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ข้อ 14 การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้
(1) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทําโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ํา (pH Meter)
(2) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทําโดยวิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ
(3) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทําโดยวิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)
(4) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทําโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)
(5) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทําโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส ถึง
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 ชั่วโมง
(6) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทําโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ในเวลา 1 ชั่วโมง
(7) การตรวจสอบค่าน้ํามันและไขมันให้กระทําโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทําละลาย แล้วแยกหาน้ําหนักของน้ํามันและ
ไขมัน
(8) การตรวจสอบค่าทีเคเอ็นให้กระทําโดยใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl)
ข้อ 15 การคิดคํานวณพื้นที่ใช้สอย จํานวนอาคารและจํานวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่
กรมควบคุมมลพิษกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 16 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ํา ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ํา ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 17 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ํา
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น
อุบัติเหตุ หรือเหตุ อื่น ใด ซึ่ง ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่ า งกายของประชาชน หรื อ ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ของ
ประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการท้องถิ่น และ
ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร
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หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา 25 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้เจ้า
พนักงานดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบําบัดปัด
ป้องภยันตรายได้ ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีมีความจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อป้องกันภัยต่อส่วนรวมด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่การดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินจะมีผลทําให้เกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่
อื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นแก่เขตพื้นที่อื่น ผู้อํานวยการท้องถิ่นจะใช้อํานาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได้
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการจังหวัด
มาตรา 26 เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจําเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง กับพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อ
ทําการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่
แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้นหรือเมื่ออยู่ภายใต้การ ควบคุมของผู้อํานวยการ ก็ให้กระทําได้แม้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจ
สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจขนย้าย
ทรัพย์สินนั้นได้ตามความจําเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความ
เสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกล่าว
มาตรา 28 เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจะก่อให้เกิดภยันตราย
หรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่ง
ได้รับมอบหมายมีอํานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดและการอยู่อาศัยหรือดําเนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่นั้นจะเป็น
อันตรายอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด ผู้อํานวยการอําเภอ และ
ผู้อํานวยการท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการอําเภอ จะประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือ
ดําเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกล่าวให้กําหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพื้นที่ที่ห้ามตามที่จําเป็นไว้
ด้วย
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หมวด 6 บทกําหนดโทษ
มาตรา 50 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา
25 และ 26
มาตรา 52 ต้องระวางโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 28
และ 29
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
9
กฎกระทรวงกําหนด
”อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และสิง่ ที่สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีลูกจ้างทํางาน
มาตรฐานในการบริหาร
จัดการและดําเนินการด้าน อยู่
ความปลอดภัยอาชีวอนา ”สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา” หมาย ความว่า สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือมี
มัย และสภาพแวดล้อมใน วัตถุติดไฟได้ในปริมาณน้อยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณน้อยที่เก็บไว้ใน ภาชนะปิดสนิทอย่างปลอดภัย
การทํางานเกี่ยวกับการ
”สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง” หมายความว่า สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ และมี
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ปริมาณไม่มาก
พ.ศ. ๒๕๕๕
”สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง” หมายความว่า สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่าย และ
มีปริมาณมาก
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
http://www.shawpat.or ”เพลิงประเภท เอ” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มี
.th/phocadownload/u ลักษณะเดียวกัน
nderACT2554/Standar ”เพลิงประเภท บี” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ และน้ํามันประเภทต่าง ๆ
d_fire2556.pdf
”เพลิงประเภท ซี” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวง นี้ และต้องดูแลระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและปลอดภัย
ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดทําป้ายข้อปฏิบัตเิ กี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิด
ประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สบิ คนขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้ว ให้นายจ้างจัดให้มีแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนี
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ไฟ และการบรรเทาทุกข์
ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัย
ตรวจสอบได้
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ
ข้อ 8 ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างที่ทํางานใน
เวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที
เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างทํางานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง
ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตาม
ทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน
และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทําให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างทํางาน
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชัน้ ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้
นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้นโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ทํางาน
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่าง
ทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยติดตั้งห่างจากจุดที่
ลูกจ้างทํางานไม่เกินสามสิบเมตร
(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ใน
สถานประกอบกิจการ
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใด เช่น
สัญญาณไฟ หรือรหัส ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกําหนด
ข้อ 10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสําหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ
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รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟและสาหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรือ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ
ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ทําให้เห็น
ป้ายไม่ชัดเจน
หมวด 3 การดับเพลิง
ข้อ 12 ให้ นายจ้างจัดให้มีระบบน้ําดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิงที่ สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้
อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร อย่างน้อยให้ประกอบด้วย
(1) ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ําดับเพลิงของทางราชการในบริเวณที่สถานประกอบกิจการตั้ง อยู่หรือมีแต่ปริมาณน้ําไม่เพียงพอ
ให้จัดเตรียมน้ําสํารองไว้ใช้ในการดับเพลิงโดยต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ําที่ สํารองต่อพื้นที่อาคารตามที่กําหนดไว้ใน
ตารางที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ สําหรับกรณีที่นายจ้างมีอาคารหลายหลังตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาจจัดเตรียมน้ําสํารอง
ไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพียง หลังเดียวก็ได้
(2) ระบบการส่งน้ํา ที่เก็บกักน้ํา เครื่องสูบน้ําดับเพลิง และการติดตั้ง จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกร
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ ยานพาหนะ หรือสิ่งอื่น
(3) ข้อต่อท่อรับน้ําดับเพลิงเข้าอาคารและข้อต่อส่งน้ําภายในอาคารจะต้องเป็นระบบ เดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของ
ทางราชการในท้องถิ่น หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วยดับเพลิงของทาง ราชการในท้องถิ่น
นั้น และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ทั้งในการติดตั้งต้องมีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือ สิ่ง
อื่น
(4) ข้อต่อสายส่งน้ําดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ใน หน่วยดับเพลิงของทางราชการใน
ท้องถิ่นนั้น ซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกันได้หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อ หรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว
(5) สายส่งน้ําดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ได้
ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สานักงานมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีกําหนด
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิง
ประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบ
เซนติเมตร
(3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์
(4) จัดให้มเี ครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจํานวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการติดตั้งดังต่อไปนี้
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จํานวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง
ให้คํานวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึง
ตามที่กําหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าจะทําให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสามเมตร
(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว
(ค) ให้จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง
(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ
ข้อ 15 ในสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง นายจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ํา
ดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิงตามข้อ 12 และเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามข้อ 13 สําหรับ
สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา นายจ้างอาจจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามข้อ 13
อย่างเดียวก็ได้
ข้อ 16 ให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง ดังต่อไปนี้
(1) ติดตั้งป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน
(2) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง และสามารถนํามาใช้งานได้โดยสะดวกตลอดเวลา
(3) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยในการตรวจสอบนั้นต้องไม่น้อย
กว่าเดือนละหนึ่งครั้งหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกําหนด พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทําการ
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ตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้
ตลอดเวลา เว้นแต่เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ให้ตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ 13 (5)
ข้อ 17 สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง ให้นายจ้างจัดลูกจ้างเพื่อทําหน้าที่
ดับเพลิงประจําอยู่ตลอดเวลาที่มีการทํางาน และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
และการฝึกซ้อมดับเพลิงซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกัน
ความร้อนหรือควันพิษ อย่างน้อยให้เพียงพอกับจํานวนผู้ทําหน้าที่ดับเพลิงนั้น
หมวด 4 การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน ข้อ 18 ให้นายจ้างป้องกันอัคคีภัยจากแหล่ง
ก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อน ดังต่อไปนี้ (1) กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
หมวด 8 การดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน
ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการ
รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดําเนินการ
ฝึกอบรม
ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กําหนดไว้ในหมวด 2
ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้
ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทํางานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทําการฝึกซ้อมพร้อมกัน และ
ก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เพื่อให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดําเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้างจัดทํารายงานผลการฝึกซ้อม
ดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกําหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ
ฝึกซ้อม
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง

หลักฐานการ
ปฏิบัติ

ลํา
ดับ
4

ชื่อกฎหมาย

สาระสําคัญของกฎหมาย

กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
(๒) การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทําให้เสีย
หรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กําเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น
(๓) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนาม บิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ํา โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซ
http://eit.or.th/law_do หรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง
c/safety_hot_2549.pdf (๔) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
(๕) สถานีบริการหรือจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
(๖) โรงแรม
(๗) ห้างสรรพสินค้า
(๘) สถานพยาบาล
(๙) สถาบันทางการเงิน
(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
(๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
(๑๓) สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) - (๑๒)
(๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด
กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน เกี่ยวกับ ความร้อน
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.
2549

“งานเบา” หมาย ความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่าง กายไม่เกิน
๒๐๐ กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง เช่น งานเขียนหนังสือ งานพิมพ์ดีด งานบันทึกข้อมูล งานเย็บจักร งานนั่งตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก งานบังคับเครื่องจักรด้วยเท้า การยืนคุมงาน หรืองานอื่นที่เทียบเคียงได้กับงาน
ดังกล่าว
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
หลักฐานการ
ไม่
เพื่อ
สอด
ปฏิบัติ
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง
9
[อ้างอิงจาก
กฎกระทรวง *
ไม่ได้ระบุ สถาน
บันการศึกษา จึง
เป็นเพื่อทราบ]

ลํา
ดับ

ชื่อกฎหมาย

สาระสําคัญของกฎหมาย
หมวด 1 ความร้อน
ข้อ 3 ให้นายจ้างควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทํางานอยู่มิให้เกินมาตรฐาน
ดังต่อไปนี้
(1) งานที่ลูกจ้างทําในลักษณะงานเบา ต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 34 องศา
เซลเซียส
หมวด 2 แสงสว่าง
ข้อ 5 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่าง ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ในตารางที่ 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริเวณพื้นที่ทั่วไปภายในสถานประกอบ
กิจการ เช่น ทางเดิน ห้องน้ํา ห้องพัก
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง

หลักฐานการ
ปฏิบัติ

ลํา
ดับ

ชื่อกฎหมาย

สาระสําคัญของกฎหมาย
(3) ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริเวณที่ลูกจ้างต้องทํางานโดยใช้สายตามอง
เฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทํางาน
(4) ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานเทียบเคียงที่กําหนดไว้ในตารางที่ 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้สําหรับบริเวณที่ลูกจ้างต้องทํางานโดยใช้
สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทํางาน ในกรณีที่ความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลูกจ้างทํางาน
มิได้กําหนดมาตรฐานไว้ในตารางที่
3
หมวด 3 เสียง
ข้อ 8 นายจ้างต้องควบคุมระดับ
เสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา
การทํางานในแต่ละวัน (Time
Weighted
Average-TWA) มิให้เกินมาตรฐาน
ที่กําหนดไว้ใน
ตารางที่ 6 ท้ายกฎกระทรวงนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัด
ระดับเสียง และการคํานวณการ
ได้รับเสียง ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง

หลักฐานการ
ปฏิบัติ

ลํา
ดับ
5

ชื่อกฎหมาย
สิ่งปฏิกูล
พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ.2535

6

พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550

7

ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร
เรื่อง การเก็บ ขน และกํา
จัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการมูลฝอย และสิ่ง

สาระสําคัญของกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง

หมวด 5 เหตุรําคาญ มาตรา 25(4) การกระทําใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น, แสง, รังสี, เสียง,ความร้อน, สิ่งมีพิษ,ความ
สั่นสะเทือน,ฝุ่น,ละออง, เขม่า,เถ้า ให้ถือเป็นเหตุรําคาญ

9
หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอํานาจส่วนราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น
- กําหนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยปรับสูงสุด ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทํา ให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากที่ที่
กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้
ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในอาคารหรือ
สถานที่นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ
ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง หรือทํา ให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยที่เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัดให้มีขึ้น เว้นแต่เป็นการกระทํา ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในอํานาจ
หน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือนํา สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝังหรือถมในที่ดินใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
หมวด 2 การจัดการมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่ไม่ใช่สถานบริการสาธารณสุข
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทําจากวัสดุมั่นคง แข็งแรง มี
รูปทรงที่ทําความสะอาดได้ง่าย มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ไม่ให้คุ้ยเขี่ย รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความรําคาญเกินควร
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หลักฐานการ
ปฏิบัติ

9

[การดําเนินงาน
ศูนย์บรรณสารฯ
ไม่ได้เป็น เหตุ
รําคาญ จึงเพื่อ
ทราบ]
มีการจัดจ้าง
อบต. เข้ามาเก็บ
ขยะ สัปดาห์ละ
2 ครั้ง

9

[การดําเนินงาน
ศูนย์บรรณสารฯ
ไม่ได้อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร
จึงเป็นเพื่อ
ทราบ]
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[การดําเนินงาน
ศูนย์บรรณสารฯ
ไม่ได้อยู่ในเขต

ลํา
ดับ

ชื่อกฎหมาย

สาระสําคัญของกฎหมาย

ปฏิกูลของอาคารสถานที่
และสถานบริการการ
สาธารณสุข พ.ศ.2545

ข้อ 8 ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับจํานวนเพียงพอที่จะใส่มูลฝอยได้โดยไม่ล้นออกนอกภาชนะ
ข้อ 10 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยได้ในปริมาณ 3 วัน และที่พักมูลฝอยต้องมีลักษณะตามที่
กําหนด
ทั้งนี้ ต้องจัดการใส่มูลฝอยในถุงพลาสติก หรือถุงที่ กทม. กําหนด ให้มีการแยกมูลฝอย ต้องดําเนินการแยกมูลฝอยที่อยู่
ในสภาพที่จะขนได้โดยสะดวก
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
- ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
- ผนังต้องทําด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ
- พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ําซึม
- ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ําฝน
- ต้องมีการระบายน้ําเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย
- ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ําซึม
- การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยจากสถานประกอบการ

8

กฎกระทรวงมหาดไทย
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) (
หมวด 5 ระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย)

9

ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการเก็บและ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามกฎหมายว่าด้วย การ
สาธารณสุข พ.ศ.2546
กฎกระทรวง ว่าด้วย อัตรา
ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการเก็บ ขน และ
อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ
พ.ศ.2545
ประกาศกระทรวง
สาธารณะสุข เรื่อง กําหนด
ลักษณะของบริเวณที่พัก

10

11

- การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยจากสถานประกอบการ

*ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 90 วัน ประกาศในราชกิจจาฯ
กําหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อดังนี้
ข้อ 1 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและอุปกรณ์ ดังนี้

13

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง

9

หลักฐานการ
ปฏิบัติ
กรุงเทพฯ จึง
เพื่อทราบ]

มีการจัดพื้นเป็น
จุดพักรวมมูล
ฝอย ตาม
ข้อกําหนด ณ
บริเวณด้านหลัง
มหาวิทยาลัย
9

9

[การดําเนินงาน
ศูนย์บรรณสารฯ
ไม่ได้อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร
จึงเพื่อทราบ]
มี ก า ร จั ด จ้ า ง
อบต. เข้ามาเก็บ
ขยะ สั ป ดาห์ ล ะ
2 ครั้ง

9

[การดําเนินงาน
ศูนย์บรรณสารฯ
ไม่ได้มี การพัก

ลํา
ดับ

ชื่อกฎหมาย
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เชื่อ

12

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ
ประกาศกระทรง
สาธารณสุข เรื่อง ตราหรือ
สัญลักษณ์สําหรับพิมพ์บน
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เชื่อ พ.ศ.2546

สาระสําคัญของกฎหมาย
(1) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจุดที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่อับชื้น สะดวกสําหรับการขนมูลฝอยตืดเชื่อไป
กําจัด และต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษา
(2) มีภาชนะสําหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามที่กําหนด
ก) ทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื้นผิวต้องมีลักษณะเรียบ ทําความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะนําโรค และให้มีการฆ่าเชื้อก่อนนําไปใช้
ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน
ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส
ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสีที่มองเห็นได้ชดั เจนคู่กับตราสัญลักษณ์ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราสัญลักษณ์สําหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546 (c362)
กําหนด

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง

ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํา งานเกี่ยวกับภาวะ
แวดล้อม

ภาชนะบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อ จึง
เป็นเพื่อทราบ]

กําหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพิมพ์ลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ให้มีลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วง สีดํา ซ้อนทับ
บนวงกลมสีดํา โดยสัญลักษณ์ต้องรัศมีไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

9

[การดําเนินงาน
ศูนย์บรรณสารฯ
ไม่ได้มี การพัก
ภาชนะบรรจุมลู
ฝอยติดเชื้อ จึง
เป็นเพื่อทราบ]

ข้อ 5 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทํา งานในที่ที่มีปริมาณฝุ่นแร่ในบรรยากาศของการทํา งานตลอดระยะเวลาการทํางาน
ปกติโดยเฉลี่ยเกินกว่าที่กําหนดไว้ในตารางหมายเลข 4 ท้ายประกาศนี้
- ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้
(Respirable dust) ไม่เกิน 5 mg/M3
- ฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3

9

ภายในสํานักงาน
ศูนย์บรรณสารฯ
ไม่ได้มีกิจกรรมที่
ทําให้เกิด ฝุ่นแร่
ในอากาศ

อากาศ
13

หลักฐานการ
ปฏิบัติ

14

ลํา
ดับ
14

ชื่อกฎหมาย
พลังงาน
14.1 พระราชบัญญัติ การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 2535

14.2 พระราชบัญญัติ การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550

14.3 ประกาศกระทรวง
พลังงาน เรื่องการ
กําหนดค่าสัมประสิทธิ์

สาระสําคัญของกฎหมาย

หมวด 1
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(6) การใช้ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง
9

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
9
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรือ
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
(2) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
(3) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(4) กําหนดให้ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตาม 9
ข้อกําหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่
(1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

15

หลักฐานการ
ปฏิบัติ
มีการอนุรักษ์
พลังงานโดยวิธี
การใช้แสงสว่าง
ในอาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ การใช้และ
การติดตั้ง
เครื่องจักร
อุปกรณ์ และ
วัสดุที่ก่อให้เกิด
การอนุรักษ์
พลังงานใน
อาคาร
มีการเลือกใช้
อุปกรณ์เพื่อ
อนุรักษ์พลังงาน
DIMATIC
และ มีการ
เลือกใช้ระบบ
Data Smart
view 5 Energy
Management
Software
มีการเลือกใช้
เครื่องปรับอากา
ศแบบที่มีระบบ

ลํา
ดับ

ชื่อกฎหมาย

สาระสําคัญของกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง

สมรรถนะขั้นต่ํา ค่า
ประสิทธิภาพการให้ความ
เย็นและค่าพลังงานไฟฟ้า
ต่อตันความเย็นของระบบ
ปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งาน
ในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒

(2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
(ก)เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ
(ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
(3) เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืน

14.4 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้อง 9
เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดแนบท้าย 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
(13) ฉนวนใยแก้ว
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้อง 9
เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ โคมไฟชนิดส่องลง (Down Light)

14.5 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กําหนดคุณสมบัติ

16

หลักฐานการ
ปฏิบัติ
อินเวอร์เตอร์
และ มีการ
เลือกใช้อุปกรณ์
ที่ติดตั้ง เพื่อลด
ค่าไฟฟ้า สําหรับ
เครื่องปรับอากา
ศ
มีการเลือกใช้
บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์
T5 หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ T5
และ หลอด
ประหยัดไฟแบบ
- MASTER
LED tube

มี ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
หลอดประหยั ด
ไฟแบบ
- LED Bulb

ลํา
ดับ

ชื่อกฎหมาย
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
14.6 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
14.7 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
14.8 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กําหนดคุณสมบัติ

สาระสําคัญของกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง

หลักฐานการ
ปฏิบัติ
-LED TangoG2

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้อง 9
เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องทํา
น้ําอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง กระติกน้ําร้อนไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง มอเตอร์เหนี่ยวนําสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง

การเลือกใช้
กระติกน้ําร้อน
ไฟฟ้า ที่มี
ประสิทธิภาพสูง
มีระบบตัดไฟ
อัตโนมัติ และ
ขนาดเหมาะสม
กับจําวนคน

9

มีการเลือกใช้
บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์
T5 หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ T5
และ หลอด
ประหยัดไฟแบบ
- MASTER
LED tube
มีการเลือกใช้
บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์
T5 หลอดผอม

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่
ข้อมูลฉลากตู้เย็น เบอร์ 5
ข้อมูลฉลากเครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5
ข้อมูลฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5
ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5
ข้อมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้อง 9
เป็นไปตามข้อกําหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่
หม้อไอน้ํา
เครื่องทําน้ําร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน

17

ลํา
ดับ

ชื่อกฎหมาย
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
14.9 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553
14.10 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง
กําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่
7 )พ.ศ. 2553

สาระสําคัญของกฎหมาย
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน
ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-ตู้เย็น
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-เครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-พัดลม
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-หลอดผอมเบอร์ 5
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-บัลลาสต์ทรอนิกส์เบอร์ 5
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 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
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง

9

9

หลักฐานการ
ปฏิบัติ
เบอร์ 5 และ
หลอดประหยัด
ไฟแบบ
- MASTER
LED tube
มีการเลือกใช้
บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์
T5 หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ T5
และ หลอด
ประหยัดไฟแบบ
- MASTER
LED tube
มีการเลือกใช้
บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์
T5 หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ T5
และ หลอด
ประหยัดไฟแบบ
- MASTER
LED tube

ลํา
ดับ

ชื่อกฎหมาย

สาระสําคัญของกฎหมาย

14.11 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานเรื่อง
กําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่
8 )พ.ศ. 2553
14.12 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง
กําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่
9)พ.ศ. 2553

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า
โคมไฟชนิดตะแกรง
เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง

14.13 ประกาศอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง
กําหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง
9

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5
เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์

19

หลักฐานการ
ปฏิบัติ
- LED Bulb
-LED TangoG2

มีการเลือกใช้
หลอดประหยัด
ไฟแบบ
- MASTER
LED tube
- LED Bulb
-LED TangoG2

9

มีการเลือกใช้
บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์
T5 และ หลอด
ประหยัดไฟแบบ
- MASTER
LED tube
- LED Bulb

ลํา
ดับ

ชื่อกฎหมาย

สาระสําคัญของกฎหมาย

10)พ.ศ. 2553

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่
เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
คล้อง

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – โคมไฟฟ้า
รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก
รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิ 9
14.14 6ประกาศอธิบดี
กรมพัฒนาพลังงาน
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร
ทดแทนและอนุรักษ์
1. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียด
พลังงาน เรื่อง กําหนด
แนบท้าย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับตู้เย็น
วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มี 3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL)
ผลต่อการประหยัด
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก" ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์
พลังงาน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก" ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับ
2555
ความเร็วรอบมอเตอร์ ฉนวนใยแก้ว กระจก เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
14.15 ประกาศอธิบดีกรม หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิ 9
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 1. เครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง
กําหนดคุณสมบัติ
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับตู้เย็น
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับพัดลมไฟฟ้า
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3)พ.ศ. 2555
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL)
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5)
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับ Standby Power 1 Watt
8.1 เครื่องรับโทรทัศน์
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับกระติกน้ําร้อนไฟฟ้า
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-LED TangoG2
มีการเลือกใช้
บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์
T5 และ หลอด
ประหยัดไฟแบบ
- MASTER
LED tube
- LED Bulb
-LED
TangoG22
มีการเลือกใช้
บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์
T5 และ หลอด
ประหยัดไฟแบบ
- MASTER
LED tube
- LED Bulb
-LED TangoG2
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10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับเครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้า
11. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
14.16 ประกาศอธิบดีกรม หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการขอรับสิทธิ 9
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 1. พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ
กําหนดคุณสมบัติ
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับตู้เย็น
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการ
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับพัดลมไฟฟ้า
ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3.1 พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น
4)พ.ศ. 2555
3.2 พัดลมไฟฟ้าชนิดส่ายรอบตัว
3.3 พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL)
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับ Standby Power 1 Watt
7.1 เครื่องรับโทรทัศน์
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับกระติกน้ําร้อนไฟฟ้า
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สําหรับเครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้า
10. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
15

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่
พ.ศ.2535

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการยอมรับทางการแพทย์ว่า ควันบุหรี่เป็นผลเสียต่อ 9
สุขภาพของผู้สูบและไม่สูบบุหรี่บุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ เช่น อาจทําให้เกิดมะเร็งปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ อีทั้งควันบุหรี่ยังทําให้โรคบางโรค เช่น โรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้มีอาการกําเริบขึ้น นอกจากนั้นยังพิสูจน์
ได้ว่า การที่ผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องสูดควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบเข้าไปก็ยังเป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้นั้นเช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับตัว
ผู้สูบบุหรี่เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูดควันบุหรี่นั้นเป็นเด็ก สมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ มิให้ต้องรับ
ควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือจัดเขตให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือโดยวิธีอื่นๆ จึง
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มีการเลือกใช้
บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์
T5 และ หลอด
ประหยัดไฟแบบ
- MASTER
LED tube
- LED Bulb
-LED TangoG2

ศูนย์บรรณสารฯ
ห้ า ม สู บ บุ ห รี่
ภายในห้องสมุด

ลํา
ดับ
16

17
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การปฏิบัติตามกฎหมาย
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เพื่อ
สอด
สอด
ทราบ
คล้อง
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จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ยกเลิกประกาศฯ ฉ.5(2535)
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับที่9)พ.ศ. -โดยต้องเป็นบริเวณที่มีระบบปรับอากาศต้องมีการระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหว่างาภายนอกอาคารและภายใน
เขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ฟุต/นาที/คน
2540 เรื่อง สภาพและ
-การกําหนดภาพเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะดังนี้
ลักษณะของเขตสูบบุหรี่
1) ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน ที่อยู่บริเวณข้างเคียง
2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
3) ไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น
-ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉ.7(2540)เรื่องเดียว
ปะกาศกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับที่10)พ.ศ. _ถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่13)พ.ศ.2546 เรื่องเดียวกัน (C212)
-กําหนดให้สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยขณะทําการ ให้
2545กําหนดชื่อหรือ
ประเภทของสถานที่
หรือ ใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่
สาธารณะทีให้มีการ
1) บริเวณห้องพักส่วนตัว หรือห้องทํางานส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้น
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ 2) บริเวณที่จัดไว้ให้เป็น เขตสูบบุหรี่ เป็นเฉพาะใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
สูบบุหรี่
กิจจาฯ(ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2545)
บังคับใช้ Îพ้น 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาฯ(28 พ.ค. 53)
9
ประกาศกระทรวง
***ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องกําหนดชื่อเรื่องประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ
สาธารณะสุข(ฉบับที่19)
พ.ศ.2553เรื่องกําหนดชื่อ ของผู้ไม่สูบบุหรี่และกําหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอด
หรือประเภทของสถานที่ บุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ.2536ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549(นค.-law-c477)*
สาธารณะที่ให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องกําหนดชื่อหรือประเภทของสถานทีสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้
สูบบุหรี่และกําหนดส่วน
ไม่สูบบุหรี่ และกําหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ.
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
2550 (นค.-law-c659)***
ของสถานที่สาธารณะ
-กําหนดให้ชื่อสถานที่ต่อไปนี้เป็น เขตปลอดบุหรี่
ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่
1. สถานบริการสาธารณะสุขและส่งเสริมสุขภาพ
หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม
-สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ประราชบัญญัติคุ้มครอง
2.สถานศึกษา
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9

[การดํ า เนิ น งาน
ศูนย์บรรณสารฯ
ไม่มี เขตสูบบุหรี่
จึ ง เ ป็ น เ พื่ อ
ทราบ]

9

[การดําเนินงาน
ศูนย์บรรณสาร
ไม่ใช่ ราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ
จึงเป็นเพื่อ
ทราบ]
ศูนย์บรรณสารฯ
ห้ามสูบบุหรี่ ใน
ห้องสมุด

ลํา
ดับ

ชื่อกฎหมาย

สาระสําคัญของกฎหมาย

สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535

-สถานฝึกอบรมวิชาชีพ
3. สถนที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
-สถานที่ออกกําลังกาย
-สถานที่ออกกําลังกาย
-สถานที่ออกําลังกาย ซ้อมกีฬา เล่นกีฬา
สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
-สระว่ายน้ํา
-ร้านค้า
-สถานที่จัดลี้ยงทั้งหมด
-สถานที่จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับอากาศ
-สถานที่จําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ เฉพาะบริเวณที่ให้มีบริการอาหาร
เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม
-สถนที่จําหน่าย แสดง จัดนิทรรศการสินค้า/บริการ
-สถานบริการทั่วไป
-สถานที่ให้บริการน้ํามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
-อาคาร สถานที่ที่ใช้จัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ
-สถานที่ทํางาน
-สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐเฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
-สถานที่ทํางานเอกชน เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง
-ธนาคาร สถาบันการเงิน
-โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า เฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
-สถานที่สาธารณะทั่วไป
- ห้องสมุด *
-สุขา
-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ บริเวณที่ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
-ลิฟท์โดยสาร
-สวนสาธารณะ
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19

ประกาศกระทรวง
สาธารณะสุขเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การแสดงเครื่องหมายของ
ขอบเขตสูบบุหรี่และเขต
ปลอดบุหรี่ พ.ศ.2551

20

ประกาศกระทรวง
สาธารณะสุขพ.ศ. 2550
เรื่อง สภาพและลักษณะ
ของเขตปลอดบุหรี่ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง
ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลี
จิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นขอ
อาคารในประเทศไทย
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4.ยานพาหนะสถานีขนส่งสาธารณะ
-ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่มีก็ตาม
-ยานพาหนะโดยสาร ที่ใช้ลักษณะส่วนกลางของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เอกชน
-กําหนดให้สถานที่ต่อไปนี้ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ สามารถจัดให้มี เขตบุหรี่ ได้ในสถานที่ฯดังนี้
1.สถานที่ใบริการน้ํามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิง**นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
2. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ**นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนเป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง**
-กําหนดให้สถานที่สาธารณะที่ไม่ได้กําหนดขอบเขตชัดเจนให้ถือว่าขอบเขตของสถานที่นั้น กําหนดตามการสูบบุหรี่นั้น
รบกวนผู้อื่นหรือไม่เป็นหลัก
-รวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม
*ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข(ฉบับที่ 15)พ.ศ.2548 ลงวันที่30 ธันวาคม2548 เรื่อง กําหนดเครื่องหมายของ 9
เขตผู้สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่
**ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาํ หนด
กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ออกบทบัญญัติ เกี่ยวกับการกําหนดเครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมาย
ของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งต้องแสดงเครื่องหมายไว้ภายในยานพาหนะเป็นการเฉพาะ ให้ผู้ดําเนินการได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
9
*ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจาฯ(30 พ.ค.50)
1.ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขประกาศ
2.ไม่มีการสูบบุหรี่
3. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่
**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ)**
-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในและนอกอาคาร
-โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease)Îโรคติดเชื้อจากแบทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลาอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง
-กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงÎผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือกําลังอยู่ระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสาหรือสูบ
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ภายในห้องสมุด

9

[การดํ า เนิ น งาน
ศู น ย์ บ รรณสาร
ไ ม่ ใ ช่ ส ถ า น ที่
ให้ บ ริ ก ารทา ง
อนามัย จึงเป็น
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สาระสําคัญของกฎหมาย
บุหรี่จัด และผู้ที่ได้รับการรักษาโรคบางชนิด
-สาเหตุโรคÎการหายใจเอาละอองน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อลีจอโอเนลลา ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ไม่มีการดูแล
บํารุงรักษาอย่างถูกต้องถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย
-ข้อ4 หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ดําเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการติดตั้ง หอผึ่งเย็น
- มีหน้าที่ดังนี้
1. จัดทําแผนหรือโครงการควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมีองค์ประกอบดังรายละเอียดในฉบับกฎหมาย
2. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม และบํารุงรักษาหอผึ่งเย็น
ผู้ควบคุม Îผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมและบํารุงรักษาหอผึ่งเย็นด้านการป้องกันและควบคุมเชื้อฯที่กรมอนามัย
และกรมควบคุมโรคฯกําหนด
3.จัดให้มีผู้ควบคุมและบํารุงรักษาหอผึ่งเย็น
ผู้ควบคุม Îวุฒิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณะสุขศาสตร์
หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข
-ต้องจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบท้ายประกาศนี้
-ต้องจัดให้มีคู่มือแนะนําไว้ประจําระบบปรับอากาศทุกระบบ รายละเอียดดูได้จากฉบับกฎหมาย
-ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถกู ต้องตามข้อปฏิบัตินี้ กําหนดการปฏิบัตินี้ สําหรับข้อปฏิบัตินี้ กําหนดการปฏิบัติอื่นๆ
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