กํ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 

หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 

ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ

เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตาม

ข้อกําหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ โคมไฟชนิดส่องลง (Down 

Light) 

   (ดูจากสถานที่

จริง) 

 12.6 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พ ลั งงานทดแทนและอ นุ รักษ์

พ ลั ง ง า น กํ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ

เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตาม

ข้อกําหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับปรับ
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 

ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

อากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง

กระติกน้ําร้อนไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมอเตอร์เหนี่ยวนําสามเฟสที่มี

ประสิทธิภาพสูง 

 12.7 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พ ลั งงานทดแทนและอ นุ รักษ์

พ ลั ง ง า น กํ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 

หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 

ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ

ประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 

ข้อมูลฉลากตู้เย็น เบอร์ 5 

ข้อมูลฉลากเครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 

ข้อมูลฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 

ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5 

ข้อมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนต์T5 เบอร์ 5 

   (ดูจากสถานที่

จริง) 

 12.8 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พ ลั งงานทดแทนและอ นุ รักษ์

พ ลั ง ง า น กํ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 

หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ

เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตาม

ข้อกําหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 

หม้อไอน้ํา 

เครื่องทําน้ําร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน 

   (ดูจากสถานที่

จริง) 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ

ประหยัดพลังงาน 

ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-ตู้เย็น 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอรื 5-เครื่องปรับอากาศ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-พัดลม 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-หลอดผอมเบอร์ 5 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-บัลลาสต์ทรอนิกส์เบอร์ 5 

 12.9 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พ ลั งงานทดแทนและอ นุ รักษ์

พ ลั ง ง า น กํ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 

หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข 

ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 

ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ

ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายได้แก่ 

ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 

ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 

ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต์T5 

เบอร์ 5 

   (ดูจากสถานที่

จริง) 

 12.10 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ    (ดูจากสถานที่
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

พ ลังงานทดแทนและอ นุ รักษ์

พลังงานเรื่อง กําหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ

การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 7 )

พ.ศ. 2553 

ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายได้แก่ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรบัอากาศ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรส

เซนต์ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – บัลลาสต์นิรภัย 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 

5 

เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

จริง) 

 12.11 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พ ลั งงานทดแทนและอ นุ รักษ์

พลังงานเรื่อง กําหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ

ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายได้แก่ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 

   (ดูจากสถานที่

จริง) 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ

การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 8 )

พ.ศ. 2553 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 

โคมไฟชนิดตะแกรง 

เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 12.12 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พ ลั งงานทดแทนและอ นุ รักษ์

พลังงานเรื่อง กําหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ

การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 9)

พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ

ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายได้แก่ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 

เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

    

 12.13 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พ ลั งงานทดแทนและอ นุ รักษ์

พลังงานเรื่อง กําหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ

การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 10)

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ

ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายได้แก่ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 

   (ดูจากสถานที่

จริง) 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

พ.ศ. 2553 ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรส

เซนต์ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 

5 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – โคมไฟฟ้า 

รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก 

รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มี

ประสิทธิภาพสูง 

 12.14 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พ ลั งงานทดแทนและอ นุ รักษ์

พลังงานเรื่อง กําหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ

การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มี

ผลต่อการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 

1. หลอดแอลอีดีประเภท  ยี่ห้อ  รุ่น  ของวัสดุ อุปกรณ์  หรือ

เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบ

ท้าย 

1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับตู้เย็น 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ 

3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับหลอดคอมแพคฟลูออ

เรสเซนต์ (CFL) 

4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับ "Standby Power 1 

Watt รักษ์โลก"ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์ 

5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับ "Standby Power 1 

Watt รักษ์โลก"ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับความเร็ว

รอบมอเตอร์ ฉนวนใยแก้ว กระจกเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบ

ปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 12.15 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พ ลั งงานทดแทนและอ นุ รักษ์

พลังงานเรื่อง กําหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ

การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี

ผลต่อการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 

1. เครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ

ประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย 

1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับตู้เย็น 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ 

3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับพัดลมไฟฟ้า 

4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับหลอดคอมแพคฟลูออ

เรสเซนต์ (CFL) 

6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5) 

7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

เบอร์ 5 

8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับ Standby Power 1 

Watt 

8.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 

9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับกระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 

10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับเครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 

11. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 12.16 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา

พ ลั งงานทดแทนและอ นุ รักษ์

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี

ผลต่อการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

พลังงานเรื่อง กําหนดคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ

การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2555 

ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 

1. พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ

ประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย 

1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับตู้เย็น 

2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ 

3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับพัดลมไฟฟ้า 

3.1 พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น 

3.2 พัดลมไฟฟ้าชนิดส่ายรอบตัว 

3.3 พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 

4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับหลอดคอมแพคฟลูออ

เรสเซนต์ (CFL) 

6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 

เบอร์ 5 

7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับ Standby Power 1 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

Watt 

7.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 

8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับกระติกน้ําร้อนไฟฟ้า 

9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับเครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้า 

10. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 

15 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ 

ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการ

ยอมรับทางการแพทย์ว่า ควันบุหรี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบ

และไม่สูบบุหรี่บุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ เช่น อาจทําให้เกิด

มะเร็งปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีทั้งควันบุหรี่ยัง

ทําให้โรคบางโรค เช่น โรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้มีอาการกําเริบขึ้น 

นอกจากนั้นยังพิสูจน์ได้ว่า การที่ผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องสูดควันบุหรี่ที่ผู้อื่น

สูบเข้าไปก็ยังเป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้นั้นเช่นเดียวกันกับที่เกิด

ขึ้นกับตัวผู้สูบบุหรี่เอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูดควันบุหรี่นั้นเป็น

เด็ก สมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มิให้ต้องรับควัน

บุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือ

   กํ า ห น ด เป็ น

พื้นที่เขตปลอด

บุหรี่ 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

จัดเขตให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือโดยวิธีอื่นๆ จึงจําเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้ 

16 ประกาศกระทรวงสาธารณ สุข

(ฉบับที่9)พ .ศ.2540 เรื่อง สภาพ

และลักษณะของเขตสูบบุหรี่ 

ยกเลิกประกาศฯ ฉ.5(2535) 

-โดยต้องเป็นบริเวณที่มีระบบปรับอากาศต้องมีการระบายอากาศ

ถ่ายเทหมนุเวียนระหว่างาภายนอกอาคารและภายในเขตสบูบหุรี่

ไม่น้อยกวา่ 50 ลบ.ฟตุ/นาที/คน 
‐การกําหนดภาพเขตสบูบหุรี่ต้องมีลกัษณะดงันี ้
1) ไม่อยู่ ในบ ริเวณ ที่ ก่อให้ เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่

ประชาชน ที่อยูบ่ริเวณข้างเคียง 

2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครอง

สขุภาพผู้ไม่สบูบหุรี่ 

3) ไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอนัเป็นที่เห็นได้ชดัแก่ผู้มาใช้สถานที่

นัน้ 

    

17 ปะกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับ

ที่10)พ .ศ . 2545กําหนดชื่อหรือ

ประเภทของสถานที่สาธารณะทีให้

-ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉ.7(2540)เรื่องเดียว 

_ถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่13)พ.ศ.2546 

เรื่องเดียวกัน (C212) 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ

บุหรี่ 

-กําหนดให้สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นสถานที่ที่ให้มีการ

คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยขณะทําการ ให้หรือ ใช้บริการ

เป็นเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่ 

1) บริเวณห้องพักส่วนตัว หรือห้องทํางานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน

ในสถานที่นั้น 

2) บริเวณที่จัดไว้ให้เป็น เขตสูบบุหรี่ เป็นเฉพาะใช้บังคับเมื่อพเช้น

กําหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ

(ประกาศเมื่อ่9 สิงหาคม 2545) 

18 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข

(ฉบับที่19)พ.ศ.2553เรื่องกําหนด

ชื่ อ ห รื อ ป ระ เภ ท ขอ งสถ านที่

ส าธารณ ะที่ ให้ มี ก าร คุ้มครอง

สุ ขภ าพ ขอ ง ผู้ ไม่ สู บ บุ ห รี่ แ ล ะ

กํ าห นด ส่ วนหนึ่ ง ส่ วน ใดห รื อ

ทั้ งหมดของสถานที่ สาธารณะ

ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขต

บังคับใช้พ้น 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาฯ(28 

พ.ค. 53)  

***ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องกําหนดชื่อเรื่อง

ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่

สูบบุหรี่และกําหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้ งหมดของสถานที่

สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม พรบ.

คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.2536ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549(

นค.-law-c477)* 

   กํ า ห น ด เป็ น

พื้นที่เขตปลอด

บุหรี่ 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

ปลอดบุหรี่ ตามประราชบัญญัติ

คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.

2535 

 

และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องกําหนดชื่อหรือประเภท

ของสถานทีสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

และกําหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ

ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือ ฉบับที่ 18 พ .ศ.2550 (นค.-law-

c659)*** 

-กําหนดให้ชื่อสถานที่ต่อไปนี้เป็น เขตปลอดบุหรี่ 

1. สถานบริการสาธารณะสุขและส่งเสริมสุขภาพ 

-สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

2.สถานศึกษา 

-สถานฝึกอบรมวิชาชีพ 

3. สถนที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

-สถานที่ออกกําลังกาย 

-สถานที่ออกกําลังกาย 

-สถานที่ออกําลังกาย ซ้อมกีฬา เล่นกีฬา 

สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

-สระว่ายน้ํา  

-ร้านค้า 

-สถานที่จัดลี้ยงทั้งหมด 

-สถานที่จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบ

ปรับอากาศ 

-สถานที่จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มี

ระบบปรับอากาศ เฉพาะบริเวณที่ให้มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม 

อาหารและเครื่องดื่ม 

-สถนที่จําหน่าย แสดง จัดนิทรรศการสินค้า/บริการ 

-สถานบริการทั่วไป 

-สถานที่ให้บริการน้ํามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่เป็น

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 

-อาคาร สถานที่ที่ใช้จัดประชุม อบรม สัมมนาสันทนาการ 

-สถานที่ทํางาน 

-สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐเฉพาะส่วนที่เป็น

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

-สถานที่ทํางานเอกชน เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

-ธนาคาร สถาบันการเงิน 

-โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า เฉพาะ

ส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 

-สถานที่สาธารณะทั่วไป 

-ห้องสมุด 

-สุขา 

-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ บริเวณที่ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 

-ลิฟท์โดยสาร 

-สวนสาธารณะ 

  4.ยานพาหนะสถานีขนส่งสาธารณะ 

-ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่

มีก็ตาม 

-ยานพาหนะโดยสาร ที่ใช้ลักษณะส่วนกลางของส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เอกชน 

-กําหนดให้สถานที่ต่อไปนี้ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ สามารถจัดให้มี เขต
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

บุหรี่ ได้ในสถานที่ฯดังนี้ 

1.สถานที่ใบริการน้ํามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิง**นอกเหนือจาก

พื้นที่ส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 

2. สถ านที่ ร าช ก าร  รั ฐ วิ ส าห กิ จ  หน่ วย งาน อื่ น ข อ งรั ฐ **

นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนเป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง** 

-กําหนดให้สถานที่สาธารณะที่ไม่ได้กําหนดขอบเขตชัดเจนให้ถือว่า

ขอบเขตของสถานที่นั้น กําหนดตามการสูบบุหรี่นั้นรบกวนผู้อื่น

หรือไม่เป็นหลัก 

-รวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็

ตาม 

19 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

แสดงเครื่องหมายของขอบเขตสูบ

บุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2551 

*ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข(ฉบับที่ 15)พ.ศ.2548 ลง

วันที่30 ธันวาคม2548 เรื่อง กําหนดเครื่องหมายของเขตผู้สูบบุหรี่

และเขตปลอดบุหรี่ 

**ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 2 เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ให้
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนด 

กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ออกบทบัญญัติ เกี่ยวกับ

การกําหนดเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายของเขตปลอด

บุหรี่ ซึ่งต้องแสดงเครื่องหมายไว้ภายในยานพาหนะเป็นการเฉพาะ 

ให้ผู้ดําเนินการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

20 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข

พ .ศ .  2550เ รื่ อ ง  ส ภ า พ แ ล ะ

ลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ตาม

พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ไม่สูบ

บุหรี่ พ.ศ.2535 

*ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสิบวัน นับตั้งแต่วันที่

ประกาศในราชกิจจาฯ(30 พ.ค.50) 

1.ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณะสุข

ประกาศ 

2.ไม่มีการสูบบุหรี่ 

3. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่ 

   มี การติ ดป้ าย

รณ ร ง ค์ เรื่ อ ง

เขตปลอดบุหรี่ 

และไม่มีการจัด

อุปกรณ์หรือสิ่ง

อํ าน วยความ

สะดวกต่อการ

สูบบุหรี่ 

21 ประกาศกรมอนามัย  เรื่อง ข้อ

ปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา

ในหอผึ่งเย็นขออาคารในประเทศ

**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ทาง

กฎหมาย(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ)** 

-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

ไทย อยู่ในและนอกอาคาร 

-โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease)โรคติดเชื้อจากแบ

ทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลาอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจส่วนล่าง  

-กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือกําลัง

อยู่ระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสาหรือสูบบุหรี่จัด และผู้ที่

ได้รับการรักษาโรคบางชนิด 

-สาเหตุ โรคการหายใจเอาละอองน้ํ าที่ปนเปื้ อนเชื้อลีจอ

โอเนลลา ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ไม่มีการดูแลบํารุงรักษา

อย่างถูกต้องถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย 

-ข้อ4 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ดําเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 

ที่มีการติดตั้ง หอผึ่งเย็น 

- มีหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดทําแผนหรือโครงการควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมีองค์ประกอบ

ดังรายละเอียดในฉบับกฎหมาย 

2. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม และ
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

บํารุงรักษาหอผึ่งเย็น 

 ผู้ควบคุม ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมและบํารุงรักษาหอ

ผึ่งเย็นด้านการป้องกันและควบคุมเชื้อฯที่กรมอนามัยและกรม

ควบคุมโรคฯกําหนด 

3.จัดให้มีผู้ควบคุมและบํารุงรักษาหอผึ่งเย็น 

 ผู้ควบคุม วุฒิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล 

อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณะสุขศาสตร์หรือสาขา

อื่นๆ ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข 

-ต้องจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ตามแบบท้ายประกาศนี้ 

-ต้องจัดให้มี คู่มือแนะนําไว้ประจําระบบปรับอากาศทุกระบบ 

รายละเอียดดูได้จากฉบับกฎหมาย 

-ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี้ กําหนดการ

ปฏิบัตินี้ สําหรับข้อปฏิบัตินี้ กําหนดการปฏิบัติอื่นๆดังนี้ 

-หอผึ่งเย็น 

1. การออกแบบและก่อสร้าง 



41 

 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 
เพื่อทราบ

2. สถานที่ติดตั้งหอผึ่งเย็น 

3. น้ําที่เติมชดเชยต้องเป็นน้ําจากแหล่งน้ําเดยีวกบัที่ใช้ในหอพึ่ง

เย็น 

4. การระบายน้ําทิ้ง 

5. การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้งาน ระบบปรับสภาวะอากาศ 

-การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง 

1. การดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ 

- จัดหาคู่มือการบํารุงรักษาประจําระบบ 

- ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอน 

ทุกเครื่องด้วยสายตา  1สัปดาห์/ครั้ง 

- จัดทําและดําเนินการตามแผนบํารุงรักษา 

2. การทําความสะอาด การทําลายเชื้อ 

3. การบําบัดน้ํา ในระบบฯ 

4. การใช้สารชีวภาพ 

5. การบันทึกข้อมูล 

-สมุดบันทึกต้องเก็บ >=2ปี 




