
แบบฟอร์มหมวดที่ 1 ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้จัดท า..............นายสุวัฒน์  เกดิมณี.....................        ผู้อนุมัติ............................................. 
วันที่............14 มิถุนายน 2562..(ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม)่.........................      วันที่.................................................. 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

 น  าเสีย      

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคมุการระบายน้ าทิ้ง 
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
2548 

ข้อ 2  ในประกาศนี้ 
“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลัง
เดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่
ว่าจะมีท่อระบายน้ าท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคาร
หรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่ 
(7) อาคารที่ท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศ
และของเอกชน 
ข้อ 5  อาคารประเภท ข. หมายความถึง อาคารดังต่อไปนี้  (7) อาคารที่ท าการ
ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่
ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร 
แต่ไม่ถึง 55,000 ตารางเมตร 
     (1) pH อยู่ระหว่าง 5-9 
     (2) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 
     (3) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
     (4) ซัลไฟด ์ต้องมีค่าไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

  √ 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

       (5) ค่าทีเคเอน็ ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 
     (6) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณสารละลายในน้ าใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
     (7) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรตอ่ลิตร 
     (8) น้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัม   
ต่อลิตร 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มหมวดที่ 1 (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      

2 พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ. 2550 

หมวด 2 การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มาตรา 25 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง 
ผอ.มีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ 
หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบ าบัดปัดป้องกันภยันตรายได้ 
มาตรา 26 เจ้าพนักงานสามารถเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่
ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อท าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เมื่อได้รับอนุญาต
จากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารหรือสถานที่  หากไม่มี เจ้าของหรือผู้
ครอบครองกระท าได้หากอยู่ภายใต้การควบคุม ของ ผอ. 
มาตรา 28 เจ้าพนักงานสามารถสั่งอพยพผู้อยู่อาศัยในพื้นที่อันตรายหรือกีดขวาง
การปฏิบัติงานได้ 
มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกล้เกิดสาธารณภัยบรเิวณใด ผอ. จะประกาศห้ามเข้าไป
อยู่อาศัยหรือด าเนินกิจการใด ๆ โดยก าหนดระยะเวลาการห้ามไว้ด้วย 
หมวด 6 บทก าหนดโทษ 
มาตรา 50 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 และ 26 
มาตรา 52 ต้องระวางโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ หากไมป่ฏิบัติตามมาตรา 28 และ 29 

   

√ 
 

 
เอกสารแนบ 1 ป้าย
แสดงสัญลักษณจ์ุด
รวมพล 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

3 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการและด าเนินการดา้น
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 
2555 

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน และ
สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีลูกจ้างท างานอยู่ 
ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบปอ้งกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
ตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟและปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติ
ตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการ
ตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ 
และการบรรเทาทุกข์ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถาน
ประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดเก็บวัตถุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) วัตถุซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้หรืออาจก่อให้เกิดการลุกไหม้ ให้แยก
เก็บโดยมิให้ปะปนกัน 
(2) วัตถุซึ่งโดยสภาพสามารถอุ้มน้าหรือซับน้าได้มาก ให้จัดเก็บไว้บนพื้นของ
อาคารซึ่งสามารถรองรับน้าหนักที่เพิ่มขึ้นได้ 
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟข้อ 8 ให้นายจ้างจัดให้มี
เส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพ
ลูกจ้างที่ท างานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้อย่าง 
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เอกสารแนบ 2 
บันทึกข้อความการ
ซ้อมป้องกันแผน
อัคคีภัยประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
เอกสารแนบ 3 
เส้นทางหนีไฟของ
อาคารบรรณสารฯ 



ปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาท ี
เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างท างานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 

  ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และ
เป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้อง 
ติดอุปกรณ์ที่บังคับใหบ้านประตูปิดไดเ้อง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วนหรือประตู
หมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือท าให้เปิดออกไม่ได้ใน
ขณะที่มีลูกจ้างท างาน 
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบ
กิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้นโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้
มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท างาน 
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุก
คนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ใน
เส้นทางหนีไฟโดยติดตั้งห่างจากจุดที่ลูกจ้างท างานไม่เกินสามสิบเมตร 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตัง้ให้มีระยะ
เข้าถึงไม่เกินยี่สบิสามเมตร 
(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเหน็ได้อย่างชัดเจน 
สามารถน ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
(ค) ให้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นไดอ้ย่างชดัเจน
ติดไว้ทีต่ัวถงัหรอืบริเวณที่ติดตัง้ 
(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลงิใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

  √ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โดยการตรวจสอบ 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

  หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกบัความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 
ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้างในแต่ละ
หน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรม 
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด หรือตามมาตรฐาน
ที่อธิบดีก าหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร
ห้าสิบเซนติเมตร 
(3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น 
คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจ านวน ความสามารถของเครื่อง
ดับเพลิงและการติดตั้ง ดังต่อไปนี้ 
(ก) เครื่องดับ เพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ ใช้ดับ เพลิงประเภท เอ จ านวน 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง 
ให้ค านวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่ก าหนดไว้
ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง 

  √ 
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√ 
 

√ 
 

 



เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของ
เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึง 
ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  

  ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงว่าจะท าให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิง
แบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 
3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่
แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ 
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มี
อุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหัส ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่น
ที่อธิบดีก าหนด 
ข้อ 10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส าหรับเส้นทางหนีไฟในการ
อพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารอง
ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟและสาหรับใช้กับอุปกรณ์ 
ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ 
ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1)ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนตลอดเวลาทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้าย
อื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ท าให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 
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เอกสารแนบ 4 ป้าย
บอกทางหนีไฟ 



หมวด 3 การดบัเพลิง 
  ข้อ 13 ให้นายจา้งจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิงซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ส านักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด หรือตาม
มาตรฐานที่อธิบดีก าหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทกุเครื่อง ต้องจดัให้มเีครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครือ่งหมายหรือ
สัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร
ห้าสิบเซนติเมตร 
(3) ห้ามใชเ้ครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ทีอ่าจเกิดไอระเหยของสารพษิ เช่น 
คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 
(4) จัดให้มีเครือ่งดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจ านวนความสามารถของเครือ่ง
ดับเพลิงและการติดตั้งดังต่อไปนี ้
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทีใ่ช้ดับเพลิงประเภท เอ จ านวน 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ให้ค านวณตามพื้นที่ของสถานที่
ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี 
ความสามารถของเครือ่งดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมรีะยะเข้าถึงตามที่ก าหนดไว้ใน
ตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั้งให้พิจารณา
จากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคยีงว่าจะท าใหเ้กดิเพลิงประเภท เอ 
หรือ บี และติดตั้งเครือ่งดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตัง้ให้มีระยะ
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เข้าถึงไม่เกินยี่สบิสามเมตร 
(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเหน็ได้อย่างชัดเจน 
สามารถนามาใชไ้ด้ง่ายและรวดเร็ว 
(ค) ให้จัดท้ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นไดอ้ย่างชดัเจน
ติดไว้ทีต่ัวถงัหรอืบริเวณที่ติดตัง้ 
(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลงิใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
โดยการตรวจสอบ 
หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกบัความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 
ข้อ 27 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้างในแต่ละ
หน่วยงานของสถานประกอบกจิการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝกึอบรม 
ข้อ 28 ใหน้ายจ้างจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
ดังต่อไปนี ้
(2) ต้องจัดให้ผูท้ี่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอคัคีภัย การใช้อุปกรณต์่างๆ ในการดับเพลิง การ
ปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทาง
หนีไฟตามทีก่ าหนดไว้ในหมวด 2 
ข้อ 30 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดบัเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท างานอยู่
ภายในอาคารเดียวกันและในวนัและเวลาเดียวกันท้าการฝึกซอ้มพร้อมกัน และ
ก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือ 
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ 
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      ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้างจดัทารายงานผลการฝึกซอ้ม
ดังกล่าวตามแบบที่อธิบดกี าหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึง่อธบิดีมอบหมาย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มหมวดที่ 1 (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

4 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
2549 

หมวด 2 แสงสว่าง 
ข้อ 5 นายจ้างตอ้งจัดให้สถานประกอบกิจการมคีวามเข้มของแสงสว่าง ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ส าหรับบริเวณ
พื้นที่ทั่วไปภายในสถานประกอบกิจการ เช่น ทางเดิน ห้องน้ า ห้องพัก 
(2) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้ส าหรับบริเวณ
พื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตที่ลูกจ้างท างาน 
(3) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส าหรับ
บริเวณที่ลูกจ้างต้องท างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่
ในการท างาน 
(4) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานเทียบเคียงทีก่ าหนดไว้ในตารางที่ 4 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ส าหรับบริเวณที่ลูกจ้างต้องท างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจดุหรือต้องใช้สายตา
อยู่กับที่ในการท างาน ในกรณีที่ความเข้มของแสงสว่าง ณ ที่ที่ให้ลกูจ้างท างาน
มิได้ก าหนดมาตรฐานไวใ้นตารางที่ 3 
5) ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 5 ท้ายกฎกระทรวงนี้ส าหรับบริเวณ
รอบ ๆ สถานทีลู่กจ้างต้องท างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด 
 

   
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 มีการ
ตรวจวัดแสงสว่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดฯ 

 

 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

 สิ่งปฏิกูล      
5 พระราชบัญญัตสิาธารณสุข พ.ศ. 

2535 
หมวด 5 เหตุร าคาญ  
มาตรา 25(4) การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตใุห้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน 
สิ่งมีพิษ ความสัน่สะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า ใหถ้ือเป็นเหตุร าคาญ 

  √  

6 พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่น
ใดให้เป็นอ านาจส่วนราชการสว่นท้องถิ่นนั้น 
- ก าหนดโทษปรับเรือ่งมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน โดยปรับสูงสุด ไม่เกินหนึ่งแสนบาท จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

   

√ 
 

 

7 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การ
เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท า ให้มขีึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรอืมูลฝอยในที่หรือ
ทางสาธารณะ นอกจากที่ที่กรงุเทพมหานครจัดไว้ให้ 
ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิง้ หรือท า ให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่
รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัด
ให้มีขึ้น เว้นแต่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าทีก่รงุเทพมหานครในอ านาจหน้าที่หรือ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 

√ 
 

√ 
 

   



 
ล าดับ 

 
ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

หลักฐานการปฏิบัติ 
สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

8 ข้อบังคับกรงุเทพมหานคร ว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และ
สิ่งปฎิกูลของอาคารสถานที่ และ
สถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ.
2545 

หมวด 2 การจัดการมูลฝอยของอาคารหรือสถานทีใ่ด ๆ ที่ไม่ใช่สถานบรกิาร
สาธารณสุข 
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรอืสถานที่ต้องจัดให้มภีาชนะรองรับมลู
ฝอยที่ท าจากวัสดุมั่นคง แข็งแรง มรีูปทรงที่ท าความสะอาดได้ง่าย มีฝาปิดมดิชิด 
สามารถป้องกันสัตว์ไม่ให้คุ้ยเขี่ย  
รวมทัง้ไม่กอ่ใหเ้กิดความร าคาญเกินควร 
ข้อ 8 ต้องจัดใหม้ีภาชนะรองรับจ านวนเพียงพอที่จะใส่มูลฝอยได้โดยไม่ล้นออก
นอกภาชนะ 
ข้อ 10 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจดัให้มทีี่พกัรวมมูลฝอยไดใ้นปริมาณ 3 วนั 
และที่พักมูลฝอยต้องมีลกัษณะตามที่ก าหนด  
ทั้งนี้ ต้องจดัการใส่มูลฝอยในถุงพลาสติก หรือถุงที่ กทม. ก าหนด ให้มกีารแยกมูล
ฝอย ต้องด าเนนิการแยกมูลฝอยที่อยู่ในสภาพที่จะขนได้โดยสะดวก 

 
 

√ 
 
 

 
√ 
 
 

√ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
เอกสารแนบ 6 ภาพ
ถังขยะและจุดพัก
ขยะ 

 

 

 

 

 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

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

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
- ต้องมขีนาดความจุไม่น้อยกวา่ 3 เท่าของปรมิาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวนั  
- ผนังต้องท าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
- พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ าซึม 
- ต้องมกีารป้องกันกลิ่นและน้ าฝน 
- ต้องมกีารระบายน้ าเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- ต้องมกีารระบายอากาศและป้องกันน้ าซึม 

 
 
 

  

√ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มหมวดที่ 1 (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

 พลังงาน      
10  พระราชบัญญตัิ การสง่เสริมการอนุรกัษ์

พลังงาน 2535 
หมวด 2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ได้แก่ การ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตยท์ี่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษา
อุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดกุ่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน 
ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุกอ่สร้างนัน้ ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการตดิตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่
ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใชร้ะบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 
 

√ 
 

  เอกสารแนบ 7 โครงการ
ติดตั้งหลอดประหยัด
พลังงาน LED แทนหลอด
ฟลูออเรสเซนตเ์พื่อให้แสง
สว่างภายในอาคารบรรณ
สารและส่ือการศึกษา 



11  พระราชบัญญตัิ การสง่เสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และ
ส่งเสริมการใชว้สัดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร 
หรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดหุรืออุปกรณ์
เพื่อการอนรุักษ์พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าขอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอ านาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานของ
เครื่องจักร หรืออุปกรณ ์
(2) ก าหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณต์ามประเภท ขนาด 
ปริมาณการใช้พลังงาน อตัราการเปลี่ยนแปลงพลังงานและ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครือ่งจกัร หรือ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
(3) ก าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพือ่การอนุรักษ์พลังงานตาม
ประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรือ
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) ก าหนดให้ผูผ้ลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
√ 

 

  เอกสารแนบ 8 โปรแกรม
ระบบควบคุมการเปิดปิด
และปรับอุณหภูมิการ
ท างานเครื่องปรับอากาศ
ของอาคารบรรณสารและ
สื่อการศึกษา 



 
ล าดับ 

 
ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏิบัติ สอด 

คล้อง 
ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

12  ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องการก าหนดค่า
สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ า คา่ประสิทธิภาพ
การให้ความเย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตัน
ความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใชง้าน
ในอาคารพ.ศ. 2552 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มผีลต่อการ ประหยัดพลังงานจะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
(1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
(2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่  
(ก) เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศ 
(ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขบัเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้า  
(3) เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดกลนื 

  √ 
 

 

13  ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังานก าหนดคณุสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
(1) ตู้เย็น 
(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ระบายความร้อนดว้ย
อากาศ 
(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
(4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 
(5) บัลลาสต์เหล็กนิรภัย 
(6) บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 
(7) พัดลมไฟฟ้า 
(8) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

  √ 
 

 



 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

  (9) โคมไฟฟ้า 
(10) เตาหุงต้มในครัวเรอืนใช้กบัก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(11) อุปกรณ์ปรับความเรว็รอบมอเตอร์  
(12) กระจก 
(13) ฉนวนใยแก้ว 
ประเภท ยี่หอ้ รุ่น ของวัสดุ อปุกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต่อการประหยดัพลังงาน 

  √ 
 

 

14  ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังาน ก าหนดคณุสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยดั
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน จะต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ โคมไฟชนิดส่อง
ลง 
(Down Light) 

  √ 
 

 

15  ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และ อนุรักษ์พลังงาน ก าหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ 
อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยดั
พลังงาน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอยีดแนบท้าย ได้แก่ เครื่องท า
น้ าเย็นส าหรับปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องท าน้ าอุ่น
ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง กระติกน้ ารอ้นไฟฟ้า ประสิทธิภาพ
สูงมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง 

  √ 
 

 

16  ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และ อนุรักษ์พลังงาน ก าหนดคุณสมบัติ 

ประเภท ยี่หอ้ รุ่น ของวัสดุ อปุกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต่อการประหยดัพลังงานตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 

  √ 
 

 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

17 
 
 
 
 

18 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ 
อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยดั
พลังงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
 
 
 ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังาน ก าหนด คณุสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ 
อุปกรณ์หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยดั
พลังงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 

ข้อมูลฉลากตู้เยน็ เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากเครือ่งปรับอากาศ เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากพัดลม เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน จะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
หม้อไอน้ าเครื่องท าน้ าร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อากาศเป็นแหล่ง
พลังงานประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยดัพลังงานตาม
รายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ข้อมูลฉลาก 
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-ตู้เย็นข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5-เครื่องปรับอากาศข้อมูลฉลาก 
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-พัดลมข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5-หลอดผอมเบอร์ 5 ข้อมูลฉลาก 
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5-บัลลาสต์ทรอนิกส์เบอร ์5 

  √ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 

 

 
19 

 ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังานก าหนดคณุสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไของวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 

ประเภท ยี่หอ้ รุ่น ของวัสดุ อปุกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต่อการประหยดัพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ 

 
 

  

√ 
 

 



(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
T5 เบอร์ 5 

20  ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังาน เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีการ เงือ่นไข วัสดุอุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยดัพลังงาน 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต่อการประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  – ตู้เย็น ข้อมูลฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า 
เบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศ ขอ้มูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5 – พัดลมไฟฟา้ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
– บัลลาสต์นิรภัย ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 -บัล
ลาสตอ์ิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
 

  √ 
 

 

21  ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังานเรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์วิธีการ เงือ่นไข วัสดุอุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยดัพลังงาน 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่หอ้ รุ่น ของวัสดุ อปุกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต่อการประหยดัพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตูเ้ย็น ขอ้มูลฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า 
เบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5 – พัดลมไฟฟา้โคมไฟชนิดตะแกรงเครื่องท าน้ าเย็นส าหรับ
ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธภิาพสูง 

  √ 
 

 

22  ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังาน เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่นไข วัสดุอุปกรณ์ หรือ

ประเภท ยี่หอ้ รุ่น ของวัสดุ อปุกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต่อการประหยดัพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตูเ้ย็นขอ้มูลฉลาก

  √ 
 

 



เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยดัพลังงาน 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 

ประหยัดไฟฟ้า 
เบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5 - หลอดผอมเบอร์ 5 เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับ
อากาศที่มีประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 

23  ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังาน เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่นไข วัสดุอุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยดัพลังงาน 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่หอ้ รุ่น ของวัสดุ อปุกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต่อการประหยดัพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ได้แก่
ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – ตูเ้ย็นขอ้มูลฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – เครื่องปรับอากาศข้อมูลฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
– พัดลมไฟฟ้าข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 - หลอด
ผอมเบอร์ 5ข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – หลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนตข์้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 – 
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลากประหยัด 
ไฟฟ้าเบอร์ 5 – หม้อหุงข้าวไฟฟ้าข้อมูลฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 – โคมไฟฟ้ารายชือ่ ยี่หอ้ รุ่น 
กระจก รายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องท าน้ าเย็นส าหรบัระบบปรับ
อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง  

  √ 
 

 

24  ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังาน เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่นไข วัสดุอุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยดัพลังงาน ภายใต้โครงการ
ขอรับสทิธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 
1. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่หอ้ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มผีลต่อการประหยัดพลังงานตามรายละเอียด
แนบท้าย 1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับตู้เย็น  

  √ 
 

 



2. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต ์(CFL)  
4. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ "Standby 
Power 1Watt รักษ์โลก" ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์ 5. 
ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ "Standby Power 
1 Watt รักษ์โลก" ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับ
ความเร็วรอบมอเตอร์  

25  ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังาน เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่นไข วัสดุอุปกรณ์ หรือ 
เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยดัพลังงาน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มผีลต่อการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการ
ขอรับสทิธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 
1. เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 
ประเภท ยี่หอ้ รุ่น ของวัสดุ อปุกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผล
ต่อการประหยดัพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย  
1. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับพัดลมไฟฟ้า 
4. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
5. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดคอมแพค
ฟลูออเรสเซนต ์(CFL) 
6. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดผอมเบอร์ 5 
(T5) 
7. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับบัลลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 

  √ 
 

 



8. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ Standby Power 
1 Watt 
8.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
9. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับกระติกน้ าร้อน
ไฟฟ้า 
10. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องท าน้ าอุ่น
ไฟฟ้า 
11. เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสงู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มหมวดที่ 1 (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

26  ประกาศอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลงังาน เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่นไข วัสดุอุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยดัพลังงาน 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่
มีผลต่อการประหยัดพลังงานภายใต้โครงการขอรับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร 
1. พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ 
ประเภท ยี่หอ้ รุ่น ของวัสดุ อปุกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย 
1. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับพัดลมไฟฟ้า 
3.1 พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น 
3.2 พัดลมไฟฟ้าชนิดส่ายรอบตัว 
3.3 พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ  
4. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
5. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับหลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์ (CFL) 
6. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับบลัลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
7. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับ Standby Power 1 
Watt 

   
 

√ 
 

 



7.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
8. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 
9. ข้อมูลของอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ส าหรับเครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า 
10. เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 อากาศ      
27 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่ง ความ

ปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะ
แวดล้อม(สารเคมี) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

ข้อ 5 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท า งานในที่ที่มีปริมาณฝุ่นแร่ใน
บรรยากาศของการท างานตลอดระยะเวลาการท างานปกติโดย
เฉลี่ยเกินกว่าทีท่ า ก าหนดไว้ในตารางหมายเลข 4 ท้ายประกาศนี้ 
- ฝุ่นขนาดที่สามารถเข้าถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้ 
(Respirable dust) ไม่เกิน 5 mg/M3  
- ฝุ่นทุกขนาด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3 

√ 
 

  อาคารบรรณสารและ
สือ่การศึกษา เป็น
ลักษณะอาคารแบบปิด 
ไม่มีเหมืองแร่หรือ
แหล่งก าเนิดฝุ่นละอองใน
บริเวณใกล้เคียง 

28 พระราชบัญญัตคิุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ.2535 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปน็การ
ยอมรับทางการแพทย์ว่า ควันบหุรี่ 
เป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบและไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลาย
ประการ เช่น อาจท าให้เกิดมะเร็ง 
ปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทัง้ควันบุหรีย่ังท า
ให้โรคบางโรค เช่น โรคหอบหืด 
หรือโรคภูมิแพม้ีอาการก าเริบขึ้น นอกจากนั้นยังพิสูจน์ได้ว่า การ
ที่ผู้ไม่สูบบุหรี่ตอ้งสูดควันบุหรี่ที่ผูอื้่น 
สูบเข้าไปก็ยงัเปน็ผลเสียต่อสุขภาพของผู้นั้นเชน่เดียวกันกับที่เกิด
ขึ้นกับตวัผู้สูบบุหรี่เอง โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ผู้ที่สูดควันบุหรี่นั้นเป็นเด็ก สมควรที่จะคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ มิให้ต้องรับควันบุหรี่ 
ในสถานที่สาธารณะ โดยการหา้มสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือจัด

√ 
 

   



เขตให้ผู้สูบบุหรีโ่ดยเฉพาะ หรือโดยวิธีอื่นๆ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตนิี้ 

29 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่9)       
พ.ศ. 2540 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขต
สูบบุหรี ่

ยกเลิกประกาศฯ ฉ.5(2535) 
- โดยต้องเป็นบริเวณที่มีระบบปรับอากาศตอ้งมีการระบาย
อากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหว่างภายนอก 
อาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ฟุต/นาที/คน 
- การก าหนดภาพเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะดังนี ้
1) ไม่อยู่ในบริเวณทีก่่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน 
ที่อยู่บริเวณข้างเคียง 
2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี ่
3) ไม่อยู่ในบริเวณที่เปดิเผยอนัเป็นที่เห็นได้ชดัแก่ผู้มาใช้สถานที่
นั้น 

√ 
 

   
 
เอกสารแนบ 9 เขตสูบ
บุหรี ่

30 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่10 ) 
พ.ศ. 2545 ก าหนดชื่อหรือประเภทของ
สถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

- ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉ.7 (2540) เรือ่งเดียว 
- ถูกแก้ไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่13 )พ.ศ. 
2546 เรื่องเดียวกัน (C212) 
- ก าหนดให้สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นสถานที่ทีใ่หม้ีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่
โดยขณะท าการ ให้หรือใช้บริการเป็นเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่ 
1) บริเวณห้องพักส่วนตัว หรือห้องท างานส่วนตัวของผู้ปฏิบัตงิาน
ในสถานที่นั้น 
2) บริเวณที่จัดไว้ให้เป็น เขตสูบบุหรี่ เป็นเฉพาะใช้บังคับเมื่อพ้น 
พ้นก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ 
(ประกาศเมือ่ 9 สิงหาคม 2545) 

    



31 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่19)    
พ.ศ. 2553 เรื่องก าหนดชื่อหรอืประเภทของ
สถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่และก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าว
เป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม
พระราชบัญญัตคิุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 
พ.ศ. 2535 

บังคับใช้พ้น 90 วัน นับตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจาฯ (28 พ.ค. 
53)  
*** ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อเรื่อง
ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มกีารคุ้มครองสุขภาพของผูไ้ม่
สูบบุหรี่และก าหนดส่วนหนึ่งสว่นใดหรือทั้งหมดของสถานที่
สาธารณะ 
ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรีต่าม พรบ.คุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2536 ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549 
 
*** 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดชื่อหรอืประเภท
ของสถานที่สาธารณะทีใ่ห้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
และก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ 
ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2550 ) 
*** 
- ก าหนดให้ชื่อสถานที่ต่อไปนี้เป็น เขตปลอดบหุรี่ 
1. สถานบริการสาธารณะสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
- สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
ฉนวนใยแก้ว กระจก เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศที่
มีประสิทธิภาพสูง 
2. สถานศกึษา 
 
 
 

  √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 

√ 
 

√ 
 
 
 

 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

  - สถานฝึกอบรมวิชาชีพ 
3. สถานที่สาธารณะทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกัน  
สถานที่ออกก าลังกาย ซ้อมกีฬา เล่นกีฬา สนามกีฬาทุกประเภท 
ทั้งในร่มและกลางแจ้งสระว่ายน้ า 
- ร้านค้า 
- สถานที่จัดลี้ยงทั้งหมด 
- สถานที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่มี
ระบบปรับอากาศ 
- สถานที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มี
ระบบปรับอากาศ เฉพาะบริเวณที่ให้มี 
บริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม 
- สถานที่จ าหน่าย แสดง จัดนทิรรศการสินค้า/บรกิาร 
- สถานบริการทั่วไป 
- สถานที่ให้บรกิารน้ ามันเชือ้เพลิง แก๊สเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่เป็น
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
- อาคาร สถานที่ทีใ่ช้จัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ 
- สถานที่ท างาน 
- สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐเฉพาะส่วนที่
เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
- อาคาร สถานที่ทีใ่ช้จัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ 
 

   

√ 
 

 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

  - สถานที่ท างาน 
- สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐเฉพาะส่วนที่
เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
- สถานที่ท างานเอกชน เฉพาะส่วนที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
- ธนาคาร สถาบันการเงิน 
- โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า 
เฉพาะส่วนที่เปน็อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
- สถานที่สาธารณะทั่วไป 
- ห้องสมุด 
- สุขา 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ บริเวณที่ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ –
ลิฟท์โดยสาร –สวนสาธารณะ 
4.ยานพาหนะสถานีขนส่งสาธารณะ 
- ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสาร
หรือไม่มกี็ตาม 
- ยานพาหนะโดยสาร ที่ใช้ลักษณะส่วนกลางของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานอื่นของรัฐ เอกชน 
- ก าหนดให้สถานที่ต่อไปนีท้ี่เป็นเขตปลอดบหุรี่ สามารถจัดให้มี
เขตบุหรี่ ไดใ้นสถานที่ฯ ดังนี้ 
1.สถานที่ใบริการน้ ามันเชื้อเพลิง แก๊สเชื้อเพลงิ **นอกเหนือจาก
พื้นที่ส่วนที่เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 

  √ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 

√ 
 

 



2. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรฐั**
นอกเหนือจากพื้นที่ส่วนเป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้าง** 
- ก าหนดให้สถานที่สาธารณะที่ไม่ได้ก าหนดขอบเขตชัดเจนให้ 
ถือว่าขอบเขตของสถานที่นั้น ก าหนด 
ตามการสูบบุหรี่นั้นรบกวนผู้อืน่หรือไม่เป็นหลัก 
- รวมถงึบรเิวณซึ่งใช้ประกอบภารกิจนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรอืไม่ก็
ตาม 

√ 

 
 
 
 
 

32 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดง
เครื่องหมายของขอบเขตสูบบหุรี่และเขต
ปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2551 

*ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่15) พ.ศ. 2548 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรือ่ง 
ก าหนดเครื่องหมายของเขตผู้สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี ่
**ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับนบัตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรีใ่ห้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามทีก่ าหนดกรณหีน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจ ออกบทบัญญัติ เกี่ยวกับการก าหนด
เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ ซึง่
ต้องแสดงเครื่องหมายไว้ภายในยานพาหนะเป็นการเฉพาะ 
ให้ผู้ด าเนินการได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

√ 
 

   

33 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุขพ.ศ. 2550 
เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่
ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 
พ.ศ.2535 

*ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บงัคับเมื่อพ้นก าหนดสิบวัน นับตั้งแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจาฯ (30 พ.ค.50) 
1. ตอ้งแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศ 
2. ไม่มกีารสูบบหุรี ่
3. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสูบบุหรี่ 

  √ 
 

 



 กฎหมายทอ้งถิน่      
34 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ควบคุม

การจดัการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๑ 
หลักการ 
ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าดว้ย การก าจดัสิ่งปฏิกลู
และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 

  √ 
 

 

  
 
 

หมวด ๑ บททั่วไป 
ข้อ ๔ ในเทศบญัญัตินี ้
“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร 
เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสตกิ ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ 
ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือ
ที่อื่นแต่ไม่หมายความรวมถึง 
     (๑) มูลฝอยติดเชื้อ 
     (๒) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน และ 
     (๓) สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทัง้หมดที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน ของเสยีจากวตัถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และ
ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
“มูลฝอยน ากลบัมาใช้ใหม”่ หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่
สามารถน ากลับมาใช้ใหมห่รือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 
“มูลฝอยติดเชือ้” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมตา่ง ๆ ในชุมชน ที่
เป็นวัตถหุรือปนเปื้อนสารที่มคีุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สาร
ออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซต์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สาร

  √ 
 

 



ที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารทีท่ าใหเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธกุรรม สารหรือสิ่งอื่นใดทีอ่าจก่อหรือมี
แนวโน้มที่จะมีอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือ
สิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายรวมถึง มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กาก
กัมมันตรงัสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
“น้ าชะมูลฝอย” หมายความว่า ของเหลวที่ไหลชะผ่านหรือ
ของเหลวที่ออกมาจากมูลฝอยทั่วไปซึ่งอาจประกอบด้วย
สารละลายหรือสารแขวนลอยผสมอยู่ 
“อาคารอยู่อาศยัรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของหลายครอบครัว โดยแบ่ง
ออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว 
“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ 
โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรอืสถานทีใ่ดๆ ที่เป็นแหล่งก าเนดิ
มูลฝอย 
ข้อ ๕ ห้ามผู้ใด ถ่ายเท ทิ้ง หรอืท าให้มขีึ้นในที่หรือทางสาธารณะ
ซึ่งมูลฝอยทั่วไปนอกจากถ่ายเท ทิ้ง หรือก าจัด ณ สถานที่ หรือ
ตามวิธีทีเ่ทศบาลเมืองทุ่งสงก าหนดหรอืจัดให้ 
     ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดให้มีสถานทีถ่่าย เท หรือทิ้งมูลฝอย
ทั่วไปในที่หรือทางสาธารณะ หรือก าหนดใหม้ีวิธีจัดการมูลฝอย
ทั่วไปตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่รฐัมนตรกี าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

 

 

หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยทั่วไป 
ขอ้ ๗ เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูล
ฝอยคัดแยกมูลฝอยที่อย่างน้อยต้องคัดแยกเปน็มูลฝอยทั่วไปและ 
มูลฝอยที่เป็นพษิหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้แยกมูลฝอยน า
กลับมาใช้ใหม่ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย 
     เทศบาลเมอืงทุ่งสงอาจออกเทศบัญญัติก าหนดให้มีการแยก
มูลฝอยอินทรยีห์รือมูลฝอยประเภทอื่นออกจากมูลฝอยทั่วไปได้ 
ข้อ ๘ ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน า
กลับมาใช้ใหม่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี ้
     (๑) ถุงส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้
ใหม่ต้องเป็นถุงพลาสติกหรือถงุทีท่ าจากวัสดุอืน่ที่มีความเหนียว 
ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก 
     (๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมา
ใช้ใหมต่้องท าจากวัสดุทีท่ าความสะอาดง่าย มคีวามแข็งแรง 
ทนทาน ไมร่ั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกนัสัตว์และพาหะน า
โรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อ
การถ่ายและเทมูลฝอย 
     ถุงหรือภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหมต่าม
วรรคหนึง่ ให้ระบุข้อความที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเปน็มูลฝอยน า  
 

 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

 

 

กลับมาใช้ใหม่ โดยมีขนาดและสีของข้อความทีส่ามารถมองเหน็
ได้ชัดเจน 
ข้อ ๙ ให้ผู้ซึง่กอ่ให้เกิดมูลฝอยทั่วไปหรือมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่
ในถงุหรือภาชนะบรรจุตามข้อ ๘ ในกรณีที่บรรจุในถุงต้องบรรจุ
ในปริมาณที่เหมาะสมและมีการท าความสะอาดภาชนะที่บรรจุนั้น
อย่างสม่ าเสมอ 
ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอาศัยรวม อาคารชุด 
หอพัก หรือโรงแรมที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสีพันตารางเมตรขึ้นไปหรือเจ้าของหรอื
ผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงาน
อุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไป
ตั้งแต่สองลกูบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทัว่ไป 
ภาชนะรองรับมลูฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหมท่ี่มีขนาด
ใหญ่ ที่เป็นไปตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ ตามความ
เหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน า
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๑๑ ที่พกัมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
สุขลักษณะ ดงัต่อไปนี ้
(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกัน
น้ าฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้
ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๓ ที่สามารถบรรจมุูลฝอยได้ไม่น้อย 
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√ 
 
 

 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

  

กว่าสองวัน 
(๒) มีพื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มี
การป้องกันน้ าซมึหรือน้ าเข้า ท าด้วยวัสดทุี่ทนทาน ท าความ
สะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค และมีการ
ระบายอากาศ 
(๓) มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อ
รวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามทีก่ฎหมายก าหนด 
(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้
โดยสะดวก 
(๕) มีการก าหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานทีพ่ักมูลฝอยรวมทั่วไป 
มีข้อความขนาดที่เห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป” และ
มีการดูแลรกัษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
     ที่พักรวมมลูฝอยทั่วไปต้องตั้งอยูใ่นสถานทีท่ี่สะดวกตอ่การ
เก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปและอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหาร ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิน่ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 
ข้อ ๑๒ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใชใ้หม่
ส าหรับสถานที่ตามข้อ ๑๐ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมี
ลักษณะดงันี ้
(๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน  

   

√ 
 

 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

  

(๑) ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง ทนทาน  
ไม่รั่วซึม มีฝาปดิมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน า
โรคได้ ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายตอ่
การถ่ายและเทมูลฝอย 
(๒) มีข้อความวา่ “มูลฝอยทั่วไป” และ “มูลฝอยน ากลับมาใช้
ใหม่” แล้วแตก่รณี และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 
     ในกรณีทีเ่ห็นสมควรเพื่อความสะดวกในการเก็บขนหรือก าจัด
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดตราหรือสัญลักษณ์ส าหรบั
พิมพ์บนภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๑๓ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใชใ้หม่
ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์และสุขลักษณะดังนี้ 
(๑) มีความแขง็แรง ทนทาน ไมร่ั่วซึม มีลักษณะปิดมิดชิด 
สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคได้  
 
 
 
 
 

  √ 
 

 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไมส่อด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

  

สะดวกต่อการขนถ่ายมูลฝอย และสามารถล้างท าความสะอาดได้
ง่าย มีระบบรวบรวมและป้องกันน้ าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม 
(๒) มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ
หนึ่งครัง้ 
     ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่มี
ขนาดใหญ่ต้องตั้งอยูใ่นบรเิวณที่เหมาะสม สะดวกตอ่การขนยา้ย
และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐาน
เรียบ มั่นคง แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย มรีางหรือท่อระบายน้ า
เสียหรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อรวบรวมน้ าเสียไปจัดการตามที่
กฎหมายก าหนดและอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค
และสถานที่ประกอบหรอืปรงุอาหารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๑๔ ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ไป
และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ตามข้อ ๑๒ หรือภาชนะรองรับมลู
ฝอยทั่วไปและมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหมท่ี่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๑๓ 
ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสมหรือเทศบาลเมืองทุง่
สงก าหนด 
ข้อ ๑๕ เทศบาลเมืองทุ่งสงหรอืบุคคลตามข้อ ๖ วรรคหนึง่ ตอ้ง
จัดให้มีผู้ปฏิบัตงิานซึ่งท าหน้าทีเ่กี่ยวกับการเก็บรวบรวมและคัด
แยกมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอนัตราย 

   

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
√ 

 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

  

ส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว 
     ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องไดร้ับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและได้รับความรู้ด้านสขุอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่เทศบาลเมืองทุ่งสงหรือบุคคลตามข้อ ๖ วรรค
หนึ่ง จัดให้มีสถานที่คัดแยกมูลฝอยทั่วไป ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นพื้นที่เฉพาะ มีขนาดเพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับ
มูลฝอยทั่วไปทีจ่ะน ามาเข้าคัดแยกได้ และมีการรกัษาบริเวณ
โดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 
(๒) มีแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
(๓) มีการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัตงิาน 
(๔) จัดให้มีห้องน้ า ห้องส้วม และอ่างล้างมือที่สะอาดและ
เพียงพอ ส าหรับใช้งานและช าระล้างร่างกาย 
(๕) มีการป้องกนัสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(๖) มีการป้องกนัฝุ่นละออง กลิน่ เสียง ความสัน่สะเทือน หรอื
การด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคภีัยและมีการบ ารุงรักษาใหพ้ร้อม
ใช้งานตลอดเวลา 

   
 
 
 
 

√ 
 

 



ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

  

(๘) มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และน้ าทิ้งที่ระบายออกสู่
ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
     ในกรณีวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มชุมชนด าเนนิการคัดแยกมูล
ฝอยในลักษณะที่ไม่เป็นการค้าแสวงหาก าไร ตอ้งแจ้งเทศบาล
เมืองทุ่งสงที่วิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนนั้นตั้งอยู่และให้เทศบาล
เมืองทุ่งสงนั้นก ากับดูแลการด าเนินการใหถู้กตอ้งด้วยสุขลักษณะ 

    

 

 

 

 

 

 


