
ค ำสั่งคณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร 
ที่  ๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง  หำ้มขำยสินคำ้หรืออปุกรณ์ทีม่ีรังส ี UVC  เป็นกำรชั่วครำว 
 
 

ด้วยปัจจุบันจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (Covid-19)  ในประเทศไทย   
ได้มีผู้ประกอบกำรบำงรำยได้น ำเข้ำ  ผลิต  หรือจ ำหน่ำย  สินค้ำที่มีลักษณะเป็นโคมไฟฆ่ำเชื้อโรคแบบพกพำ  
กระเป๋ำฆ่ำเชื้อโรคอเนกประสงค์  เครื่องดูดก ำจัดไรฝุ่นด้วยรังสียูวี  หรืออุปกรณ์ฆ่ำเชื้อแบบพกพำ  
ในรูปแบบต่ำง ๆ  มำจ ำหน่ำยให้กับผู้บริโภคเพ่ือใช้ภำยในบ้ำนเรือนและอำคำรทั่วไป  โดยอ้ำงว่ำ 
มีสรรพคุณฆ่ำเชื้อโรค  แบคทีเรีย  ไรฝุ่น  ป้องกันไวรัส  Covid-19  และสำมำรถลดโอกำสกำรติดเชื้อได้  
99  เปอร์เซ็นต์  และต่อมำจำกข้อมูลที่สถำบันโรคผิวหนัง  กรมกำรแพทย์  กระทรวงสำธำรณสุข   
และรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  ได้เผยแพร่ข้อมูลของโทษของกำรใช้รังสี  UVC  ว่ำหำกมี
กำรใช้รังสี  UVC  ในระบบเปิด  หรือผู้บริโภคได้สัมผัส/กระทบรังสี  UVC  โดยตรง  อำจเป็นสำเหตุของ
กำรเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง  และเป็นอันตรำยต่อดวงตำท ำให้เกิดต้อกระจก  ตำอักเสบ  หรือจอประสำทตำเสื่อม 
ก่อนวัยอันควร   

คณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร  ในกำรประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่  ๒๓  กันยำยน  ๒๕๖๓  พิจำรณำแล้ว  เห็นว่ำกำรใช้อุปกรณ์ที่มีรังสี  UVC  ในระบบเปิดหรือ
กำรใช้สินค้ำหรืออุปกรณ์ที่ผู้บริโภคอำจสัมผัส/กระทบรังสี  UVC  ได้โดยตรง  อำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่
ผู้บริโภค  จึงมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องป้องกันผู้บริโภคให้ได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้สินค้ำชนิดนี้   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๙/๘  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
คณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำรจึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในค ำสั่งนี้ 
“อุปกรณ์ที่มีรังสี  UVC”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่มีกำรปล่อยรังสี  UVC  

ส ำหรับฆ่ำเชื้อโรค  ไรฝุ่น  และแบคทีเรียต่ำง  ๆ  และให้หมำยควำมรวมถึงวัตถุอื่นที่มีลักษณะ 
ท ำนองเดียวกัน   

“ขำย”  หมำยควำมรวมถึง  ให้เช่ำ  ให้เช่ำซื้อ  หรือจัดหำให้ไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ  โดยเรียก
ค่ำตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น  ตลอดจนกำรเสนอหรือชักชวนเพ่ือกำรดังกล่ำวด้วย 

ข้อ ๒ ห้ำมขำยสินค้ำหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี  UVC  เป็นกำรชั่วครำว  จนกว่ำคณะกรรมกำร 
ว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำรจะมีค ำสั่งยกเลิก   

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะขำยหรือผลิต  สั่งหรือน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพ่ือขำย  
ซึ่งสินค้ำอุปกรณ์ที่มีรังสี  UVC  ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  เพ่ือด ำเนินกำรทดสอบ
หรือพิสูจน์สินค้ำดังกล่ำวว่ำสินค้ำนั้นไม่เป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค  ทั้งนี้  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ค ำสั่งนี้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 6  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕63 

วีรพงศ ์ ไชยเพ่ิม 
ประธำนกรรมกำรวำ่ดว้ยควำมปลอดภัยของสนิค้ำและบริกำร 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๔



ค ำเตือน 
 

มาตรา  ๒๙/๘  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการใดอาจเป็นสินค้าหรือบริการ 
ที่เป็นอันตราย  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบ 
หรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการนั้นได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่อ 
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย  ทั้งนี้  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด   

เมื่อมี เหตุอันควรเชื่อได้ว่าสินค้าหรือบริการ ใดเป็นสินค้าหรือบริการที่ เป็นอันตราย   
ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า 
หรือบริการ  และอาจสั่งห้ามขายสินค้าหรืองดให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบ 
หรือผลการพิสูจน์สินค้าหรือบริการนั้นก็ได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ 
ต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด 

มาตรา  ๕๖/๔  ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ตามมาตรา  ๒๙/๘  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

มาตรา  ๕๖/๖  ผู้ใดกระท าผิดตามมาตรา  ๕๖/๒  มาตรา  ๕๖/๓  มาตรา  ๕๖/๔  หรือ  มาตรา  ๕๖/๕ 
ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย  สุขภาพ  อนามัย  หรือจิตใจของผู้อื่น  ผู้นั้นต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสี่ปี  หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก 
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 



ค ำสั่งคณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร 
ที่  ๖/๒๕๖๓ 

เรื่อง  งดให้บริกำรฆ่ำเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรงัสี  UVC  เปน็กำรชัว่ครำว 
 
 

ด้วยปัจจุบันจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (Covid-19)  ในประเทศไทย   
ได้มีผู้ประกอบกำรบำงรำยได้ให้บริกำรฆ่ำเชื้อโรคด้วยรังสี  UVC  โดยอ้ำงว่ำมีสรรพคุณฆ่ำเชื้อโรค  
แบคทีเรีย  ไรฝุ่น  ป้องกันไวรัส  Covid-19  และสำมำรถลดโอกำสกำรติดเชื้อได้  99  เปอร์เซ็นต์  และ
ต่อมำจำกข้อมูลที่สถำบันโรคผิวหนัง  กรมกำรแพทย์  กระทรวงสำธำรณสุข  และรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์
แห่งประเทศไทย  ได้เผยแพร่ข้อมูลของโทษของกำรใช้รังสี  UVC  ว่ำหำกมีกำรใช้รังสี  UVC  ในระบบเปิด   
หรือผู้บริโภคได้สัมผัส/กระทบรังสี  UVC  โดยตรง  อำจเป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง  และ
อำจเป็นอันตรำยต่อดวงตำท ำให้เกิดต้อกระจก  ตำอักเสบ  หรือจอประสำทตำเสื่อมก่อนวัยอันควร   

คณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร  ในกำรประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่  ๒๓  กันยำยน  ๒๕๖๓  พิจำรณำแล้ว  เห็นว่ำกำรให้บริกำรดังกล่ำว  ผู้บริโภคอำจสัมผัส/
กระทบรังสี  UVC  โดยตรง  และอำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่ผู้บริโภค  จึงมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ป้องกันผู้บริโภคให้ได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรให้บริกำร   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๙/๘  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
คณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำรจึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในค ำสั่งนี้ 
“อุปกรณ์ที่มีรังสี  UVC”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่มีกำรปล่อยรังสี  UVC  

ส ำหรับฆ่ำเชื้อโรค  ไรฝุ่น  และแบคทีเรียต่ำง ๆ  และให้หมำยควำมรวมถึงวัตถุอื่นที่มีลักษณะท ำนอง
เดียวกัน   

“บริกำร”  หมำยควำมว่ำ  กำรรับจัดท ำกำรงำน  กำรให้สิทธิใด  ๆ  หรือกำรให้ใช้    
หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจกำรใด ๆ  โดยเรียกค่ำตอบแทนเป็นเงิน  หรือผลประโยชน์อื่น   
แต่ไม่รวมถึงกำรจ้ำงแรงงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 

ข้อ ๒ งดให้บริกำรฆ่ำเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี  UVC  เป็นกำรชั่วครำว  จนกว่ำ
คณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำรจะมีค ำสั่งยกเลิก  เว้นแต่กำรน ำรังสี  UVC   
มำใช้ในกำรฆ่ำเชื้อเครื่องมือแพทย์หรือใช้ในสถำนพยำบำลหรือบริกำรที่มีกำรควบคุมมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
สัมผัสรังสี  UVC  โดยตรง  ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชำญ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะให้บริกำร  ซึ่งสินค้ำอุปกรณ์ที่มีรังสี   UVC   
ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  เพ่ือด ำเนินกำรทดสอบหรือพิสูจน์สินค้ำดังกล่ำว  
ว่ำสินค้ำนั้นไม่เป็นอันตรำยแกผู่้บรโิภค  ทั้งนี้  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ค ำสั่งนี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 6  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕63 

วีรพงศ ์ ไชยเพ่ิม 
ประธำนกรรมกำรวำ่ดว้ยควำมปลอดภัยของสนิค้ำและบริกำร 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๔



ค ำเตือน 
 

มาตรา  ๒๙/๘  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการใดอาจเป็นสินค้าหรือบริการ 
ที่เป็นอันตราย  คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบ 
หรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการนั้นได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่อ 
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย  ทั้งนี้  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด   

เมื่อมี เหตุอันควรเชื่อได้ว่าสินค้าหรือบริการ ใดเป็นสินค้าหรือบริการที่ เป็นอันตราย   
ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า 
หรือบริการ  และอาจสั่งห้ามขายสินค้าหรืองดให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบ 
หรือผลการพิสูจน์สินค้าหรือบริการนั้นก็ได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ 
ต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด 

มาตรา  ๕๖/๔  ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย
ตามมาตรา  ๒๙/๘  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๙/๙  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ   

มาตรา  ๕๖/๖  ผู้ใดกระท าผิดตามมาตรา  ๕๖/๒  มาตรา  ๕๖/๓  มาตรา  ๕๖/๔  หรือ  มาตรา  ๕๖/๕ 
ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย  สุขภาพ  อนามัย  หรือจิตใจของผู้อื่น  ผู้นั้นต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสี่ปี  หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 


