


























ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 

Risk Assessment Matrix 

ความเป็นไปได้/โอกาสที่จะเกิด 

ต่่ามาก/
น้อยมาก 

ต่่า/น้อย ปานกลาง สูง/บ่อย 
สูงมาก/
บ่อยมาก 

1 2 3 4 5 

ผลกระทบ/ความครุน
แรง 

สูงมาก/หายนะ 5 5 10 15 20 25 

สูงมาก/วิกฤติ 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 

ต่่า/น้อย 2 2 4 6 8 10 

ไม่เป็นสาระส่าคัญ/
น้อยมาก 

1 1 2 3 4 5 

 ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง = โอกาส x ความรุนแรง 
โอกาส หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 
ความรุนแรง หมายถึง ความรุนแรงที่ตามมาหากมีเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน 

การแปลความหมาย 

ระดับความเสี่ยง
โดยรวม 

ระดับคะแนน แถบส ี ความหมาย 

ต่่า (Low) 1-2 ขาว 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง 
ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

ปานกลาง (Medium) 3-9 เขียว 
ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือไม่ให้
ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

สูง (High) 16 เหลือง 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามรถยอมรับได้ โดยต้องมีจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

สูงมาก (Extreme) 25 แดง 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามรถยอมรับได้ จ่าเป็นต้องเร่งจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

 



ช่ือความเส่ียงและค าอธิบาย
กิจกรรมควบคุมความเส่ียงท่ีมี

อยู่ในปัจจุบัน

โอกาสเกิดหรือความ

เป็นไปได้ของการเกิด

เหตุการณ์

ระดับการบาดเจ็บ

สูญเสีย
ระดับความเส่ียง

กิจกรรมเพ่ือการจัดการความ

เส่ียง
ผู้รับผิดชอบ

(What could happen 

impact cause)
(Existing control) (Likelihood rating)

(Consequence 

rating)
(Risk level) (Risk treatment action) (Acceptable officer)

1 น ้ำเสีย
น ้ำเสียจำกกำรท้ำควำมสะอำด

ภำชนะ
4 1 ต ้ำ

มีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียก่อนปล่อย

ออกสู่สำธำรณะ/มีกำรรณรงค์

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

 พร้อมทั งมีมำตรกำรเพื อลดกำร

ใช้ทรัพยำกร

ENV

2 หลอดไฟใช้แล้ว
หลอดไฟใช้แล้วจำกกำรเปลี ยน

ปลอดไฟ
4 1 ต ้ำ

มีระบบจัดเก็บของเสียอันตรำย 

เพื อน้ำไปก้ำจัดตำมกระบวนกำร

ตำมกฎหมำย

ENV

3 น ้ำเสีย
น ้ำเสียจำกกำรท้ำควำมสะอำด

ส้ำนักงำน/ห้องน ้ำ
5 1 ปำนกลำง

มีกำรบ้ำบัดน ้ำเสียก่อนปล่อย

ออกสู่สำธำรณะ/มีกำรรณรงค์

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

 พร้อมทั งมีมำตรกำรเพื อลดกำร

ใช้ทรัพยำกร

ENV

ล าดับ

แบบบันทึกการข้ึนทะเบียนความเส่ียงเพ่ือการติดตาม (Risk Register) ปีงบประมาณ 2564



ช่ือความเส่ียงและค าอธิบาย
กิจกรรมควบคุมความเส่ียงท่ีมี

อยู่ในปัจจุบัน

โอกาสเกิดหรือความ

เป็นไปได้ของการเกิด

เหตุการณ์

ระดับการบาดเจ็บ

สูญเสีย
ระดับความเส่ียง

กิจกรรมเพ่ือการจัดการความ

เส่ียง
ผู้รับผิดชอบ

(What could happen 

impact cause)
(Existing control) (Likelihood rating)

(Consequence 

rating)
(Risk level) (Risk treatment action) (Acceptable officer)

ล าดับ

แบบบันทึกการข้ึนทะเบียนความเส่ียงเพ่ือการติดตาม (Risk Register) ปีงบประมาณ 2564

4 สูญเสียไฟฟ้ำ
สูญเสียไฟฟ้ำจำกกำรพิมพ์

เอกสำร (ปริ นเตอร์)
5 2 สูง

มีกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ผ่ำน

ช่องทำงต่ำงๆ พร้อมทั งมี

มำตรกำรเพื อลดกำรใช้ทรัพยำกร

ENV

5 กระดำษทิชชู
กระดำษทิชชูจำกกำรท้ำควำม

สะอำด
4 1 ต ้ำ

มีกำรบริหำรจัดกำรขยะทั วไป/มี

กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ผ่ำน

ช่องทำงต่ำงๆ พร้อมทั งมี

มำตรกำรเพื อลดกำรใช้ทรัพยำกร

ENV

6 สูญเสียไฟฟ้ำ
สูญเสียไฟฟ้ำจำกกำรจัดอบรม/

จัดประชุม
4 1 ต ้ำ

มีกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ผ่ำน

ช่องทำงต่ำงๆ พร้อมทั งมี

มำตรกำรเพื อลดกำรใช้ทรัพยำกร

ENV



คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน GREEN โดยใช้ตาราง
ประเมินความเสี่ยง และแสดงแผนมาตรการการจัดการความเสี่ยงด้าน GREEN โดยความเสี่ยงด้าน GREEN ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด คือ การใช้ไฟฟ้า การใช้น  า และของเสียอันตราย/ขยะท่ัวไป 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน GREEN โดยใช้ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่าการใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับ 
ความเสี่ยงระดับสูง, การใช้น  าอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง และของเสียอันตราย/ขยะท่ัวไปอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า 
ดังนั น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีการก าหนดมาตรการและแนวทางเพ่ือควบคุมความเสี่ยง          
ด้าน GREEN ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี  

มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้า 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีมาตรการและแนวทางในการใช้พลังงานไฟฟ้า  

1. มาตรการควบคุมการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศและปรับอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส  
 
 
 
 
 
 
2. มาตรการโครงการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ้นต์เป็นหลอด LED  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. มาตรการติดตั งสวิตซ์กระตุกภายในส านักงาน 
 
 
 
 
 



4. ระบบ Auto Start -Stop และ Inverter บันไดเลื่อน  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
5. มาตรการขึ น –ลง ชั นเดียวโปรดใช้บันได  
6. มาตรการปิดไฟ ปิดระบบปรับอากาศอยางน้อยวันละ 1 ชัวโมง (11.30-12.30 น.) 
7. มาตรการปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน  
8. มาตรการปิดสวิทช์และถอดปลักเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน  
9. ลงบริการลิฟต์ชั น 2-6 ให้ใช้บันไดเลื่อนแทนหรือใช้บันไดกลางแทน กรณี 1-2 ชั น 
10. ไม่เปิดระบบปรับอากาศบริเวณโถงรอลิฟต์ชั น 2-17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ล้างเครื่องปรับอากาศ (ล้างยอยทุกๆ 2 เดือน, ล้างใหญ่ทุก 6 เดือน)  
 
 
 
 
  
 



12. BALL TECHNIC SYSTEM ระบบบอลยางท าความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ Chiller อัตโนมัติ  
13. ติดตั ง Variable Speed Drive(VSD) ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ระบบปรัปอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
14. Wires Remote ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติ   
15. ติดฟิลม์กันแสงลดอุณหภูมิภายนอก ลดภาระของระบบปรับอากาศ   
16. มาตรการเปิดเครื่องจักรก่อนช่วงเวลา off peak 
17.ใช้พลังงานทดแทน เช่น โครงการโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์และหลอดประหยัดพลังงาน (LED)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการหรือแนวทางใช้น ้า 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดมาตรการหรือแนวทางใช้น  ามีความเหมาะสมกับ

ส านักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี  
1. การสร้างความตระหนักในการใช้น  า : คณะฯ มีมาตรการประหยัดน  า ดังนี  

1.1 รณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้น  า เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามพื นที่ต่างๆ เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการให้ช่วยกันใช้น  าอย่างรู้คุณค่า 
1.2 มาตรการเปลี่ยนก๊อกน  า อ่างล้างหน้าเป็นแบบก๊อกน  า แบบปิดอัตโนมัติ 
1.3 มาตรการปรับสปริงก๊อกน  า ชนิดกดให้มีระยะเวลาส้ันลง เพ่ือประหยัดน  า 
1.4 มาตรการปิดน  าให้สนิท เมื่อเลิกใช้งาน ปิดน  าขณะแปลงฟัน และใช้น  าอย่างประหยัด 



1.5 มาตรการเปลี่ยนฟลัชวาล์วเป็นแบบอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย  
1.6 มาตรการปรับอัตรการไหลของน  า ฟลัชวาล์วชักโครก 
1.7 มาตรการตรวจเช็ครอยรั่วและบ ารุงรักษาสุขภัณฑ์ประจ าอาคาร  

 
 
  
 
 
 
 
 
2. การก าหนดเวลาการใช้น  า เช่น เวลารดน  าต้นไม้ รอบที่ 1 เวลา 7.00-9.00 น. รอบท่ี 2 เวลา 16.00-17.00 น 
เป็นต้น 
 
 
  
 
 
 
 
3. การก าหนดรูปแบบการน าน  ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีโครงการน าน  ากลับมาใช้ใหม่ โดยการน าน  าในระบบบ าบัดน  า
เสียที่ผ่านการบ าบัดมาแล้ว น ามารดน  าต้นไม้บริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และด้านหน้า
อาคาร 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 



4. การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน  า 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
5. การจัดการน  าเสียของส านักงาน และคุณภาพน  าทิ งจะต้องอย่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทาง 
ดังนี  

5.1 การก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน  าเสีย และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล  
 
 
 
 
 
 
 
5.2 มีการบ าบัดน  าเสียอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมี
ระบบบ าบัดน  าเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน  าเสีย   
 
 
 
 
 

 หากมีไขมันเข้ามาในระบบมากเกินไป มีการด าเนินการสูบน  าเข้าระบบบ าบัดน  าเสียเป็นประจ าทุกปี หรือ
ทุกครั ง 
 
 
 
 



5.3 มีการบ าบัดน  าเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน  าเสีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 มีผลการตรวจสอบคุณภาพน  าทิ งที่อยูในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

5.5 มกีารปรับปรุงระบบบ าบัดน  าเสีย โดยการท าผนังกั นน  าเพ่ือชะลอน  าในระบบไม่ให้น  าไหลเข้าบ่อเติมอากาศ 
เร็วเกินไป จากการปรับปรุงระบบท าให้มีค่า BOD เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



การจัดการของเสีย/ขยะทั่วไป 
คณะทันแพทยศาสตร์มีการด าเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และก าจัดขยะอย่างเหมาะสม               

มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี   
1. มีการแต่งตั งผู้รับผิดชอบการจัดการขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ นจาก กิจกรรมภายในส านักงาน และจัดวางถังขยะ ตามพื นที่ท างาน
ต่างๆ อย่างเหมาะสมทุกจุดที่ส่ัมตรวจสอบ  
3. มีการติดป้ายบ่งชี ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจนทุกถัง  
 
 
 
 
 
 
4. มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดย จะต้องมีพื นที่รองรับขยะแต่ละประเภทอย่างเพียงพอ 
5. มีการก าหนดเส้นทางและเวลาในการจัดเก็บ 
6. มีการป้องกันอันตรายส่วนนบุคคลของผู้ปฎิบัติงานขนย้ายขยะ 
7. มีการส่งขยะให้กรุงเทพมหานครหรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
8. มีการติดตาม ตรวจสอบการกาจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
9. มีการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือน ากลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปก าจัดมีปริมาณน้อยลง เช่น
โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล, โครงการบริจาคพลาสติก, โครงการบริจาคชุดชั นใน,บริจาคอลูมิเนียมขาเทียม
พระราชทาน, การบริจาคกล่องนม, โครงการแยกขวดช่วยหมอ เป็นต้น 
 

 
 
  

 



การใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ 
คณะทันตแพทยศาสตร์มีมาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับ ส านักงานจะต้องประกอบ

ไปด้วย รายละเอียดดังนี   
1.การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ และรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้น  า  เช่น ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามพื นที่ต่างๆ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการให้ช่วยกันใช้กระดาษ             
อย่างรู้คุณค่า 
2. ทางคณะได้มีการก าหนดมาตรการในการเบิก กระดาษ/อุปกรณ์ต่างๆ โดยในแต่ล ะ ร อ บ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ จ ะ ใ ห้  
หน่วยงาน/คลินิก ส่งแผนประมาณการการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องการใช้ในปีนั นๆ และสามารถเบิกใช้ในรอบ
งบประมาณตามที่หน่วยงาน/คลินิก ตั งแผนประมาณการไว้  
3. นโยบายคืนซากวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งการเบิก วัสดุอุปกรณ์ในแต่ละครั งจ าเป็นจะต้องมีซากวัสดุ  อุปกรณ์เก่า                    
มาแสดงประกอบการเบิก ตามจ านวนที่ต้องการเบิก ทั งนี จ านวนที่ต้องการเบิกจะต้องไม่มากกว่าแผนการที่ตั งไว้ 
4. การแจ้งสลิปเงินเดือนแบบออนไลน์ 
5. มาตรการใช้กระดาษสองด้านเพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ 
6. มาตรการลดการใช้กระดาษในวาระการประชุมต่างๆ (โดยใช้สื่อแทน computer notebook) 
7. มาตรการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS) shared information service system 
8. มาตรการ QR code แทนการแจกกระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีการประเมินความเสี่ยงด้าน GREEN 
และน ามาจัดท าแผนการขับเคลื่อน BKKGC+ รวมทั้งจัดท า

ทะเบียนข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้าน GREEN

คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/03/M-MUDENT-150365.pdf

https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2022/03/M-MUDENT-150365.pdf
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ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้จัดท า....................................         ผู้อนุมัติ....................................... 
วันที่..........................................         วันที่.......................................... 
  

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

 การก าจัดน  าเสีย      

1 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้ง จาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด 
2548 

ข้อ 6 อาคารประเภท ก. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี ้
(5) อาคารที่ท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่าง
ประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคาร หรือ
กลุ่มของอาคารตั้งแต่5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร 
(1) pH อยู่ระหว่าง 5-9 
บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(3) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(4) ค่าทีเคเอ็น ต่องมีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้น
จากปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร 

✓ 

  

ร า ย ง า น ก า ร
ตรวจวัดคุณภาพ
น้ าระบบบ าบัด
น้ าเสีย 
 

แบบฟอร์ม 2.2 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

(7) น้ ามั นและไขมัน  (Fat Oil and Grease) ต้ องมี ค่ าไม่ เกิน  20 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

2 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ

ข้อมูลการจัดท าบันทึกรายละเอียด 

และรายงานสรุปผลการท างานของ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 

ข้อ 3 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบ

บ าบัดน้ าเสียตามมาตรา 80 ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ

ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน และจัดท าบันทึกรายละเอียด 

ดังกล่าวตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น 

เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันท่ีมีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้นให้บุคคลตาม

วรรคหนึ่งจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่

ละเดือน 

ตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปโดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ง

ท้องที่ที่แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ

รายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ประกาศก าหนด 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

 
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

     

3 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 

หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หมวด 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพฯ 
มาตรา 25 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น
ใกล้จะถึง ผอ.มีอ านาจสั่ งให้ เจ้าพนักงานดัดแปลง ท าลาย หรือ
เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดท่ีเป็นอุปสรรคแก่
การบ าบัดปัดป้องกันภยันตรายได้ 
มาตรา 26 เจ้าพนักงานสามารถเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่
ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อท าการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารหรือ
สถานที่ หากไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองกระท าได้หากอยู่ภายใต้การ
ควบคุม  ของ ผอ. 
มาตรา 28 เจ้าพนักงานสามารถสั่งอพยพผู้อยู่อาศัยในพ้ืนท่ีอันตรายหรือ
กีดขวางการปฏิบัติงานได้ 
มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกล้เกิดสาธารณภัยบริเวณใด ผอ. จะประกาศ
ห้ามเข้าไปอยู่อาศัยหรือด าเนินกิจการใด ๆ โดยก าหนดระยะเวลาการ
ห้ามไว้ด้วย 
หมวด 6 บทก าหนดโทษ 

✓ 

  การอบรมและ
จัดท าคู่มือ 
 
 
 
 
 
 



4 

 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

มาตรา 50 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 และ 26 
มาตรา 52 ต้องระวางโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28 และ 29 

4 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารจัดการและด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ ยวกับการป้ องกันและระ งับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555 

ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ข้อ 3ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้
อย่างชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นอกจาก
ต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกัน
อัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ให้นายจ้าง
จัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่
จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟข้อ 8 ให้นายจ้าง
จัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกช้ันของอาคารอย่างน้อยช้ันละสองเส้นทางซึ่ง
สามารถอพยพลูกจ้างที่ท างานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้

✓ 

  คู่มือ 
ใบปฏิบัติงานใน
พื้นที่ต่าง ๆ hot 
work permit 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้าง
ท างานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง ประตูที่ใช้ในเส้นทาง
หนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่
บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่
บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตู
หมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือท าให้เปิดออก
ไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างท างาน 
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองช้ันขึ้นไป หรือมีพื้นที่
ประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มี
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกช้ันโดยให้
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบ
แจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท างาน 
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือ
สัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนี
ไฟ 
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย 
หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างท างานไม่เกิน
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

สามสิบเมตร 
(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือ
สัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบ
กิจการ 
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานท่ีห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้อง
จัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหัส ที่
สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ
มาตรฐานอื่นท่ีอธิบดีก าหนด 
ข้อ 10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส าหรับเส้นทางหนีไฟ
ในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มี
แหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟและส าหรับใช้
กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้า
ดับ 
ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และเห็นได้
อย่างชัดเจน 
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

อย่างชัดเจนตลอดเวลา 
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ ที่
ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ท าให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 
หมวด 3 การดับเพลิง 
ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  โดยต้อง
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ก าหนด หรือตามมาตรฐานท่ีอธิบดีก าหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนใน
ระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร 
(3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของ
สารพิษ เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจ านวน ความสามารถ
ของเครื่องดับเพลิงและการติดตั้งดังต่อไปนี้ 
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จ านวน 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ให้ค านวณตามพื้นที่
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

ของสถานท่ีซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยัตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 
2 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถ
ของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 
3 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งให้
พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะท าให้เกิด
เพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่
ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตั้ง
ให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสามเมตร 
(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพท่ีมั่นคง มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน สามารถน ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
(ค) ให้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้
อย่างชัดเจนติดไว้ท่ีตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 
(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ 
หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการ
รายงาน 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้าง
ในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรม 
ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจาก
อัคคีภัย ดังต่อไปนี ้
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไป
ตามเส้นทางหนีไฟตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 
ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุก
รายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันท าการ
ฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้าง
ส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 
ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

อพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เองจะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้างจัดท า
รายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีก าหนด และยื่นต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเสร็จสิ้นการ
ฝึกซ้อม 

5 กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวย
ความสะดวกในอาคารส าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ในบริเวณที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 
(1) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย 
อาคารที่ท าการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและพิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนส่ง
มวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบเรือที่มีพื้นที่
ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปไม่เกิน 300 ตารางเมตร 

 

   

6 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือ

การจัดให้มีอุปกรณ์  สิ่ งอ านวย 

ความสะดวก หรือบริการในอาคาร 

สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น 

เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ

ข้อ 5 อาคารหรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือ

องค์กรอื่นใดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คน

พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

ใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 

7 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน

การบริหาร จัดการ และด าเนินการ

ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท างาน

เกี่ ยวกับการป้องกันและระ งับ

อัคคีภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงก าหนด

มาตรฐานในการบริหาร จัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชี

วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(1) ตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เลก็กว่าสิบเซนติเมตร และมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจน” 

 

   

8 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร และการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภ าพ แวดล้ อม ใน การท า งาน
เกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. 2549 

หมวด 2 แสงสว่าง 
ข้อ 5 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่าง 
ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ส าหรับบริเวณพื้นที่ทั่วไปภายในสถานประกอบกิจการ เช่น ทางเดิน 
ห้องน้ า ห้องพัก 
(2) ไม่ต่ าากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ส าหรับบริเวณพื้นท่ีใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตที่ลูกจ้างท างาน 
(2) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ส าหรับบริเวณที่ลูกจ้างต้องท างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้อง

 

   ผลการ
ตรวจสอบความ
เข้มแสงวันท่ี15 
พ.ค 61 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

ใช้สายตาอยู่กับท่ีในการท างาน 
(4) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานเทียบเคียงที่ก าหนดไว้ในตารางที่  4 ท้าย
กฎกระทรวงนี้ส าหรับบริเวณที่ลูกจ้างต้องท างานโดยใช้สายตามอง
เฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างาน ในกรณีที่ความเข้ม
ของแสงสว่าง ณ ท่ีที่ใหลู้กจา้งท างานมิได้ก าหนดมาตรฐาน 
(5) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ส าหรับบริเวณรอบ ๆ สถานท่ีลูกจ้างต้องท างานโดยใช้สายตามองเฉพาะ
จุด 

9 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน

การบริหาร จัดการ และด าเนินการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท างาน

เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ

เสียง พ.ศ. 2559 

หมวด 2 แสงสว่าง 
นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ า

กว่ามาตรฐานที่อธิบดีประกาศก าหนด 

ข้อ 5 นายจ้างต้องใช้หรือจัดให้มีฉาก แผ่นฟิล์มกรองแสง หรือมาตรการ

อื่นที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจาก

แหล่งก าเนิดแสงหรือดวงอาทิตย์ที่มีแสงจ้า 

ส่องเข้านัยน์ตาลูกจ้างโดยตรงในขณะท างาน ในกรณีที่ไม่อาจป้องกันได้ 

ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่

ก าหนดไว้ในหมวด 4 ตลอดเวลาที่ท างาน 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

ข้อ 6 ในกรณีที่ลูกจ้างต้องท างานในสถานที่มืด ทึบ และคับแคบ เช่น ใน

ถ้ า อุโมงค์ หรือในที่ที่มีลักษณะเช่นว่านั้น นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์

ส่องแสงสว่างที่เหมาะสมแก่สภาพและลักษณะงาน โดยอาจเป็นชนิดที่

ติดอยู่ในพื้นที่ท างานหรือติดที่ตัวบุคคลได้ หากไม่สามารถจัดหาหรือ

ด าเนินการได้ ต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

ส่วนบุคคลตามที่ก าหนดไว้ใน หมวด 4 ตลอดเวลาที่ท างาน 

หมวด 3 เสียง 

ข้อ 7 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงมิให้ลูกจ้างได้รับสัมผัสเสี ยงใน

บริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงสูงสุด (peak sound 

pressure level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก ( impact or 

impulse noise) เกิน 140 เดซิเบล หรือได้รับสัมผัสเสียงท่ีมีระดับเสียง

ดังต่อเนื่องแบบคงที่(continuous steady noise) เกินกว่า 115 เดซิ

เบลเอ 

ข้อ 8 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการ

ท า งาน ใน แ ต่ ล ะ วั น  (Time Weighted Average-TWA) มิ ให้ เกิ น

มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

ข้อ 9 ภายในสถานประกอบกิจการที่สภาวะการท างานมีระดับเสียงเกิน

มาตรฐานที่ก าหนดในข้อ 7 หรือมีระดับเสียงท่ีลูกจ้างได้รับเกินมาตรฐาน

ที่ก าหนดในข้อ 8 นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดท างานจนกว่าจะได้

ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และให้

นายจ้างด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขทางด้านวิศวกรรม โดยการควบคุม

ที่ต้นก าเนิดของเสียงหรือทางผ่านของเสียงหรือบริหารจัดการเพื่อ

ควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างจะได้รับให้ไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนด และจัด

ให้มีการปิดประกาศและเอกสารหรือหลักฐานในการด าเนินการปรับปรุง

หรือแก้ไขดังกล่าวไว้ เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยสามารถ

ตรวจสอบได้ 

 สิ่งปฏิกลู มูลฝอย      
10 พระราชบัญญัตสิาธารณสุข  

พ.ศ.2535 
หมวด 5 เหตุร าคาญ มาตรา 25 (4) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด 
กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง 
เขม่า เถ้า  ให้ถือเป็นเหตุร าคาญ 

 

   

11 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการ

มูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัด

แยกมูลฝอย ที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็น

พิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออก
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

จากมูลฝอยทั่วไปด้วยราชการส่วนท้องถิ่นอาจออกข้อก าหนดของ

ท้องถิ่นก าหนดให้มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์หรือ มูลฝอยประเภทอื่น

ออกจากมูลฝอยท่ัวไปได้ 

ข้อ 6 ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้

ใหม่ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเป็น

ถุงพลาสติก หรือถุงที่ท าจากวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาด

ง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

(2) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ต้อง

ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝา

ปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม 

สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่าย และเทมูลฝอยถุงหรือ

ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุ

ข้อความ ที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาด

และสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ 9 ที่พักรวมมูลฝอยท่ัวไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

12 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการ
ส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
- ก าหนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน โดยปรับสูงสุด  ไม่เกินหนึ่งแสนบาท จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

 

  

 

13 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการ

สิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 

ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านพักอาศัย อาคาร หรือสถานที่ที่มี

ส้วมต้องจัดให้มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่หรือต้องต่อท่อไปยัง

ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมตามข้อ 14 วรรคหนึ่ง (2) 

การน าน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการก าจัดสิ่งปฏิกูลออกจากระบบ

ก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง น้ าทิ้งและกากตะกอนนั้นต้องได้มาตรฐาน

ตามข้อ 15 วรรคหนึ่ง 

ข้อ 14 ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบ่งเป็นสองระบบ ได้แก่ 

(1) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ 

(2) ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลรวมระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลตามวรรคหนึ่ง ต้องมี

ประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอนและวิธีการระบายน้ าทิ้ง

ที่ได้มาตรฐาน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี โดย
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

ค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

ข้อ 15 ในการระบายน้ าทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล

แล้ว น้ าทิ้งและกากตะกอนต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอี

โคไล (Escherichia coli) ไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

14 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การเก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท า ให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากท่ีที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้ 
ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่
รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอ
และถูกสุขลักษณะห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นซึ่งสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ จัดให้มีขึ้น เว้นแต่เป็นการกระท า
ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในอ านาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หรือน าสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝังหรือถมในที่ดินใด เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด ตามข้อบัญญัติ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

กรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

โรงพักขยะที่
ได้รับการ
ออกแบบมาให้
ได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

15 ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่ และ
สถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 
2545 

หมวด 2 การจัดการมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่ไม่ใช่สถาน
บริการสาธารณสุข 
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องจัดให้มีภาชนะ
รองรับมูลฝอยท่ีท าจากวัสดุมั่นคง แข็งแรง มีรูปทรงที่ท าความสะอาดได้
ง่าย มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ไม่ให้คุ้ยเขี่ย รวมทั้งไม่ก่อให้เกิด
ความร าคาญเกินควร 
ข้อ 8 ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับจ านวนเพียงพอที่จะใส่มูลฝอยได้โดยไม่
ล้นออกนอกภาชนะ 
ข้อ 10 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยได้ใน
ปริมาณ 3 วัน และที่พักมูลฝอยต้องมีลักษณะตามที่ก าหนด 
ทั้งนี้ ต้องจัดการใส่มูลฝอยในถุงพลาสติก หรือถุงที่ กทม. ก าหนด ให้มี
การแยกมูลฝอย ต้องด าเนินการแยกมูลฝอยที่อยู่ในสภาพที่จะขนได้
โดยสะดวก 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

16 ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว่ า ด้ ว ย อั ต ร า

คา่ธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน 

และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและ

อัตราคาธรรมเนียมอื่น  ๆ พ .ศ . 

2545 

ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยจากสถานประกอบการ 

 

   

17 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง 

ก าหนดลักษณะของบริเวณที่พัก

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

ขอ 1 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเช้ือตองมีลกัษณะและอุปกรณ์
ดังนี ้
(1) ตั้งอยูภ่ายในสถานพยาบาลในจุดทีเ่หมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ 
ไม่อับช้ืน สะดวก ส าหรับการขนมูลฝอยติดเช้ือไปก าจัดและตองไม่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่เก็บเครื่องมอือุปกรณ์ในการรักษา 
(2) มีภาชนะส าหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะดังนี้ 
ก) ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอสารเคมีพื้นผิวตองมีลักษณะเรียบ
ความสะอาดง่ายไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถปองกันสัตวแมลงพาหะ
น าโรคได้ และใหมีการฆ่าเชื้อก่อนน าไปใช 
ข) ตองมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บมูลฝอยติดเชื้อไวเกิน 7 วันต้องให
อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

ค) ตองพิมพข้อความวา “ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสีทีม่องเห็นได้
ชัดเจนคู่กับตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ตรา
สัญลักษณ์ส าหรับพิมพบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2546 
ก าหนด 

18 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง 

ตราหรือสัญลักษณ์ส าหรับพิมพบน

ภาชนะบรรจุมูลฝอย พ.ศ. 2546 

ก าหนดตรา หรือสัญลักษณ์ที่ตองพิมพลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
ใหมีลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วง สีด าซ้อนทับบนวงกลมสีด า โดย
สัญลักษณ์ตองมีรัศมีไม่นอยกวา 1 นิ้ว 

 

   

19 กฎกระทรวงวาด้วยการก าจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

 

หมวด 3 
การขนมูลฝอยติดเชื้อ 
การขนมูลฝอยติดเช้ือจากที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือของสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือของหองปฏิบัติการเช้ืออันตรายเพื่อน าไปก าจัดภายนอก 
หมวด 4 
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
1. การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือตองด าเนินการดังต่อไปนี ้
 (1) เผาในเตาเผา 
 (2) ท าลายเช้ือด้วยไอน้ า 
 (3) ท าลายเชื้อด้วยความร้อน 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

 (4) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
2. ตองก าจัดมูลฝอยติดเช้ือตามระยะเวลาที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด
แต่ต้องไม่กินสามสิบวนันับแต่วันท่ีขนจากท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
3. ในระหว่างรอก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ ตองเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เช้ือไวในที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือที่มีลักษณะเป็นห้องหรือ
อาคารเฉพาะแยกออกจากอาคารอื่น 
4. จัดใหมีผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีความรเูกี่ยวกับมลูฝอยตดิ
เชื้อโดยผ่านการฝกอบรมการปองกนัและระงับการแพรเชื้อหรืออันตราย
ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามหลักสูตรและระยะเวลาตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
5. จัดใหมี เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานก าจัดมูลฝอยติดเช้ือรวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการรั่วไหลของมูลฝอย
ติดเช้ือ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

20 กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจดัมลู
ฝอยติดเชื้อ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของบทนิยามคาว่า “มูลฝอยติด

เช้ือ” ในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 

2545 “มูลฝอยประเภทหรือแหล่งก าเนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ” 

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของข้อ 15 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย

การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 “(5) ต้องมีการจัดเก็บและบันทึก

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเช้ือทุกครั้งท่ีก าจัดที่แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือ

ตามแบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่อธิบดีกรมอนามัยประกาศ

ก าหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของข้อ 21 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย

การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 “(5) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ควบคุมก ากับการขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติด

เชื้อตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 27 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ภายหลังการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยวิธีตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีการ
ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา” 

21 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2535) (หมวด 5 ระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย) 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
- ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่
ละวัน 
- ผนังต้องท าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
- พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ าซึม 
- ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ าฝน 
- ต้องมีการระบายน้ าเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ าซึม 

 

   

 อากาศ      

22 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม 

ข้อ 5 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในที่ที่มีปริมาณฝุ่นแร่ใน
บรรยากาศของการท างานตลอดระยะเวลาการท างานปกติโดยเฉลี่ยเกิน
กว่าที่ก าหนดไว้ในตารางหมายเลข 4 ท้ายประกาศนี้ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

(สารเคมี) - ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ 
 (Respirable dust)  ไม่เกิน 5 mg/M3 
- ฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3 

 พลังงาน      
23 23.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน 2535 
หมวด 1 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิ
ภายในอาคารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการ
แสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

   

 23.2 พระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่  2) 

หมวด 3การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และส่งเสริมการ
ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

 
   

นโยบาย 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

พ.ศ. 2550 มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ มีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ 
(2) ก าหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้
พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใ ช้
พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
(3) ก าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท 
คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน 
(4) ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่า
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23.3 ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่องการก าหนดค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะขั้นต่ า ค่าประสิทธิภาพ
การให้ความเย็นและค่าพลังงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต่อการ ประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียดแนบ
ท้าย ได้แก่ 
(1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

ไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบ
ปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร 
พ.ศ.2552 

(2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 
(ก)เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศ 
(ข) ส่วนประกอบอ่ืนของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
(3) เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดกลืน 

 23.4 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น ก า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือน ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผล
ต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับท่ี 1) 
พ.ศ. 2552 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
(1) ตู้เย็น 
(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
(4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 
(5) บัลลาสต์เหล็กนิรภัย 
(6) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 
(7) พัดลมไฟฟ้า 
(8) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
(9) โคมไฟฟ้า 
(11) เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(11) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
(12) กระจก 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

(13) ฉนวนใยแก้ว 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน 

 23.5 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น  ก า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ โคมไฟชนิดส่องลง (Down 
Light)  

   

 23.6 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น ก า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่  เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับปรับ
อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
กระติกน้ าร้อนไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

 23.7 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น  ก า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับท่ี 
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 
ข้อมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5 

 

   

 23.8 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น ก า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับท่ี 
5) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
หม้อไอน้ า 
เครื่องท าน้ าร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-พัดลม 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-หลอดผอมเบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-บัลลาสต์ทรอนิกส์เบอร์ 5 

 

   



29 

 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

 23.9 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น ก า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ของ
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มี
ผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับท่ี 
6) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 
5 

    

 23.10 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีการ เง่ือนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 7 )
พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – บัลลาสต์นิรภัย 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

    

 23.11 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ     
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พลังงานเรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีการ เง่ือนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 8 )
พ.ศ. 2553 

ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 
โคมไฟชนิดตะแกรง 
เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 23.12 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 
เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

 
 
 
 
 

 

   

 23.13 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 10)

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

พ.ศ. 2553 ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – โคมไฟฟ้า 
รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก 
รายช่ือ ยี่ห้อ รุ่น  เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่ มี
ประสิทธิภาพสูง 

 23.14 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พลังงาน เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้จากกรมสรรพากร 
1. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่
มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ (CFL) 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ "Standby Power 1 Watt 
รักษ์โลก"ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์ 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ "Standby Power 1 Watt 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

รักษ์โลก"ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
ฉนวนใยแก้ว กระจกเครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

 23.15 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พลังงานเรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีการ เง่ือนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ท่ีมีผลต่อ
การประหยัดพลังงานภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้จากกรมสรรพากร 
1. เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับพัดลมไฟฟ้า 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ (CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5) 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกสเ์บอร์ 
5 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ Standby Power 1 Watt 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

8.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 
10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า 
11. เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 23.16 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนา
พลั งงาน ทด แท น และอนุ รั กษ์
พลังงานเรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีการ เง่ือนไข วัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ท่ีมีผลต่อ
การประหยัดพลังงานภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้จากกรมสรรพากร 
1. พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับพัดลมไฟฟ้า 
3.1 พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น 
3.2 พัดลมไฟฟ้าชนิดส่ายรอบตัว 
3.3 พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ (CFL) 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

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

24 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ 
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ เป็นการ
ยอมรับทางการแพทย์ว่า ควันบุหรี่เป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบและไม่
สูบบุหรี่บุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ เช่น อาจท าให้เกิดมะเร็งปอด
และอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทั้งควันบุหรี่ยังท าให้โรคบาง
โรค เช่น โรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้มีอาการก าเริบขึ้น นอกจากนั้นยัง
พิสูจน์ได้ว่าการที่ผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องสูดควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบเข้าไปก็ยังเป็น
ผลเสียต่อสุขภาพของผู้นั้นเช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สูบบุหรี่เอง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูดควันบุหรี่นั้นเป็นเด็ก สมควรที่จะคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มิให้ต้องรับควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดย
การห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือจัดเขตให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือ
โดยวิธีอ่ืน ๆ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

  

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
นโยบาย 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

25 ประกาศกระทรวงสาธารณ สุข 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2540 เรื่อง สภาพ
และลักษณะของเขตสูบบุหรี่ 

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

    

26 ปะกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับ
ที่10) พ.ศ. 2545ก าหนดช่ือหรือ
ประเภทของสถานที่สาธารณะทีให้
มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ 

-ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉ.7(2540)เรื่องเดียว 
ถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่13)พ.ศ.2546 เรื่อง
เดียวกัน (C212) 
-ก าหนดให้สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นสถานที่ ที่ ให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยขณะท าการ ให้หรือ ใช้บริการเป็น
เขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่ 
1) บริเวณห้องพักส่วนตัว หรือห้องท างานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานใน
สถานท่ีนั้น 
2) บริเวณที่จัดไว้ให้เป็น เขตสูบบุหรี่ เป็นเฉพาะใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา (ประกาศเมื่อ่ 9 
สิงหาคม 2545) 

27 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข
(ฉบับที่19) พ.ศ.2553 เรื่องก าหนด
ช่ื อ ห รื อ ป ระ เภ ท ข อ งส ถ าน ที่
ส าธารณ ะที่ ให้ มี ก ารคุ้ ม ครอ ง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนด
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
สถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขต
สูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม
ประราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้
ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 

บังคับใช้→พ้น 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาฯ     (28 พ.ค. 
53)  
***ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องก าหนดช่ือเรื่องประเภท
ของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และ
ก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็น
เขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่พ.ศ.2536ฉบับท่ี 17 พ.ศ. 2549 (นค.-law-c 477)* 
และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องก าหนดช่ือหรือประเภทของ
สถานทีสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  และ
ก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็น
เขตสูบบุหรี่หรือ ฉบับท่ี 18 พ.ศ.2550 (นค.-law-c659)*** 
-ก าหนดให้ช่ือสถานที่ต่อไปนี้เป็น เขตปลอดบุหรี่ 
1. สถานบริการสาธารณะสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
-สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
2.สถานศึกษา 
-สถานฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. สถานท่ีสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

-สถานท่ีออกก าลังกาย 
-สถานท่ีออก าลังกาย ซ้อมกีฬา เล่นกีฬา 
-สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
-สระว่ายน้ า  
-ร้านค้า 
-สถานท่ีจัดลี้ยงท้ังหมด 
-สถานที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับ
อากาศ 
-สถานที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบ
ปรับอากาศ เฉพาะบริเวณที่ให้มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและ
เครื่องดื่ม 
-สถานท่ีจ าหน่าย แสดง จัดนิทรรศการสินค้า/บริการ 
-สถานบริการทั่วไป 
-สถานท่ีให้บริการน้ ามันเชื้อเพลิง แก๊สเช้ือเพลิงเฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร 
สิ่งปลูกสร้าง 
-อาคารสถานท่ีที่ใช้จัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ 
-สถานท่ีท างาน 
-สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอ่ืนของรัฐเฉพาะส่วนท่ีเป็นอาคาร 
สิ่งปลูกสร้าง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

-สถานท่ีท างานเอกชน เฉพาะส่วนท่ีเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
-ธนาคาร สถาบันการเงิน 
-โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า เฉพาะส่วน
ที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
-สถานท่ีสาธารณะทั่วไป 
-ห้องสมุด 
-สุขา 
-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ บริเวณที่ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 
-ลิฟท์โดยสาร 
-สวนสาธารณะ 

  4.ยานพาหนะสถานีขนส่งสาธารณะ 
-ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่มีก็
ตาม 
-ยานพาหนะโดยสาร ที่ ใช้ลักษณ ะส่วนกลางของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เอกชน 
-ก าหนดให้สถานท่ีต่อไปนี้ท่ีเป็นเขตปลอดบุหรี่ สามารถจัดให้มี เขตบุหรี่ 
ได้ในสถานท่ีฯดังนี้ 
1.สถานที่ใบริการน้ ามันเช้ือเพลิง แก๊สเช้ือเพลิง**นอกเหนือจากพื้นที่
ส่วนท่ีเป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

2. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ**นอกเหนือจาก
พื้นที่ส่วนเป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง** 
-ก าหนดให้สถานที่สาธารณะที่ไม่ได้ก าหนดขอบเขตชัดเจนให้ถือว่า
ขอบเขตของสถานที่นั้น ก าหนดตามการสูบบุหรี่นั้นรบกวนผู้อื่นหรือไม่
เป็นหลัก 
-รวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม 

28 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แสดงเครื่องหมายของขอบเขตสูบ
บุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2551 

*ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2548 เรื่อง ก าหนดเครื่องหมายของเขตผู้สูบบุหรี่และเขต
ปลอดบุหรี่ 
**ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
ข้อ 2 เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนด 
กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ออกบทบัญญัติ เกี่ยวกับการ
ก าหนดเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่ง
ต้องแสดงเครื่องหมายไว้ภายในยานพาหนะเป็นการเฉพาะ ให้
ผู้ด าเนินการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

29 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข
พ .ศ . 2550 เรื่ อ ง  ส ภ า พ แ ล ะ
ลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 

*ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจาฯ(30 พ.ค.50) 
1.ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณะสุข
ประกาศ 
2.ไม่มีการสูบบุหรี่ 
3. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสูบบุหรี่ 

 

  

 
30 ประกาศกรมอนามัย  เรื่ อง ข้อ

ปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลา
ในหอผึ่งเย็นขออาคารในประเทศ
ไทย 

**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้ เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ทาง
กฎหมาย(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ)** 
-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ใน
และนอกอาคาร 
-โรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires ‘disease)→โรคติดเช้ือจากแบทีเรีย
ในจีนัสลีจิโอเนลาอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจส่วนล่าง  
-กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง→ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือก าลังอยู่
ระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่จัด และผู้ที่ได้รับ
การรักษาโรคบางชนิด 
-สาเหตุโรค→การหายใจเอาละอองน้ าที่ปนเปื้อนเชื้อลีจอโอเนลลา ซึ่ง
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

เจริญเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ไม่มีการดูแลบ ารุงรักษาอย่างถูกต้องเข้าสู่
ร่างกาย 
-ข้อ4 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ด าเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มี
การติดตั้ง หอผึ่งเย็น 
- มีหน้าที่ดังน้ี 
1. จัดท าแผนหรือโครงการควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมีองค์ประกอบดัง
รายละเอียดในฉบับกฎหมาย 
2. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม  และ
บ ารุงรักษาหอผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม →ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมและบ ารุงรักษาหอผึ่ง
เย็นด้านการป้องกันและควบคุมเช้ือฯที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคฯ
ก าหนด 
3.จัดให้มีผู้ควบคุมและบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม →วุฒิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล 
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณะสุขศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่
มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข 
-ต้องจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามแบบท้ายประกาศนี้ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

-ต้องจัด ให้ มีคู่ มื อแนะน าไว้ประจ าระบบปรับอากาศทุกระบบ 
รายละเอียดดูได้จากฉบับกฎหมาย 
-ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี้ ก าหนดการ
ปฏิบัตินี้ ส าหรับข้อปฏิบัตินี้ ก าหนดการปฏิบัติอื่น ๆ ดังนี ้
-หอผึ่งเย็น 
1. การออกแบบและก่อสร้าง 
2. สถานท่ีติดตั้งหอผึ่งเย็น 
3. น้ าที่เติมชดเชย→ต้องเป็นน้ าจากแหล่งน้ าเดียวกับท่ีใช้ในหอพ่ึงเย็น 
4. การระบายน้ าทิ้ง 
5. การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้งาน ระบบปรับสภาวะอากาศ 
-การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง 
1. การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ 
- จัดหาคู่มือการบ ารุงรักษาประจ าระบบ 
- ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอน 
ทุกเครื่องด้วยสายตา → 1สัปดาห์/ครั้ง 

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

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

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

 สุขาภิบาลอาหารและน  า      
31 ประกาศกรมอนามัยเรื่อง เกณฑ์

คุณ ภาพน้ าประปาดื่ ม ได้  กรม

อนามัย พ.ศ. 2553 

ก าหนดเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาขึ้น เพื่อรับรองเป็นน้ าประปาดื่มได้ โดย
ต้องมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าข้อก าหนด 
1. คุณภาพน้ าทางกายภาพ 
2. คุณภาพน้ าทางเคมีทั่วไป  
3. คุณภาพน้ าทางโลหะหนักทั่วไป 
4. คุณภาพน้ าทางโลหะหนักที่เป็นพิษ 
5. คุณภาพน้ าทางแบคทีเรีย 

   

 

32 ประกาศกรมอนามัยเรื่อง เกณฑ์

คุณ ภาพน้ าประปาดื่ ม ได้  กรม

อนามัย พ.ศ. 2563 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้ พ.ศ. 2553 
ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สนับสนุนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ของประชาชน รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานน้ าประปาตาม
บทบาทภารกิจของกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าบริโภคที่สะอาด
และปลอดภัย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก าหนด
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาขึ้น เพื่อรับรองเป็นน้ าประปาดื่มได้ โดยต้องมี
คุณภาพไม่ด้อยไปกว่าข้อก าหนด 
1. คุณภาพน้ าทางกายภาพ 
2. คุณภาพน้ าทางเคมีทั่วไป  
3. คุณภาพน้ าทางโลหะหนักทั่วไป 
4. คุณภาพน้ าทางโลหะหนักที่เป็นพิษ 
5. คุณภาพน้ าทางแบคทีเรีย 

33 กฎ กระท รวงสุ ข ลั กษ ณ ะขอ ง

สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 

หมวด 1 สุขลักษณะของสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร 
หมวด 2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการท า ประกอบหรือปรุง การ
เก็บรักษา และการจ าหน่ายอาหาร 
หมวด 3 ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องให้อื่น ๆ 
หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหาร 
หมวด 5 การเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร 

   

 

34 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

หลัก เกณ ฑ์  และวิธีการจัดการ

อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส

อาหาร พ.ศ. 2561 

ข้อ 4 ผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่เข้ารับการอบรมและจัดให้ผูส้ัมผัสอาหาร

ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหารของตนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด

ในประกาศนี ้

ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรมจาก

หน่วยงานจัดการอบรมแล้วต้องน าหลักฐานการรับรองที่หน่วยงาน
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

จัดการอบรมออกให้ มายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตั้ง

ของสถานที่จ าหน่ายอาหารของตนให้ผู้ประกอบกิจการจัดท าบัญชี

รายช่ือผู้ผ่านการอบรมทุกคนเก็บไว้ ณ สถานที่จ าหน่ายอาหารของตน

พร้อมท่ีจะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่ง

ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบได้ 

 
 


