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 น้ําเสีย       
1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้าํทิ้ง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด 2548 
 
แหล-งที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 
http://ecap.pcd.go.th/public/asset

s/img/download/20190301106393

6049.pdf 

ข�อ 5 อาคารประเภท ข. หมายความถึง อาคาร ดังต-อไปนี้ 
(6) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช�สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ-มของ
อาคารตั้งแต- 5,000 ตารางเมตร แต-ไม-ถึง 25,000 ตารางเมตร 
ข�อ 9 มาตรฐานควบคุมการระบายน้าํทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต�องมค-าดังต-อไปนี ้
(1) ความเป<นกรดและด-าง pH ต�องมีค-าระหว-าง 5-9 
(2) บีโอดี ต�องมีค�าไม�เกิน 20 มิลลิกรัมต�อลิตร                                     

(3) สารแขวนลอย ต�องมีค�าไม�เกิน 30 มิลลิกรัมต�อลิตร  

(4) ซัลไฟดB ต�องมีค-าไม-เกิน 1.0 มิลลิกรัมต-อลิตร                     
(5) สารที่ละลายได�ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต�องมีค-าเพิ่มขึ้นจากปริมาณ
สารละลายในน้าํใช�ตามปกติไม-เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต-อลิตร 
(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต�องมีค-าไม-เกิน 0.5 มิลลิลิตรต-อลิตร 
(7) น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต�องมีค-าไม-เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต-อลิตร 
(8) ค-าทีเคเอ็น ต�องมีค-าไม-เกิน 35 มิลลิกรัมต-อลิตร 
ข�อ 10 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคาร ประเภท ข. ต�องเป<นไปตามข�อ 9 
เว�นแต� 
(1) บีโอดี ต�องมีค-าไม-เกิน 30 มิลลิกรัมต-อลิตร 
(2) สารแขวนลอย ต�องมีค-าไม-เกิน 40 มิลลิกรัมต-อลิตร 
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 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ�มครอง

แรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข�มของแสง
สว-าง  
แหล-งที่มา : กองความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
http://www.oshthai.org/index.php

?option=com_content&view=articl

e&id=1264:update-&catid=1:news-

thai 

ข�อ 4 นายจ�างต�องจัดให�สถานประกอบกิจการมีความเข�มของแสงสว-างไม-ต่าํกว-ามาตรฐาน
ที่กําหนดไว�ตามตารางแนบท�ายประกาศนี ้
ตารางที่ 1 
บริเวณพื้นที่ใช�ประโยชนBในสํานกังาน 
- ห�องสํานักงาน ห�องฝ]กอบรม ห�องบรรยาย ห�องสืบค�นหนังสือ/เอกสาร ห�องถ-ายเอกสาร 
ห�องคอมพิวเตอรB ห�องประชุม บริเวณโต_ะประชาสัมพันธB หรือติดต-อลูกค�า พื้นที่ห�อง
ออกแบบ เขียนแบบ 
ค-าเฉลี�ยความเข้มของแสงสวา่ง  300 (ลกัซ์), จุดที่ความเข�มของแสงสว-างต่ําสุด 150 (ลักซB) 

  �  

3 พรบ. ปaองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 
แหล-งที่มา : 
http://project-

wre.eng.chula.ac.th/watercu_eng/

sites/default/files/lecture%20intro

%202112681%20materials/9%20La

ws%20%28thai%29.pdf 

หมวด 2 การปaองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มาตรา 25 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล�จะถึง ผอ.มี
อํานาจสั่งให�เจ�าพนักงานดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนย�ายสิง่ก-อสร�าง วัสดุ หรือทรัพยBสิน
ของบุคคลใดที่เป<นอุปสรรคแก-การบําบัดปcดปaองกันภยันตรายได� 
มาตรา 26 เจ�าพนักงานสามารถเข�าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู-ใกล�เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสา
ธารณภัยเพื่อทําการปaองกันและบรรเทาสาธารณภัยได�เมื่อได�รับอนุญาตจากเจ�าของหรือผู�
ครอบครอง อาคารหรือสถานที่ หากไม-มีเจ�าของหรือผู�ครอบครองกระทําได�หากอยู-ภายใต�
การควบคุม ของ ผอ. 
มาตรา 28 เจ�าพนักงานสามารถสั่งอพยบผู�อยู-อาศัยในพื้นที่อันตรายหรือกีดขวางการ
ปฏิบัติงานได� 
มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกล�เกิดสาธารณภัยบริเวณใด ผอ. จะประกาศห�ามเข�าไปอยู-อาศัย
หรือดําเนิน  กิจการใดๆ โดยกําหนดระยะเวลาการห�ามไว�ด�วย 
หมวด 6 บทกําหนดโทษ 
มาตรา 50 ต�องระวางโทษจําคุกไม-เกิน 1 ปg หรือปรับไม-เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ หากไม-ปฏิบัติตามมาตรา 25 และ 26 

  � - ปฏิบัติตาม
หมวด 2 ข�อ 
25 
- รายงานการ
ฝ]กอบรม
อัคคีภัย 
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มาตรา 52 ต�องระวางโทษไม-เกิน 1 เดือน หรือปรับไม-เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
หากไม-ปฏิบัติตามมาตรา 28 และ 29 

4 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการและดําเนินการด�านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทาํงานเกี่ยวกับการ
ปaองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
 

แหล-งที่มา : กรมสวัสดิการและคุ�มครอง
แรงงาน 
http://legal.labour.go.th/2018/ima

ges/law/Safety2554/2/s_001.pdf 

หมวด 1 บททั่วไป 
ข�อ 2 ให�นายจ�างจัดให�มีระบบปaองกันและระงบัอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตาม
กฎกระทรวงนี้ และต�องดูแลระบบปaองกันและระงับอัคคีภัยให�อยู-ในสภาพพร�อมใช�งานได�
อย-างมีประสทิธิภาพและปลอดภัย 
ข�อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห-ง ให�นายจ�างจัดทําปaายข�อปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปiดประกาศให�เห็นได�อย-างชดัเจน 
ข�อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ�างตั้งแต-สิบคนขึ้นไป นอกจากต�องปฏิบัติตามข�อ 3 
แล�วให�นายจ�างจัดให�มีแผนปaองกันและระงบัอัคคีภัย ประกอบด�วยการตรวจตรา การ
อบรม การรณรงคBปaองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนไีฟ และการบรรเทาทุกขBให�
นายจ�างจัดเก็บแผนปaองกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร�อมที่จะให�
พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได� 
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 
ข�อ 8 ให�นายจ�างจัดให�มีเส�นทางหนีไฟทุกชัน้ของอาคารอย-างน�อยชั้นละสองเส�นทางซึ่ง
สามารถอพยพลูกจ�างที่ทาํงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู-จุดทีป่ลอดภัยได�โดยปลอดภัย
ภายในเวลาไม-เกินห�านาท ี
เส�นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ�างทาํงานไปสู-จุดที่ปลอดภัยต�องปราศจากสิ่งกีดขวาง 
ประตูที่ใช�ในเส�นทางหนไีฟต�องทําด�วยวัสดุทนไฟ ไม-มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป<น
ชนิดทีบ่านประตูเปiดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต�องติดอุปกรณBที่บังคับให�บาน
ประตูปiดได�เอง ห�ามใช�ประตูเลือ่น ประตูม�วน หรือประตูหมุน และห�ามปiดตาย ใส-กลอน 
กุญแจ ผูก ล-ามโซ- หรือทําให�เปiดออกไม-ได�ในขณะที่มีลูกจ�างทาํงาน 
ข�อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต-สองชัน้ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการ
ตั้งแต-สามร�อยตารางเมตรขึ้นไป ให�นายจ�างจัดให�มีระบบสญัญาณแจ�งเหตุเพลิงไหม�ใน

�   - แผนการ
ปaองกันและ
ระงับอัคคีภัย 
- รายงานการ
ฝ]กอบรม
อัคคีภัย 
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สถานประกอบกิจการทุกชั้นโดยให�ปฏิบัติ ดังต-อไปนี ้
(1) ระบบสัญญาณแจ�งเหตุเพลิงไหม�อย-างน�อยต�องประกอบด�วย 
(ก) อุปกรณBแจ�งเหตุเพลิงไหม�ทั้งที่ใช�ระบบแจ�งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ�งเหตุที่ใช�มือ
เพื่อให�อุปกรณBส-งสัญญาณแจ�งเหตุเพลิงไหม�ทํางาน 
(ข) อุปกรณBส-งสัญญาณแจ�งเหตุเพลิงไหม�ต�องสามารถส-งเสียงหรือสัญญาณให�ทุกคน
ภายในอาคารได�ยินหรือทราบอย-างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
(2) อุปกรณBแจ�งเหตุที่ใช�มือต�องอยู-ในที่เห็นได�อย-างชัดเจน เข�าถึงได�ง-าย หรืออยู-ในเส�นทาง
หนีไฟโดยติดตั้งห-างจากจุดทีลู่กจ�างทาํงานไม-เกินสามสบิเมตร 
(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช�ในการแจ�งเหตุเพลิงไหม�ต�องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต-างไป
จากเสียงหรือสัญญาณที่ใช�ในสถานประกอบกิจการ 
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห�ามใช�เสียงหรือใช�เสียงไม-ได�ผล ต�องจัดให�มีอุปกรณB
หรือมาตรการอื่นใด เช-น สัญญาณไฟ หรือรหัส ที่สามารถแจ�งเหตุเพลิงไหม�ได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ 
(5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ�งเหตุเพลิงไหม� ให�เป<นไปตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห-งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภB หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกําหนด 
ข�อ 10 ให�นายจ�างจัดให�มีแสงสว-างอย-างเพียงพอสําหรับเส�นทางหนีไฟในการอพยพ
ลูกจ�างออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให�มีแหล-งจ-ายไฟฟaาสารองที่สามารถจ-าย
ไฟฟaาเพื่อการหนีไฟและสาหรับใช�กับอุปกรณBดับเพลิงขั้นต�นหรืออุปกรณBอื่นที่เกี่ยวข�องได�
ในทันทีทีไ่ฟฟaาดับ 
ข�อ 11 ให�นายจ�างจัดให�มีปaายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต-อไปนี ้
(1) ขนาดของตัวหนังสือต�องสูงไม-น�อยกว-าสิบห�าเซนติเมตร และเห็นได�อย-างชัดเจน 
(2) ปaายบอกทางหนไีฟต�องมีแสงสว-างในตัวเองหรือใช�ไฟส-องให�เห็นได�อย-างชัดเจน
ตลอดเวลา 
ทั้งนี้ ต�องไม-ใช�สีหรือรูปร-างที่กลมกลืนไปกับการตกแต-งหรือปaาย อื่น ๆ ที่ติดไว�ใกล�เคียง 
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หรือโดยประการใดที่ทําให�เห็นปaายไม-ชัดเจน 
หมวด 3 การดับเพลิง 
ข�อ 13 ให�นายจ�างจัดให�มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย�ายได� โดยต�องปฏิบัติ ดังต-อไปนี ้
(1) จัดให�มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย�ายได�ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป<นไปตาม
มาตรฐานที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑBอุตสาหกรรมกําหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดี
กําหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย�ายได�ทุกเครื่อง ต�องจัดให�มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณB
แสดงว-าเป<นชนิดใด ใช�ดบัเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณBนัน้ต�องมีขนาด
ที่มองเห็นได�อย-างชดัเจนในระยะไม-น�อยกว-าหนึ่งเมตรห�าสิบเซนติเมตร 
(3) ห�ามใช�เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย�ายได�ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช-น คารBบอน
เตตราคลอไรดB 
(4) จัดให�มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย�ายได�ตามจานวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง
และการติดตั้งดังต-อไปนี ้
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย�ายได�ที่ใช�ดับเพลงิประเภท เอ จานวน ความสามารถของ
เครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ให�คํานวณตามพื้นที่ของสถานทีซ่ึ่งมีสภาพเสี่ยงต-อการเกิด
อัคคีภัยตามที่กําหนดไว�ในตารางที่ 2 ท�ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย�ายได�ที่ใช�ดับเพลงิประเภท บี ความสามารถของเครื่อง
ดับเพลิงที่ติดตั้งต�องมีระยะเข�าถึงตามที่กําหนดไว�ในตารางที่ 3 ท�ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย�ายได�ที่ใช�ดับเพลงิประเภท ซี การติดตั้งให�พิจารณาจากวัตถุ
ซึ่งเป<นเชื้อเพลิงที่อยู-ในบริเวณใกล�เคียงว-าจะทาํให�เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั้ง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย�ายได�ที่ใช�ดับเพลงิประเภทนัน้ 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย�ายได�ที่ใช�ดับเพลงิประเภท ดี ในการติดตั้งให�มีระยะเข�าถึงไม-
เกินยี่สิบสามเมตร 
(ข) ให�ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได�อย-างชัดเจน สามารถ
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นามาใช�ได�ง-ายและรวดเร็ว 
(ค) ให�จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับชนดิและวิธีใช�เป<นภาษาไทยทีเ่ห็นได�อย-างชัดเจนติดไว�ที่
ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 
(5) จัดให�มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให�อยู-ในสภาพที่ใช�งานได�ดี โดยการ
ตรวจสอบ 
หมวด 8 การดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 
ข�อ 27 ให�นายจ�างจัดให�ลูกจ�างไม-น�อยกว-าร�อยละสีส่ิบของจํานวนลูกจ�างในแต-ละ
หน-วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝ]กอบรมการดับเพลิงขั้นต�น โดยให�ผู�ทีไ่ด�รับ
ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงานเป<นผู�ดําเนินการฝ]กอบรม 
ข�อ 28 ให�นายจ�างจัดให�มีการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต-อไปนี ้
(2) ต�องจัดให�ผู�ที่มีหน�าที่เกี่ยวกับการปaองกันและระงบัอัคคีภัยรับการฝ]กอบรมเกี่ยวกับ
การปaองกัน 
และระงับอัคคีภัย การใช�อุปกรณBต-างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการ
ช-วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข�อ 29 ให�นายจ�างจัดให�ลูกจ�างฝ]กซ�อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส�นทางหนไีฟ
ตามที่กําหนดไว�ในหมวด 2 
ข�อ 30 ให�นายจ�างจัดให�ลูกจ�างทุกคนฝ]กซ�อมดับเพลิงและฝ]กซ�อมอพยพหนีไฟพร�อมกัน
อย-างน�อยปgละหนึ่งครั้ง ทัง้นี้ ให�ลูกจ�างของนายจ�างทุกรายที่ทาํงานอยู-ภายในอาคาร
เดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทําการฝ]กซ�อมพร�อมกัน และก-อนการฝ]กซ�อมไม-น�อย
กว-าสามสิบวัน ให�นายจ�างส-งแผนการฝ]กซ�อมดับเพลิงและฝ]กซ�อมอพยพหนีไฟ รวมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝ]กซ�อมต-ออธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อให�ความเห็นชอบ 
ในกรณีที่นายจ�างไม-สามารถดําเนินการฝ]กซ�อมดับเพลงิและฝ]กซ�อมอพยพหนีไฟตามวรรค
หนึ่งได�เอง จะต�องให�ผู�ที่ได�รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงานเป<น
ผู�ดําเนนิการฝ]กซ�อมให�นายจ�างจัดทํารายงานผลการฝ]กซ�อมดังกล-าวตามแบบที่อธิบดี
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กําหนด และยื่นต-ออธิบดีหรือผู�ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต-วันที่เสร็จสิ้น
การฝ]กซ�อม 

5 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทาํงานเกี่ยวกับ
ความร�อน แสงสว-าง และเสียง พ.ศ. 
2559 
 

แหล-งที่มา : กรมสวัสดิการและคุ�มครอง
แรงงาน 

http://legal.labour.go.th/2018/im

ages/law/Safety2554/2/s_004.pdf 

หมวด 2 แสงสว2าง 
ข�อ 4 นายจ�างต�องจัดให�สถานประกอบกิจการมีความเข�มของแสงสว-างไม-ต่าํกว-า
มาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข�อ 5 นายจ�างต�องใช�หรือจัดให�มีฉาก แผ-นฟiลBมกรองแสง หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม 
และเพียงพอเพื่อปaองกันมิให�แสงตรงหรือแสงสะท�อนจากแหล-งกําเนิดแสงหรือดวง
อาทิตยBที่มีแสงจ�า 
ส-องเข�านัยนBตาลูกจ�างโดยตรงในขณะทํางาน ในกรณีที่ไม-อาจปaองกันได� ต�องจัดให�ลูกจ�าง
สวมใส-อุปกรณBคุ�มครองความปลอดภัยส-วนบุคคลตามที่กําหนดไว�ในหมวด 4 ตลอดเวลา
ที่ทํางาน 
ข�อ 6 ในกรณีที่ลูกจ�างต�องทํางานในสถานที่มืด ทบึ และคับแคบ เช-น ในถ้ํา อุโมงคB หรือ
ในที่ที่มีลักษณะเช-นว-าน้าํ นายจ�างต�องจัดให�มีอุปกรณBส-องแสงสว-างที่เหมาะสมแก-สภาพ
และ ลักษณะงาน โดยอาจเป<นชนิดที่ติดอยู-ในพื้นที่ทาํงานหรือติดที่ตัวบุคคลได� หากไม-
สามารถจัดหา หรือดําเนินการได� ต�องจัดให�ลูกจ�างสวมใส-อุปกรณBคุ�มครองความปลอดภัย
ส-วนบุคคลตามที่กําหนดไว�ใน หมวด 4 ตลอดเวลาที่ทาํงาน 

หมวด 6 การตรวจสุขภาพและการรายงานผล 
ข�อ 16 ให�นายจ�างจัดให�มีการตรวจสุขภาพลูกจ�างที่ทาํงานในสภาวะการทาํงานที่อาจ
ได�รับ อันตรายจากความร�อน แสงสว-าง หรือเสียง และรายงานผล รวมทั้งดําเนินการที่
เกี่ยวข�องกับการตรวจสุขภาพ ของลูกจ�างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล�อมในการทาํงาน พ.ศ. 2554 
 
 

  � ผลการ
ตรวจสอบ
ความเข�มแสง
วันที่............ 
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 สิ่งปฏิกูล      
6 พระราชบญัญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 

 
แหล-งที่มา : กรมอนามัย ศูนยBบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข 
http://laws.anamai.moph.go.th/ew

tadmin/ewt/laws/main.php?filena

me=1HLaws2016 
 

หมวด 5 เหตุรําคาญ มาตรา 25(4) การกระทําใด ๆ อันเป<นเหตุให�เกิด กลิ่น, แสง, รังส,ี 
เสียง, ความร�อน, สิ่งมีพิษ, ความสั่นสะเทือน, ฝุlน, ละออง, เขม-า, เถ�า หรือกรณีอื่นใด จน
เป<นเหตุให�เสื่อมหรืออาจเป<นอันตรายต-อสุขภาพ 

  �  

7 พระราชบญัญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 
2)  พ.ศ. 2550 
 
แหล-งที่มา : กรมอนามัย ศูนยBบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข 
http://laws.anamai.moph.go.th/ew

tadmin/ewt/laws/main.php?filena

me=1HLaws2016 
 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส-วนท�องถิ่นใดให�
เป<นอํานาจส-วนราชการส-วนท�องถิ่นนั้น 
- กําหนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป<นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดย
ปรับสูงสุด  ไม-เกินหนึง่แสนบาท จําคุกไม-เกิน 1 ปg หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

  �  

8 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัที่ 33 พ.ศ. 
2535 (หมวด 5 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย) 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ-พิเศษ ต�องจัดให�มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังต-อไปนี ้
- ต�องมีขนาดความจุไม-น�อยกว-า 3 เท-าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต-ละวัน 
- ผนังต�องทาํด�วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
- พื้นผิวภายในต�องเรียบและกันน้ําซึม 
- ต�องมีการปaองกันกลิ่นและน้าํฝน 
- ต�องมีการระบายน้ําเสียจากมูลฝอยเข�าสู-ระบบบาํบัดน้ําเสยี 
- ต�องมีการระบายอากาศและปaองกันน้ําซึม 

  �  
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9 กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ (ใหม-) 
 
แหล-งที่มา : กรมอนามัย กลุ-มบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข 
http://laws.anamai.moph.go.th/ew

tadmin/ewt/laws/more_news.php

?cid=33&filename=Regulations 

ส่วนที� 2 การเก็บและขนมูลฝอย 

ข�อ 7 ให�ราชการส-วนท�องถิ่นจัดให�มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว�ในที่สาธารณะและ 
สถานสาธารณะให�เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมใน
สถานทีน่ั้น โดยอย-างน�อยต�องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป<นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 
ราชการส-วนท�องถิ่นต�องจัดให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองสถานที่เอกชนที่เปiดให�ประชาชน 
เข�าไปได�จัดให�มีภาชนะรองรับมลฝอยตามวรรคหนึ่ง 
ข�อ 8 ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข�อ 7 ต�องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช�งาน โดยมีสี
เฉพาะ สําหรับรองรับมูลฝอยแต-ละประเภท หรืออาจกําหนดข�อความหรือสัญลักษณBอื่น
ซึ่งแสดงถึงมูลฝอย ประเภทนัน้ไว�อย-างชัดแจ�งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได� 
(1) สีน้าําเงิน สําหรับมูลฝอยทั่วไป 
(2) สีเขียว สําหรับมูลฝอยอินทรียB 
(3) สีเหลือง สําหรับมูลฝอยนํากลับมาใช�ใหม- 
(4) สีส�ม สาํหรับมูลฝอยที่เป<นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให�มีลักษณะโปร-งใสก็ได� 
ข�อ 9 ให�ราชการส-วนท�องถิ่นประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ และเส�นทางการเก็บและ
ขนมูลฝอยให�ผู�ก-อให�เกิดมูลฝอยทราบล-วงหน�าเป<นเวลาพอสมควร 
ในกรณีมีเหตุผลความจําเป<นทําให�ไม-สามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรคหนึ่ง
ได� ให�แจ�งผู�ก-อให�เกิดมูลฝอยทราบล-วงหน�าโดยวิธีหนึง่วิธีใดภายในเวลาอันสมควร 
ข�อ 10 การเก็บและขนมูลฝอยให�บรรจุไว�ในอุปกรณBหรือยานพาหนะซึ่งกันน้าํและปiด
อย-างมิดชิด รวมทัง้จัดการปaองกันไม-ให�มูลฝอย น้าํ หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล-น
รั่วไหลออกจากอุปกรณBหรือ ยานพาหนะนัน้ และต�องดําเนินการอย-างรวดเร็ว โดย
ระมัดระวังไม-ให�เกิดผลกระทบต-อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

  �  
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

 กฎกระทรวง ว-าด�วยอัตราค-าธรรมเนียม
การให�บริการเก็บ ขน และอัตรา
ค-าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2545 
 
แหล-งที่มา : กรมอนามัย กลุ-มบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข 
http://laws.anamai.moph.go.th/ew

tadmin/ewt/laws/more_news.php

?cid=33&filename=Regulations 
 

- การกําหนดอัตราค-าธรรมเนียมการเก็บและขนส-งปฎิกูล หรือมูลฝอยจากสถาน
ประกอบการ 
 

  �  

 พลังงาน      
10 พระราชบัญญัติ การส-งเสริมการอนุรักษB

พลังงาน 2535 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=37 

หมวด 2 การอนุรักษ$พลังงานในอาคาร 
มาตรา 17 การอนุรักษBพลังงานในอาคารได�แก-การดําเนินการอย-างใดอย-างหนึ่งดังต-อไปนี้ 
(1) การลดความร�อนจากแสงอาทิตยBที่เข�ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย-างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให�อยู-ใน
ระดับที่เหมาะสม 
(3) การใช�วัสดุก-อสร�างอาคารที่จะช-วยอนุรักษBพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของ
วัสดุก-อสร�างนั้น ๆ 
(4) การใช�แสงสว-างในอาคารอย-างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช�และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณB และวัสดุที่ก-อให�เกิดการอนุรักษBพลังงานใน
อาคาร 
(6) การใช�ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณB 
(7) การอนุรักษBพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  �  

11 พระราชบัญญัติ การส-งเสริมการอนุรักษB
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การอนุรักษ$พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ$ และส2งเสริมการใช�วัสดุหรือ
อุปกรณ$เพื่อการอนุรักษ$พลังงาน 

  �  
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

 
แหล-งที่มา : สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.eppo.go.th/index.php/

th/eppo-intranet/item/704-

act2550 

มาตรา 23 เพื่อประโยชนBในการอนุรักษBพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณB รวมทั้งให�มี
การส-งเสริมการใช�วัสดุหรืออุปกรณBเพื่อการอนุรักษBพลังงาน ให�รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห-งชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต-อไปนี้ 
(1) กําหนดมาตรฐานด�านประสิทธิภาพการใช�พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณB 
(2) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณBตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช�พลังงาน อัตราการ
เปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช�พลังงานอย-างใด เป<นเครื่องจักร หรือ
อุปกรณBที่มีประสิทธิภาพสูง 
(3) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณBเพื่อการอนุรักษBพลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐาน
อย-างใด เป<นวัสดุหรืออุปกรณBเพื่อการอนุรักษBพลังงาน 
(4) กําหนดให�ผู�ผลิตและผู�จําหน-ายเครื่องจักร หรืออุปกรณB ต�องแสดงค-าประสิทธิภาพการ
ใช�พลังงาน 

12 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องการ
กําหนดค-าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ํา 
ค-าประสิทธิภาพการให�ความเย็นและค-า
พลังงานไฟฟaาต-อตันความเย็นของระบบ
ปรับอากาศที่ติดตั้งใช�งานในอาคาร พ.ศ.
2552 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

หลักเกณฑB วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการ ประหยัด
พลังงานจะต�องเป<นไปตามข�อกําหนดรายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 
(1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
(2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ- 
(ก)เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ 
(ข) ส-วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด�วยไฟฟaา 
(3) เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืน 
 

  �  

13 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุ รักษBพลังงานกําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อ
การ ประหยัดพลังงาน จะต�องเป<นไปตามข�อกําหนดรายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 

  �  
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการและเงื่อน 
ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักรที่มีผล
ต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2552 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

(1) ตู�เย็น 
(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส-วน ระบายความร�อนด�วยอากาศ 
(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตB 
(4) หลอดฟลูออเรสเซนตB T5 
(5) บัลลาสตBเหล็กนิรภัย 
(6) บัลลาสตBอิเล็กทรอนิกสB T5 
(7) พัดลมไฟฟaา 
(8) หม�อหุงข�าวไฟฟaา 
(9) โคมไฟฟaา 
(11) เตาหุงต�มในครัวเรือนใช�กับก_าซปiโตรเลียมเหลว 
(11) อุปกรณBปรับความเร็วรอบมอเตอรB 
(12) กระจก 
(13) ฉนวนใยแก�ว 
ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงาน ตาม
รายละเอียดแนบท�าย  
 
 

14 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุรักษBพลังงาน กําหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2553 
 

คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อ
การ ประหยัดพลังงาน จะต�องเป<นไปตามข�อกําหนดรายละเอียดแนบท�าย ได�แก- โคมไฟ
ชนิดส-องลง (Down Light) 

  �  
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

15 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุรักษBพลังงาน กําหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อ
การ ประหยัดพลังงาน จะต�องเป<นไปตามข�อกําหนดรายละเอียดแนบท�าย ได�แก-  เครื่อง
ทําน้ําเย็นสําหรับปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องทําน้ําอุ-นไฟฟaาที่มีประสิทธิภาพสูง 
กระติกน้ําร�อนไฟฟaาประสิทธิภาพสูงมอเตอรBเหนี่ยวนําสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง 

  �  

16 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุรักษBพลังงาน กําหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2553 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงานตาม
รายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 
ข�อมูลฉลากตู�เย็น เบอรB 5 
ข�อมูลฉลากเครื่องปรับอากาศ เบอรB 5 
ข�อมูลฉลากบัลลาสตBอิเล็กทรอนิกสB T5 เบอรB 5 
ข�อมูลฉลากพัดลม เบอรB 5 
ข�อมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนตB T5 เบอรB 5 

  �  
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

17 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุ รักษBพลังงานกําหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2553 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อ
การ ประหยัดพลังงาน จะต�องเป<นไปตามข�อกําหนดรายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 
หม�อไอน้ํา 
เครื่องทําน้ําร�อนฮีตปcuมแบบใช�อากาศเป<นแหล-งพลังงาน 
ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงาน 
ตามรายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5-ตู�เย็น 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรื 5-เครื่องปรับอากาศ 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5-พัดลม 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5-หลอดผอมเบอรB 5 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5-บัลลาสตBทรอนิกสBเบอรB 5 

  �  

18 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุ รักษBพลังงานกําหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2553 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงาน ตาม
รายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 
ข�อมูลอุปกรณBประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – ตู�เย็น 
ข�อมูลอุปกรณBประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข�อมูลอุปกรณBประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 - หลอดฟลูออเรสเซนตB T5 เบอรB 5 

  �  



15 

 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

19 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุรักษBพลังงาน เรื่อง 
กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักรที่มี
ผลต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

หลักเกณฑBเงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัด
พลังงาน ภายใต�โครงการขอรับสิทธิประโยชนBยกเว�นภาษีเงินได�จากกรมสรรพากร 
1. พัดลมไฟฟaาชนิดระบายอากาศ 
ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงาน ตาม
รายละเอียดแนบท�าย 
1. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับตู�เย็น 
2. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับพัดลมไฟฟaา 
3.1 พัดลมไฟฟaาชนิดตั้งโต_ะ ติดผนัง และตั้งพื้น 
3.2 พัดลมไฟฟaาชนิดส-ายรอบตัว 
3.3 พัดลมไฟฟaาชนิดระบายอากาศ 
4. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับหม�อหุงข�าวไฟฟaา 
5. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตB (CFL) 
6. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับบัลลาสตBอิเล็กทรอนิกสB เบอรB 5 
7. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับ Standby Power 1 Watt 
7.1 เครื่องรับโทรทัศนB 
8. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับกระติกน้ําร�อนไฟฟaา 
9. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับเครื่องทําน้ําอุ-นไฟฟaา 
10. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

  �  

20 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุ รักษBพลังงานกําหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการและเงื่อนไข 

คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อ
การ ประหยัดพลังงาน จะต�องเป<นไปตามข�อกําหนดรายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 
หม�อไอน้ํา 

  �  



16 

 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2553 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

เครื่องทําน้ําร�อนฮีตปcuมแบบใช�อากาศเป<นแหล-งพลังงาน 
ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงาน 
ตามรายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5-ตู�เย็น 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรื 5-เครื่องปรับอากาศ 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5-พัดลม 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5-หลอดผอมเบอรB 5 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5-บัลลาสตBทรอนิกสBเบอรB 5 

21 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุ รักษBพลังงานกําหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการและเงื่อนไข 
ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2553 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงาน ตาม
รายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 
ข�อมูลอุปกรณBประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – ตู�เย็น 
ข�อมูลอุปกรณBประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข�อมูลอุปกรณBประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 - หลอดฟลูออเรสเซนตB T5 เบอรB 5 

  �  

22 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุ รั กษBพลั ง งาน เ รื่อง 
กําหนดคุณสมบั ติ  หลักเกณฑB วิ ธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักรที่มี

ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงาน ตาม
รายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – ตู�เย็น 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – เครื่องปรับอากาศ 

  �  



17 

 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

ผลต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2553 

ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – พัดลมไฟฟaา 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – หลอดฟลูออเรสเซนซB 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตB 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – บัลลาสตBนิรภัย 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 - บัลลาสตBอิเล็กทรอนิกสB เบอรB 5 
เตาหุงต�มในครัวเรือนใช�กับก_าซปiโตรเลียมเหลว 
อุปกรณBปรับความเร็วรอบมอเตอรB 

23 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุ รั กษB พลั ง ง าน เ รื่ อ ง 
กําหนดคุณสมบั ติ  หลักเกณฑB วิ ธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักรที่มี
ผลต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 8 )
พ.ศ. 2553 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงาน ตาม
รายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – ตู�เย็น 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – พัดลมไฟฟaา 
โคมไฟชนิดตะแกรง 
เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

  �  

24 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุ รั กษBพลั ง งาน เ รื่อง 
กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักรที่มี
ผลต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงาน ตาม
รายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – ตู�เย็น 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 - หลอดผอมเบอรB 5 
เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

  �  



18 

 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

อุปกรณBปรับความเร็วรอบมอเตอรB 

25 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุ รั กษBพลั ง งาน เ รื่อง 
กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักรที่มี
ผลต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2553 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงาน ตาม
รายละเอียดแนบท�าย ได�แก- 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – ตู�เย็น 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – เครื่องปรับอากาศ 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – พัดลมไฟฟaา 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 - หลอดผอมเบอรB 5 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตB 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 - บัลลาสตBอิเล็กทรอนิกสB เบอรB 5 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – หม�อหุงข�าวไฟฟaา 
ข�อมูลฉลากประหยัดไฟฟaาเบอรB 5 – โคมไฟฟaา 
รายชื่อ ยี่ห�อ รุ-น กระจก 
รายชื่อ ยี่ห�อ รุ-น เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

  �  

26 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุ รั กษBพลั ง งาน เ รื่อง 
กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักรที่มี
ผลต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 
 
 

หลักเกณฑBเงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักรที่มีผลต-อการประหยัด
พลังงาน ภายใต�โครงการขอรับสิทธิประโยชนBยกเว�นภาษีเงินได�จากกรมสรรพากร 
1. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการ
ประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบท�าย 
1. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับตู�เย็น 
2. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตB (CFL) 
4. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับ "Standby Power 1 Watt รักษBโลก" 

  �  
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

ประเภท เครื่องรับโทรทัศนB 
5. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับ "Standby Power 1 Watt รักษBโลก" 
ประเภท จอคอมพิวเตอรB อุปกรณBปรับความเร็วรอบมอเตอรB ฉนวนใยแก�ว กระจก เครื่อง
ทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

27 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุรักษBพลังงาน เรื่อง 
กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณB หรือ เครื่องจักรที่มี
ผลต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

หลักเกณฑBเงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัด
พลังงาน ภายใต�โครงการขอรับสิทธิประโยชนBยกเว�นภาษีเงินได�จากกรมสรรพากร 
1. เครื่องทําน้ําอุ-นไฟฟaาที่มีประสิทธิภาพสูง 
ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงาน ตาม
รายละเอียดแนบท�าย 
1. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับตู�เย็น 
2. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับพัดลมไฟฟaา 
4. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับหม�อหุงข�าวไฟฟaา 
5. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตB (CFL) 
6. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับหลอดผอมเบอรB 5 (T5) 
7. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับบัลลาสตBอิเล็กทรอนิกสB เบอรB 5 
8. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับ Standby Power 1 Watt 
8.1 เครื่องรับโทรทัศนB 
9. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับกระติกน้ําร�อนไฟฟaา 
10. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับเครื่องทําน้ําอุ-นไฟฟaา 
11. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

  �  

28 ประกาศอ ธิบ ดีกรมพัฒนาพลั ง ง าน
ทดแทนและอนุรักษBพลังงาน เรื่อง 
กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑB วิธีการ 

หลักเกณฑBเงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัด
พลังงาน ภายใต�โครงการขอรับสิทธิประโยชนBยกเว�นภาษีเงินได�จากกรมสรรพากร 
1. พัดลมไฟฟaาชนิดระบายอากาศ 

  �  
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักรที่มี
ผลต-อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2555 
 
แหล-งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษBพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
http://www.dede.go.th/more_new

s.php?cid=40 
 

ประเภท ยี่ห�อ รุ-น ของวัสดุ อุปกรณB หรือเครื่องจักร ที่มีผลต-อการประหยัดพลังงาน ตาม
รายละเอียดแนบท�าย 
1. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับตู�เย็น 
2. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับพัดลมไฟฟaา 
3.1 พัดลมไฟฟaาชนิดตั้งโต_ะ ติดผนัง และตั้งพื้น 
3.2 พัดลมไฟฟaาชนิดส-ายรอบตัว 
3.3 พัดลมไฟฟaาชนิดระบายอากาศ 
4. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับหม�อหุงข�าวไฟฟaา 
5. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตB (CFL) 
6. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับบัลลาสตBอิเล็กทรอนิกสB เบอรB 5 
7. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับ Standby Power 1 Watt 
7.1 เครื่องรับโทรทัศนB 
8. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับกระติกน้ําร�อนไฟฟaา 
9. ข�อมูลของอุปกรณBไฟฟaาเบอรB 5 สําหรับเครื่องทําน้ําอุ-นไฟฟaา 
10. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 สุขภาพ      
29 พระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพ ของผู�ไม-

สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 
 
แหล-งที่มา : สํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
http://btc.ddc.moph.go.th/th/laws

-th.php?type=3 

เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป<นการยอมรับทางการแพทยB
ว-า ควันบุหรี่เป<นผลเสียต-อสุขภาพของผู�สูบและไม-สูบบุหรี่บุหรี่ที่อยู-ใกล�เคียงหลาย
ประการ เช-น อาจทําให�เกิดมะเร็งปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีทั้งควัน
บุหรี่ยังทําให�โรคบางโรค เช-น โรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ�มีอาการกําเริบขึ้น นอกจากนั้น
ยังพิสูจนBได�ว-า การที่ผู�ไม-สูบบุหรี่ต�องสูดควันบุหรี่ที่ผู� อื่นสูบเข�าไปก็ยังเป<นผลเสียต-อ
สุขภาพของผู�นั้นเช-นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับตัวผู�สูบบุหรี่เอง  โดยเฉพาะอย-างยิ่งผู�ที่สูด
ควันบุหรี่นั้นเป<นเด็ก สมควรที่จะคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม-สูบบุหรี่ มิให�ต�องรับควันบุหรี่ใน

�   จัดพื้นที่ในการ
สูบบุหรี่ 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

สถานที่สาธารณะ โดยการห�ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือจัดเขตให�ผู�สูบบุหรี่โดยเฉพาะ
หรือโดยวิธีอื่นๆ จึงจําเป<นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

30 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่9)
พ.ศ.2540 เรื่อง สภาพและลักษณะของ
เขตสูบบุหรี่ 
 
แหล-งที่มา : สํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
http://btc.ddc.moph.go.th/complai

n/Protection%20Act4.pdf 
 

ยกเลิกประกาศฯ ฉ.5(2535) 
-โดยต�องเป<นบริเวณที่มีระบบปรับอากาศต�องมีการระบายอากาศถ-ายเทหมุนเวียนระหว-า
งาภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ไม-น�อยกว-า 50 ลบ.ฟุต/นาที/คน 
-การกําหนดภาพเขตสูบบุหรี่ต�องมีลักษณะดังนี้ 
1) ไม-อยู-ในบริเวณที่ก-อให�เกิดความเดือดร�อนรําคาญแก-ประชาชน ที่อยู-บริเวณข�างเคียง 
2) ไม-อยู-ในบริเวณทางเข�า-ออกของสถานที่ที่ให�มีการคุ�มครองสุขภาพผู�ไม-สูบบุหรี่ 
3) ไม-อยู-ในบริเวณที่เปiดเผยอันเป<นที่เห็นได�ชัดแก-ผู�มาใช�สถานที่นั้น 

�   จัดพื้นที่ในการ
สูบบุหรี่ 

31 ปะกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่10 ) 
พ.ศ. 2545 กําหนดชื่อหรือประเภทของ
สถานที่สาธารณะทีให� มีการคุ�มครอง
สุขภาพของผู�ไม-สูบบุหรี่ 
 
แหล-งที่มา : สํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
http://btc.ddc.moph.go.th/complai

n/Protection%20Act4.pdf 
 

- ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉ.7 (2540)เรื่องเดียวถูกแก�ไขโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่13) พ.ศ.2546 เรื่องเดียวกัน (C212) 
- กําหนดให�สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป<นสถานที่ที่ให�มีการคุ�มครองสุขภาพของผู�
ไม-สูบบุหรี่ โดยขณะทําการ ให�หรือ ใช�บริการเป<นเขตปลอดบุหรี่ เว�นแต- 
1) บริเวณห�องพักส-วนตัว หรือห�องทํางานส-วนตัวของผู�ปฏิบัติงานในสถานที่นั้น 
2) บริเวณที่จัดไว�ให�เป<น เขตสูบบุหรี่ เป<นเฉพาะใช�บังคับเมื่อพเช�นกําหนด 90 วัน 
นับตั้งแต-วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ(ประกาศเมื่อ- 9 สิงหาคม 2545) 

�   จัดพื้นที่ในการ
สูบบุหรี่ 

32 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข(ฉบับที่
19)  พ .ศ .2553 เ รื่อง กํ าหนดชื่ อห รือ

บังคับใช� �พ�น 90 วัน นับตั้งแต-วันประกาศในราชกิจจาฯ  (28 พ.ค. 53)  
- ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องกําหนดชื่อเรื่องประเภทของสถานที่

�    
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให�มีการ
คุ�มครองสุขภาพของผู� ไม-สูบบุหรี่และ
กําหนดส-วนหนึ่งส-วนใดหรือทั้งหมดของ
สถานที่สาธารณะดังกล-าวเป<นเขตสูบบหุรี่ 
หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามประราชบัญญัติ
คุ�มครองสุขภาพผู�ไม-สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 
 
แหล-งที่มา : สํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
http://btc.ddc.moph.go.th/complai

n/Protection%20Act4.pdf 

สาธารณะที่ให�มีการคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม-สูบบุหรี่และกําหนดส-วนหนึ่งส-วนใดหรือ
ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล-าวเป<นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม          
พรบ.คุ�มครองสุขภาพของผู�ไม-สูบบุหรี่พ.ศ.2536ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549 
และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องกําหนดชื่อหรือประเภทของสถานทีสาธารณะที่
ให�มีการคุ�มครองสุขภาพของผู�ไม-สูบบุหรี่ และกําหนดส-วนหนึ่งส-วนใดหรือทั้งหมดของ
สถานที่สาธารณะดังกล-าวเป<นเขตสูบบุหรี่หรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ.2550  
- กําหนดให�ชื่อสถานที่ต-อไปนี้เป<น เขตปลอดบุหรี่ 
1. สถานบริการสาธารณะสุขและส-งเสริมสุขภาพ 
- สถานพยาบาล ตามกฎหมายว-าด�วยสถานพยาบาล 
2. สถานศึกษา 
- สถานฝ]กอบรมวิชาชีพ 
3. สถนที่สาธารณะที่ใช�ประโยชนBร-วมกัน 
- สถานที่ออกกําลังกาย 
- สถานที่ออกกําลังกาย 
- สถานที่ออกําลังกาย ซ�อมกีฬา เล-นกีฬา 
สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร-มและกลางแจ�ง 
- สระว-ายน้ํา  
- ร�านค�า 
- สถานที่จัดลี้ยงทั้งหมด 
- สถานที่จําหน-ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับอากาศ 
- สถานที่จําหน-ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม-มีระบบปรับอากาศ เฉพาะ
บริเวณที่ให�มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม 
- สถนที่จําหน-าย แสดง จัดนิทรรศการสินค�า/บริการ 
- สถานบริการทั่วไป 
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

- สถานที่ให�บริการน้ํามันเชื้อเพลิง แก_สเชื้อเพลิงเฉพาะส-วนที่เป<นอาคาร สิ่งปลูกสร�าง 
- อาคาร สถานที่ที่ใช�จัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ 
- สถานที่ทํางาน 
- สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน-วยงานอื่นของรัฐเฉพาะส-วนที่เป<นอาคาร สิ่งปลูกสร�าง 
- สถานที่ทํางานเอกชน เฉพาะส-วนที่เป<นอาคารสิ่งปลูกสร�าง 
- ธนาคาร สถาบันการเงิน 
- โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่มีการผลิตสินค�า เฉพาะส-วนที่เป<นอาคาร สิ่ง
ปลูกสร�าง 
- สถานที่สาธารณะทั่วไป 
- ห�องสมุด 
- สุขา 
- ตู�โทรศัพทBสาธารณะ บริเวณที่ใช�บริการโทรศัพทBสาธารณะ 
- ลิฟทBโดยสาร 
- สวนสาธารณะ4. ยานพาหนะสถานีขนส-งสาธารณะ 
- ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให�บริการไม-ว-าจะมีผู�โดยสารหรือไม-มีก็ตาม 
- ยานพาหนะโดยสาร ที่ใช�ลักษณะส-วนกลางของส-วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน-วยงานอื่น
ของรัฐ เอกชน 
- กําหนดให�สถานที่ต-อไปนี้ที่เป<นเขตปลอดบุหรี่ สามารถจัดให�มี เขตบุหรี่ ได�ในสถานที่ฯ
ดังนี้ 
1. สถานที่ใบริการน้ํามันเชื้อเพลิง แก_สเชื้อเพลิง**นอกเหนือจากพื้นที่ส-วนที่เป<นอาคาร 
สิ่งปลูกสร�าง 
2. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน-วยงานอื่นของรัฐ**นอกเหนือจากพื้นที่ส-วนเป<นอาคาร 
สิ่งปลูกสร�าง** 
- กําหนดให�สถานที่สาธารณะที่ไม-ได�กําหนดขอบเขตชัดเจนให�ถือว-าขอบเขตของสถานที่
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ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการ
ปฏิบัต ิ

สอด 
คล�อง 

ไม2สอด 
คล�อง 

เพื่อทราบ 

นั้น กําหนดตามการสูบบุหรี่นั้นรบกวนผู�อื่นหรือไม-เป<นหลัก 
- รวมถึงบริเวณซึ่งใช�ประกอบภารกิจนั้นด�วย จะมีรั้วล�อมหรือไม-ก็ตาม 

33 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเ รื่อง 
หลัก เกณฑBและ วิ ธีการในการแสดง
เครื่องหมายของขอบเขตสูบบุหรี่และเขต
ปลอดบุหรี่ พ.ศ.2551 
 
แหล-งที่มา : สํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
http://btc.ddc.moph.go.th/complai

n/Protection%20Act4.pdf 
 

ข�อ 2 เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ให�เป<นไปตามหลักเกณฑBและ
วิธีการตามที่กําหนด 
กรณีหน-วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ออกบทบัญญัติ เ กี่ยวกับการกําหนด
เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งต�องแสดงเครื่องหมายไว�
ภายในยานพาหนะเป<นการเฉพาะ ให�ผู�ดําเนินการได�รับการยกเว�นไม-ต�องปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ 

�    

34 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุขพ.ศ.2550 
เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอด
บุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ�มครองผู�ไม-สูบ
บุหรี่ พ.ศ.2535 
 
แหล-งที่มา : สํานักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
http://btc.ddc.moph.go.th/complai

n/Protection%20Act4.pdf 
 

- ประกาศฉบับนี้ให�ใช�บังคับเมื่อพ�นกําหนดสิบวัน นับตั้งแต-วันที่ประกาศในราชกิจจาฯ 
(30 พ.ค.50) 
1. ต�องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขประกาศ 
2. ไม-มีการสูบบุหรี่ 
3. ไม-มีอุปกรณB หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่ 

�    

 


