
1 
 

ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้จัดท า นางจุฑามาศ ทินกรวงศ์                ผู้อนุมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม 
วันที ่17 กรกฎาคม 2563              วันที ่17 กรกฎาคม 2563   
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ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

 น ้ำเสีย       
1 ประกำศกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวด   
ลอม เร่ือง ก้ำหนดมำตรฐำน
ควบคุมกำรระบำยน ำ้ทิ ง จำก
อำคำรบำงประเภทและบำงขนำด 
2548 

ขอ 6 อำคำรประเภท ค. หมำยควำมถึง อำคำรดังตอไปนี  
(5) อำคำรที่ท้ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรระหวำง
ประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื นที่ใชสอยรวมกันทุกชั นของอำคำรหรื
อกลุมของอำคำรตั งแต 5,000 ตำรำงเมตร แตไมถึง 10,000 ตำรำง
เมตร 
(1) pH อยู่ระหว่ำง 5-9 
บีโอดี ตองมีคำไมเกิน 40 มิลลกิรัมตอลิตร                                     
(2) สำรแขวนลอย ตองมีคำไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร  
(3) ซัลไฟด์ ต้องมีคำ่ไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร                     
(4) คำทีเคเอ็น ตองมีคำไมเกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร 
(5) สำรที่ละลำยไดท้ั งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีคำ่
เพิ่มขึ นจำกปริมำณสำรละลำยในน ้ำใช้ตำมปกติไม่เกิน ๕๐๐ 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

  มีกำรบ้ำบัดน ้ำ
เ สี ย ใ น
มหำวิทยำลัย 

แบบฟอร์ม 2.2 
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(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่ำไม่เกิน 0.5 
มิลลิลิตรต่อลิตร 
(7) น ้ำมนัและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่ำไม่เกิน ๒๐ 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั      
2 พรบ. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ

ภัย พ.ศ. 2550 
หมวด 2 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
หมวด 3 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขต
กรุงเทพมหำนคร 
มำตรำ 25 ในกรณีที่เกิดสำธำรณภัยและภยันตรำยจำกสำธำรณภัย
นั นใกล้จะถึง ผอ.มีอ้ำนำจสั่งให้ 
เจ้ำพนักงำนดัดแปลง ทำ้ลำย หรือเคลื่อนย้ำยสิ่งก่อสร้ำง วัสดุ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่กำรบ้ำบัดปดัป้องกัน
ภยันตรำยได ้
มำตรำ 26 เจ้ำพนักงำนสำมำรถเข้ำไปในอำคำรหรือสถำนที่ที่อยู่
ใกล้เคียงกับพื นที่ที่เกิดสำธำรณภัย 
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เพื่อท้ำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้เมื่อได้รับอนุญำตจำก
เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง อำคำรหรือสถำนที่ หำกไม่มีเจ้ำของหรือ
ผู้ครอบครองกระท้ำได้หำกอยู่ภำยใต้กำรควบคุม  ของ ผอ. 
มำตรำ 28 เจ้ำพนักงำนสำมำรถสั่งอพยบผู้อยู่อำศัยในพื นที่
อันตรำยหรือกีดขวำงกำรปฏิบัตงิำนได้ 
มำตรำ 29 เมื่อเกิดหรือใกล้เกิดสำธำรณภัยบริเวณใด ผอ. จะ
ประกำศห้ำมเข้ำไปอยู่อำศัยหรือด้ำเนิน  กิจกำรใดๆ โดยกำ้หนด
ระยะเวลำกำรห้ำมไว้ด้วย 
หมวด 6 บทก้ำหนดโทษ 
มำตรำ 50 ต้องระวำงโทษจำ้คุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบำท หรือทั งจ้ำทั งปรบั หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 25 และ 26 
มำตรำ 52 ต้องระวำงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพัน
บำท หรือทั งจ้ำทั งปรบั หำกไมป่ฏิบัติตำมมำตรำ 28 และ 29 

3 กฎกระทรวงก้ำหนดมำตรฐำนใน
กำรบริหำรจัดกำรและดำ้เนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมยั 
และสภำพแวดล้อมในกำรทำ้งำน

ข้อ 2 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีระบบปอ้งกันและระงบัอัคคีภัยในสถำน
ประกอบกิจกำรตำมกฎกระทรวงนี  และต้องดูแลระบบป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพและ
ปลอดภัย 
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เก่ียวกับกำรป้องกันและระงบั
อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๓ ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำงจัดท้ำป้ำยขอ้
ปฏิบัติเก่ียวกับกำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และปิดประกำศ
ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 
ข้อ 3 ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำงจัดทำป้ำยขอ้
ปฏิบัติเก่ียวกับกำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และปิดประกำศ
ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถำนประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงตั งแต่สิบคนขึ นไป 
นอกจำกต้องปฏิบัติตำมข้อ 3 แล้วให้นำยจำ้งจัดให้มีแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ประกอบดว้ยกำรตรวจตรำ กำรอบรม กำร
รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ และกำร
บรรเทำทุกข์ให้นำยจ้ำงจัดเก็บแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัย ณ 
สถำนประกอบกิจกำรพร้อมที่จะให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
ตรวจสอบได ้
หมวด 2 ควำมปลอดภัยเก่ียวกับอำคำรและทำงหนไีฟข้อ 8 ให้
นำยจำ้งจัดให้มีเส้นทำงหนไีฟทกุชั นของอำคำรอย่ำงน้อยชั นละสอง
เส้นทำงซึง่สำมำรถอพยพลูกจ้ำงที่ท้ำงำนในเวลำเดียวกนัทั งหมดสู่
จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภำยในเวลำไม่เกินห้ำนำที 
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เส้นทำงหนีไฟจำกจุดที่ลูกจำ้งทำ้งำนไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้อง
ปรำศจำกสิง่กีดขวำง 
ประตูที่ใช้ในเสน้ทำงหนไีฟต้องท้ำด้วยวสัดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตู
หรือขอบกั น และเป็นชนิดที่บำนประตูเปิดออกไปตำมทิศทำงของ
กำรหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ทีบ่งัคับให้บำนประตปูิดได้เอง ห้ำมใช้
ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ำมปิดตำย ใส่กลอน 
กุญแจ ผูก ล่ำมโซ่ หรือท้ำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจำ้งทำ้งำน 
ข้อ 9 สถำนประกอบกิจกำรที่มอีำคำรตั งแต่สองชั นขึ นไป หรือมี
พื นที่ประกอบกิจกำรตั งแต่สำมร้อยตำรำงเมตรขึ นไป ให้นำยจำ้งจัด
ให้มีระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถำนประกอบกิจกำรทกุชั น
โดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี  
(1) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยต้องประกอบดว้ย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและ
ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจง้เหตุเพลิงไหม้
ท้ำงำน 
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(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสำมำรถส่งเสียงหรือ
สัญญำณให้ทุกคนภำยในอำคำรได้ยินหรือทรำบอย่ำงทั่วถึงเพื่อกำร
หนีไฟ 
(2) อปุกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน เข้ำถงึได้
ง่ำย หรืออยู่ในเส้นทำงหนไีฟโดยติดตั งห่ำงจำกจุดที่ลูกจำ้งทำ้งำน
ไม่เกินสำมสิบเมตร 
(3) เสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในกำรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือ
สัญญำณที่แตกตำ่งไปจำกเสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในสถำนประกอบ
กิจกำร 
(4) กิจกำรโรงพยำบำลหรือสถำนที่ห้ำมใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ไดผ้ล 
ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมำตรกำรอ่ืนใด เช่น สัญญำณไฟ หรือรหัส 
ที่สำมำรถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(5) กำรติดตั งระบบสัญญำณแจง้เหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ หรือมำตรฐำนอ่ืนที่อธิบดีก้ำหนด 
ข้อ 10 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอส้ำหรับเส้นทำงหนี
ไฟในกำรอพยพลูกจำ้งออกจำกอำคำรเพื่อกำรหนีไฟ รวมทั งจัดให้มี
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แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำสำรองที่สำมำรถจ่ำยไฟฟำ้เพื่อกำรหนีไฟและสำ
หรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั นตน้หรืออุปกรณ์อื่นที่เก่ียวข้องได้
ในทันทีทีไ่ฟฟำ้ดับ 
ข้อ 11 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีปำ้ยบอกทำงหนีไฟที่มลีักษณะ ดงัต่อไปนี  
(1) ขนำดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่ำสิบห้ำเซนติเมตร และ
เห็นได้อย่ำงชัดเจน 
(2) ป้ำยบอกทำงหนไีฟต้องมีแสงสว่ำงในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็น
ได้อย่ำงชัดเจนตลอดเวลำ 
ทั งนี  ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่ำงที่กลมกลืนไปกับกำรตกแต่งหรือป้ำยอื่น 
ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประกำรใดที่ท้ำให้เห็นป้ำยไม่ชัดเจน 
หมวด 3 กำรดับเพลิง 
ข้อ 13 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ โดย
ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี  
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ตำมประเภทของเพลิง 
ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนทีส่ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมก้ำหนด หรือตำมมำตรฐำนที่อธบิดีก้ำหนด 
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(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยำ้ยได้ทุกเคร่ือง ต้องจัดให้มี
เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์แสดงว่ำเป็นชนดิใด ใช้ดับเพลงิประเภท
ใด และเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์นั นต้องมีขนำดที่มองเห็นได้
อย่ำงชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตรห้ำสิบเซนติเมตร 
(3) ห้ำมใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไ ด้ที่อำจเกิดไอระเหย
ของสำรพิษ เช่น คำร์บอนเตตรำคลอไรด ์
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ตำมจำนวน 
ควำมสำมำรถของเคร่ืองดับเพลิงและกำรติดตั งดังต่อไปนี  
(ก) เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยำ้ยได้ที่ใช้ดับเพลงิประเภท เอ จำน
วน ควำมสำมำรถของเคร่ืองดับเพลิง และกำรติดตั ง ให้คำนวณตำม
พื นที่ของสถำนที่ซึ่งมีสภำพเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยตำมที่ก้ำหนดไว้
ในตำรำงที่ 2 ท้ำยกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยำ้ยได้ที่ใช้ดับเพลงิประเภท บี 
ควำมสำมำรถของเคร่ืองดับเพลิงที่ติดตั งต้องมีระยะเข้ำถึงตำมที่
ก้ำหนดไว้ในตำรำงที่ 3 ท้ำยกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยำ้ยได้ที่ใช้ดับเพลงิประเภท ซี กำรตดิตั ง
ให้พิจำรณำจำกวัตถุซึ่งเปน็เชื อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่ำจะ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ท้ำให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั งเคร่ืองดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภทนั น 
เครือ่งดับเพลิงแบบเคลื่อนยำ้ยได้ที่ใช้ดับเพลงิประเภท ดี ในกำร
ติดตั งให้มีระยะเข้ำถึงไม่เกินยี่สบิสำมเมตร 
(ข) ให้ติดตั งหรือจัดวำงเคร่ืองดับเพลิงในสภำพที่มัน่คง มองเห็นได้
อย่ำงชัดเจน สำมำรถนำมำใช้ไดง้่ำยและรวดเร็ว 
(ค) ให้จัดท้ำรำยละเอียดเก่ียวกับชนดิและวิธีใช้เป็นภำษำไทยทีเ่ห็น
ได้อย่ำงชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั ง 
(5) จัดให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ใน
สภำพที่ใชง้ำนได้ดี โดยกำรตรวจสอบ 
หมวด 8 กำรด้ำเนินกำรเก่ียวกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัยและ
กำรรำยงำน 
ข้อ 27 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสีส่ิบของจ้ำนวน
ลูกจ้ำงในแตล่ะหน่วยงำนของสถำนประกอบกิจกำรรับกำร
ฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั นตน้ โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตจำกกรม
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็นผู้ด ำเนนิกำรฝึกอบรม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ข้อ 28 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรดำ้เนินกำรเก่ียวกับควำมปลอดภยั
จำกอัคคีภัย ดังต่อไปนี  
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้ำที่เก่ียวกบักำรป้องกันและระงบัอัคคีภัยรับ
กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย กำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรดับเพลิง กำรปฐม
พยำบำล และกำรช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจำ้งฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจำกอำคำร
ไปตำมเส้นทำงหนไีฟตำมที่ก้ำหนดไว้ในหมวด 2 
ข้อ 30 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจำ้งทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซอ้ม
อพยพหนีไฟพร้อมกันอย่ำงน้อยปีละหนึง่ครั ง ทั งนี  ให้ลูกจำ้งของ
นำยจำ้งทุกรำยที่ท ำงำนอยู่ภำยในอำคำรเดียวกันและในวันและ
เวลำเดียวกันทำ้กำรฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนกำรฝึกซ้อมไม่นอ้ย
กว่ำสำมสิบวนั ให้นำยจำ้งสง่แผนกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ รวมทั งรำยละเอียดเก่ียวกับกำรฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย 
เพื่อให้ควำมเห็นชอบ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ในกรณีที่นำยจำ้งไม่สำมำรถด้ำเนินกำรฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟตำมวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รบัใบอนุญำตจำก
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเปน็ผู้ดำ้เนินกำรฝึกซ้อมให้
นำยจำ้งจัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกซ้อมดังกล่ำวตำมแบบที่อธิบดี
ก้ำหนด และยืน่ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยภำยในสำมสิบ
วันนบัแต่วันที่เสร็จสิ นกำรฝึกซ้อม 

4 กฎกระทรวง 
ก้ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรดำนควำม
ปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอม
ในกำรท้ำงำนเก่ียวกับควำมรอน 
แสง        สวำง และเสียง พ.ศ. 
2549 

หมวด 2 แสงสวำง 
ข้อ 5 นำยจำงตองจัดใหสถำนประกอบกิจกำรมีควำมเขมของ
แสงสวำง ดังตอไปนี  
(1) ไมต่้ำกวำมำตรฐำนที่กำ้หนดไวในตำรำงที่ 1 ทำยกฎกระทรวง
นี ส้ำหรับบริเวณพื นที่ทัว่ไปภำยในสถำนประกอบกิจกำร เชน 
ทำงเดิน หองน ้ำ หองพัก 
(2) ไมต่้ำำกวำมำตรฐำนที่ก้ำหนดไวในตำรำงที่ 2 ทำยกฎกระทรวง
นี ส้ำหรับบริเวณพื นที่ใชประโยชนในกระบวนกำรผลติที่ลูกจำง
ท้ำงำน 
(2) ไมต่้ำกวำมำตรฐำนที่กำ้หนดไวในตำรำงที่ 3 ทำยกฎกระทรวง
นี  ส้ำหรับบริเวณ 

   ผลกำร
ตรวจสอบ
ควำมเข้มแสง
วันที่............ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ที่ลูกจำงตองท้ำงำนโดยใชสำยตำมองเฉพำะจุดหรือตองใชสำย
ตำอยูกับที่ในกำรทำ้งำน 
(4) ไมต่้ำกวำมำตรฐำนเทียบเคียงที่ก้ำหนดไวในตำรำงที่ 4 ทำยกฎ
กระทรวงนี สำ้หรับ 
บริเวณที่ลูกจำงตองท้ำงำนโดยใชสำยตำมองเฉพำะจุดหรือตองใช
สำยตำอยูกับที่ในกำรทำ้งำน ในกรณีที่ควำมเขมของแสงสวำง ณ ที่
ที่ใหลูกจำงท้ำงำนมิไดก้ำหนดมำตรฐำนไวในตำรำงที่ 3 
(5) ไมต่้ำกวำมำตรฐำนที่กำ้หนดไวในตำรำงที่ 5 ทำยกฎกระทรวง
นี ส้ำหรับบริเวณ 
รอบ ๆ สถำนทีลู่กจำงตองท้ำงำนโดยใชสำยตำมองเฉพำะจดุ 

 สิ่งปฏิกูล      
5 พระรำชบญััญติสำธำรณสุข พ.ศ.

2535 
หมวด 5 เหตุร้ำคำญ มำตรำ 25(4) กำรกระท้ำใด ๆ อันเปน็เหตุให้
เกิด กลิ่น, แสง, รังสี, เสียง,ควำมร้อน, สิ่งมีพิษ,ควำมสัน่สะเทือน
,ฝุ่น,ละออง, เขม่ำ,เถ้ำ  ให้ถือเป็นเหตุร้ำคำญ 

     

6 พระรำชบญััญติกำรสำธำรณสุข 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 

หมวด 3 กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
มำตรำ 18 กำรเก็บ ขน หรือก้ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต
รำชกำรส่วนท้องถิ่นใดให้เป้นอ้ำนำจสว่นรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั น 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

- ก้ำหนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยตดิเชื อและมูลฝอยที่เปน็พิษหรือ
อันตรำยจำกชุมชน โดยปรับสูงสุด  ไม่เกินหนึ่งแสนบำท จำ้คุกไม่
เกิน 1 ปี หรือทั งจ้ำทั งปรับ 

7 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร 
เร่ือง กำรเก็บ ขน และก้ำ จัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ข้อ 5 ห้ำมมิให้ผู้ใดถ่ำย เท ทิ ง หรือท้ำ ให้มีขึ นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยในที่หรือทำงสำธำรณะ นอกจำกที่ที่กรุงเทพมหำนครจัดไวใ้ห้ 
ข้อ 6 เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ ต้องจัดให้มี
ที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยภำยในอำคำรหรือสถำนทีน่ั นอยำ่ง
เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
ห้ำมมิให้ผู้ใดถ่ำย เท คุ้ยเขี่ย ทิ ง หรือท้ำ ให้มีขึ นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยนอกที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยที่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ จัดให้มี
ขึ น เว้นแต่เป็นกำรกระทำ้ ของเจ้ำหน้ำที่กรุงเทพมหำนครในอ้ำ 
นำจหนำ้ที่หรือบุคคลที่ได้รบัอนญุำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ห้ำมมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือน้ำ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ไปฝงัหรือถมในที่ดินใด เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเปน็หนังสือจำกเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ข้อ 12 ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตำมที่กรุงเทพมหำนครก้ำ หนด ตำมข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหำนครว่ำด้วยค่ำธรรมเนียมกำรเก็บและขนสิง่ปฏิกูลหรือ
มูลฝอย ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรสำธำรณสุข 

 
 

ข้อบังคับกรุงเทพมหำนคร ว่ำดว้ย
หลักเกณฑ์กำรจัดกำรมูลฝอย และ
สิ่งปฎิกูลของอำคำรสถำนที่ และ
สถำนบริกำรกำรสำธำรณสุข 
พ.ศ.2545 
 

หมวด 2 กำรจัดกำรมูลฝอยของอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ ที่ไม่ใช่
สถำนบริกำรสำธำรณสุข 
ข้อ 7 เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ต้องจัดให้มี
ภำชนะรองรับมูลฝอยทีท่้ำจำกวสัดุมั่นคง แข็งแรง มีรูปทรงที่ท้ำ
ควำมสะอำดได้งำ่ย มีฝำปิดมดิชิด สำมำรถป้องกันสตัว์ไม่ให้คุ้ยเขี่ย 
รวมทั งไม่ก่อให้เกิดควำมร้ำคำญเกินควร 
ข้อ 8 ต้องจัดให้มีภำชนะรองรับจ้ำนวนเพียงพอที่จะใส่มลูฝอยได้
โดยไม่ลน้ออกนอกภำชนะ 
ข้อ 10 อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยได้ใน
ปริมำณ 3 วัน และที่พักมูลฝอยต้องมีลักษณะตำมที่ก้ำหนด 
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ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ทั งนี  ต้องจัดกำรใส่มลูฝอยในถุงพลำสติก หรือถุงที่ กทม. ก้ำหนด 
ให้มีกำรแยกมูลฝอย ต้องด้ำเนินกำรแยกมูลฝอยที่อยู่ในสภำพที่จะ
ขนได้โดยสะดวก 

8 กฎกระทรวงมหำดไทย ฉบบัที่ 33 
(พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบก้ำจัด
ขยะมูลฝอย) 

อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอย
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี  
- ต้องมีขนำดควำมจไุม่น้อยกวำ่ 3 เท่ำของปริมำณมูลฝอยที่เกิดขึ น
ในแต่ละวนั 
- ผนังต้องทำ้ด้วยวสัดุถำวรและทนไฟ 
- พื นผิวภำยในต้องเรียบและกนัน ้ำซึม 
- ต้องมีกำรป้องกันกลิ่นและน ำ้ฝน 
- ต้องมีกำรระบำยน ้ำเสียงจำกมลูฝอยเข้ำสู่ระบบบำ้บัดน ้ำเสยี 
- ต้องมีกำรระบำยอำกำศและปอ้งกันน ้ำซึม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

9 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร เร่ือง
ค่ำธรรมเนียมกำรเก็บและขนสิง่
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วย กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2546 

- กำรก้ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรเก็บและขนส่งปฎิกูล หรือมูล
ฝอยจำกสถำนประกอบกำร 
 
 

    

10 กฎกระทรวง ว่ำด้วย อัตรำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรเก็บ 
ขน และอัตรำค่ำธรรมเนียมอื่นๆ 
พ.ศ.2545 

- กำรก้ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรเก็บและขนส่งปฎิกูล หรือมูล
ฝอยจำกสถำนประกอบกำร 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

11 ประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข 
เร่ือง ก้ำหนดลักษณะของบริเวณที่
พักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อ 

*ประกำศฉบบันี ให้ใชบ้ังคับเมื่อพ้นก้ำหนด 90 วัน ประกำศในรำช
กิจจำฯ 
ก้ำหนดลักษณะของบริเวณที่พกัภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อดังนี  
ข้อ 1 บริเวณที่พักภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อต้องมีลักษณะและ
อุปกรณ์ ดังนี  
(1) ตั งอยู่ในสถำนพยำบำลในจดุที่เหมำะสม แยกเป็นสัดส่วน
เฉพำะ ไม่อับชื น สะดวกสำ้หรับกำรขนมูลฝอยตืดเชื่อไปก้ำจัด และ
ต้องไม่ตั งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรรักษำ 
(2) มีภำชนะสำ้หรับรองรับภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อที่มีลักษณะ
ตำมที่ก้ำหนด 
ก) ท้ำด้วยวสัดุที่แข็งแรง ทนทำนต่อสำรเคมี พื นผิวต้องมีลักษณะ
เรียบ ท้ำควำมสะอำดงำ่ย ไม่รั่วซึม มีฝำปิดมดิชิด สำมำรถป้องกัน
สัตว์แมลงพำหะนำ้โรค และให้มีกำรฆ่ำเชื อก่อนน้ำไปใช้ 
ข) ต้องมีขนำดควำมจุเพียงพอ สำมำรถเก็กกักภำชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเชื อได้อย่ำงน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน ต้องให้อยู่ที่
อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศำเซลเซียล 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ค) ต้องพิมพ์ข้อควำมว่ำ “ที่พักมูลฝอยติดเชื อ” ขนำดและสีที่
มองเห็นได้ชัดเจนคู่กับตรำสัญลกัษณ์ตำมประกำศกระทรวง
สำธำรณสุข เร่ือง ตรำสัญลักษณ์ส้ำหรับพิมพบ์นภำชนะบรรจมุูล
ฝอยติดเชื อ พ.ศ.2546 (c362) 
ก้ำหนด 

ขยะมูลฝอยติดเชื อ 

12 ประกำศกระทรงสำธำรณสุข เร่ือง 
ตรำหรือสัญลักษณ์ส้ำหรับพิมพบ์น
ภำชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อ 
พ.ศ.2546 

ก้ำหนดตรำหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพิมพ์ลงบนภำชนะบรรจุมูลฝอยติด
เชื อ ให้มีลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วง สีดำ้ ซ้อนทับบนวงกลมสีด้ำ 
โดยสัญลักษณ์ต้องรัศมีไม่น้อยกว่ำ 1 นิ ว 

    

 อากาศ      
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

13 ประกำศกระทรวงมหำดไทย 
เร่ือง ควำมปลอดภัยในกำรท้ำ งำน
เก่ียวกับภำวะแวดล้อม 
(สำรเคมี) 

ข้อ 5 ห้ำมมิให้นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท้ำ งำนในที่ที่มีปริมำณฝุ่นแร่ใน
บรรยำกำศของกำรท้ำ งำนตลอดระยะเวลำกำรท้ำงำนปกติโดย
เฉลี่ยเกินกว่ำที่ก้ำ หนดไว้ในตำรำงหมำยเลข 4 ท้ำยประกำศนี  
- ฝุ่นขนำดที่สำมำรถเข้ำถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้  
 (Respirable dust)  ไม่เกิน 5 mg/M3 
- ฝุ่นทุกขนำด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3 

    

 พลังงาน      
14 14.1 พระรำชบัญญัติ กำรส่งเสริม

กำรอนุรักษ์พลังงำน 2535 
หมวด 1 
มำตรำ 17 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรได้แก่กำรด้ำเนินกำรอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี  
(1) กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร 
(2) กำรปรับอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั งกำรรักษำอุณหภูมิ
ภำยในอำคำรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 
(3) กำรใช้วัสดุก่อสร้ำงอำคำรที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงำน ตลอดจน
กำรแสดงคุณภำพของวัสดุก่อสร้ำงนั น ๆ 
(4) กำรใช้แสงสว่ำงในอำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(5) กำรใช้และกำรติดตั งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิด
กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร 
(6) กำรใช้ระบบควบคุมกำรท้ำงำนของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
(7) กำรอนุรักษ์พลังงำนโดยวิธีอ่ืนตำมที่ก้ำหนดในกฎกระทรวง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

 14.2 พระรำชบัญญัติ กำรส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำน  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ. 2550 

หมวด 3 กำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และ
ส่งเสริมกำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
มำตรำ 23 เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ รวมทั งให้มีกำรส่งเสริมกำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำร
อนุรักษ์พลังงำน ให้รัฐมนตรีโดยค้ำแนะน้ำของคณะกรรมกำร 
นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ มีอ้ำนำจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังต่อไปนี  
(1) ก้ำหนดมำตรฐำนด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของ
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
(2) ก้ำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตำมประเภท ขนำด ปริมำณกำร
ใช้พลังงำน อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำน และประสิทธิภำพกำร
ใช้พลังงำนอย่ำงใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูง 
(3) ก้ำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมประเภท 
คุณภำพและมำตรฐำนอย่ำงใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำร
อนุรักษ์พลังงำน 
(4) ก้ำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ้ำหน่ำยเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้อง
แสดงค่ำประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

    

 14.3 ประกำศกระทรวงพลังงำน 
เรื่องกำรก้ำหนดค่ำสัมประสิทธิ์
สมรรถนะขั นต่้ำ ค่ำประสิทธิภำพ

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำนจะต้องเป็นไปตำมข้อก้ำหนด
รำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

กำรให้ควำมเย็นและค่ำพลังงำน
ไฟฟ้ำต่อตันควำมเย็นของระบบ
ปรับอำกำศที่ติดตั งใช้งำนในอำคำร 
พ.ศ.๒๕๕๒ 

(1) เคร่ืองปรับอำกำศขนำดเล็ก 
(2) ระบบปรับอำกำศขนำดใหญ่ 
(ก)เคร่ืองท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศ 
(ข) ส่วนประกอบอ่ืนของระบบปรับอำกำศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ 
(3) เคร่ืองท้ำน ้ำเย็นแบบดูดกลืน 
 

 14.4 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง ำ น ก้ ำ ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ  
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อน ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มี
ผลต่อกำรประหยัดพลังงำน (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2552 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำม
ข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
(1) ตู้เย็น 
(2) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ 
(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
(4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 
(5) บัลลำสต์เหล็กนิรภัย 
(6) บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 
(7) พัดลมไฟฟ้ำ 
(8) หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ 
(9) โคมไฟฟ้ำ 
(11) เตำหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(11) อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

(12) กระจก 
(13) ฉนวนใยแก้ว 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 

 14.5 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง ำ น  ก้ ำ ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ  
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อกำรประหยัดพลังงำน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำม
ข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ โคมไฟชนิดส่องลง (Down 
Light) 

    

 14.6 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง ำ น  ก้ ำ ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ  
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อกำรประหยัดพลังงำน (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำม
ข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่  เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับ
ปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสู ง  เครื่ องท้ ำน ้ ำ อุ่นไฟฟ้ ำที่ มี
ประสิทธิภำพสูง กระติกน ้ำร้อนไฟฟ้ำประสิทธิภำพสูงมอเตอร์
เหนี่ยวน้ำสำมเฟสที่มีประสิทธิภำพสูง 

    

 14.7 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำนตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

พ ลั ง ง ำ น  ก้ ำ ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ  
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อกำรประหยัดพลังงำน (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2553 

ข้อมูลฉลำกตู้เย็น เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกเคร่ืองปรับอำกำศ เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกพัดลม เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5 

 14.8 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง ำ น ก้ ำ ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ  
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อกำรประหยัดพลังงำน (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำม
ข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
หม้อไอน ้ำ 
เครื่องท้ำน ้ำร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อำกำศเป็นแหล่งพลังงำน 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน 
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5-ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอรื 5-เครื่องปรับอำกำศ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5-พัดลม 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5-หลอดผอมเบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5-บัลลำสต์ทรอนิกส์เบอร์ 5 

    

 14.9 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก ่
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

พ ลั ง ง ำ น ก้ ำ ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ  
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อกำรประหยัดพลังงำน (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2553 

ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 
เบอร์ 5 

 14.10 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงำน เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีกำร เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
กำรประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 7 )
พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก ่
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – บัลลำสต์นิรภัย 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 
5 
เตำหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์ 

    

 14.11 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก ่
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

พลังงำนเรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีกำร เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
กำรประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 8 )
พ.ศ. 2553 

ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ 
โคมไฟชนิดตะแกรง 
เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง 

 14.12 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงำน เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
กำรประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก ่
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 
เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง 
อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์ 

    

 14.13 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงำน เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
กำรประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก ่
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 
5 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – โคมไฟฟ้ำ 
รำยชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก 
รำยชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศที่มี
ประสิทธิภำพสูง 

 14.14 6ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงำน เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
กำรประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มี
ผลต่อกำรประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภำษีเงินได้จำกกรมสรรพำกร 
1. หลอดแอลอีดี  ประเภท ยี่ ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำนตำมรำยละเอียดแนบ
ท้ำย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์ (CFL) 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับ "Standby Power 1 
Watt รักษ์โลก" ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับ "Standby Power 1 
Watt รักษ์โลก" ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับควำมเร็ว
รอบมอเตอร์ ฉนวนใยแก้ว กระจก เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบ
ปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง 

 14.15 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงำน เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อ
กำรประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อกำรประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภำษีเงินได้จำกกรมสรรพำกร 
1. เครื่องท้ำน ้ำอุ่นไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพสูง 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับพัดลมไฟฟ้ำ 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์ (CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5) 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
เบอร์ 5 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับ Standby Power 1 
Watt 
8.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับกระติกน ้ำร้อนไฟฟ้ำ 
10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเคร่ืองท้ำน ้ำอุ่นไฟฟ้ำ 
11. เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง 

 14.16 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลั ง ง ำนทดแทนและอนุ รั กษ์
พลังงำน เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
กำรประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อกำรประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภำษีเงินได้จำกกรมสรรพำกร 
1. พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับพัดลมไฟฟ้ำ 
3.1 พัดลมไฟฟ้ำชนิดตั งโต๊ะ ติดผนัง และตั งพื น 
3.2 พัดลมไฟฟ้ำชนิดส่ำยรอบตัว 
3.3 พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์ (CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
เบอร์ 5 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับ Standby Power 1 
Watt 
7.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับกระติกน ้ำร้อนไฟฟ้ำ 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเคร่ืองท้ำน ้ำอุ่นไฟฟ้ำ 
10. เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง 
 

15 พระรำชบัญญัติคุ้มครองสุขภำพ 
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี  คือ โดยที่เป็นกำร
ยอมรับทำงกำรแพทย์ว่ำ ควันบุหรี่เป็นผลเสียต่อสุขภำพของผู้สูบ
และไม่สูบบุหรี่บุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลำยประกำร เช่น อำจท้ำให้เกิด
มะเร็งปอดและอวัยวะอ่ืน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีทั งควันบุหรี่ยัง
ท้ำให้โรคบำงโรค เช่น โรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้มีอำกำรก้ำเริบขึ น 
นอกจำกนั นยังพิสูจน์ได้ว่ำ กำรที่ผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องสูดควันบุหรี่ที่ผู้อ่ืน
สูบเข้ำไปก็ยังเป็นผลเสียต่อสุขภำพของผู้นั นเช่นเดียวกันกับที่เกิด
ขึ นกับตัวผู้สูบบุหรี่เอง  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่สูดควันบุหรี่นั นเป็น
เด็ก สมควรที่จะคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มิให้ต้องรับควัน
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

บุหรี่ในสถำนที่สำธำรณะ โดยกำรห้ำมสูบบุหรี่ในบำงสถำนที่ หรือ
จัดเขตให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพำะหรือโดยวิธีอ่ืนๆ จึงจ้ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี  

16 ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
(ฉบับที่9)พ.ศ.2540 เรื่อง สภำพ
และลักษณะของเขตสูบบุหรี่ 

ยกเลิกประกำศฯ ฉ.5(2535) 
-โดยต้องเป็นบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศต้องมีการระบายอากาศ
ถ่ายเทหมนุเวียนระหวา่งาภายนอกอาคารและภายในเขตสบูบุหร่ี
ไมน้่อยกวา่ 50 ลบ.ฟตุ/นาที/คน 

-การก าหนดภาพเขตสบูบหุร่ีต้องมีลกัษณะดงันี ้

1)  ไม่อยู่ ในบริเวณท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่
ประชาชน ท่ีอยู่บริเวณข้างเคียง 
2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานท่ีท่ีให้มีการคุ้มครอง
สขุภาพผู้ ไมส่บูบหุร่ี 
3) ไม่อยู่ในบริเวณท่ีเปิดเผยอนัเป็นท่ีเห็นได้ชดัแก่ผู้มาใช้สถานท่ี
นัน้ 

    

17 ปะกำศกระทรวงสำธำรณสุข(ฉบับ
ที่10)พ.ศ. 2545ก้ำหนดชื่อหรือ
ประเภทของสถำนที่สำธำรณะทีให้

-ยกเลิกประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข ฉ.7(2540)เร่ืองเดียว 
_ถูกแก้ไขโดยประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข (ฉบับที่13)พ.ศ.2546 
เร่ืองเดียวกัน (C212) 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบ
บุหรี ่

-ก้ำหนดให้สถำนที่รำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ เป็นสถำนที่ที่ให้มีกำร
คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยขณะท้ำกำร ให้หรือ ใช้บริกำร
เป็นเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่ 
1) บริเวณห้องพักส่วนตัว หรือห้องท้ำงำนส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงำน
ในสถำนที่นั น 
2) บริเวณที่จัดไว้ให้เป็น เขตสูบบุหรี่ เป็นเฉพำะใช้บังคับเมื่อพเช้น
ก้ำหนด 90 วัน นับตั งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำฯ
(ประกำศเมื่อ่ 9 สิงหำคม 2545) 

18 ประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข
(ฉบับที่19)พ.ศ.2553เรื่องก้ำหนด
ชื่ อห รื อป ระ เภทของสถ ำ น ที่
ส ำธำรณะที่ ใ ห้มี กำรคุ้ มครอง
สุ ขภ ำพของผู้ ไ ม่ สู บบุ ห รี่ แ ละ
ก้ ำ หนดส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว น ใดหรื อ
ทั งหมดของสถำนที่ สำธำรณะ
ดังกล่ำวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขต
ปลอดบุหรี่  ตำมประรำชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภำพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535 

บังคับใช้ พ้น 90 วัน นับตั งแต่วันประกำศในรำชกิจจำฯ(28 
พ.ค. 53)  
***ยกเลิกประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข เรื่องก้ำหนดชื่อเรื่อง
ประเภทของสถำนที่สำธำรณะที่ให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่
สูบบุหรี่และก้ำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั งหมดของสถำนที่
สำธำรณะดังกล่ำวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตำม พรบ.
คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.2536ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549(
นค.-law-c477)* 
 
และประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข เรื่องก้ำหนดชื่อหรือประเภท
ของสถำนทีสำธำรณะที่ให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
และก้ำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั งหมดของสถำนที่สำธำรณะ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ดังกล่ำวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ.2550 (นค.-law-
c659)*** 
-ก้ำหนดให้ชื่อสถำนที่ต่อไปนี เป็น เขตปลอดบุหรี่ 
1. สถำนบริกำรสำธำรณะสุขและส่งเสริมสุขภำพ 
-สถำนพยำบำล ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล 
2.สถำนศึกษำ 
-สถำนฝึกอบรมวิชำชีพ 
3. สถนที่สำธำรณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
-สถำนที่ออกก้ำลังกำย 
-สถำนที่ออกก้ำลังกำย 
    -สถำนที่ออก้ำลังกำย ซ้อมกีฬำ เล่นกีฬำ 
สนำมกีฬำทุกประเภท ทั งในร่มและกลำงแจ้ง 
-สระว่ำยน ้ำ  
-ร้ำนค้ำ 
-สถำนที่จัดลี ยงทั งหมด 
-สถำนที่จ้ำหน่ำยอำหำร เครื่องดื่ม อำหำรและเครื่องดื่ม ที่มีระบบ
ปรับอำกำศ 
-สถำนที่จ้ำหน่ำยอำหำร เครื่องดื่ม อำหำรและเครื่องดื่ม ที่ไม่มี
ระบบปรับอำกำศ เฉพำะบริเวณที่ให้มีบริกำรอำหำร เครื่องดื่ม 
อำหำรและเครื่องดื่ม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

-สถนที่จ้ำหน่ำย แสดง จัดนิทรรศกำรสินค้ำ/บริกำร 
-สถำนบริกำรทั่วไป 
-สถำนที่ให้บริกำรน ้ำมันเชื อเพลิง แก๊สเชื อเพลิงเฉพำะส่วนที่เป็น
อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง 
-อำคำร สถำนที่ที่ใช้จัดประชุม อบรม สัมมนำ สันทนำกำร 
-สถำนที่ท้ำงำน 
-สถำนที่รำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐเฉพำะส่วนที่เป็น
อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง 
-สถำนที่ท้ำงำนเอกชน เฉพำะส่วนที่เป็นอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง 
-ธนำคำร สถำบันกำรเงิน 
-โรงงำนอุตสำหกรรม สถำนประกอบกำรที่มีกำรผลิตสินค้ำ เฉพำะ
ส่วนที่เป็นอำคำร สิ่งปลูกสร้ำง 
-สถำนที่สำธำรณะทั่วไป 
-ห้องสมุด 
-สุขำ 
-ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ บริเวณที่ใช้บริกำรโทรศัพท์สำธำรณะ 
-ลิฟท์โดยสำร 
-สวนสำธำรณะ 

  4.ยำนพำหนะสถำนีขนส่งสำธำรณะ     
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

-ยำนพำหนะสำธำรณะ ในขณะให้บริกำรไม่ว่ำจะมีผู้โดยสำรหรือไม่
มีก็ตำม 
-ยำนพำหนะโดยสำร ที่ใช้ลักษณะส่วนกลำงของส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ เอกชน 
-ก้ำหนดให้สถำนที่ต่อไปนี ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ สำมำรถจัดให้มี เขต
บุหรี่ ได้ในสถำนที่ฯดังนี  
1.สถำนที่ใบริกำรน ้ำมันเชื อเพลิง แก๊สเชื อเพลิง**นอกเหนือจำก
พื นที่ส่วนที่เป็นอำคำร สิ่งปลูกสร้ำง 
2. สถำนที่ ร ำ ชกำ ร  รั ฐ วิ ส ำหกิ จ  หน่ ว ย ง ำน อ่ืนของรั ฐ **
นอกเหนือจำกพื นที่ส่วนเป็นอำคำร สิ่งปลูกสร้ำง** 
-ก้ำหนดให้สถำนที่สำธำรณะที่ไม่ได้ก้ำหนดขอบเขตชัดเจนให้ถือว่ำ
ขอบเขตของสถำนที่นั น ก้ำหนดตำมกำรสูบบุหรี่นั นรบกวนผู้อ่ืน
หรือไม่เป็นหลัก 
-รวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภำรกิจนั นด้วย จะมีรั วล้อมหรือไม่ก็
ตำม 

19 ประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
แสดงเครื่องหมำยของขอบเขตสูบ
บุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2551 

*ยกเลิกประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข(ฉบับที่ 15)พ.ศ.2548 ลง
วันที่30 ธันวำคม2548 เรื่อง ก้ำหนดเครื่องหมำยของเขตผู้สูบบุหรี่
และเขตปลอดบุหรี่ 
**ประกำศฉบับนี ให้ใช้บังคับนับตั งแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

ข้อ 2 เครื่องหมำยและกำรแสดงเครื่องหมำยของเขตสูบบุหรี่ให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ก้ำหนด 
กรณีหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ออกบทบัญญัติ เกี่ยวกับ
กำรก้ำหนดเครื่องหมำย และกำรแสดงเครื่องหมำยของเขตปลอด
บุหรี่ ซึ่งต้องแสดงเครื่องหมำยไว้ภำยในยำนพำหนะเป็นกำรเฉพำะ 
ให้ผู้ด้ำเนินกำรได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมประกำศฉบับนี  

20 ประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข
พ.ศ. 2550เร่ือง สภำพและลักษณะ
ข อ ง เ ข ต ป ล อ ด บุ ห รี่ ต ำ ม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ.2535 

*ประกำศฉบับนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้ำหนดสิบวัน นับตั งแต่วันที่
ประกำศในรำชกิจจำฯ(30 พ.ค.50) 
1.ต้องแสดงเคร่ืองหมำยเขตปลอดบุหรี่ตำมที่กระทรวงสำธำรณะสุข
ประกำศ 
2.ไม่มีกำรสูบบุหรี่ 
3. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกส้ำหรับกำรสูบบุหรี่ 

    

21 ประกำศกรมอนำมัย เรื่อง ข้อ
ปฏิบัติกำรควบคุมเชื อลีจิโอเนลลำ
ในหอผึ่งเย็นขออำคำรในประเทศ
ไทย 

**เป็นประกำศด้ำนวิชำกำร ไม่ได้เป็นประกำศที่มีผลบังคับใช้ทำง
กฎหมำย(ไม่ได้มีกำรประกำศลงในรำชกิจจำฯ)** 
-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรคุ้มครองสุขภำพอนำมัยของประชำชนที่
อยู่ในและนอกอำคำร 
-โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease)โรคติดเชื อจำกแบ
ทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลำอย่ำงเฉียบพลันในทำงเดินหำยใจส่วนล่ำง  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

-กลุ่มคนที่มีควำมเสี่ยงผู้สูงอำยุ ผู้ที่มีร่ำงกำยอ่อนแอหรือก้ำลัง
อยู่ระหว่ำงกำรรักษำโรคบำงชนิด ผู้ที่ดื่มสำหรือสูบบุหรี่จัด และผู้ที่
ได้รับกำรรักษำโรคบำงชนิด 
-สำเหตุโรคกำรหำยใจเอำละอองน ้ำที่ปนเปื้อนเชื อลีจอ
โอเนลลำ ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ไม่มีกำรดูแลบ้ำรุงรักษำ
อย่ำงถูกต้องถูกต้องเข้ำสู่ร่ำงกำย 
-ข้อ4 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 - ผู้ได้รับใบอนุญำต ผู้ด้ำเนินกำร เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำร 
ที่มีกำรติดตั ง หอผึ่งเย็น 
 - มีหน้ำที่ดังนี  
 1. จัดท้ำแผนหรือโครงกำรควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมีองค์ประกอบ
ดังรำยละเอียดในฉบับกฎหมำย 
 2. มีและใช้มำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม และ
บ้ำรุงรักษำหอผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมและบ้ำรุงรักษำหอ
ผึ่งเย็นด้ำนกำรป้องกันและควบคุมเชื อฯที่กรมอนำมัยและกรม
ควบคุมโรคฯก้ำหนด 
 3.จัดให้มีผู้ควบคุมและบ้ำรุงรักษำหอผึ่งเย็น 



37 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

 ผู้ควบคุม วุฒิระดับปริญญำตรี ด้ำนวิทยำศำสตร์ สุขำภิบำล 
อนำมัยสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัย สำธำรณะสุขศำสตร์หรือสำขำ
อ่ืนๆ ที่มีประสบกำรณ์และควำมรู้ด้ำนกำรสำธำรณสุข 
 -ต้องจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอำคำรกับพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ ตำมแบบท้ำยประกำศนี  
 -ต้องจัดให้มีคู่มือแนะน้ำไว้ประจ้ำระบบปรับอำกำศทุกระบบ 
รำยละเอียดดูได้จำกฉบับกฎหมำย 
 -ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตำมข้อปฏิบัตินี  ก้ำหนดกำร
ปฏิบัตินี  ส้ำหรับข้อปฏิบัตินี  ก้ำหนดกำรปฏิบัติอ่ืนๆดังนี  
-หอผึ่งเย็น 
 1. กำรออกแบบและก่อสร้ำง 
 2. สถำนที่ติดตั งหอผึ่งเย็น 
 3. น ้ำที่เติมชดเชยต้องเป็นน ้ำจำกแหล่งน ้ำเดียวกับที่ใช้ในหอ
พึ่งเย็น 
 4. กำรระบำยน ้ำทิ ง 
 5. กำรทดสอบก่อนใช้งำน และกำรใช้งำน ระบบปรับสภำวะ
อำกำศ 
-กำรดูแลรักษำและตรวจสอบเฝ้ำระวัง 
 1. กำรด้ำเนินกำรและบ้ำรุงรักษำระบบ 
  - จัดหำคู่มือกำรบ้ำรุงรักษำประจ้ำระบบ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อทราบ 

  - ตรวจควำมสะอำด ควำมสกปรก กำกตะกอน 
ทุกเครื่องด้วยสำยตำ  1สัปดำห์/ครั ง 

- จัดท้ำและด้ำเนินกำรตำมแผนบ้ำรุงรักษำ 
 2. กำรท้ำควำมสะอำด กำรท้ำลำยเชื อ 
 3. กำรบ้ำบัดน ้ำ ในระบบฯ 
 4. กำรใช้สำรชีวภำพ 
 5. กำรบันทึกข้อมูล 
   -สมุดบันทึกต้องเก็บ >=2ปี 
 6. แผนกำรด้ำเนินกำรเมื่อโรคฯระบำด 
 7. กำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำ และกำรตรวจสอบทำงจุลชีวฯ 
 8. กำรแก้ไขกำรปนเปื้อนเชื อฯ 
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