ทะเบียนกฎหมายและข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ที่

1

ผู้จัดทำ คณะกรรมกำรดำเนินกำรด้ำนกำรบริกำรจัดกำรองค์กร

ผู้อนุมัติ ประธำนกรรมกำรดำเนินกำรด้ำนกำรบริกำรจัดกำรองค์กร

วันที่

วันที่

พฤษภำคม 2561
ชื่อกฎหมำย

นำเสีย
ประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนด
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำย
นำทิง จำกอำคำรบำงประเภท
และบำงขนำด พ.ศ.2548

สำระสำคัญกฎหมำย

ขอ 5 อำคำรประเภท ข. หมำยควำมถึง อำคำรดังต่อไปนี
(6) อำคำรโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทำงรำชกำร สถำบันอุดมศึกษำของ
เอกชน หรือสถำบันอุดมศึกษำของทำงรำชกำรที่มีพืนที่ใช้สอยรวมกันทุกชันของ
อำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตังแต่ 5,000 ตำรำงเมตร แต่ไมถึง 25,000 ตำรำง
เมตร (อำคำร 14 มีพืนที่ 10,389 ตำรำงเมตร)
ข้อ 9 ประกอบข้อ 10 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยนำทิงจำกอำคำรประเภท
ข. ต้องมีค่ำดังต่อไปนี
(1) pH อยู่ระหว่ำง 5-9
(2) บีโอดี ตองมีค่ำไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) สำรแขวนลอย ตองมีค่ำไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) ซัลไฟด์ ต้องมีค่ำไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) ทีเคเอ็น ต้องมีค่ำไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร
(6) สำรที่ ล ะลำยได้ ทั งหมด (Total Dissolved Solids) ต้ อ งมี ค่ ำ เพิ่ ม ขึ นจำก
ปริมำณสำรละลำยในนำใช้ตำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
(7) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่ำไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร
(8) นำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่ำไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร

พฤษภำคม 2561
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ



หลักฐำนกำรปฏิบัติ

เอกสำรแนบ 1
รำยงำนกำรตรวจวัด
คุณภำพของนำ ณ จุด
นำทิง อำคำร 14

ที่

2

3
4

4

ชื่อกฎหมำย
อำกำศ
ประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรทำ
งำนเกี่ยวกับภำวะแวดล้อม
(สำรเคมี) พ.ศ.2520

สำระสำคัญกฎหมำย

ข้อ 5 ห้ำมมิให้นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงทำงำนในที่ที่มีปริมำณฝุ่นแร่ในบรรยำกำศของ
กำรทำงำนตลอดระยะเวลำกำรทำงำนปกติโดยเฉลี่ ยเกินกว่ำที่กำหนดไว้ใน
ตำรำงหมำยเลข 4 ท้ำยประกำศนี
ฝุ่นที่ก่อให้เกิดควำมรำคำญ (Inert or Nuisance dust)
- ฝุ่นขนำดที่สำมำรถเข้ำถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้
(Respirable dust) ไม่เกิน 5 mg/M3
- ฝุ่นทุกขนำด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3
มำตรำ 42 ห้ำมผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

พระรำชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 2 ให้สถำนศึกษำทุกระดับเป็นสถำนที่ปลอดจำกกำรสูบบุหรี่และกำรดื่ม
เรื่อง มำตรกำรป้องกันและ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
แก้ไขปัญหำกำรสูบบุหรี่และ
กำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำ

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
(ฉบับที่9) พ.ศ.2540 เรื่อง
สภำพและลักษณะของเขตสูบ
บุหรี่

ข้อ 2 เขตสูบบุหรี่บริเวณที่มีระบบปรับอำกำศต้องมีกำรระบำยอำกำศถ่ำยเท
หมุนเวียนระหว่ำงภำยนอกอำคำรและภำยในเขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่ำ 50 ลบ.
ฟุต/นำที/คน
ข้อ 3 เขตสูบบุหรี่ต้องมีสภำพและลักษณะดังต่อไปนี
1) ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนรำคำญแก่ประชำชนที่อยู่บริเวณข้ำงเคียง
2) ไม่อยู่ในบริเวณทำงเข้ำ-ออกของสถำนที่ที่ให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพผู้ไม่สูบบุหรี่
3) ไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มำใช้สถำนที่นัน

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ


หลักฐำนกำรปฏิบัติ

อำคำร 14 มีลักษณะ
เป็นอำคำรปิด ไม่มี
เหมืองแร่ หรือ
แหล่งกำเนิดฝุ่นละออง
ในบริเวณใกล้เคียง




เอกสำรแนบ 2
ประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร เรื่อง
นโยบำยกำรป้องกัน
และคุ้มครองผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑


ที่
5

6

7

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ
ประกำศกระทรวงสำธำรณะ ข้อ 2 ให้สถำนที่ต่อไปนี เป็นสถำนที่สำธำรณะที่ให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้

สุข(ฉบับที่19) พ.ศ.2553
ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทังหมด
เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภท (2) สถำนศึกษำ
ของสถำนที่สำธำรณะที่ให้มี (2.3) สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ เฉพำะส่วนที่เป็นอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง
กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่ ข้อ 3 ให้สถำนที่ต่อไปนี เป็นสถำนที่สำธำรณะที่ให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้
สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่ง ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ทังนี สำมำรถจัด “เขตสูบบุหรี่” เป็น
ส่วนใดหรือทังหมดของ
กำรเฉพำะได้
สถำนที่สำธำรณะดังกล่ำวเป็น (1) สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ นอกเหนือจำกพืนที่ส่วนที่เป็นอำคำรหรือสิ่ง
เขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอด
ปลูกสร้ำง
บุหรี่ ตำมประรำชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภำพผู้ไม่สูบบุหรี่
พ.ศ.2535
ประกำศกระทรวงสำธำรณะ ข้อ 1 เขตปลอดบุหรี่ต้องมีสภำพและลักษณะดังต่อไปนี

สุข พ.ศ. 2550 เรื่อง สภำพ 1. ต้องแสดงเครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ตำมที่กระทรวงสำธำรณะสุขประกำศ
และลักษณะของเขตปลอด
2. ไม่มีกำรสูบบุหรี่
บุหรี่ตำมพระรำชบัญญัติ
3. ไม่มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับกำรสูบบุหรี่
คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
2535
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
พระรำชบัญญัติป้องกันและ หมวด 2 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
บรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.
มำตรำ 25 ในกรณีที่เกิดสำธำรณภัยและภยันตรำยจำกสำธำรณภัยนันใกล้จะ

2550
ถึง ผอ.มีอำนำจสั่งให้เจ้ำพนักงำนดัดแปลง ทำลำย หรือเคลื่อนย้ำยสิ่งก่อสร้ำง
วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่กำรบำบัดปัดป้องกัน
ภยันตรำยได้

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

เอกสำรแนบ 3
ป้ำยสัญลักษณ์แสดง
เขตปลอดบุหรี่ทัง
ภำยในและภำยนอก
อำคำร 14

เอกสำรแนบ 4
ป้ำยสัญลักษณ์แสดงจุด
รวมพล อำคำร 14
กรณีเกิดเหตุสำธำรณ
ภัย

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย
มำตรำ 26 เจ้ำพนักงำนสำมำรถเข้ำไปในอำคำรหรือสถำนที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
พืนที่ที่เกิดสำธำรณภัยเพื่อทำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้เมื่อได้รับ
อนุญำตจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง อำคำรหรือสถำนที่ หำกไม่มีเจ้ำของหรือผู้
ครอบครองกระทำได้หำกอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ ผอ.
มำตรำ 27 ในกำรบรรเทำสำธำรณภัย ผอ. และเจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับมอบหมำย
จำก ผอ. มีอำนำจหน้ำที่กำเนินกำรดังนี
(1) จัดให้มีสถำนที่ชั่วครำวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อำศัยหรือรับกำรปฐมพยำบำล
และกำรรักษำทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
(2) จัดระเบียบกำรจรำจรชั่วครำวในพืนที่ที่เกิดสำธำรณภัยและพืนที่ใกล้เคียง
เพือ่ ประโยชน์ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(3) ปิดกันมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำไปในพืนที่ที่เกิดสำธำรณภัยและพืนที่
ใกล้เคียง
(4) จัดให้มีกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้ำย
(5) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ำยทรัพย์สินในพืนที่ที่เกิดสำธำรณภัย
และพืนที่ใกล้เคียง เมื่อเจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ
มำตรำ 28 เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับมอบหมำยสำมำรถสั่งอพยพผู้อยู่อำศัยในพืนที่
อันตรำยหรือกีดขวำงกำรปฏิบัติงำนได้
มำตรำ 29 เมื่อเกิดหรือใกล้เกิดสำธำรณภัยบริเวณใด ผอ. จะประกำศห้ำมเข้ำ
ไปอยู่อำศัยหรือดำเนินกิจกำรใดในพืนที่ดังกล่ำวก็ได้ โดยกำหนดระยะเวลำกำร
ห้ำมไว้ด้วย
หมวด 6 บทกำหนดโทษ
มำตรำ 50 ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือ
ทังจำทังปรับ หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 25 และ 26

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ









หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

8

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ
มำตรำ 51 ผู้ใดเข้ำไปในพืนที่ที่ปิดกันตำมมำตรำ 27 (3) โดยไม่มีอำนำจหน้ำที่

ตำมกฎหมำยหรือคำสั่งของ ผอ. ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหกพันบำท หรือทังจำทังปรับ

มำตรำ 52 ต้องระวำงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบำท หรือทัง
จำทังปรับ หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 28 และ 29
กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำน หมวด 1 บททั่วไป
ในกำรบริหำรจัดกำรและ

ข้อ 2 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบ
ดำเนินกำรด้ำนควำม
กิจกำรตำมกฎกระทรวงนี และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ใน
ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และ
สภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับ ข้อ 3 ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำงจัดทำป้ำยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ

กำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และปิดประกำศให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน
อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ 4 ในสถำนประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงตังแต่สิบคนขึนไป นอกจำกต้องปฏิบัติ

ตำมข้อ 3 แล้วให้นำยจ้ำงจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย
กำรตรวจตรำ กำรอบรม กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนี
ไฟ และกำรบรรเทำทุกข์
ให้นำยจ้ำงจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถำนประกอบกิจกำรพร้อม
ที่จะให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
หมวด 2 ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับอำคำรและทำงหนีไฟ
ข้อ 8 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเส้นทำงหนีไฟทุกชันของอำคำรอย่ำงน้อยชันละสอง

เส้นทำงซึ่งสำมำรถอพยพลูกจ้ำงที่ทำงำนในเวลำเดียวกันทังหมดสู่จุดที่ปลอดภัย
ได้โดยปลอดภัยภำยในเวลำไม่เกินห้ำนำที
เส้นทำงหนีไฟจำกจุดที่ลูกจ้ำงทำงำนไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปรำศจำกสิ่งกีดขวำง

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

เอกสำรแนบ ๕
แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร
ประจำปีงบประมำณ
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เอกสำรแนบ ๖
ภำพถ่ำยกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยทีเกี่ยวกับ
ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย
1. ป้ำยข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรดับเพลิง
และกำรอพยพหนีไฟ
2. เส้นทำงหนีไฟ
3. ระบบสัญญำณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย
ประตูที่ใช้ในเส้นทำงหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกัน
และเป็นชนิดที่บำนประตูเปิดออกไปตำมทิศทำงของกำรหนีไฟกับต้องติด
อุปกรณ์ที่บังคับให้บำนประตูปิดได้เอง ห้ำมใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตู
หมุน และห้ำมปิดตำย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ำมโซ่ หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ใน
ขณะที่มีลูกจ้ำงทำงำน
ข้อ 9 สถำนประกอบกิจกำรที่มีอำคำรตังแต่สองชันขึนไป หรือมีพืนที่ประกอบ
กิจกำรตังแต่สำมร้อยตำรำงเมตรขึนไป ให้นำยจ้ำงจัดให้มีระบบสัญญำณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ในสถำนประกอบกิจกำรทุกชันโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี
(1) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทังที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่
ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงำน
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสำมำรถส่งเสียงหรือสัญญำณให้
ทุกคนภำยในอำคำรได้ยินหรือทรำบอย่ำงทั่วถึงเพื่อกำรหนีไฟ
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน เข้ำถึงได้ง่ำย หรืออยู่
ในเส้นทำงหนีไฟโดยติดตังห่ำงจำกจุดที่ลูกจ้ำงทำงำนไม่เกินสำมสิบเมตร
(3) เสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในกำรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญำณที่
แตกต่ำงไปจำกเสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในสถำนประกอบกิจกำร
(4) กิจกำรโรงพยำบำลหรือสถำนที่ห้ำมใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มี
อุปกรณ์หรือมำตรกำรอื่นใด เช่น สัญญำณไฟ หรือรหัส ที่สำมำรถแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ
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4. ป้ำยบอกทำงหนีไฟ
5. เครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ำยได้
6. รำยงำนกำร
ตรวจสอบเครื่อง
ดับเพลิง
เอกสำรแนบ ๗
โครงกำรฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟออกจำกอำคำร
ไปตำมเส้นทำงหนีไฟ
และฝึกซ้อมดับเพลิง

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย
(5) กำรติดตังระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ
สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือมำตรฐำน
อื่นที่อธิบดีกำหนด
ข้อ 10 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอสำหรับเส้นทำงหนีไฟในกำร
อพยพลูกจ้ำงออกจำกอำคำรเพื่อกำรหนีไฟ รวมทังจัดให้มีแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำสำร
องที่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเพื่อกำรหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขันต้น
หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้ำดับ
ข้อ 11 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีป้ำยบอกทำงหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี
(1) ขนำดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่ำสิบห้ำเซนติเมตร และเห็นได้อย่ำง
ชัดเจน
(2) ป้ำยบอกทำงหนีไฟต้องมีแสงสว่ำงในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่ำง
ชัดเจนตลอดเวลำ
ทังนี ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่ำงที่กลมกลืนไปกับกำรตกแต่งหรือป้ำยอื่น ๆ ที่ติดไว้
ใกล้เคียง หรือโดยประกำรใดที่ทำให้เห็นป้ำยไม่ชัดเจน
หมวด 3 กำรดับเพลิง
ข้อ 13 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ โดยต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ตำมประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกำหนด หรือตำม
มำตรฐำนที่อธิบดีกำหนด
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมำยหรือ
สัญลักษณ์แสดงว่ำเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมำยหรือ

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
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ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย
สัญลักษณ์นันต้องมีขนำดที่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตร
ห้ำสิบเซนติเมตร
(3) ห้ำมใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่อำจเกิดไอระเหยของสำรพิษ เช่น
คำร์บอนเตตรำคลอไรด์
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ตำมจำนวน ควำมสำมำรถของ
เครื่องดับเพลิงและกำรติดตังดังต่อไปนี
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จำนวน
ควำมสำมำรถของเครื่องดับเพลิง และกำรติดตัง ให้คำนวณตำมพืนที่ของ
สถำนที่ซึ่งมีสภำพเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงที่ 2 ท้ำย
กฎกระทรวง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ควำมสำมำรถของ
เครื่องดับเพลิงที่ติดตังต้องมีระยะเข้ำถึงตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงที่ 3 ท้ำย
กฎกระทรวง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี กำรติดตังให้พิจำรณำ
จำกวัตถุซึ่งเป็นเชือเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่ำจะทำให้เกิดเพลิงประเภท เอ
หรือ บี และติดตังเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนัน
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในกำรติดตังให้มีระยะ
เข้ำถึงไม่เกินยี่สิบสำมเมตร
(ข) ให้ติดตังหรือจัดวำงเครื่องดับเพลิงในสภำพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
สำมำรถนำมำใช้ได้ง่ำยและรวดเร็ว
(ค) ให้จัดทำรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภำษำไทยที่เห็นได้อย่ำง
ชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตัง
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ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ
(5) จัดให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้

ดี โดยกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำหกเดือนต่อหนึ่งครัง
หมวด 8 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัยและกำรรำยงำน
ข้อ 27 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้ำงในแต่

ละหน่วยงำนของสถำนประกอบกิจกำรรับกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขันต้น โดย
ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็นผู้ดำเนินกำร
ฝึกอบรม
ข้อ 28 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย

ดังต่อไปนี
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยรับกำรฝึกอบรม

เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย กำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรดับเพลิง กำร
ปฐมพยำบำล และกำรช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

ข้อ 29 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจำกอำคำรไปตำม
เส้นทำงหนีไฟตำมที่กำหนดไว้ในหมวด 2
ข้อ 30 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

พร้อมกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง ทังนี ให้ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงทุกรำยที่ทำงำนอยู่
ภำยในอำคำรเดียวกันและในวันและเวลำเดียวกันทำกำรฝึกซ้อมพร้อมกัน และ
ก่อนกำรฝึกซ้อมไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน ให้นำยจ้ำงส่งแผนกำรฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทังรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมำยเพื่อให้ควำมเห็นชอบ

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

9

ชื่อกฎหมำย

กฎกระทรวง กำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำร
จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน
แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ.
2559

10 ประกำศกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน เรื่อง
มำตรฐำนควำมเข้มข้นของ
แสงสว่ำง

สำระสำคัญกฎหมำย
ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตำมวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตจำกกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนเป็นผู้ดำเนินกำรฝึกซ้อม
ให้นำยจ้ำงจัดทำรำยงำนผลกำรฝึกซ้อมดังกล่ำวตำมแบบที่อธิบดีกำหนด และ
ยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสินกำร
ฝึกซ้อม
หมวด 2 แสงสว่ำง
ข้อ 4 นำยจ้ำงต้องจัดให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมเข้มของแสงสว่ำงไม่ต่ำ
กว่ำมำตรฐำนที่อธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ 5 นำยจ้ำงต้องใช้หรือจัดให้มีฉำก แผ่นฟิล์มกรองแสง หรือมำตรกำรอื่นที่
เหมำะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจำกแหล่งกำเนิด
แสงหรือดวงอำทิตย์ที่มีแสงจ้ำส่องเข้ำนัยน์ตำลูกจ้ำงโดยตรงในขณะทำงำน

ข้อ 3 ในประกำศนี
“ควำมเข้มของแสงสว่ำง” หมำยควำมว่ำ ปริมำณแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วย
ตำรำงเมตร ซึ่งในประกำศนีใช้หน่วยควำมเข้มของแสงสว่ำงเป็นลักซ์ (lux)
ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมเข้มของแสงสว่ำงไม่ต่ำ
กว่ำมำตรฐำนที่กำหนดไว้ตำมตำรำงแนบท้ำยประกำศนี
ตำรำงแนบท้ำยประกำศ
- บริเวณพืนที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงำน ได้แก่ ห้องสำนักงำน ห้องฝึกอบรมห้อง
บรรยำยห้องสืบค้นหนังสือ /เอกสำรห้องถ่ำยเอกสำรห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
ประชุม บริเวณโต๊ะประชำสัมพันธ์หรือติดต่อลูกค้ำ พืนที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ
โดยกำหนดค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำงที่ 300 ลักซ์ และจุดที่ควำมเข้มของ
แสงสว่ำงต่ำสุดที่ 150 ลักซ์

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
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เอกสำรแนบ ๘
เอกสำรรำยงำนกำรวัด
ค่ำควำมส่องสว่ำง
ภำยในอำคำร 14
ของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏกำแพงเพชร

ที่

ชื่อกฎหมำย

สิ่งปฏิกูล
11 พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข
พ.ศ. 2535
12 พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
13 กฎกระทรวงมหำดไทย ฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.2535) ( หมวด
5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย)

สำระสำคัญกฎหมำย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ

หมวด 5 เหตุรำคำญ
มำตรำ 25(4) กำรกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ควำม
ร้อน สิ่งมีพิษ ควำมสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่ำ เถ้ำ หรือกรณีอื่นใด ให้ถือเป็น
เหตุรำคำญ
หมวด 3 กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
มำตรำ 18 กำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นใดให้เป็นอำนำจส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่นนัน
หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ข้อ 40 อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี
(1) ต้องมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 เท่ำของปริมำณมูลฝอยที่เกิดขึนในแต่ละ
วัน
(2) ผนังต้องทำด้วยวัสดุถำวรและทนไฟ
(3) พืนผิวภำยในต้องเรียบและกันนำซึม
(4) ต้องมีกำรป้องกันกลิ่นและนำฝน
(5) ต้องมีกำรระบำยนำเสียงจำกมูลฝอยเข้ำสู่ระบบบำบัดนำเสีย
(6) ต้องมีกำรระบำยอำกำศและป้องกันนำซึม

พลังงำน
14 14.1 พระรำชบัญญัติส่งเสริม หมวด 2 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร
และอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ.
มำตรำ 17 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรได้แก่กำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
2535
ดังต่อไปนี
(1) กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร
(2) กำรปรับอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทังกำรรักษำอุณหภูมิภำยในอำคำร
ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม

หลักฐำนกำรปฏิบัติ








เอกสำรแนบ ๙
โครงกำรติดตังหลอด
ประหยัดพลังงำน LED
แทนหลอดฟลูออเรส
เซนต์เพื่อให้แสงสว่ำง
ภำยในอำคำร 14

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

(3) กำรใช้ วัส ดุก่อสร้ำงอำคำรที่จะช่ว ยอนุรักษ์พลั งงำน ตลอดจนกำรแสดง
คุณภำพของวัสดุก่อสร้ำงนัน ๆ
(4) กำรใช้แสงสว่ำงในอำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(5) กำรใช้และกำรติดตังเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดกำรอนุรักษ์
พลังงำนในอำคำร
(6) กำรใช้ระบบควบคุมกำรทำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์
(7) กำรอนุรักษ์พลังงำนโดยวิธีอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
14.2 พระรำชบัญญัติส่งเสริม หมวด 3 กำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมกำรใช้วัสดุ
และอนุรักษ์พลังงำน (ฉบับที่ หรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
2) พ.ศ.2535
มำตรำ 23 เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
รวมทังให้มีกำรส่งเสริมกำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน ให้
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำร นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ มีอำนำจ
ออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี
(1) กำหนดมำตรฐำนด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์
(2) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตำมประเภท ขนำด ปริมำณกำรใช้พลังงำน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำน และประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงใด เป็น
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูง
(3) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมประเภท คุณภำพและ
มำตรฐำนอย่ำงใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
(4) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ำยเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่ำ
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน
14.3 ประกำศกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
พลังงำน เรื่องกำรกำหนดค่ำ ประหยัดพลังงำนจะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
สัมประสิทธิ์สมรรถนะขันต่ำ (1) เครื่องปรับอำกำศขนำดเล็ก
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ที่

ชื่อกฎหมำย
ค่ำประสิทธิภำพกำรให้ควำม
เย็นและค่ำพลังงำนไฟฟ้ำต่อ
ตันควำมเย็นของระบบปรับ
อำกำศที่ติดตังใช้งำนใน
อำคำร พ.ศ.2552
14.4 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 1)
พ.ศ.2552

สำระสำคัญกฎหมำย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ

(2) ระบบปรับอำกำศขนำดใหญ่
(ก) เครื่องทำนำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศ
(ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอำกำศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ
(3) เครื่องทำนำเย็นแบบดูดกลืน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่
มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดรำยละเอียดแนบ
ท้ำย ได้แก่
(1) ตู้เย็น
(2) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ
(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
(4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5
(5) บัลลำสต์เหล็กนิรภัย
(6) บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5
(7) พัดลมไฟฟ้ำ
(8) หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ
(9) โคมไฟฟ้ำ
(11) เตำหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
(11) อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์
(12) กระจก
(13) ฉนวนใยแก้ว
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
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14.5 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
14.6 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553
14.7 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2553

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่
มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดรำยละเอียดแนบ
ท้ำย ได้แก่ โคมไฟชนิดส่องลง (Down Light)
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คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่
มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดรำยละเอียดแนบ
ท้ำย ได้แก่ เครื่องทำนำเย็นสำหรับปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง เครื่องทำ
นำอุ่นไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพสูง กระติกนำร้อนไฟฟ้ำประสิทธิภำพสูงมอเตอร์
เหนี่ยวนำสำมเฟสที่มีประสิทธิภำพสูง



ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำนตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลฉลำกตู้เย็น เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกเครื่องปรับอำกำศ เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกพัดลม เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5



หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย
14.8 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2553

14.9 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2553
14.10 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร

สำระสำคัญกฎหมำย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่

มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดรำยละเอียดแนบ
ท้ำย ได้แก่
หม้อไอนำ
เครื่องทำนำร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อำกำศเป็นแหล่งพลังงำน
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลม
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดผอมเบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – บัลลำสต์ทรอนิกส์เบอร์ 5
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยั ด

พลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ



หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรสเซนซ์
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – บัลลำสต์นิรภัย
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
เตำหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์
14.11 ประกำศอธิบดีกรม ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยั ด
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ พลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร โคมไฟชนิดตะแกรง
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 8) เครื่องทำนำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
พ.ศ. 2553
14.12 ประกำศอธิบดีกรม ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ พลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดผอมเบอร์ 5
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร เครื่องทำนำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 9) อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์
พ.ศ. 2553
14.13 ประกำศอธิบดีกรม ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ พลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ

และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2553







หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – โคมไฟฟ้ำ
รำยชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก
รำยชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องทำนำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
14.14 ประกำศอธิบดีกรม หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่ อ กำร
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ ประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำก
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด กรมสรรพำกร
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร 1. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
กำรประหยัดพลังงำนตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
เครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 2) 2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
พ.ศ. 2555
3. ข้อมูล ของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส ำหรับหลอดคอมแพคฟลู ออเรสเซนต์
(CFL)
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์
โลก" ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์
โลก" ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์ ฉนวนใยแก้ว
กระจก เครื่องทำนำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ

อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่
10)พ.ศ. 2553



หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย
14.15 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555

สำระสำคัญกฎหมำย

หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำก
กรมสรรพำกร
1. เครื่องทำนำอุ่นไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพสูง
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับพัดลมไฟฟ้ำ
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
(CFL)
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5)
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับ Standby Power 1 Watt
8.1 เครื่องรับโทรทัศน์
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับกระติกนำร้อนไฟฟ้ำ
10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำนำอุ่นไฟฟ้ำ
11. เครื่องทำนำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
14.16 ประกำศอธิบดีกรม หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ ประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำก
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด กรมสรรพำกร
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร 1. พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
เครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
พลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ




หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับพัดลมไฟฟ้ำ
3.1 พัดลมไฟฟ้ำชนิดตังโต๊ะ ติดผนัง และตังพืน
3.2 พัดลมไฟฟ้ำชนิดส่ำยรอบตัว
3.3 พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
(CFL)
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับ Standby Power 1 Watt
7.1 เครื่องรับโทรทัศน์
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับกระติกนำร้อนไฟฟ้ำ
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำนำอุ่นไฟฟ้ำ
10. เครื่องทำนำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
14.17 ประกำศอธิบดีกรม หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ ประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำก
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด กรมสรรพำกร
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร 1. ตอมพิวเตอร์ (เฉพำะประเภท คอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ, โน๊ตบุ๊คคอมพิว
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เตอร์)
เครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
2. เครื่องพิมพ์
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 5) ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พ.ศ. 2555
พลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
1. ข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำนำอุ่นไฟฟ้ำ.
2. ข้อมูลฉลำกตู้เย็นเบอร์ 5

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ

ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555



หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

3. ข้อมูลเครื่องปรับอำกำศเบอร์ 5
4.ข้อมูลพัดลมไฟฟ้ำเบอร์ 5
4.1 พัดลมไฟฟ้ำชนิดตังโต๊ะ ติดผนัง และตังพืน
4.2 พัดลมไฟฟ้ำชนิดส่ำยรอบตัว
4.3 พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ
5. ข้อมูลหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) เบอร์ 5
6. ข้อมูลหลอดผอมเบอร์ 5
7. ข้อมูลฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพ “Standby Power 1 Watt รักษ์โลก”
7.1 ประเภทเครื่องรับโทรทัศน์
8. ข้อมูลฉลำกแสดงประสิทธิภำพกระติกนำร้อนไฟฟ้ำ
9. ข้อมูลหลอกแอลอีดี
10. ข้อมูลหม้อไอนำ
11. เครื่องทำนำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
12. รำยละเอียดผลกำรประเมินและวิเครำะห์ผลกำรประหยัดพลังงำนของ
ผลิตภัณฑ์
12.1 เตำหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวรุ่นใหม่ที่ได้รับฉลำก
ประสิทธิภำพสูง
12.2 อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์รุ่นใหม่ที่ได้รับฉลำกประสิทธิภำพสูง
12.3 กระจกใหม่ที่ได้รับฉลำกประสิทธิภำพสูง
14.18 ประกำศอธิบดีกรม หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ ประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำก
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง กำหนด กรมสรรพำกร
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร 1. แอลอีดี
เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
2. เตำรีดไฟฟ้ำ
เครื่องจักรที่มีผลต่อกำร

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ



หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2555

สำระสำคัญกฎหมำย
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับพัดลมไฟฟ้ำ
3.1 พัดลมไฟฟ้ำชนิดตังโต๊ะ ติดผนัง และตังพืน
3.2 พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5)
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับ Standby Power 1 Watt
6.1 เครื่องรับโทรทัศน์
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับกระติกนำร้อนไฟฟ้ำ
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำนำอุ่นไฟฟ้ำ
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเตำรีดไฟฟ้ำ
10. เครื่องทำนำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
11. หลอดแอลอีดี

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

