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บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

วันที่ทบทวนรายการกฎหมาย...................7 กันยายน 2564............... 
วันที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย.........10 กันยายน 2564........... 

ล ำดบั ช่ือกฎหมำย สำระส ำคญัของกฎหมำย 

กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

หลกัฐำนกำรปฏิบติั สอด 
คล้อง 

ไม่ 
สอด 
คล้อง 

เพ่ือ 
ทรำบ 

1 น  าเสีย      
1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535  

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้
 “แหล่งก าเนิดมลพิษ” หมายความว่า ชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่
ประกอบกิจการใด ๆ หรือส่ิงอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มา
ของมลพิษ 
“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ า
เสีย อากาศเสีย มลสาร หรือ วัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่ง
ถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้ง
กาก ตะกอน หรือสิ่ง ตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ใน
สภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ 
“น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็น
ของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ใน
ของเหลวนั้น 

   รายงานการบริหารอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ประจ าเดือน เรื่อง 
สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 

1.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เรื่องก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด 
2548 

ข้อ 5 อาคารประเภท ข หมายความถึงอาคาร
ดังต่อไปนี้ 
(6) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของ
อาคารหรือกลมุของอาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร 
แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร 
ข้อ 9 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร 
ประเภท ก. ต้องมีคาดังตอไปนี้  

   วิธีการปฏิบัติงาน : Work Instruction (W-BUI-03I) เรื่อง  
การจัดการน้ าเสียในอาคาร 
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(1) ความเปนกรดและดาง (PH) ต้องมีคาระหวาง 5-9 
(2) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร 
(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีคาไม
เกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร  
(4) ซัลไฟด (Sulfide) ต้องมีคาไมเกิน 1.0 มิลลิกรัม 
ตอลิตร 
(5) สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids) ต้องมีคาเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ า
ใชตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร  
(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีคา 
ไมเกิน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร  
(7) น้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมี 
คาไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร  
(8) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีคาไมเกิน 35 มิลลิกรัม 
ตอลิตร  
ข้อ 10 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร 
ประเภท ข. ต้องเปนไปตามขอ 9 เว้นแต   
(1) บีโอดี ต้องมีคาไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร  
(2) สารแขวนลอย ต้องมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัม 
ตอลิตร 

1.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท
ของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลง
สูแ่หล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 (ฉบับ 2) 

ข้อ 1 “อาคาร” หมายความว่า อาคารประเภท ข 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ดังนี้  
(6) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของ

   วิธีการปฏิบัติงาน : Work Instruction (W-BUI-03I) เรื่อง  
การจัดการน้ าเสียในอาคาร 
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อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร 
แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร 
ข้อ 2 ให้อาคารตามข้อ 1 เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ข้อ 3 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม
ข้อ 1 ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม เว้นแต่น้ าเสียจะมีลักษณะเป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารประเภท 
ข. ที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีท าให้เจือ
จาง (Dilution) 
 

1.4 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ
ข้อมูลการจดบันทึกรายละเอียด และ
รายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 

ข้อ 3 เจ้าของหรือผุ้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ
หรือผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียตามมาตรา 80 ต้อง
เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน และจัดท าบันทึก
รายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถาน
ที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่
วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 

   - บันทึกส่งสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ า
เสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) ให้ส านักบริหารระบบ
กายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) 

2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
2.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย พ.ศ. 2550 
หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มาตรา 25 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตราย
จากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่ง
ให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้าย
สิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็น

   คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน ส านักงาน 
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีอัคคีภัย 
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อุปสรรคแก่การบ าบัดปัดป้องภยันตรายได้  ทั้งนี้ 
เฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น 
มาตรา 26 เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไป
ในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสา
ธารณภัยเพื่อท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มี
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้นหรือเมื่ออยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้อ านวยการ ก็ให้กระท าได้แม้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต 
มาตรา 28 เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นใน
พื้นทีใ่ด และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจะ
ก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ 
ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมี
อ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่นั้นออกไปจากพ้ืนที่
ดังกล่าว  ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นใน
พื้นที่ใดและการอยู่อาศัยหรือด าเนินกิจการใด ๆ ใน
พื้นที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ผู้อ านวยการจะ
ประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยูอ่าศัยหรือ
ด าเนินกิจการใดในพื้นที่ดังกล่าวก็ได้ โดยก าหนด
ระยะเวลาการห้ามและเขตพื้นที่ที่ห้ามตามที่จ าเป็นไว้
ด้วย 
 
หมวด 6 บทก าหนดโทษ 
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มาตรา 50  ผู้ใดขัดขวางการด าเนินการของเจ้า
พนักงานตามมาตรา 24 หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้อ านวยการตามมาตรา 25 หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา 26 วรรคสาม ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา 52  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอพยพ
บุคคลออกจากพ้ืนที่ตามมาตรา 28 ถ้าค าสั่งอพยพนั้น
เพื่อเป็นการป้องกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือฝ่าฝืนค าสั่ง
ตามมาตรา 29 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2.2 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการและด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.
2555 

ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงนี้ 
และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย  
ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้าง
จัดท าป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง และการ
อพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน  
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคน
ขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้ว ให้นายจ้าง
จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย
การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย 
การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ 
ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ 
สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้ พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตรวจสอบได้  

   คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน ส านักงาน 
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีอัคคีภัย 
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หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนี
ไฟ 
ข้อ 8 ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของ
อาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถ อพยพ
ลูกจ้างที่ท างานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่
ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาที 
เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างท างานไปสู่จุดที่
ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง ประตูที่ใช้ใน
เส้นทางหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตู
หรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไป
ตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับ
ให้บานประตูปิดได้เอง ห้ามใช้ ประตูเลื่อน ประตูม้วน 
หรือประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก 
ล่ามโซ่ หรือท าให้ เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้าง
ท างาน  
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้น
ขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ประกอบกิจการตั้งแต่ 300 ตาราง
เมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น โดยให้
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย  
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุ
อัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท างาน  
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถ
ส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยิน
หรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
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(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟ โดย
ติดต้ังห่างจากจุดที่ลูกจ้างท างานไม่เกินสามสิบเมตร 
(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียง หรือ
สัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ  
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้
เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ หรือมาตรการอื่น
ใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหัส ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(5) การติดต้ังระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่น
ที่อธิบดีก าหนด 
ข้อ10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
ส าหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจาก
อาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ส ารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟ และส า 
หรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่
เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ  
ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้า
เซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน  
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือ
ใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้อง
ไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือ
ป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใด ที่ท า
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ให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน นายจ้างอาจใช้รูปภาพบอกทาง
หนีไฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ ทั้งนี้ ต้องให้
เห็นได้อย่างชัดเจน 
หมวด 3 การดับเพลิง 
ข้อ 12 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบน้ าดับเพลิงและ
อุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง ที่สามารถ
ดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร 
อย่างน้อยให้ประกอบด้วย 
 (1) ในกรณีที่ไม่มีท่อน้ าดับเพลิงของทางราชการใน
บริเวณที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือม ีแต่
ปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ให้จัดเตรียมน้ าส ารองไว้ใช้ใน
การดับเพลิง 
 (2) ระบบการส่งน้ าที่เก็บกักน้ าเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
และการติดตั้ง จะต้องได้รับการตรวจสอบ และ
รับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และ
ต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ 
ยานพาหนะ หรือสิ่งอื่น  
(3) ข้อต่อท่อรับน้ าดับเพลิงเข้าอาคารและข้อต่อส่งน้ า
ภายในอาคารจะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ ในหน่วย
ดับเพลิงของทางราชการในท้องถิ่น หรือต้องมี
อุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วย
ดับเพลิง ของทางราชการในท้องถิ่นนั้น และต้องอยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ทั้งในการติดตั้งต้องมีสิ่งป้องกัน
ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือส่ิงอื่น 
(๔) ข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิง
จะต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของ
ทางราชการในท้องถิ่นนั้น ซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกัน
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ได้หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อ หรือ
หัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว 
 (5) สายส่งน้ าดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มี
ความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่ เกิดเพลิงไหม้
ได้ 
ข้อ 13 
ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
(1) จัดให้มีเครือ่งดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตาม
ประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ที่
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด 
หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีก าหนด  
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้อง
จัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ แสดงว่าเป็นชนิด
ใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได ้อย่างชัดเจนใน
ระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร  
(3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิด
ไอระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์  
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตาม
จ านวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการ
ติดต้ัง 
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิง
ประเภท เอ จ านวนความสามารถของเครื่องดับเพลิง 
และการติดตั้ง ให้ค านวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมี
สภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่ก าหนดไว้ใน
ตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง 
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เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิง
ประเภท บี ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้ง
ต้องมีระยะเข้าถึงตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้าย
กฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิง
ประเภท ซี การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็น
เชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะท าให้เกิดเพลิง
ประเภท เอ หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิง
ประเภท ดี ในการติดตั้งให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบ
สามเมตร 
(ข) ให้ติดต้ังหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่
มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถน ามาใช้ได้ง่าย
และรวดเร็ว 
(ค) ให้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็น
ภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือ
บริเวณที่ติดต้ัง 
(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่อง
ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการ
ตรวจสอบ 
ข้อ 14 กรณีที่นายจ้างจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
(1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  
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(2) ต้องเปิดวาล์วประธานที่ควบคุมระบบจ่ายน้ าเข้า
หรือสารดับเพลิงอื่นอยู่ตลอดเวลา และจัดให้มีผู้
ควบคุมดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา  
(3) ต้องติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยในขณะที่ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติก าลังท างาน  
(4) ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ าหรือสารดับเพลิงอื่น
จากหัวฉีดดับเพลิงโดยรอบ 
หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย
จากอัคคีภัยและการรายงาน 
ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่
สิบของจ านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถาน
ประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรม 
ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้ 
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ดับเพลิง  
การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่ก าหนดไว้
ในหมวด 2 
ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท างานอยู่
ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันท า
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การฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ 
ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง 
จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้าง
จัดท ารายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดี
ก าหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 

2.3 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2561 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 11 แห่ง
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
“(1) ตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าสิบเซนติเมตร 
และมองเห็นได้อย่างชัดเจน”  

   ตามแผนดูแลรักษาเชิงป้องกันระบบเครือ่งจักร ประจ าปี  
(FM-BUI-01)  

2.4 กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพ
หรือมีการใช้ที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อ
สุขภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สิน หรืออาจ
ไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ฯ พ.ศ. 2563  

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 
2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 
15.00 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้น หรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน 1,000 ตารางเมตร แต่
ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับ

   ตามแผนดูแลรักษาเชิงป้องกันระบบเครือ่งจักร ประจ าปี  
(FM-BUI-01)  
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อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไปเพ่ือกิจกรรม
ทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การ
สังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น 
โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล 
สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬา
ในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถาน
บริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ 
สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน 
ศาสนสถาน 
        อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ อาคารสาธารณะ อาคารชุมชนคน อาคารชุด 
หอพัก อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร 
ส านักงาน หรือคลังสินค้า ที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่
อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย และได้รับการสั่งให้
ด าเนินการแก้ไขให้อาคารมีระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน 
        ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ ตามลักษณะที่จ าเป็นและ
เหมาะสมกับอาคารนั้น ๆ 
(1)  ติดต้ังแผนผังของอาคารแต่ละชั้นไว้ในต าแหน่ง
ที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกแห่ง
ของทุกชั้น และติดตั้งแบบแปลนและแผนผังของ
อาคารไว้ที่บริเวณพื้นชั้นล่างของอาคาร รวมทั้งเก็บ
รักษาแบบแปลนและแผนผังของอาคารทุกชั้นไว้ที่
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ห้องควบคุมหรือห้องที่สามารถเข้าถึงไดง้่าย เพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก ทั้งนี้ แบบแปลน
และแผนผังของอาคาร ต้องประกอบด้วย สัญลักษณ์ 
อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ชัดเจน โดยให้
ติดต้ังตามทิศทางการวางตัวของอาคารโดยให้ติดตั้ง
ตามทิศทางการวางตัวของอาคาร 
(2) ติดต้ังระบบไฟส่องสว่างส ารองเพื่อให้มีแสงสว่าง
สามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้ และมี
ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้าน
นอกประตูหนีไฟทุกชั้น ด้วยอักษรที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 
เซนติเมตร 

(3) ติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ หรือเครือ่ง
ดับเพลิงยกห้ิวที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา ใน
แต่ละชั้นของอาคาร ตามชนิดและขนาดที่เหมาะสม
ส าหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุในอาคาร
นั้น แต่ต้องมีขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 4 
กิโลกรัม โดยให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ หรือ
เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว 1 เครื่องต่อพื้นทีไ่ม่เกิน 1,000 
ตารางเมตร แต่ละเครื่องมีระยะห่างกันไม่เกิน 45 
เมตร ทั้งนี้ ในการติดตั้งเครื่องดับเพลิงดังกล่าวต้อง
ติดต้ังให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้น
อาคารไม่เกิน 1.5 เมตร ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
และสามารถเข้าใช้สอย เครื่องดับเพลิงนั้นได้สะดวก
ไม่มีสิ่งกีดขวาง และสามารถอ่านค าแนะน าการใช้
เครื่องดับเพลิงนั้นได้ 
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(4) จัดการอุดหรือปิดล้อมช่องท่อและช่องว่างระหว่าง
ท่อที่ผ่านพ้ืนหรือผนังเพื่อป้องกันไม่ให้ควันและไฟ
ลุกลาม และเพิ่มความสมบูรณ์ของส่วนกั้นแยกของ
พื้นหรือผนังทนไฟให้ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
โดยมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

(5) ติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชัน้ในอาคารสูง 
อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคาร
ชุมนุมคน โดยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่ง
เสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือ
ทราบอย่างทั่วถึง 
(ข) อุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือ
และแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อให้
อุปกรณ์ตาม (ก) ท างาน 

2.5 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อ าชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
ที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ “ที่อับอากาศ” (Confined 
Space) หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจ ากัดและ
ไม่ได้ออกแบบไว้ ส าหรับเป็นสถานที่ท างานอยา่ง
ต่อเนื่องเป็นประจ า และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรย
กาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ า บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน 
ห้องนิรภัย ถังน้ ามัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา 
ภาชนะ หรือสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกัน 
ข้อ 2 ให้นายจา้งจัดท าป้ายแจ้งข้อความว่า “ที่อากาศ 
อันตราย หา้มเข้า” ให้มีขนาด มองเห็นได้ชัดเจน 
ติดต้ังไว้โดยเปิดเผยบริเวณท างานเข้าออกของที่อับ
อากาศทุกแห่ง ส าหรับที่อับอากาศ ซึ่งต้องมีอุปกรณ์
เฉพาะในการเปิดทางเข้าออก ให้นายจ้างจัดให้มี
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มาตรการควบคุมเพือ่ความปลอดภัย ในการเปิด
ทางเข้าออกและต้องติดป้ายแจ้งข้อความดังกลา่วด้วย 
ข้อ 3 ห้ามนายจา้งให้ลูกจ้างหรือบุคคลใดเข้าไปในที่
อับอากาศ เว้นแต่นายจา้งได้ด าเนินการ ให้มีความ
ปลอดภัยตามกฎกระทรวงนี้แล้ว และลูกจ้างหรือ
บุคคลนั้นได้รับอนญุาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใน
การอนุญาตตามข้อ 17 และเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการท างานในที่อับอากาศ ตามข้อ 
20  
ข้อ 4 ห้ามนายจา้งอนุญาตให้ลูกจา้งหรือบุคคลใดเข้า
ไปในที่อับอากาศ หากนายจา้งรู้ หรือควรรู้ว่าลูกจ้าง
หรือบุคคลนั้นเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นวา่ การเข้าไปในที่
อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลดังกล่าว 
หมวด 2 มาตรการความปลอดภัย  
ข้อ 5 ให้นายจา้งจัดให้มีการประเมินสภาพอันตราย
ในที่อับอากาศ หากพบว่ามีสภาพอันตราย นายจา้ง
ต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมสภาพอันตรายเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้าง และให้นายจา้ง เก็บ
หลักฐานการด าเนินการไว ้ณ สถานประกอบกิจการ 
หรือสถานที่ท างาน เพื่อให้พนักงาน ตรวจความ
ปลอดภัยตรวจสอบได้  
ข้อ 6 ให้นายจา้งจัดให้มีการตรวจวัด บันทึกผลการ
ตรวจวัด และประเมินสภาพอากาศ ในที่อับอากาศ
ก่อนให้ลูกจ้างเข้าไปท างานและในระหว่างที่ลูกจ้าง
ท างานในที่อับอากาศ หากพบว่า มีสภาวะที่เป็น
บรรยากาศอันตราย ให้นายจา้งด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ห้ามบุคคลใดเข้าไปในที่อับอากาศ  
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(2) กรณีที่มีลูกจา้งอยู่ระหว่างการท างานในที่อับ
อากาศ ให้น าลูกจ้างออกจากบริเวณนั้นทันที 
ข้อ 18 ให้นายจา้งจัดให้มีหนังสืออนุญาตให้ลูกจา้ง
ท างานในที่อับอากาศทุกครั้ง โดยอยา่งน้อย ต้องมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้  
(1) ที่อับอากาศที่อนุญาตให้ลูกจา้งเข้าไปท างาน  
(2) วัน เวลาในการท างาน  
(3) งานที่ให้ลูกจ้างเข้าไปท า  
(4) ชื่อลูกจ้างที่อนุญาตให้เข้าไปท างาน  
(5) ชื่อผู้ควบคุมงานต ามข้อ 8  
(6) ชื่อผู้ช่วยเหลือตามข้อ 9 (2)  
(7) อันตรายที่ลูกจ้างอาจได้รับ และวิธีการปฏิบัติตน
และการช่วยเหลือลูกจ้างออกจากที่อับอากาศ ใน
กรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัย  
(8) ผลการประเมินสภาพอันตรายและบรรยากาศ
อันตราย  
(9) มาตรการความปลอดภัยที่เตรียมไว้ก่อนการให้
ลูกจ้างเข้าไปท างาน  
(10) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และ
อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต  
(11) ชื่อและลายมือชื่อผู้ขออนุญาต และชื่อและ
ลายมือชื่อผู้มีหนา้ที่รับผิดชอบในการอนุญาต  
ตามข้อ 17  
(12) ผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งที่ท างานในที่อับ
อากาศโดยมีใบรับรองแพทย์  
ข้อ 19 ให้นายจา้งเก็บหนังสืออนุญาตให้ลูกจ้าง
ท างานในที่อับอากาศต ามข้อ 18 ไว้ ณ สถาน
ประกอบกิจการหรือสถานที่ท างาน เพื่อให้พนักงาน
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ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้และให้ปิดหรือแสดง
ส าเน าหนังสือดังกล่าวไว้ที่บริเวณทางเขา้ที่อับอากาศ
ให้เห็นชัดเจนตลอดเวลาที่ลูกจ้างท างาน 

3 ความร้อน แสงสว่าง เสียง       
3.1 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ

บริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
2559 
 

หมวด 2 แสงสว่าง 
ข้อ 4 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความ
เข้มของแสงสว่างไมต่่ ากว่ามาตรฐาน ที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 
หมวด 3 เสียง 
ข้อ 7 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงมิให้ลูกจ้างได้รับ
สัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการ ที่มีระดับ
เสียงสูงสุด (peak sound pressure level) ของ
เสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (impact or 
impulse noise) เกิน 140 เดซิเบล หรือได้รับสัมผัส
เสียงที่มีระดับเสียงดังต่อเนื่องแบบคงที ่(continuous 
steady noise) เกินกว่า 115 เดซิเบลเอ  
ข้อ 8 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงทีลู่กจ้างได้รับ
เฉลี่ยตลอดเวลาการท างานในแต่ละวัน (Time 
Weighted Average-TWA) มิให้เกินมาตรฐานตามที่
อธิบดีประกาศก าหนด 

   - ผลการตรวจสอบความเข้มของแสงสว่าง ระหว่างวันที่ 2-12 มีนาคม 
2564  
- ผลการตรวจสอบเสียงในส านักงาน ระหว่างวันที่ 2-12 มีนาคม 
2564 

3.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของ
แสงสว่าง พ.ศ.2561 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “ความเข้มของแสงสว่าง” 
หมายความว่า ปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วย
ตารางเมตร ซึ่งในประกาศนี้ใช้หน่วยความเข้มของ
แสงสว่างเป็นลักซ์ (lux) 
ข้อ 4 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความ
เข้มของแสงสว่างไมต่่ ากว่ามาตรฐาน ที่ก าหนดไว้ตาม
ตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

   - ผลการตรวจสอบความเข้มของแสงสว่าง ระหว่างวันที่ 2-12 มีนาคม 
2564 
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3.3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่
ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 

ข้อ 3 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงทีลู่กจ้างได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน ในแต่ละวัน (Time 
Weighted Average-TWA) มิให้เกินมาตรฐานตาม
ตารางแนบท้ายประกาศ โดยหน่วยวัดระดับเสียงดังที่
ใช้ในประกาศนี้ใช้หน่วยเป็นเดซเิบล เอ 

   - ผลการตรวจสอบเสียงในส านักงาน ระหว่างวันที่ 2-12 มีนาคม 
2564  

3.4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
ตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการ
ท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสง
สว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและ
ประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ พ.ศ. 
2561 : ไม่ต่ ากว่ากฏหมาย 

ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง 
หรือเสียง ภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะที่
เป็นจริงของสภาพการท างานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
        กรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
อุปกรณ์ กระบวนการผลิต วิธีการท างาน หรือการ
ด าเนินการใดๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ให้นายจ้างด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมโดยตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการท างานบริเวณพื้นที่หรือบุคคลที่อาจได้รับ
ผลกระทบภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่มีการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลง 
 

   - ตามแผนดูแลรักษาเชิงป้องกันระบบเครื่องจักร ประจ าปี  
(FM-BUI-01)  
- ผลการตรวจสอบเสียงในส านักงาน ระหว่างวันที่ 2-12 มีนาคม 
2564 

4 สิ่งปฏิกูล      
4.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

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 

   - วิธีการปฏิบัติงาน : Work Instruction (WI-BUI-03) เรื่อง  
การจัดการน้ าเสียในอาคาร 
- วิธีการปฏิบัติงาน : Work Instruction (WI-BUI-06) เรื่อง  
การจัดการขยะ 
- คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน ส านักงาน 
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณี อัคคีภัย 
 

4.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย    วิธีการปฏิบัตงิาน : Work Instruction (WI-BUI-06) เรื่อง  
การจัดการขยะ 
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มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
- ก าหนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยปรับสูงสุด  ไม่
เกินหนึ่งแสนบาท จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

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

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่
พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
- ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
- ผนังต้องท าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
- พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ าซึม 
- ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ าฝน 
- ต้องมีการระบายน้ าเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
- ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ าซึม 

   วิธีการปฏิบัติงาน : Work Instruction (WI-BUI-06) เรื่อง  
การจัดการขยะ 

4.4 ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และส่ิง
ปฏิกูลของอาคารสถานที่ และสถาน
บริการการสาธารณสุข พ.ศ.2545 
 

หมวด 2 การจัดการมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่
ใดๆ ที่ไม่ใช่สถานบริการสาธารณสุข 
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่
ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ท าจากวัสดุมั่นคง 
แข็งแรง มีรูปทรงที่ท าความสะอาดได้ง่าย มีฝาปิด
มิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ไม่ให้คุ้ยเขี่ย รวมทั้งไม่
ก่อให้เกิดความร าคาญเกินควร 

   วิธีการปฏิบัติงาน : Work Instruction (WI-BUI-06) เรื่อง  
การจัดการขยะ 
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ข้อ 8 ต้องจดัให้มีภาชนะรองรับจ านวนเพียงพอที่จะ
ใส่มูลฝอยได้โดยไม่ล้นออกนอกภาชนะ 
ข้อ 10 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวม
มูลฝอยได้ในปริมาณ 3 วัน และที่พักมูลฝอยต้องมี
ลักษณะตามที่ก าหนด 
ทั้งนี้ ต้องจัดการใส่มูลฝอยในถุงพลาสติก หรือถุงที่ 
กทม. ก าหนด ให้มีการแยกมูลฝอย ต้องด าเนินการ
แยกมูลฝอยที่อยู่ในสภาพที่จะขนได้โดยสะดวก 

5 พลังงาน      
5.1 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 2535 
หมวด 2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาใน
อาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
รักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์
พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง
นั้น ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดต้ังเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุ
ที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักร
และอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลงังานโดยวิธีอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

   ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 
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5.2 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน 
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานใน
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการ
ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ นโยบาย
พลังงานแห่งชาติ มีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
(2) ก าหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท 
ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด 
เป็นเคร่ืองจักร หรืออปุกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
(3) ก าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุ
หรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

   ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 

5.3 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องการ
ก าหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ า 
ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและ
ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นของ
ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานใน
อาคาร พ.ศ.2552 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน
จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียดแนบท้าย 
ได้แก่ 
(1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
(2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 
(ก) เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศ 
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(ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 
(3) เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดกลืน 
 

5.4 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียด
แนบท้าย ได้แก่ 
(1) ตู้เย็น 
(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ 
(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
(4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 
(5) บัลลาสต์เหล็กนิรภัย 
(6) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 
(7) พัดลมไฟฟ้า 
(8) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
(9) โคมไฟฟ้า 
(10) เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(11) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
(12) กระจก 
(13) ฉนวนใยแก้ว 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียด 
แนบท้าย  

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 

5.5 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 
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เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

พลังงานจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียด
แนบท้าย ได้แก่ โคมไฟชนิดส่องลง (Down Light) 

5.6 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียด
แนบท้าย ได้แก่ เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับปรับอากาศที่
มีประสิทธิภาพสูง เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูง กระติกน้ าร้อนไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง 

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 

5.7 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

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

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 

5.8 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียด
แนบท้าย ได้แก่ 
หม้อไอน้ า 
เครื่องท าน้ าร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเปน็แหล่ง
พลังงาน 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 
ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 



25 
 

Doc No. FM-ENV-05 Rev: 01            Effective Date 7 กนัยายน 2564 

 

ล ำดบั ช่ือกฎหมำย สำระส ำคญัของกฎหมำย 

กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

หลกัฐำนกำรปฏิบติั สอด 
คล้อง 

ไม่ 
สอด 
คล้อง 

เพ่ือ 
ทรำบ 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-พัดลม 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-หลอดผอมเบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-บัลลาสต์ทรอนิกส์
เบอร์ 5 

5.9 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียด 
แนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – 
เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ T5 เบอร์ 5 

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 

5.10 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียด 
แนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – 
เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรส
เซนซ ์
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต์ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – บัลลาสต์นิรภัย 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 
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เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

5.11 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง 
ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน  
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียด 
แนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – 
เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 
โคมไฟชนิดตะแกรง 
เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 

5.12 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน  
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียด 
แนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – 
เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดผอม 
เบอร์ 5 
เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 

5.13 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียด 
แนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 
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ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน  
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 

ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – 
เครื่องปรับอากาศ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 
5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต์ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - บัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – โคมไฟฟ้า 
รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก 
รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับ
อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

5.14 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้
โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จาก
กรมสรรพากร 
1. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานตาม
รายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) 

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 



28 
 

Doc No. FM-ENV-05 Rev: 01            Effective Date 7 กนัยายน 2564 

 

ล ำดบั ช่ือกฎหมำย สำระส ำคญัของกฎหมำย 

กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

หลกัฐำนกำรปฏิบติั สอด 
คล้อง 

ไม่ 
สอด 
คล้อง 

เพ่ือ 
ทรำบ 

4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ 
"Standby Power 1 Watt รักษ์โลก" ประเภท 
เครื่องรับโทรทัศน์ 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ 
"Standby Power 1 Watt รักษ์โลก" ประเภท 
จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
ฉนวนใยแก้ว กระจก เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบ
ปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

5.15 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้
โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จาก
กรมสรรพากร 
1. เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบ
ท้าย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับพัดลม
ไฟฟ้า 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดผอม
เบอร์ 5 (T5) 

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- คู่มือปฏิบัติงาน เรือ่ง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 



29 
 

Doc No. FM-ENV-05 Rev: 01            Effective Date 7 กนัยายน 2564 

 

ล ำดบั ช่ือกฎหมำย สำระส ำคญัของกฎหมำย 

กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

หลกัฐำนกำรปฏิบติั สอด 
คล้อง 

ไม่ 
สอด 
คล้อง 

เพ่ือ 
ทรำบ 

7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ Standby 
Power 1 Watt 
    8.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับกระติกน้ า
ร้อนไฟฟ้า 
10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องท า
น้ าอุ่นไฟฟ้า 
11. เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

5.16 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง 
ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ภายใต้
โครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จาก
กรมสรรพากร 
1. พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบ
ท้าย 
 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับพัดลม
ไฟฟ้า 
3.1 พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น 
3.2 พัดลมไฟฟ้าชนิดส่ายรอบตัว 
3.3 พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 

   - นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารพัสดุ (PM-PSM-01) 
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4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ Standby 
Power 1 Watt 
7.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับกระติกน้ า
ร้อนไฟฟ้า 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องท า
น้ าอุ่นไฟฟ้า 
10. เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
 

6 ไฟฟ้า      
6.1 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ

บริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า พ.ศ. 2554 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 
ข้อ 3 ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกบัวิธี
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง นี้เพื่อ
เป็นคู่มือส าหรับลูกจ้างปฏิบัติ  
ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
หลักสูตรที่อธิบดีประกาศก าหนด 

   รายงานการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าประจ าปี 
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ข้อ 7 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายที่มีขนาด
มองเห็นได้ชัดเจนและติดตั้งไว้ โดยเปิดเผยในบริเวณ
ที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า 
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  
14 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ ไฟฟ้าให้ใช้งานได้โดย
ปลอดภัยไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง และให้จัดท า
บันทึกผลการตรวจสอบไว้เพื่อให้พนักงานตรวจ
แรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา การด าเนินการตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีประกาศ ก าหนด 
ข้อ 32 ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ ลักษณะงาน เช่น 
ถุงมือหนัง ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย 
รองเท้าพ้ืนยางหุ้มข้อชนิดมีส้น ให้ ลูกจ้างซึ่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย  
จากไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น แผ่น
ฉนวนไฟฟ้า ฉนวนหุ้มสาย ฉนวนครอบลูกถ้วย  
ในกรณีที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติงานในที่สูงกว่าพื้นต้ังแต่สี่
เมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มี เข็มขัดนิรภัยและ
หมวกนิรภัยชั้นคุณภาพ B ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ลูกจ้างสวมใส่ ตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน เว้นแต่เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย
ดังกล่าวจะท าให้ลูกจ้างเสี่ยงต่ออันตราย มากขึ้นให้
นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างอื่น
แทน 
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ข้อ 33 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย จากไฟฟ้าต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี ้(๑) อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกัน
กระแสไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดใน
บริเวณที่ปฏบิัติงานหรือบริเวณใกล้เคียงที่อาจ
ก่อให้เกิด อันตรายได้ (๒) ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า 
ต้องมีลักษณะสวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว (๓) ถุงมือหนังที่
ใช้สวมทับถุงมือยาง ต้องมีความยาวหุ้มถึงข้อมือและ
มีความคงทน ต่อการฉีกขาดได้ด ีการใช้ถุงมือยางต้อง
ใช้กับถุงมือหนังทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

6.2 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า พ.ศ. 2558 

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้  
“บริภัณฑ์ไฟฟ้า” หมายความว่า อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ วัสดุ เครื่องประกอบหรือเครื่องจักร ที่ใช้
ไฟฟ้าเป็นต้นก าลังหรือเป็นส่วนประกอบ หรือที่ใช้
เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้า  
“ฉนวนไฟฟ้า” หมายความว่า วัสดุที่มีคุณสมบัติใน
การกั้นหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า หรือ
วัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย เช่น 
ยาง ไฟเบอร์ พลาสติก “แรงดันไฟฟ้า” หมายความ
ว่า ค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่างสายกับสาย
หรือสายกับดิน หรือระหว่างจุดหนึ่งกับจุดอื่น โดยมี
หน่วยวัดค่าความต่างศักย์เป็นโวลต ์ 
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“กระแสไฟฟ้า” หมายความว่า การถ่ายโอนประจุ
ไฟฟ้าสุทธิต่อหนึ่งหน่วยเวลา โดยมีหน่วยวัด เป็น
แอมแปร ์ 
“เครื่องก าเนิดไฟฟ้า” หมายความว่า เครื่องจักรท่ี
เปลี่ยนพลังงานใด ๆ เป็นพลังงานไฟฟ้า  
“สวิตช”์ หมายความว่า เครื่องปิดเปิดวงจรไฟฟ้าและ
บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้ท าหน้าที่ตัดหรือ ต่อวงจรไฟฟ้า 
“การไฟฟ้าประจ าท้องถิ่น” หมายความว่า การไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด  
“วิศวกร” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  
“ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” หมายความว่า 
ลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการติดต้ัง ตรวจสอบ 
ทดสอบ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือหน้าที่อ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้า หรือ
สายไฟฟ้า 
หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า โดยให้มีมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงนี ้เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม ข้อ 4 ให้
นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะที่จ าเป็นในการท างานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่
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ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด  
ข้อ 5  ให้นายจ้างจัดให้มีและเก็บรักษาแผนผัง
วงจรไฟฟ้าที่ติดต้ังภายในสถานประกอบ กิจการ
ทั้งหมดซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกรหรือการไฟฟ้า
ประจ าท้องถิ่นไว้ให้พนักงาน ตรวจความปลอดภัย
ตรวจสอบ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมต้องด าเนินการแก้ไข แผนผังนั้นให้ถูกต้อง  
ข้อ 6 ให้นายจ้างจัดให้มีแผ่นป้ายที่มีตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตราย จากไฟฟ้าที่มองเห็น
ได้ชัดเจนติดตั้งไว้โดยเปิดเผยในบริเวณที่อาจเกิด
อันตรายจากกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
ข้อ 7 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าเข้าใกล้หรือน าสิ่งที่เป็นตัวน าไฟฟ้า ที่ไม่มีที่ถือ
หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าเข้า
ใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าในระยะที่น้อยกว่า ระยะห่าง
ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หากยังไม่มี 
มาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้า
ประจ าท้องถิ่นก าหนด เว้นแต่นายจ้างจะได้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หน้า 3 เล่ม 132 ตอนที่ 7ก 
ราชกิจจานุเบกษา 6 กุมภาพันธ์ 2558  
(1) ให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสม กับ
แรงดันไฟฟ้า หรือน าฉนวนไฟฟ้าที่สามารถป้องกัน
แรงดันไฟฟ้านั้นได้มาหุ้มสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า และ  
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(2) จัดให้มีวิศวกร หรือกรณีการไฟฟ้าประจ าท้องถิ่น
อาจจัดให้ผู้ที่ได้รับการรับรองเป็น ผู้ควบคุมงานจาก
การไฟฟ้าประจ าท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้าง 
ข้อ 8 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานอื่นหรือ
อนุญาตให้ผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ส่ิงที่มี กระแสไฟฟ้า
ในระยะที่น้อยกว่าระยะห่างตามมาตรฐานของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้
มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจ าท้องถิ่นก าหนด  
ข้อ 9 ให้นายจ้างดูแลมิให้ลูกจ้างสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่
เปียกหรือเป็นสื่อไฟฟ้าปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสิ่งที่มี
กระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าห้าสิบโวลต์ โดย
ไม่มีฉนวนไฟฟ้าปิดกั้น เว้นแต่ นายจ้างจะได้จัดให้
ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ที่เหมาะสมกับ
แรงดันไฟฟ้าส าหรับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง  
ข้อ 10 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานโดยใช้
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า หรือ
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า ให้
นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวนไฟฟ้า หรือ 
หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่
เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าส าหรับการปฏิบัติงาน ของ
ลูกจ้าง  
ข้อ 11 ให้นายจ้างดูแลบริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า
ให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย หากพบว่าช ารุด หรือมี
กระแสไฟฟ้ารั่ว หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ผู้ใช้งาน ให้ซ่อมแซมหรือด าเนินการให้อยู่ในสภาพ ที่
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ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และจัดให้มีหลักฐานในการ
ด าเนินการเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัย 
ตรวจสอบได้ ข้อ 12 นายจ้างต้องจดัให้มีการ
ตรวจสอบและจัดให้มีการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและ
บริภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้
บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลที่
ได้รับ ใบอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ใน
การท างาน พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดท า
บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้ เพื่อให้ 
พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด  
ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีแผ่นภาพพร้อมค าบรรยาย
ติดไว้ในบริเวณที่ท างานที่ลูกจ้างสามารถ มองเห็นได้
ชัดเจนในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
(1) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า  
(2) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดย
การผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศ เข้าทางปากหรือ
จมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจาก
ภายนอก 
 
หมวด 2 บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
ข้อ 14 การติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า ให้นายจ้างปฏิบัติ
ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หากยังไม่มี
มาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้า 
ประจ าท้องถิ่นก าหนด  
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ข้อ 15 ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับ
สวิตช์เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบ ระวังป้องกันมิ
ให้เกิดการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ลูกจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกบัไฟฟ้าท างาน ติดต้ัง ตรวจสอบ 
ซ่อมแซม หรือซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์
ไฟฟ้า และให้ติดป้ายแสดง เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย  
ข้อ 16 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างท าความสะอาด
บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า เว้นแต่ มีมาตรการ
ด้านความปลอดภัยรองรับไว้อย่างครบถ้วน  
ข้อ 17 ในกรณีที่ส่วนของบริภัณฑ์ไฟฟ้าใช้
แรงดันไฟฟ้าเกินกว่าห้าสิบโวลต์ให้นายจ้างจัดให้มี ที่
ปิดกั้นอันตรายหรือจัดให้มีแผ่นฉนวนไฟฟ้าปูไว้ที่พื้น
เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัส  
ข้อ 18 ให้นายจ้างติดตั้งเต้ารับ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ 
และเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ที่มีขนาด ชนิด 
และประเภทที่เหมาะสมไว้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หากยัง
ไม่มีมาตรฐานดังกล่าว ให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้า
ประจ าท้องถิ่นก าหนด 
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  
ข้อ 21 ให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น ถุงมือหนัง 
ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง หมวกนิรภัย รองเท้าพื้นยาง
หุ้มข้อชนิดมีส้นหรือรองเท้า พื้นยางหุ้มส้น ให้ลูกจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกบัไฟฟ้าสวมใส่ตลอดเวลาที่
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ปฏิบัติงานและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจาก
ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น แผ่น
ฉนวนไฟฟ้า ฉนวนหุ้มสาย ฉนวนครอบลูกถ้วย 
กรงฟาราเดย์ (Faraday Cage) ชุดตัวน าไฟฟ้า 
(Conductive Suit) ในกรณีที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติงาน
ในที่สูงกว่าพ้ืนตั้งแต่ส่ํเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มี
การใช้สาย หรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อม
อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ที่ป้องกันการตกจากที่สูงได้
อย่างม ีประสิทธิภาพ และหมวกนิรภัยที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานที่ก าหนดส าหรับให้ลูกจ้างสวมใส่
ตลอดเวลา ที่ปฏิบัติงาน เว้นแต่อุปกรณ์ดังกล่าวจะ
ท าให้ลูกจ้างเสี่ยงต่ออันตรายมากขึ้น ให้นายจ้างจัดให้
มีอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยอ่ืนที่สามารถใช้
คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแทน  
ข้อ 22 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้และต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้  
 
 
(1) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและ
อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันกระแสไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับ
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในบริเวณที่ปฏบิัติงานหรือบริเวณ
ใกล้เคียงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้  
(2) ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า ต้องมีลักษณะสวมกับนิ้ว
มือได้ทุกนิ้ว หน้า 6 เล่ม 132 ตอนที่ 7ก ราชกิจจา
นุเบกษา 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  
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(3) ถุงมือหนังที่ใช้สวมทับถุงมือยาง ต้องมีความยาว
หุ้มถึงข้อมือและมีความคงทนต่อการฉีกขาดได้ดี การ
ใช้ถุงมือยางต้องใช้ร่วมกับถุงมือหนังทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน ข้อ 23 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่อยู่
ใกล้หรือเหนือน้ําซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างเกิดอันตราย จาก
การจมน้ํา ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างสวมใส่ชูชีพกัน
จมน้ า เว้นแต่การสวมใส่ชูชีพอาจท าให้ลูกจ้างได้รับ
อันตรายมากกว่าเดิม ให้นายจ้างใช้วิธีการอื่นที่
สามารถคุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพแทน  
ข้อ 24 นายจ้างต้องบ ารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย รวมทั้งต้องตรวจสอบ และทดสอบ
ตามมาตรฐานและวิธีที่ผู้ผลิตก าหนด 
 

7 อากาศ      
7.1 พระราชบัญญัติจราจรทางบก  

พ.ศ. 2522 
มาตรา 58 การจอดรถในทางเดินรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจอยู่
ควบคุมรถนั้น ผู้ขบัขี่ต้องหยุดเครื่องยนต์และห้ามล้อ
รถนั้นไว้  
มาตรา 148 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
มาตรา 58 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

   ประกาศมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

7.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

มาตรา 25 ในกรณีมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคยีงหรือผู้ที่ต้อง
ประสบเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 
(4) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น  แสง  
รังสี  เสียง  ความร้อน  สิ่งมพีิษ ความสั่นสะเทือน 

   ประกาศมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
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ฝุ่น เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

7.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ ของผู้
ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
โดยที่เป็นการยอมรับทางการแพทย์ว่า ควันบุหร่ีเป็น
ผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบและไม่สูบบุหร่ีบุหรี่ที่อยู่
ใกล้เคียงหลายประการ เช่น อาจท าให้เกิดมะเร็งปอด
และอวัยวะอ่ืน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทั้งควัน
บุหรี่ยังท าให้โรคบางโรค เช่น โรคหอบหืดหรือโรค
ภูมิแพ้มีอาการก าเริบขึ้น นอกจากนั้นยังพิสูจน์ได้ว่า 
การที่ผู้ไม่สูบบุหร่ีต้องสูดควันบุหร่ีที่ผู้อ่ืนสูบเข้าไปก็ยัง
เป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้นั้นเช่นเดียวกันกับที่เกิด
ขึ้นกับตัวผู้สูบบุหร่ีเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูดควัน
บุหรี่นั้นเป็นเด็ก สมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหร่ี มิให้ต้องรับควันบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ 
โดยการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือจัดเขตให้ผู้
สูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือโดยวิธีอื่นๆ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

   ประกาศมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

7.4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
10) พ.ศ. 2545 ก าหนดชื่อหรือ
ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มี
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
และก าหนดบริเวณหรือพื้นที่ของ
สถานที่ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือ
เขตปลอดบุหรี ่

- ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉ.7 (2540) 
เรื่องเดียว ถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณะ
สุข (ฉบับที่13) พ.ศ. 2546 เรื่องเดียวกัน 
- ก าหนดให้สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็น
สถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี 
โดยขณะท าการ ให้หรือ ใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหร่ี 
เว้นแต ่
1) บริเวณห้องพักส่วนตัว หรือห้องท างานส่วนตัวของ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้น 
2) บริเวณที่จัดไว้ให้เป็น เขตสูบบุหรี่ เปน็เฉพาะใช้
บังคับเมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวัน

   ประกาศมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
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ประกาศในราชกิจจาฯ (ประกาศเมื่อ่ 9 สิงหาคม 
2545) 

7.5 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับ
ที่ 19) พ.ศ.2553 เรื่อง ก าหนดชื่อ
หรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่
ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่และก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าว
เป็นเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ี 
ตามประราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้
ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 

บังคับใช้ พ้น 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราช
กิจจาฯ (28 พ.ค. 53)  
ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องก าหนด
ชื่อเรื่องประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดส่วนหนึ่ง
ส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็น
เขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ. 2536 ฉบับที่ 17 พ.ศ.
2549 (นค.-law-c477) 
และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องก าหนดชื่อ
หรือประเภทของสถานทีสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบ
บุหรี่หรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ.2550 (นค.-law-c659) 
- ก าหนดให้ชื่อสถานที่ต่อไปนี้เป็น เขตปลอดบุหร่ี 
1. สถานบริการสาธารณะสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
- สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
2. สถานศึกษา 
- สถานฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
- สถานที่ออกก าลังกาย 
- สถานที่ออก าลังกาย ซ้อมกีฬา เล่นกีฬา 
สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 
- สระว่ายน้ า  
- ร้านค้า 
- สถานที่จัดลี้ยงทั้งหมด 

   ประกาศมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
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- สถานที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและ
เครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับอากาศ 
- สถานที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและ
เครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ เฉพาะบริเวณที่ให้
มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม 
- สถานที่จ าหน่าย แสดง จัดนิทรรศการสินค้า/บริการ 
- สถานบริการทั่วไป 
- สถานที่ให้บริการน้ ามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิง
เฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
- อาคาร สถานที่ที่ใช้จัดประชุม อบรม สัมมนา 
สันทนาการ 
- สถานที่ท างาน 
- สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
เฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
- สถานที่ท างานเอกชน เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง 
- ธนาคาร สถาบันการเงิน 
- โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่มีการผลิต
สินค้า เฉพาะส่วนที่เป็นอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง 
- สถานที่สาธารณะทั่วไป 
- ห้องสมุด 
- สุขา 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ บริเวณที่ใช้บริการโทรศัพท์
สาธารณะ 
- ลิฟท์โดยสาร 
- สวนสาธารณะ 
4. ยานพาหนะสถานีขนส่งสาธารณะ 
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- ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมี
ผู้โดยสารหรือไม่มีก็ตาม 
- ยานพาหนะโดยสาร ที่ใช้ลักษณะส่วนกลางของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เอกชน 
- ก าหนดให้สถานที่ต่อไปนี้ที่เป็นเขตปลอดบุหร่ี 
สามารถจัดให้มี เขตบุหร่ี ได้ในสถานที่ฯ ดังนี้ 
1. สถานที่ใบริการน้ ามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลิง**
นอกเหนือจากพ้ืนที่ส่วนที่เป็นอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง 
2. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ**
นอกเหนือจากพ้ืนที่ส่วนเป็นอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง** 
- ก าหนดให้สถานที่สาธารณะที่ไม่ได้ก าหนดขอบเขต
ชัดเจนให้ถือว่าขอบเขตของสถานที่นั้น ก าหนดตาม
การสูบบุหรี่นั้นรบกวนผู้อ่ืนหรือไม่เป็นหลัก 
- รวมถึงบริเวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้นด้วย จะมีรั้ว
ล้อมหรือไม่ก็ตาม 

7.6 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดง
เครื่องหมายของขอบเขตสูบบุหรี่และ
เขตปลอดบุหรี ่พ.ศ. 2551 

*ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่ 15) 
พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่อง ก าหนด
เครื่องหมายของเขตผู้สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ 
**ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขต
สูบบุหรี่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
ก าหนด 
กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ออก
บทบัญญัติ เกี่ยวกับการก าหนดเครื่องหมาย และการ
แสดงเครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งต้องแสดง
เครื่องหมายไว้ภายในยานพาหนะเป็นการเฉพาะ ให้

   ประกาศมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
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ผู้ด าเนินการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ 

7.7 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุขพ.ศ. 
2550 เรื่อง สภาพและลักษณะของ
เขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 

*ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสิบวัน 
นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจาฯ (30 พ.ค.50) 
1. ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่
กระทรวงสาธารณะสุขประกาศ 
2. ไม่มีการสูบบุหร่ี 
3. ไม่มีอุปกรณ์ หรือส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
การสูบบุหรี่ 

   ประกาศมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

7.8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่
สาธารณะ สถานที่ท างาน และ
ยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ 
เป็นเขตปลอดบุหร่ี หรือเขตสูบบุหร่ีใน
เขตปลอดบุหรี ่พ.ศ. 2561 

ข้อ ๕ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานทีส่าธารณะที่ให้
มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก าหนดให้
พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของ
สถานที่นั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน 
หรือส่ิงปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีร้ัวล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็น
เขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็น
การเฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือส่ิง
ปลูกสร้างได้ 
 (5.1) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 (5.2) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
 (5.3) ท่าอากาศยาน 

   ประกาศมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

7.9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ลักษณะและวิธีการในการแสดง
เครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี และ
เครื่องหมายเขตสูบบุหร่ี พ.ศ. 2561  

ข้อ 3 ในประกาศนี้  
“สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี”่ หมายถึง สัญลักษณ์ที่
ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสแีดง และมี
รูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีด าที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็น
ได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่ง

   ประกาศมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
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มีความหนาของเส้นในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน 
พาดทับรูปมวนบุหร่ีดังกล่าวในแนวเฉียง  
“สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี”่ หมายถึง สัญลักษณ์ที่
ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า และมี
รูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีด าที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็น
ได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น 
ข้อ 4 เครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีต้องมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  
(1) สต๊ิกเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดง
สัญลักษณ์เขตปลอดบุหร่ีต้องมีพื้นผิว พื้นหลัง หรือสี
ที่ท าให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบหุร่ี และ
ข้อความตาม (3) ได้อย่างชัดเจน  
(2) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหร่ี ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร  
(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน
เป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืน มีโทษปรับตาม
กฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking. 
It is against the law to smoke in this area” 
หรือข้อความอ่ืนในท านองเดียวกัน 
(4) เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่ใช้ติดแสดงใน
ยานพาหนะสาธารณะ ต้องมีการแสดงสัญลักษณ์ เขต
ปลอดบุหร่ี ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของขนาดสัญลักษณ์ เขตปลอด
บุหรี่ตาม (2) โดยจะแสดงอักษรข้อความตามข้อ (3) 
ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
ข้อ 6 ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีใน
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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(1) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยก าหนดให้ พื้นที่
และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่
นั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีร้ัวล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็น
เขตปลอดบุหรี ่ 
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ 
ทางเข้าหลักของสถานที่สาธารณะนั้น  
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และใน
จ านวนที่เหมาะสม บริเวณพื้นที่ นอกอาคาร โรงเรือน 
หรือส่ิงปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น  
(ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ 
ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง
ของสถานที่สาธารณะนั้น  
(ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และใน
จ านวนที่เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร 
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น 
(2) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก าหนดให้ พื้นที่
เฉพาะส่วนที่ระบุไว้ของสถานที่นั้น เป็นเขตปลอด
บุหรี ่ 
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ 
ทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา หรือ
สิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น  
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และใน
จ านวนที่เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร 
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หรือโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะ
นั้น  
(ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก าหนด ให้เป็นเขตปลอด
บุหรี่ ให้ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน 
และในจ านวนที่เหมาะสม ภายใน ยานพาหนะ ข้อ 7 
เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(1) สต๊ิกเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดง
สัญลักษณ์เขตสูบบหุร่ีต้องมีพื้นผิว พ้ืนหลัง หรือสีที่
ท าให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และข้อความ
ตาม (3) ได้อย่างชัดเจน  
(2) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหร่ี ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร และ
ต้องไม่เกิน 100 มิลลิเมตร  
(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน
เป็นภาษาไทยว่า “เขตสูบบุหร่ี” หรือ เป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Smoking Area” หรือข้อความอ่ืน
ในท านองเดียวกัน 
ข้อ 8 ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ไว้โดย
เปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ภายในบริเวณ ที่จัดให้เป็น
เขตสูบบุหรี่ ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่าว มีทางเข้า
อย่างชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมาย เขตสูบบุหร่ี ณ 
ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย  
ข้อ 9 เครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี หรือเขตสูบบุหร่ีที่
ได้มีการติดแสดงไว้ก่อนวันที่ประกาศ ฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ ประกาศฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับ 
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8 สารเคมี      
8.1 ประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครอง

แรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมี
อันตราย พ.ศ. 2556 

บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายให้เป็นไปตามตารางท้าย
ประกาศนี้ รวมทั้งสารเคมีที่มีชื่ออ่ืน แต่มีสูตร
โครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกัน (Synonym) 

   เอกสารประกอบข้อมูลน้ ายาที่ใช้ในอาคาร 

8.2 ประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อ
สารเคมีอันตรายและรายละเอียด
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
อันตราย พ.ศ. 2556 

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียด
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1) ให้
เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ 

   เอกสารประกอบข้อมูลน้ ายาที่ใช้ในอาคาร 

8.3 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

หมวด 1 ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย  
ข้อ 2 ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ใน
ครอบครองจัดท าบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และ
รายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
อันตรายตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด พร้อมทั้ง 
แจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครอง 
ข้อ 3 ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบและอธิบายให้
ลูกจ้างเข้าใจข้อมูลความปลอดภัยของ สารเคมี
อันตรายที่อยู่ในครอบครองของนายจ้าง ข้อความและ
เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสาร คู่มือ ฉลาก 
ป้าย หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้  
ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตรายทราบและเข้าใจวิธีการใน การ
ท างานที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มี
มาตรการควบคุมลูกจ้างให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว 
ในการนี้ให้นายจ้างจัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและ
ขั้นตอนในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 

   - คู่มือแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน ส านักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณี อัคคีภัย 
- เอกสารประกอบข้อมูลน้ ายาที่ใช้ในอาคาร 
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ค าแนะน าลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย 
ความหมายของข้อมูลที่มีบนฉลากและเอกสารข้อมูล 
ความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย 
ข้อ 5 ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามวิธีการท างานที่ถูกต้อง
และปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงาน ที่นายจ้าง
จัดท าขึ้นตามข้อ ๔ และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย ลูกจ้างต้องบรรเทาเหตุ และแจ้งให้
หัวหน้างานทราบทันที  

8.4 ประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง ขีดจ ากัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 

ข้อ 3 ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายใน
บรรยากาศของสถานที่ท างานและสถานที่เก็บรักษา
สารเคมีอันตราย ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

   เอกสารประกอบข้อมูลน้ ายาที่ใช้ในอาคาร 

9 ส่วนที่เกี่ยวข้อง      
9.1 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อการบริหาร
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และส่ิงแวดล้อม ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563     

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
          “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตาม
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย 
          “หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดี 
ผู้อ านวยการส่วนงาน และรองอธิการบดีที่ก ากับ การ
ปฏิบัติงานหรือก ากับดูแลหน่วยงานในส านักงาน
มหาวิทยาลัย 
          “ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า หัวหน้าส่วน
งาน หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย 
          ข้อ 4 ให้หัวหน้าส่วนงานมีหน้าที่จัดและดูแล
สถานที่ท างานและบุคลากรให้มีสภาพการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมิ ให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

   ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=117 
 
งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
https://www.car.chula.ac.th/health.php 
 

https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=117
https://www.car.chula.ac.th/health.php
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