
 

 

ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
วันที่ทบทวนรายการกฎหมาย ................................................... 

วันที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ...................................................... 
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1 น  าเสีย 
1.1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริม

และรักษา 
คุณภาพสิ่ ง แวดล้ อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 

หมวดที่ 4 การควบคุมมลพิษ 
ส่วนที่ 5 มลพิษทางน ้า 
มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมีหน้าที่ต้อง 
ก่อสร้าง ติดตั ง หรือจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียหรือระบบก้าจัด 
ของเสียตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมมลพิษก˚าหนด 

   ประเภทการบ้าบัดน ้าเสียของส้านักงาน 
......................................... 

1.2 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเรื่องก้าหนด 
มาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าทิ งจากอาคาร
บางประเภทและบาง 

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ น ไม่ว่าจะมี 
ลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั งอยู่ 
ภายในพื นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน ้า
ท่อเดียวหรือมีหลายท่อ ที่เชื่อมต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็
ตาม “น ้าทิ ง” หมายความว่า น ้าเสียที่ผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย
แล้ว จนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งตามที่

   กรณีส้านักงานอยู่ในข่ายที่ต้องตรวจวัด 
การระบายน ้าทิ ง  
หน่วยงานตรวจวัด......................... 
วันที่ตรวจวัด..................................... 
ผลการตรวจวัด อาคารประเภท......... 
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ขนาด 2548 ก้าหนด ไว้ในประกาศนี  
เอกสารแนบ 1 ประเภทของอาคารอ้างอิงไว้ที่ ท้ายทะเบียน 
กฎหมายฉบับนี ** 
เอกสารแนบ 2 มาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจาก 
อาคารตามประเภทอาคารอ้างอิงไว้ที่ท้ายทะเบียนกฎหมาย 
ฉบับนี ** 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีคุณภาพ มาตรฐาน 
กฎหมาย 

ผลการ 
ตรวจ 

กรด-ด่าง (pH)   
บีโอดี   
สารแขวนลอย   
ตะกอนหนัก   
สารละลาย 
ทั งหมด 

  

ซัลไฟด์   
ซัลไฟด์   
ทีเคเอ็น   
น ้ า มั น แ ล ะ
ไขมัน 
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1.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 
44 (พ.ศ. 2538) ออก 
ต า ม ค ว า ม ใ น 
พระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 

ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี  ต้องจัดให้มีระบบ 
บ้าบัดน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการปรับปรุงน ้าเสีย 
จากอาคารให้เป็นน ้าทิ งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก่อนที่จะ 
ระบายลงสู่แหล่งรองรับน ้าทิ ง 
1. อาคารประเภท ก. 
2. อาคารประเภท ข. 
3. อาคารประเภท ค. 
4. อาคารประเภท ง. 
ข้อ 8 การก้าจัดน ้าทิ งจากอาคารจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน ้า 
ทิ ง หรือระบายลงสู่ พื นดิน โดยผ่านบ่อหรือโดยวิธี อ่ืนที่  
เหมาะสมกับสภาพของอาคารนั นได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความ 
เดือดร้อนร้าคาญแก่ผู้ อ่ืนหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
**ประเภทของอาคาร อ้างอิงไว้ที่ เอกสารแนบ 1 ท้าย 
ทะเบียนกฎหมายฉบับนี ** 

   ประเภทการบ้าบัดน ้าเสียของส้านักงาน 
  ......................................... 
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2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.1 กฎกระทรวงก้าหนด 
มาตรฐานในการบริหาร 
จัดการและด้าเนินการ 
ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการ 
ง า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร 
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ร ะ งั บ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555 

หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยใน 
สถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี  และต้องดูแลระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดท้าป้าย 
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิด 
ประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั งแต่สิบคนขึ นไป 
นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผน 
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การ 
อบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนี 
ไฟ และการบรรเทาทุกข์ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงาน 
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 
ข้อ 8 ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั นของอาคารอย่าง 
น้อยชั นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างที่ท้างานใน เวลา

   1. ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟล่าสุดวันที่ 
....................................... 
2. แผนระงับเหตุฉุกเฉินล่าสุดวันที่ 
...................................................... 
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เดียวกันทั งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายใน เวลาไม่
เกินห้านาที 
- เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างท้างานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้อง 
ปราศจากสิ่งกีดขวาง 
- ประตูท่ีใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท้าด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณี 
ประตูหรือขอบกั น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตาม 
ทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ท่ีบังคับให้บานประตู 
ปิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และ 
ห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือท้าให้เปิดออก 
ไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างท้างาน 
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั งแต่ 2 ชั นขึ นไป หรือ 
มีพื นที่ประกอบกิจการตั งแต่ 300 ตารางเมตรขึ นไป ให้ 
นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถาน 
ประกอบกิจการทุกชั นโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี  
(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้อง 
ประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ 
และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพ่ือให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ 



 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  
หลักฐานการปฏิบัต ิส อ ด 

คล้อง 
ไม่ 

ส อ ด 
คล้อง 

เ พ่ื อ 
ทราบ 

เพลิงไหม้ท้างาน 
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียง
หรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่าง ทั่วถึง
เพ่ือการหนีไฟ  
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยติดตั งห่างจากจุดที่ 
ลูกจ้างท้างานไมเ่กิน 30 เมตร 
(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียง 
หรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณท่ีใช้ในสถาน 
ประกอบกิจการ 
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ 
ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอ่ืนใด เช่น สัญญาณไฟ 
หรอืรหัส ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การติดตั งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ 
บรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นท่ีอธิบดีก้าหนด 
ข้อ 10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส้าหรับ 
เส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพ่ือการหนี 



 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  
หลักฐานการปฏิบัต ิส อ ด 

คล้อง 
ไม่ 

ส อ ด 
คล้อง 

เ พ่ื อ 
ทราบ 

ไฟ รวมทั งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้า 
เพ่ือการหนีไฟและส้าหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั นต้นหรือ
อุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ 
ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ 
ดังต่อไปนี  
(1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร 
และเห็นได้อย่างชัดเจน 
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่อง 
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 
ทั งนี  ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือ 
ป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ท้าให้เห็นป้าย 
ไม่ชัดเจน 
หมวด 3 การดับเพลิง 
ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี  
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของ 
เพลิ ง  ซึ่ ง เป็นไปตามมาตรฐานที่ สานักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก้าหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดี 
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ก้าหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มี 
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิง 
ประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั นต้องมีขนาดที่
มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบ 
เซนติเมตร 
(3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ท่ีอาจเกิดไอ 
ระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจ้านวน 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการติดตั งดังต่อไปนี  
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท 
เอ จ้านวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั ง 
ให้ ค้านวณตามพื นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย ตามที่ก้าหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั งต้องมีระยะเข้าถึง 
ตามที่ก้าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง เครื่อง
ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การ 
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ติดตั งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื อเพลิงที่อยู่ในบริเวณ 
ใกล้เคียงว่าจะท้าให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั ง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั น 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี 
ใน การติดตั งให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสามเมตร 
(ข) ให้ติดตั งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง 
มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
(ค) ให้จัดท้ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่ 
เห็นได้อย่างชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณท่ีติดตั ง 
(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ 
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ 
หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
และการรายงาน 
ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของ 
จ้านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับ 
การฝึกอบรมการดับเพลิงขั นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด้า เนินการ 
ฝึกอบรม 
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ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการด้าเนินการเกี่ยวกับความ 
ปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี  
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐม
พยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจาก 
อาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามท่ีก้าหนดไว้ในหมวด 2 
ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและ 
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง ทั งนี  ให้ 
ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท้างานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน 
และในวันและเวลาเดียวกันท้าการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อน 
การฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการ 
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั งรายละเอียด 
เกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ 
ความเห็นชอบ ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด้า เนินการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง 
จะต้องให้ผู้ที่ได้รับ ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
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แรงงานเป็น ผู้ด้าเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้างจัดท้ารายงานผล
การฝึกซ้อม ดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีก้าหนด และยื่นต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่ง อธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
เสร็จสิ นการฝึกซ้อม 

2.3 ประกาศกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง ก้าหนดแบบและ 
วิธีการรายงานผลการ 
ฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2559 

ข้อ 4 การรายผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงทะเบียนของ 
ขอรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านทาง(http://eservice.labour.go.th) 

    

2.4 กฎกระทรวงก้าหนด 
มาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และด้าเนินการ
ด้ านความปลอดภั ย   
อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อม ในการ

หมวด 2 แสงสว่าง 
ข้อ 4 แสงสว่างต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
ข้อ 5 แสงสะท้อนเข้านัยน์ตาจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน 
อันตรายส่วนบุคคล 
หมวด 3 เสียง 
ข้อ 7 เสียงดังสูงสุดไม่เกิน 140 เดซิเบล 

   ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง 
วันที่................................................  
ผู้ตรวจวัด........................................ 
ผลการตรวจสอบเสียง (ถ้ามี)  
วันที่................................................  

 ผู้ตรวจวัด........................................ 
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ท้างานเกี่ยวกับ ความ
ร้อน แสงสว่ าง  และ
เสียง พ.ศ. 2559 

ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาท้างานในแต่ละวันไม่เกิน 
มาตรฐานอธิบดีประกาศก้าหนด 
ข้อ 9 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่อุปกรณ์ 
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ข้อ  10 หากระดับ เสี ยง เกิน ในข้อ  7 และ 8 จั ด ให้มี  
เครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลติด 
ให้เห็นได้ชัดเจน 
ข้อ 11 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดท้างาน 8 ชั่วโมงตั งแต่ 85 
เดซิเบลเอขึ นไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน  
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ข้อ 4 งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียง 
หรือที่ครอบหูลดเสียง 
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน และ 
การรายงานผล 
ข้ อ  14 จั ด ให้ มี ก า รตรวจวั ดคว าม เสี ย งภาย ในสถาน 
ประกอบการ 
ข้อ 15 จัดท้ารายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์ พร้อมส่ง 
รายงานต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ นการตรวจวัด 
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2.5 ประกาศกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานระดับ 
เสียงที่ยอมให้ลูกจ้าง 
ได้รับเฉลี่ยตลอด 
ระยะเวลาการท้างานใน 
แต่ละวัน 2561 

ข้อ 3 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด 
ระยะเวลาการท้างาน ในแต่ละวัน (Time Weighted 
Average-TWA) มิให้เกิน 85 เดซิเบลเอ 

   ผลการตรวจสอบความเสียง(ถ้ามี) 
วันที่................................................  
ผู้ตรวจวัด........................................ 

2.6 ประกาศกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานความ
เข้มของแสงสว่าง 
2561 

ข้อ 4 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของ 
แสงสว่างไม่ต่้ากว่ามาตรฐาน ดังนี  
1. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื นที่ทั่วไป 
และบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ อ้างอิง
มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื นที่ทั่วไป 
และบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ไปยังเอกสาร 
แนบ 3 ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี  
2. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ท างาน 
โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับท่ีในการ 
ท างาน 
2.1 งานประจ้าในส้านักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งาน 

   ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง 
วันที่................................................  
ผู้ตรวจวัด........................................ 
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บันทึกข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม 
ค่าความเข้มแสง 400-500 ลักซ ์

2.7 ประกาศกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ต ร ว จ วั ด  แ ล ะ ก า ร 
วิ เคราะห์สภาวะการ 
ท้างานเกี่ยวกับระดับ 
ความร้อน แสงสว่าง 
ห รื อ เ สี ย ง  ร ว ม ทั ง 
ระยะเวลาและประเภท 
กิจการที่ต้องด้าเนินการ 
2561 

หมวด 3 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและประเภท 
กิจการที่ต้องด้าเนินการ 
ข้อ 7 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างใน 
สถานประกอบกิจการ ทุกประเภทกิจการโดยให้ตรวจวัด
บริเวณพื นที่ทั่วไปและ บริเวณการผลิตภายในสถานประกอบ
กิจการและบริเวณที่ ลูกจ้างต้องท้างานโดยใช้สายตามอง
เฉพาะจุดหรือต้องใช้ สายตาอยู่กับที่ในการท้างานในสภาพการ
ท้างานปกติและใน ช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อย
ที่สุด 
ข้อ 8 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ต้องใช้เครื่องวัดแสง 
ที่ ได้มาตรฐาน CIE 1931 ของคณะกรรมาธิการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยความส่องสว่าง (International Commission 
on Illumination) หรือ ISO/CIE 10527 หรือเทียบเท่า เช่น 
JIS และก่อนเริ่มการ ตรวจวัดต้องปรับให้เครื่องวัดแสงอ่าน
ค่าท่ีศูนย์ (Photometer Zeroing) 
ข้อ 9 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื นที่ทั่วไป 

   1. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
สภาวะการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 
2. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
สภาวะการท้างานเกี่ยวกับแสงสว่าง(แบบรสส. 
2) 
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และบริเวณการผลิตภายใน สถานประกอบกิจการให้ตรวจวัด
ในแนวระนาบสูงจากพื น 75 เซนติเมตร ให้หาค่าเฉลี่ยความ
เข้มของแสงสว่าง โดยวัดค่า ความเข้มของแสงสว่างทุกๆ 2 x 2 
ตารางเมตรแต่หากมีการ ติดหลอดไฟที่มีลักษณะที่แน่นอนซ ้าๆ 
กันสามารถวัดแสงในจุด ที่เป็นตัวแทนของพื นที่ที่มีแสง ตก
กระทบในลักษณะเดียวกันได้ ส้าหรับการตรวจวัดความเข้ม 
ของแสงสว่างบริเวณพื นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรในภาวะฉุกเฉิน 
ให้ตรวจวัดตามเส้นทางสัญจรในภาวะฉุกเฉินในแนวระนาบที่ 
พื นผิวทางเดิน แล้วน้ามาค้านวณค่าเฉลี่ยตามวิธีการวัดแสง 
และการค้านวณค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน  
ข้อ 10 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณท่ีลูกจ้าง 
ต้องท้างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับ
ที่ในการท้างาน ให้ตรวจวัดในจุดที่สายตาตกกระทบชิ นงาน 
หรือจุดที่ท้างานของลูกจ้าง (Workstation) 
หมวด 5 คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท้างาน 
ข้อ 15 ผู้ที่ด้าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท้างาน 
ในสถานประกอบกิจการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
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ดังต่อไปนี  
(1) เป็นบุคคลที่ขึ นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน 
การท้างานระดับวิชาชีพของสถาน ประกอบกิจการกับกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถด้าเนินการตรวจวัด
และวิเคราะห์สภาวะการท้างาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
หรือเสียง ภายในสถานประกอบ กิจการของตนเอง 
(2) เป็นบุคคลที่ผู้ส้าเร็จการศึกษาไม่ต่้ากว่าปริญญาตรีสาขา  
อา ชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ที่ขึ นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท้างานของ สถานประกอบกิจการกับกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถด้าเนินการตรวจวัด
และวิเคราะห์สภาวะการท้างาน เกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง 
หรือเสียง ภายในสถานประกอบกิจการของตนเอง 
(3) เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือ 
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี 
ข้อ 16 ผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท้างานต้องลง 
ลายมือชื่อรับรองในแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
สภาวะการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง 
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ภายในสถานประกอบกิจการตามข้อ 15 ที่ ก้ าหนดใน 
กฎกระทรวง 
หมวด 6 การวิเคราะห์สภาวะการท้างานเกี่ยวกับระดับความ 
ร้อน แสงสว่าง และเสียง 
ข้อ 17 ให้นายจ้างท้าการวิเคราะห์สภาวะการท้างานเกี่ยวกับ 
ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงที่ลูกจ้างได้รับกรณีผลการ
ตรวจวัดมีค่ า เกินหรือต่้ า กว่ ามาตรฐานที่ ก้ าหนดไว้ ใน
กฎกระทรวงหรือประกาศกรม แล้วแต่กรณี ต้องระบุสาเหตุ
และปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั งอาคารสถานที่ การระบาย
อากาศเครื่องจักร การ บ้ารุงรักษา จ้านวนลูกจ้างที่สัมผัสหรือ
เกี่ยวข้องกับอันตรายสภาพและลักษณะการท้างานของลูกจ้าง 
รวมถึ งวิ ธีการหรือมาตรการในการปรับปรุ งแก้ ไขและ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

2.8 ประกาศกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน 
เ รื่ อ ง  ก้ า ห น ด แ บ บ 
รายงานผลการตรวจวัด 
และวิเคราะห์สภาวะ 

ข้อ 2 แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ 
ท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถาน
ประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามแบบท้าย ประกาศนี  
1. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ 
ท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถาน 

   1 แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
สภาวะการท้างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 
2. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
สภาวะการท้างานเกี่ยวกับแสงสว่าง(แบบ
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การท้างาน เกี่ยวกับ
ความร้อน แสง สว่าง 
และเสียงภายใน สถาน
ประกอบกิจการ 2561 

ประกอบกิจการ 
2. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ 
ท้างานเกี่ยวกับแสงสว่าง (แบบรสส.2) 
4. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ 
ท้างานเกี่ยวกับเสียง (แบบรสส.3) 

รสส. 2) 
3. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
สภาวะการท้างานเกี่ยวกับเสียง (แบบรสส.3) 
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3 สิ่งปฏิกูล      
3.1 พระราชบัญญัติ 

สาธารณสุข พ.ศ.2535 
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดด้าเนินการรับการเก็บ ขน หรือ ก้าจัด
สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยท้าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ ประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่พนักงานมาตรา 20 ข้อ (1) ห้ามการถ่าย เท ทิ ง หรือ
ท้าให้มีขึ นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งกุลหรือมูลฝอยนอกจาก
ในที่ราชการ ส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

   หลักฐานการส่งขยะก้าจัด.......... 

3.2 พระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต 
ราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ้านาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
นั น  
มาตรา 73/1 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก้าหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตาม
ความในมาตรา 20 (1) (2) (3) หรือ (6) ในกรณีเกี่ยวกับมูล
ฝอยติดเชื อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ต้อง ระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

   หลักฐานการส่งขยะก้าจัด.......... 

3.3 พระราชบัญญัติ รักษา 
ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ล ะ
ความ เป็นระเบียบ
เ รี ย บ ร้ อ ย  ข อ ง

หมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
มาตรา 34/1 การเก็บ  ขน  และก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ในเขตพื นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และ 
อ้านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั น แต่ไม่รวมถึงองค์การ 

   หลักฐานการส่งขยะก้าจัด.......... 
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บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 

บริหารส่วนจังหวัด 
**** การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตราย ต้า
มกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน  เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสีย 
ไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยที่ราชการส่วน 
ท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ
หรอืราชการ ส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั งองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดหรือเอกชนที่ ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ แจ้งให้  
พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมา ด้าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป  ซึ่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ 
ดังกล่าวต้องเริ่มด้าเนินการภายในสามวันนับแต่ วันที่ได้รับแจ้ง  
เมื่อพ้นก้าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงาน เจ้าหน้าที่นั นยังมิได้
ด้าเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ จัดเก็บ ด้าเนินการกับสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยนั น ตามที ่เห็นสมควร  และให้สันนิษฐานว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง จง
ใจละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
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แก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
3.4 ข้อบัญญัติ 

กรุงเทพมหานคร เรื่อง 
การเก็บ ขน และ ก้าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูล ฝอย 
พ.ศ.2544 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ ง หรือท้าให้มีขึ นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากที่ที่กรุงเทพมหานคร 
จัดไว้ให้ 
ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัด 
ให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่ นั น
อย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย 
ทิ ง หรือท้าให้มีขึ น 
ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยที่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัด ให้มีขึ น 
เว้นแต่เป็นการกระท้าของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ใน
อ้านาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น 
ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือน้า สิ่ง ปฏิกูลหรือ
มูลฝอยไปฝังหรือถมในที่ดินใด เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดขน น้าพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลไปในที่ 
สาธารณะเว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่ง 

   หลักฐานการส่งขยะก้าจัด.......... 
ภาพถ่ายการจัดการขยะในส้านักงาน 
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ปฏิกูลหรือกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอกและต้องได้รับอนุญาต 
เป็นหนังสือจากพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ 11 ห้ามมิให้ผู้ใดคุ้ยเขี่ย ขุด ขน มูลฝอย ในที่รองรับมูล 
ฝอย รถหรือเรือเก็บ ขน มูลฝอยหรือสถานที่เทมูลฝอยใดๆ 
เว้นแต่เป็นการกระท้าของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่มี
หน้าที่ หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ 
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่กรุงเทพมหานครก้าหนด ตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเก็บและ 
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

3.5 ข้อบังคบั 
กรุงเทพมหานคร ว่า 
ด้วยหลักเกณฑ์การ 
จัดการมูลฝอยและ 
สิ่งปฎิกูลของอาคาร 
สถานที่ และสถาน 
บริการการสาธารณสุข 

หมวด 2 การจัดการมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่ 
ไม่ใช่สถานบริการสาธารณสุข 
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องจัดให้มี 
ภาชนะรองรับมูลฝอยที่ท้าจากวัสดุมั่นคง แข็งแรง มีรูปทรงที่ 
ท้าความสะอาดได้ง่าย มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์ 
ไม่ให้คุ้ยเขี่ย รวมทั งไม่ก่อให้เกิดความร้าคาญเกินควร 
ข้อ 8 ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับจ้านวนเพียงพอที่จะใส่มูล

   หลักฐานการส่งขยะก้าจัด.......... 
ภาพถ่ายการจัดการขยะในส้านักงาน 
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พ.ศ.2545 ฝอย ได้โดยไม่ล้นออกนอกภาชนะ 
ข้อ 10 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอย 
ได้ในปริมาณ 3 วัน และที่พักมูลฝอยต้องมีลักษณะตามที่ 
ก้าหนดทั งนี  ต้องจัดการใส่มูลฝอยในถุงพลาสติก หรือถุงที่ 
กทม. ก้าหนด ให้มีการแยกมูลฝอย ต้องด้าเนินการแยกมูล
ฝอยที่อยู่ ในสภาพที่จะขนได้โดยสะดวก 

3.6 กฎกระทรวงมหาดไทย 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) ( หมวด 5 
กฎกระทรวงมหาดไทย 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) ( หมวด 5 ระบบ
ก้าจัดขยะมูล 
ฝอย) 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูล 
ฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี  
- ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอย ที่
เกิดขึ นในแต่ละวันอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้อง
จัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี  
- ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอย ที่
เกิดขึ นในแต่ละวัน 
- ผนังต้องท้าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
- พื นผิวภายในต้องเรียบและกันน ้าซึม 
- ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน ้าฝน 
- ต้องมีการระบายน ้าเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ้าบัด 
น ้าเสีย 
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- ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน ้าซึม 
3.7 กฎกระทรวง ว่าด้วย 

การก้าจัดมูลฝอยติดเชื อ 
พ.ศ. 2545 

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเงื่อนไข 
ต่อไปนี  
1) ข้อก้าหนดทุหมวดตามกฎกระทรวงนี ให้มีผลบังคับใน 
ท้องที่ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร และ
เทศบาลเมืองทุกแห่ง 
2) ข้อก้าหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการก้าจัดมูล 
ฝอยติดเชื อ ให้กระทรวงสาธารณสุขก้าหนดยกเว้นไม่ใช่ บังคับ
ในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากข้อ 1) ตามความ
เหมาะสมกับสภาพท้องที่ โดยจะก˚าหนด หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรทั งนี  โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
3)  ข้อก้าหนดใดส่วนที่ว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื อตาม 
กฎกระทรวงนี  ให้มีผลใช้บังคับแก่สถานบริการการสาธารณสุข
และห้องปฏิบัติการเชื ออันตรายในเขตส่วนราชการท้องถิ่นทุก
แห่ง 
ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี  “มูลฝอยติดเชื อ” หมายความว่า มูล
ฝอยที่มีเชื อโรคปะปนอยู่ ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามี

   หลักฐานการส่งขยะก้าจัด.......... 
ภาพถ่ายการจัดการขยะในส้านักงาน 
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การสัมผัสหรือใกล้ชิดกับ มูลฝอยเหล่านั นแล้วสามารถท้า ให้
เกิดโรคได้ 
1)  ซากชิ นส่วนที่มาจากการผ่าตัด 
2)  วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กรบอกฉีดยา หลอดแก้ว    
ภาชนะท่ีท้าด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 
3)  วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบ 
ของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน ้าจากร่างกายของ 
มนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท้าจากเชื อโรคที่มีชีวิต เช่น ส้าลี 
ผ้ากอซ ผ้าต่างๆ และท่อยาง 
4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื อร้ายแรง 
ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ ง หรือท้าให้มีขึ นในที่สาธารณะ 
นอกจากจะจัดการในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นก้าหนไว้ให้ ข้อ 5 
ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการเก็บ ขน และก้าจัดมูลฝอยติดเชื อ 
เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก้าหนดใน 
กฎกระทรวงนี  
หมวด 2 การเก็บมูลฝอยติดเชื อ 
ข้อ 13 ภาชนะบรรจุส้าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื อประเภทวัสดุ 
ของมีคมต้องมีลักษณะดังนี  
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(1) ท้าด้วยวัสดุแข็ง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน มีฝาปิด 
มิดชิด สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่สัมผัสมูลฝอยติดเชื อ 
(2) ภาชนะส้าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื อที่เป็นถุง ต้องท้าจาก 
พลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มี เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อ 
สารเคมีและการรับน ้าหนัก กันน ้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม 
ภาชนะส้าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื อต้องมีสีแดง ทึบแสง 
และมีข้อความสีด้าที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอย
ติดเชื อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือ สัญลักษณ์
ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุข ก้าาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องมีข้อความว่า “ห้ามน้า
กลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” 
ข้อ 14 การเก็บมูลฝอยติดเชื อในภาชนะส้าหรับบรรจุมูลฝอย 
ติด เชื อ ในห้องที่ มี การป้องกันสั ตว์ที่ เป็นพาหะน้ า โรค 
จ้าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ 
ข้อที่ 15 การเก็บมูลฝอยติดเชื อ ต้องด้าเนินการโดยไม่ปนกับ 
มูลฝอยอื่น บรรจุมูลฝอยติดเชื อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุ 
แล้วผูกมัดปากถุง หากมีปริมาณมาก ต้องจัดมุมส้าหรับวางมูล 
ฝอยอันตราย ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อที่ 
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มีลักษณะตามข้อ 16 ต้องท้าความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั ง 
ข้อ 16 มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคาร 
เฉพาะแยกจากอาคารรอก้าจัดโดยมีลักษณะดังต่อไปนี  
(1)  มีลักษณะไม่แพร่เชื อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูล 
ฝอยติดเชื อไปก้าจัด 
(2)  มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติด 
เชื อได้อย่างน้อยสองวัน 
(3) พื นและผนังต้องเรียบ ท้าความสะอาดได้ง่าย 
(4)  มีรางหรือท่อระบายน ้าทิ งเชื่อมต่อกับระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
(5)  มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื น 
(6)  มีการป้องกันสัตว์แมลง ปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนที่ 
บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 
(7) มีข้อความเป็นค˚าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า 
“ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
(8)  มีลานส้าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อ มี 
รางหรือท่อรวบรวมน ้าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบ 
บ้าบัดน ้าเสียในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อ ไว้
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เกิน 7 วัน ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศา
เซลเซียส หรือต่้ากว่านั นได ้
ข้อ 17 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อไปเก็บกัก 
ในที่พักต้องด้าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี  
(1) ผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่าน การฝึกอบรมการป้องกันและระงับ 
การแพร่เชื อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื อ ตาม
หลักสูตร และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุข ก้าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมี 
เส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน ต้องกระท้าโดยระมัดระวัง ท้า
ความสะอาดและฆ่าเชื อรถเข็นและอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงาน
อย่างน้อยวันละครั ง 
ข้อ 21 การขนมูลฝอยติดเชื อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อของ 
สถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื อ 
อันตรายต้องด˚าเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี  
(1) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื อตามข้อ 20 (1) 
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื อที่ เท่านั น 
(2) ต้องขนตามวันและเวลาที่ก้าหนด โดยค้านึงถึงปริมาณของ 



 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  
หลักฐานการปฏิบัติ สอด 

คล้อง 
ไม่ 

ส อ ด 
คล้อง 

เ พื่ อ 
ทราบ 

มูลฝอยติดเชื อและสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุ จ้าเป็น 
ข้อ 25 การก้าจัดมูลฝอยติดเชื อ มีวิธีการดังนี  
(1) เผาในเตาเผา 
(2) ท้าลายเชื อด้วยไอน ้า 
(3) ท้าลายเชื อด้วยความร้อน 
วิธี อ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนดโดยประกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษา 

3.8 ประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข เรื่อง ก
˚าหนดลักษณะของ 
บริเวณที่พักภาชนะ 
บรรจุมูลฝอยติดเชื อ 
2548 

เพ่ือให้การเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อของสถานบริการ 
การสาธารณสุข ด้านสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้าง 
คืน ก้าหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เชื อ ดังนี  
ข้อ 1 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อต้องมีลักษณะ 
และอุปกรณ์ ดังนี  
(1) ตั งอยู่ในสถานพยาบาลในจุดที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วน 
เฉพาะ ไม่อับชื น สะดวกส้าหรับการขนมูลฝอยติดเชื อไปก้าจัด 
และต้องไม่ตั งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการ 
รักษา  
(2) มีภาชนะส้าหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อที่มี

   ภาพถ่ายการจัดการขยะในส้านักงาน 
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เ พื่ อ 
ทราบ 

ลักษณะตามท่ีก้าหนด 
ก) ท้าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื นผิวต้องมี 
ลักษณะเรียบ ท้าความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด 
สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะน˚าโรค และให้มีการฆ่าเชื อ 
ก่อนน้าไปใช้ 
ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจุ 
มูลฝอยติดเชื อได้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน 
ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส 
ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักมูลฝอยติดเชื อ” ขนาดและสีที่ 
มองเห็นได้ชัดเจนคู่กับตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข เรื่อง ตราสัญลักษณ์ส้าหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุ 
มูลฝอยติดเชื อ พ.ศ.2546 บนภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูล 
ฝอยติดเชื อ 

3.11 ประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข เรื่อง ตรา 
หรือสัญลักษณ์ส้าหรับ 
พิมพ์บนภาชนะบรรจุ 
มูลฝอยติดเชื อ พ.ศ. 

ก้าหนดตราหรือสัญลักษณ์ท่ีต้องพิมพ์ลงบน ภาชนะบรรจุ 
มูลฝอยติดเชื อ ให้มีลักษณะเป็น  
รูปวงเดือน 3 วง สีด้าซ้อนทับบน  
วงกลมสีด้าโดยสัญลักษณ์ต้อง 
รัศมีไม่น้อยกว่า 1 นิ ว 
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2546 
3.12 กฎกระทรวง 

สุขลักษณะการจัดการ 
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 
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ข้อ 2 มูลฝอยทั่วไป ไม่รวมถึง มูลฝอยติดเชื อ มูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชน และของเสียจากโรงงาน ของเสีย
จากวัตถุดิบ ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียที่ เป็น
ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันราย ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน 
ข้อ 3 ห้ามถ่าย เท ทิ ง นอกพื นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นก้าหนด 
หรือจัดให้ 
หมวด 2 การเก็บมูลฝอยทั่วไป 
ข้อ 5 ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยคัดแยกขยะ ต้องแยกมูลฝอย 
ทั่วไป มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และมูล
ฝอยน้ากลับมาใช้ใหม่ 
ข้อ 6 ถุงหรือภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  
1. มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาด 
เหมาะสม เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการถ่ายเท 
2. มีการบ่งชี ให้ชัดเจนว่าเป็นมูลฝอยน้ากลับมาใช้ใหม่ที่ถุงหรือ 
ภาชนะ โดยมีขนาดและสีที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 
ข้อ 7 จะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีบรรจุลงถุง มัดปาก 

   หลักฐานการส่งขยะก้าจัด.......... 
ภาพถ่ายการจัดการขยะในส้านักงาน 
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ถุงให้แน่น กรณีบรรจุในภาชนะจะต้องมีการท้าความ 
สะอาดภาชนะบรรจุนั นอย่างสม่้าเสมอ ข้อ 8 อาคารชุด หรือ
โรงแรม ที่มีจ้านวนห้อง 80 ห้องขึ นไป หรือมีพื นทีใช้สอย
มากกว่า 4000 ตารางเมตรขึ นไป หรือ สถานประกอบการ 
โรงงาน อาคารขยะ 2 ลูกบาศก์เมตรขึ น ไป/วัน ต้องจัดให้ที่ที่
พักขยะมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอย กลับมา ใช้ใหม่ 
ข้อ 9 ที่พักขยะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี  
1. อาคาร หรือ ห้องแยก เป็นสัดส่วน ป้องกันน ้าฝน หรือมี 
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อย กว่า 
2 วัน  จะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน ้า สถานที่ประกอบอาหาร 
2. ผนังมีการป้องกันน ้าซึม ท้าความสะอาดง่าย ป้องกันสัตว์ 
และแมลงพาหะน้าโรค มีการระบายอากาศ 
3. มีรางหรือท่อระบายน ้า หรือระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือ 
รวบรวมไปจัดการตามที่กฎหมายก้าหนด  
4. ประตูกว้างพอที่จะสามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวก 
ท˚าป้ายติดบริเวณที่เป็นพื นที่พักมูลฝอย "ที่พักมูลฝอย
ทั่วไป ข้อ 10 ภาชนะท่ีรองรับมูลฝอยทั่วไป และน˚ากลับมา
ใช้ใหม่ จะต้องมีป้ายข้อความว่า "มูลฝอยทั่วไป" หรือ มูล
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ฝอยน้ากลับมาใช้ใหม่ 
ข้อ 11 ภาชนะรองรับขนาดใหญ่ที่รับปริมาณมูลฝอยได้ มากกว่า 
2 ลูกบาศก์เมตรขึ นไป จะต้องทนทาน แข็งแรง ไม่รั่ว ป้องกัน
สัตว์ ล้างท้าความสะอาดได้ง่าย อย่างน้อย สัปดาห์ละ 
1 ครั ง และจะต้องมีระบบรวบรวมและป้องกันน ้าชะ มูลฝอย
ไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ภาชนะรองรับต้องวางอยู่ ห่างแหล่ง
น ้าและท่ีประกอบอาหาร 
ข้อ 15 ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือโรงงานทิ งของเสียจาก 
โรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ที่เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย 
โรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 

3.13 กฎกระทรวง การ จัดการ
มูลฝอยที่ เป็นพิษ หรือ
อันตรายจากชุมชน พ.ศ. 
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หมวด 1 ทั่วไป 
“มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”     หมายความว่า 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน 
ชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ 
สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง 
สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สาร 
ที่ท˚าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่ 
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อาจก่อหรือ มีแนวโน้มที่จะท้าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไมห่มายความ รวมถึงมูล 
ฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื อ กากกัมมันตรังสี  และของเสีย 
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ” 
หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
ที่พักอาศัย ร้านจ้าหน่ายสินค้า สถานประกอบการ สถาน 
บริการ ตลาด สถานบริการการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงว่า 
ด้วยการก˚าจัดมูลฝอยติดเชื อ หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็น แหล่งก
˚าเนิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ข้อ 4 ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังต่อไปนี ด้าเนินการเก็บ ขน หรือ
ก้าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไป ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวงนี  
(1) ราชการส่วนท้องถิ่น 
(2) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด้าเนินการ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา 
18 วรรคสอง 
(3) บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด้าเนินการเก็บ ขน 
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หรือก้าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนภายใต้การ 
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 18 วรรคสาม 
(4) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด้าเนิน 
กิจการรับท้าการเก็บ ขน หรือก้าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ 
อันตรายจากชุมชนโดยท้าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ 
ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 
หมวด 2 การเก็บมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ข้อ 8 ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย จากชุมชน 
คัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนออกจากมูล 
ฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื อ ตามประเภท ดังต่อไปนี  
(1) หลอดไฟ 
(2) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ 
(3) ภาชนะบรรจุสารเคมี และให้รวมถึงกระป๋องสเปรย์ 
กระป๋องสารก˚าจัดศัตรูพืช กระป๋องสี ขวดน ้ายาล้าง
ห้องน ้า ตลับหมึกพิมพ์ ภาชนะบรรจุน ้ามันปิโตรเลียม หรือ
ภาชนะ บรรจุผลิตภัณฑ์ ป้องกันหรือก้าจัดแมลงและสัตว์
ฟันแทะใน บ้านเรือน 
(4) ยาและเวชภัณฑ์ตามที่รัฐมนตรีก้าหนดโดยประกาศในราช 
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กิจจานุเบกษา 
(5) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(6) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืนตามที่ 
รัฐมนตรีก˚าหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ 9 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก 
ชุมชนบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนที่คัดแยก 
แล้วตามข้อ 8 ในภาชนะบรรจุมูลฝอยตามข้อ 10 ข้อ 11 
หรือตามข้อ 12 หรือข้อ 13 ทั งนี  ในกรณีที่มีปริมาณมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตั งแต่ 100 กิโลกรัมต่อเดือน 
ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ อันตรายจากชุมชนต้องจัด 
ให้มีสถานที่พักรวมมูลฝอยตามข้อ 13 เพ่ือเก็บมูลฝอยที่เป็น พิษ
หรืออันตราย จากชุมชน 

กรณีมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภท 
หลอดไฟตามข้อ 8 (1) ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิด มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ 
อันตรายจากชุมชนบรรจุหลอดไฟนั นในภาชนะบรรจุมูลฝอย 
ตามข้อ 10 (1) 
ข้อ 10 ภาชนะบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีลักษณะ ดังต่อไปนี  
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(1) ภาชนะบรรจุที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องท้าจากวัสดุ ที่แข็งแรง 
ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลง 
พาหะน้าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
และง่ายต่อการถ่ายและเท 
(2) ภาชนะบรรจุที่เป็นถุง ต้องท้าจากพลาสติก หรือวัสดุอ่ืนที่มี 
ความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม 
และสามารถเคลื่อนย้าย ได้สะดวก 
ข้อ 11 ภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีลักษณะ ดังต่อไปนี  (1) ต้อง 
ท้าจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน สามารถทนต่อการกัดกร่อนหรือ
การเกิดปฏิกิริยา ของสารเคมี กันน ้าได้ ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด 
เหมาะสมตามประเภทของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย จาก 
ชุมชน และสามารถป้องกันการรั่วไหลระหว่างการเก็บรวบรวม 
และขนส่ง 
(2) มีข้อความว่า “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ” 
หรือข้อความที่ท้าให้เข้าใจได้ว่า เป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ 
อันตรายจากชุมชน โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถ 
มอ ง เ ห็ น ไ ด้ ชั ด เ จน  ให้ รั ฐ มนตรี มี อ้ า น า จประก า ศ ใ น                 
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ราชกิจจานุเบกษา ก้าหนดตราหรือ สัญลักษณ์เพ่ือแสดงบน
ภาชนะรองรับมูลฝอย ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตาม
วรรคหนึ่ง 
ข้อ 12 จุดแยกทิ งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ มีลักษณะ ดังต่อไปนี  
(1) ตั งอยู่ ในจุดที่สะดวกต่อการทิ งมูลฝอยที่ เป็นพิษหรือ 
อันตรายจากชุมชนและอยู่ห่างจาก บ่อน ้าดื่ม แหล่งน ้าดิบ และ 
แหล่งน ้าสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดการ 
ปนเปื้อนกับแหล่งน ้า สามารถป้องกันแดดและป้องกันน ้าซึม 
หรือน ้าฝนได้ และมีป้ายซึ่งระบุข้อความที่ท˚าให้เข้าใจได้ว่า 
เป็นสถานที่ทิ งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
(2) พื นเรียบ ท้าความสะอาดง่าย และมีการระบายอากาศท่ี 
เหมาะสม 
(3) มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ 11 ในจ้านวนที่เหมาะสม 
หรือมีภาชนะส้าหรับเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก 
ชุมชนตามประเภทที่ก้าหนดในข้อ 8 ที่ท้าจากวัสดุที่แข็งแรง 
ทนทาน ไม่รั่วซึม ท้าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันการรื อ 
ค้น และมีขนาดเหมาะสม โดยมีข้อความว่า “มูลฝอยที่เป็นพิษ 
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หรืออันตรายจากชุมชน” หรือข้อความที่ท้าให้เข้าใจได้ว่าเป็น 
มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน และมีขนาดและสี 
ของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ให้รัฐมนตรีมีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ก้าหนดตราหรือ สัญลักษณ์เพ่ือแสดงบนภาชนะรองรับมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง (3) 
ข้อ 13 สถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก 
ชุมชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีลักษณะ ดังต่อไปนี  
(1) เป็นอาคารหรือห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่สามารถ 
รองรับปริมาณที่เกิดขึ นตามประเภทที่ก้าหนดในข้อ 8 และปิด 
มิดชิด 
(2) มีพื นคอนกรีตหรือมีพื นที่น ้าซึมผ่านไม่ได้ มีผนังเรียบ ท้า
ความสะอาดง่าย สามารถ ป้องกันแดดและฝนและการหก
รั่วไหลของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และมีการ 
ระบาย อากาศที่เหมาะสม 
(3) มีข้อความว่า “สถานที่พักรวมมูลฝอยที่ เป็นพิษหรือ 
อันตรายจากชุมชน ” หรือข้อความ ที่ท้าให้เข้าใจได้ว่าเป็น 
สถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้ที่ 
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หน้าอาคารหรือ หน้าห้องนั น และมีขนาดและสีของข้อความที่ 
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ข้อ 15 ให้หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ 4 ตรวจสอบการคัด แยก
และการบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนใน 
สถานที่พักรวมมูลฝอยตามข้อ 13 ของผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่ 
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่มีปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชนตั งแต่ 100 กิโลกรัมต่อเดือน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี  
(1) มีการคัดแยก ถ่าย เท และบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ 
อันตรายจากชุมชนแต่ละประเภทตามที่ก้าหนดในข้อ 8 ใน 
ภาชนะท่ีเหมาะสม 
(2) มีการเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนใน 
สถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดย 
ป้องกันมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่พักรวมดังกล่าว 
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4 อากาศ      

4.1 พระราชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2560 

หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ มี 
อ้านาจประกาศประเภทหรือ ชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ 
ท้างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั งหมดของ 
สถานที่และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ อาจก้าหนดให้มีเขต 
สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
มาตรา 42 ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขต 
สูบบุหรี่ที่ก าหนดตามมาตรา 41 วรรคสอง 
มาตรา 43 เมื่อรัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ 
ประกาศให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ท้างาน หรือยานพาหนะ 
ใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ด้าเนินการจัดให้สถานที่หรือ 
ยานพาหนะ ดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี  
(1) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอด 
บุหรี่ 
(2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับการ 

   ภาพถ่ายแสดงจุดสูบบุหรี่ เขตห้ามสูบบุหรี่ 
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สูบบุหรี่ 
(3) มีสภาพและลักษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
โดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ 
มาตรา 44 ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศก้าหนด  
เขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 41 วรรคสอง ผู้ด้าเนินการอาจจัดให้มี 
เขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี  
(1) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบ 
บุหรี่ 
(2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะ 
นั น หรือในบริเวณอ่ืนใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด 
(3) มพืี นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค้านึงถึงการระบายอากาศที ่
เหมาะสม และไม่มีลักษณะ ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
ร้าคาญแก่ผู้อ่ืน 
4) แสดงสื่อรณรงค์เพ่ือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ ก้าหนดโดยค้าแนะน้าของ 
คณะกรรมการ 
(5) มีสภาพและลักษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
โดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ 
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มาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา 43 (1)  
หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 44 (1) ที่ผู้ด้าเนินการจัดให้มี  
ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
โดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ 
มาตรา 46 ให้ผู้ด้าเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้ง 
เตือนว่าสถานที่นั นเป็น เขตปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแล  
ห้ามปราม หรือด้าเนินการอื่นใด เพ่ือไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขต 
ปลอดบุหรี่ ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หาก 
ผู้ด้าเนินการได้ด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามสมควรแล้ว  
ผู้ด้าเนินการนั นไม่มีความผิด 
มาตรา 48 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหมวด 5 ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่มีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  
(1) เข้าไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ท้างาน ในระหว่าง 
เวลาพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท้าการ 
ของสถานที่นั น เพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตามหมวด 5 
(2) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค้า
หรือให้ส่งค้าชี แจง เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่จ้าเป็นเพื่อ 
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเพ่ือการ 
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ด้าเนินคดี 
(3) เรียกขอดูบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใด ซึ่ง 
ระบุชื่อ ที่อยู่ และปรากฏ รูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึก 
ข้อมูล ในกรณีที่มีการกระท้าความผิดหรือกรณีที่มี 
หลักฐานตามสมควรว่า มีการกระท้าความผิดตามหมวด 5 
(4) ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวม 
วัตถุอ่ืนใด เพ่ือเป็นพยานหลักฐาน 
(5) ออกค้าสั่งเป็นหนังสือเ พ่ือให้ช้าระเงินค่าปรับตามที่  
เปรียบเทียบในกรณีท่ีมีการกระท้า ความผิดตามหมวด 5 ทั งนี  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกค้าสั่ง และ แบบของ
หนังสือ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี ประกาศก้าหนดโดย
ค้าแนะน้าของคณะกรรมการ 
- มาตรา 67 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บาท 
- มาตรา 68 ผู้ด้าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 หรือ 
มาตรา 44 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท 
- มาตรา 69 ผู้ด้าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 ต้อง 
ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
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มาตรา 70 ผู้ด้าเนินการผู้ใดไมป่ฏิบัติตามมาตรา 46 วรรค หนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 3,000 บาท 

4.2 ประกาศกระทรวง 
ส า ธ า ร ณ สุ ข  เ รื่ อ ง 
ลักษณะและวิธีการใน 
การแสดงเครื่องหมาย 
เ ข ต ป ล อ ด บุ ห รี่ แ ล ะ
เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ 
2561 

 ข้อ 3 “สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ท่ี 
ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง และมีรูปมวน 
บุหรี่ซิกาแรตสีด าที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ 
ภายในวงกลมนั น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีความหนาของเส้น  
ในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พาดทับรูปมวนบุหรี่ดังกล่าว 
ในแนวเฉียง “สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่
ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า และมีรูปมวนบุหรี่
ซิกาแรตสีด้า ที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายใน
วงกลมนั น  
ข้อ 4 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี 
(1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขต 
สูบบุหรี่ต้องมีพื นผิว พื นหลัง หรือสีที่ท˚าให้มองเห็นสัญลักษณ์ 
เขตสูบบุหรี่ และข้อความตาม (3) ได้อย่างชัดเจน 
(2) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ของวงกลมไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร และต้องไม่เกิน 100 
มิลลิเมตร 

   ภาพถ่ายป้ายจุดสูบบุหรี่ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 
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(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็น 
ภาษาไทยว่า “เขตสูบบุหรี่ ” หรือ เป็นภาษาอังกฤษว่า 
“Smoking Area” หรือข้อความอ่ืนในท้านองเดียวกัน 
ข้อ 5 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่จะใช้ติดแสดง ณ สถานที่ 
สาธารณะ เฉพาะบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนดให้ 
ระยะห่างจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่อง
ระบายอากาศ หรือ พื นที่โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย ต้อง 
มีอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า 
“ห้ามสูบบุหรี่ ในระยะ 5 เมตร” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า  
“No smoking within 5 meters” หรือข้อความอ่ืนในท้านอง 
เดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่ใน 
บริเวณนั นครอบคลุม ถึงระยะห่างดังกล่าว 
ข้อ 6 ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ  
ดังต่อไปนี  
(1) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครอง 
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยก้าหนดให้พื นที่และบริเวณทั งหมด 
ซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั น ทั งภายในและภายนอก 
อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณท่ีจัดไว้ให้ผู้มารับ 
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บริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็น 
เขตปลอดบุหรี่ 
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลัก 
ของสถานที่สาธารณะนั น 
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ้านวนที่ 
เหมาะสม บริเวณพื นที่ นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง 
ของสถานที่สาธารณะนั น 
(ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลัก 
ของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะ 
นั น 
(ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ้านวนที่ 
เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูก 
สร้างของสถานที่สาธารณะนั น 
(2) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครอง 
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก้าหนดให้พื นที่เฉพาะส่วนที่ระบ ุ
ไว้ของสถานที่นั น เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลัก 
ของอาคารโรงเรือน พื นที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูกสร้างของ 
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สถานที่สาธารณะนั น 
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ้านวนที่ 
เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร หรือโรงเรือน หรือสิ่ง 
ปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั น 
(ค) ยานพาหนะท่ีรัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพ 
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก้าหนด ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ติดแสดง 
ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ้านวนที่เหมาะสม  
ภายใน ยานพาหนะ 
ข้อ 7 เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี  
(1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอ่ืนใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขต 
สูบบุหรี่ต้องมีพื นผิว พื นหลัง หรือสีที่ท้าให้มองเห็นสัญลักษณ์ 
เขตสูบบุหรี่ และข้อความตาม (3) ได้อย่างชัดเจน 
(2) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ของวงกลมไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร และต้องไม่เกิน 100 
มิลลิเมตร 
(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็น 
ภาษาไทยว่า “เขตสูบบุหรี่” หรือ เป็นภาษาอังกฤษว่า  
“Smoking Area” หรือข้อความอ่ืนในท้านองเดยีวกัน 



 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการปฏิบัติ 

สอด 
คล้อง 

ไม่ 
ส อ ด 
คล้อง 

เ พื่ อ 
ทราบ 

ข้อ 8 ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผย  
มองเห็นได้ชัดเจน ภายในบริเวณ ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่ ใน 
กรณีท่ีเขตสูบบุหรี่ดังกล่าว มีทางเข้าอย่างชัดเจน ให้ติดแสดง 
เครื่องหมาย เขตสูบบุหรี่ ณ ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย 
ข้อ 9 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ที่ได้มีการติด 
แสดงไว้ก่อนวันที่ประกาศ ฉบับนี มีผลใช้บังคับ ให้ได้ยกเว้นไม่ 
ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี  แต่ทั งนี ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่ 
วันที่ ประกาศฉบับนี มีผลใช้บังคับ 

4.3 ประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข  
เรื่อง ก˚าหนดประเภท
หรือชื่อ 
ของสถานที่สาธารณะ 
สถานที่ท˚างาน และ 
ยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่ง 
ส่วนใดหรือทั งหมดของ 
สถานที่ละยานพาหนะ 
เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือ

ข้อ 3 ให้สถานที่ดังต่อไปนี  เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ 
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่   โดยก้าหนดให้พื นที่และ
บริเวณทั งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั นไม่ว่าจะมี 
รั วล้อม หรือไม่ก็ตามรวมทั งระยะ 5 เมตรจากทางเข้า - ออก 
ของสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
3.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
3.2 สถานศึกษา หรือสถานที่เพ่ือการเรียนรู้และฝึกอบรม  
3.3 สถานที่สาธารณะอ่ืน ๆ 
ข้อ 4 ให้สถานที่ดังต่อไปนี เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ 
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก้าหนดให้พื นที่และ 
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เ ข ต สู บ บุ ห รี่ ใ น เ ข ต 
ปลอดบุหรี่ พ.ศ. 
2561 

บริเวณทั งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั น ไม่ว่าจะมี 
รั วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(4.1) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(4.2) สถานศึกษา หรือสถานที่เพ่ือการเรียนรู้และฝึกอบรม 
(4.3) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(4.4) ยานพาหนะและสถานที่พักเพ่ือรอยานพาหนะ 
ข้อ 5 ให้สถานที่ดังต่อไปนี เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ 
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก้าหนดให้พื นที่และ 
บริเวณทั งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั น ทั งภายใน 
และภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณท่ีจัดไว้ 
ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั วล้อมหรือไม่ก็
ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็น 
การเฉพาะได้ ในพื นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้ 
(5.1) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(5.2) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(5.3) ท่าอากาศยาน 
ข้อ 6 ให้สถานที่ดังต่อไปนี เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการ 
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก้าหนดให้พื นที่เฉพาะ 



 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการปฏิบัติ 
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ส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั งหมดซึ่งวัดจากพื นที่ที่ระบุ หรือ 
จากประตูหน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบาย 
อากาศเป็นระยะทาง 5 เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(6.1) พื นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูก 
สร้างของ  
(6.1.1) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า  
(6.1.2) สถานที่ท้างานของเอกชน  
(6.1.3) โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่มีการ 
ผลิตสินค้า  
(6.1.4) สนามกอล์ฟ  
(6.1.5) อุทยานประวัติศาสตร์อุทยาน หรือวนอุทยาน 
แห่งชาติ โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  
อนุสรณ์สถาน 
(6.2) พื นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน พื นที่ใต้ 
หลั งคาและบริ เวณ ชานชาลาของ 
(6.2.1) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
(6.2.2) สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน สถานี 
รถราง 
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(6.2.3) ท่าเรือโดยสาร 
(6.3) บริเวณโถงพักคอย ห้องหรือสถานที่ส้าหรับใช้ประโยชน์ 
ร่วมกันและทางเดิน ภายในอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง 
ของ 
(6.3.1) อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม 
(6.3.2) ห้องเช่า หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ คอร์ท หรือ 
สถานที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน 
(6.3.3) โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือสถานที่พักตากอากาศ 
ในลักษณะ เดียวกัน 
(6.4) บริเวณที่จ้าหน่าย หรือให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม หรือ
อาหารและเครื่องดื่ม ของสถานที่จ้าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 
หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ 

4.4 ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง ข้อปฏิบัติการ 
ควบคุมเชื อลีจิโอเนลลา
ในหอผึ่งเย็นขออาคาร 
ในประเทศไทย 

**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ 
ทางกฎหมาย(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ)**  
- เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ 
ประชาชนที่อยู่ในและนอกอาคาร 
- โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease) โรคติดเชื อจากแบ 
ทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลาอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจ 

   หลักฐานการดูแลรักษาหอผึ่งเย็นของอาคาร 
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ส่วนล่าง 
- กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือ 
ก้าลังอยู่ระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ 
จัด และผู้ที่ได้รับการรักษาโรคบางชนิด 
- สาเหตุโรค การหายใจเอาละอองน ้าที่ปนเปื้อนเชื อลีจอ 
โอเนลลา ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ ไม่มีการดูแล 
บ้ารุงรักษาอย่างถูกต้องถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย 
- ข้อ 4 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ด้าเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง 
อาคาร ที่มีการติดตั ง หอผึ่งเย็น 
- มีหน้าที่ดังนี  

1. จัดท˚าแผนหรือโครงการควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมี 
องค์ประกอบดังรายละเอียดในฉบับกฎหมาย 
2. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม และ 
บ้ารุงรักษาหอผึ่งเย็น ผู้ควบคุม ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้
ควบคุมและบ้ารุงรักษาหอผึ่งเย็นด้านการป้องกันและควบคุม 
เชื อฯที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคฯ ก้าหนด 
3. จัดให้มีผู้ควบคุมและบ้ารุงรักษาหอผึ่งเย็น ผู้ควบคุม วุฒิ
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ระดับปริญญาตรี  ด้านวิทยาศาสตร์  สุขาภิบาล อนามัย 
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณะสุขศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ 
ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข 
- ต้องจดทะเบียนระบบผึ่ งเย็นทุกระบบของอาคารกับ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบท้ายประกาศนี  
- ต้องจัดให้มีคู่มือแนะน้าไว้ประจ้าระบบปรับอากาศทุกระบบ 
รายละเอียดดูได้จากฉบับกฎหมาย 
- ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี  
ก้าหนดการปฏิบัตินี  ส้าหรับข้อปฏิบัตินี  ก้าหนดการปฏิบัติอื่นๆ 
ดังนี  
หอผึ่งเย็น 
1. การออกแบบและก่อสร้าง 
2. สถานที่ติดตั งหอผึ่งเย็น 
3. น ้าที่เติมชดเชย ต้องเป็นน ้าจากแหล่งน ้าเดียวกับท่ีใช้ในหอ 
พึ่งเย็น 
4. การระบายน ้าทิ ง 
5. การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้งาน ระบบปรับสภาวะ 
อากาศ 
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- การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง 
1. การด˚าเนินการและบ้ารุงรักษาระบบ 
- จัดหาคู่มือการบ้ารุงรักษาประจ˚าระบบ 
- ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอนทุกเครื่องด้วย 
สายตา 1 สัปดาห์/ครั ง 
- จัดท้าและด้าเนินการตามแผนบ้ารุงรักษา 
2. การท้าความสะอาด การท้าลายเชื อ 
3. การบ้าบัดน ้า ในระบบฯ 
4. การใช้สารชีวภาพ 
5. การบันทึกข้อมูล 
- สมุดบันทึกต้องเก็บ >=2ปี 
6. แผนการด้าเนินการเมื่อโรคฯ ระบาด 
7. การเก็บตัวอย่างน ้า และการตรวจสอบทางจุลชีวฯ 
8. การแก้ไขการปนเปื้อนเชื อฯ 
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หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
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5 พลังงาน 
5.1 พระราชบัญญัติ การ 

ส่งเสริมการอนุรักษ ์
พลังงาน 2535 

หมวด 1 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การด้าเนินการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งการรักษา 
อุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
การแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั น ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดตั งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่  
ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการท้างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งการรักษา 
อุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน

   มาตรการอนุรักษ์พลังงานของส้านักงาน 
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การแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั น ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดตั งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่  
ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการท้างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

5.2 พระราชบัญญัติ การ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
พลังงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และ 
ส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
มาตรา 23 เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร 
หรืออุปกรณ์ รวมทั งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ 
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของ 
คณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอ้านาจออก 
กฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี  
(1) ก้าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ 
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
(2) ก้าหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด 
ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และ 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หรือ 

   มาตรการอนุรักษ์พลังงานของส้านักงาน 
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อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
(3) ก้าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานตาม 
ประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ 
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) ก้าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ้าหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้อง
แสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

5.3 พระราชกฤษฎีกา 
ก้าหนดอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2538 

มาตรา 3 ก้าหนดการใช้พลังงานต่อไปนี เป็นอาคารควบคุม 
ข้อ 1 อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้เลขที่บ้านเดียวกัน 
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้จ้าหน่ายให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั ง 
หม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั งแต่ 
1,000 กิโลวัตต์หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ นไป 

    

5.4 กฎกระทรวง ก้าหนด 
มาตรฐาน หลักเกณฑ ์
แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด 
การพลังงาน ในโรงงาน 
ค ว บ คุ ม แ ล ะ อ า ค า ร 
ควบคุม พ.ศ. 2552 

ข้อ 3 เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการจัดการพลังงานใน 
อาคารควบคุม โดยจัดท้านโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย 
และแผนการอนุรักษ์พลังงาน และวีจัดการพลังงาน กรณีใช้ 
กฎกระทรวงนี ครั งแรกจะต้องประเมินสถานภาพการจัด 
การพลังงานเบื องต้นข้อ 4 นโยบายพลังงานจะต้องมุ่งมั่นในการ
จัดการพลังงาน 
จัดท้าเป็นเอกสาร และลงลายมือชื่อเจ้าของอาคารควบคุม 

   (1) รายงานการจัดการพลังงาน ส้าหรับอาคาร 
ควบคุม หลักฐานการส่งรายงานผลการ 
ตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงา 
ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวงนี ของปีที่ล่วงมา 

 ให้แก่อธิบดี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
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จะต้องเผยแพร่นโยบายพลังงาน เพ่ือให้บุคลากรรับทราบและ 
ปฏิบัติตาม 
ข้อ 5 จัดให้มีคณะท้างานด้านการจัดการพลังงาน ก้าหนด 
โครงสร้าง อ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยจัดท้าเป็น 
เอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของอาคารทราบ 
ข้อ 6 เจ้าของอาคารประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดย
การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส้าคัญตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ 
ข้อ 7 จัดให้มีการก˚าหนดเป้าหมาย และแผนงานอนุรักษ์ 
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก้าหนดเป็นร้อยละของ 
ปริมาณพลังงานเดิมที่ใช้ หรือก้าหนดการใช้พลังงานต่อหนึ่ง 
หน่วยผลผลิต รวมทั งระบุระยะเวลาการด้าเนินการ การลงทุน 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและ 
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อ 8 เจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มี การ 
ด้าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อ 9 ข้าวของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจ ติดตาม และ ประเมิน
การจัดการพลังงาน รวมถึงทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
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ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่ 
ก้าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
ข้อ 10 เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานของอาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบรับรอง 
ข้อ 11 เจ้าของอาคารควบคุมส่งรายงานผลการตรวจสอบ และ
รับรองการจัดการพลังงานตามที่ก˚าหนดในกฎกระทรวงนี  
ของปีที่ล่วงมาให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
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6 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
6.1 ประกาศกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง แนวทางในการเฝ้า 
ระวัง การป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19)  ในสถาน 
ประกอบกิจการ 

เพ่ือให้นายจ้างมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ใน 
สถานประกอบกิจการ สถานที่ท้างาน รวมทั งสถานที่ให้บริการ 
แก่ลูกค้า ผู้มาติดต่อ หรือประชาชนทั่วไปเป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงขอความ 
ร่วมมือให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติ ดังต่อไปนี  
1.  หากมีการจ้างหรือใช้แรงงานต่างด้าว และพนักงาน 
เจ้าหน้าที่มีค้าสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกใน 
พื นที่ต่างๆ รวมทั งมีค้าสั่งปิดสถานที่ สถานประกอบกิจการเป็น 
การชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ให้นายจ้าง  ลูกจ้างและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค˚าสั่งและมาตรการที่ระบุในค้าสั่ง 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
2. ด้าเนินการให้ความรู้ ค้าแนะน้าหรือจัดหาสื่อ ประชาสัมพันธ์
การป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื อ ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ให้กับลูกจ้าง รวมทั งจัดหา สบู่  เจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่ส้าหรับล้างมือ ภายในสถาน
ประกอบกิจการให้กับลูกจ้างและผู้ที่เก่ียวข้อง 
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3. สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง ที่มีลูกจ้างรวมกันจ้านวน 
มากจนเป็นพื นที่แออัด ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองลูกจ้างทุก 
คนก่อนเข้าท้างาน กรณีมีสถานการณ์สุ่มเสี่ยง เช่น พบลูกจ้าง 
ป่วยเป็นจ้านวนมาก ต้องให้ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวและลดการ 
แพร่กระจายของเชื อโรค 
4. สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง ควบคุม ดูแลไม่ให้ลูกจ้าง 
เดินทางไปในพื นที่หรือสถานที่ที่มีการประกาศเป็นพื นที่หรือ 
สถานที่ที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) กรณีมีลูกจ้างเดินทางกลับจากพื นที่หรือ 
สถานที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเดินไปเองหรือนายจ้างมอบหมายหรือ
ลูกจ้างสงสัยว่ามีการสัมผัสกับผู้ป่วยโรคติดเชื อไวรัส             โค
โรน่า 2019 (COVID-19) หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอให้ลูกจ้างไป 
รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า2019 
(COVID-19) ตามระเบียบ ประกาศ หรือมาตรการ 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก้าหนด 
5. หากผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีภาวะเสี่ยงหรือติดเชื อ 
หรือถูกแยกกัก หรือกักกันตัว หรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรม 
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก้าหนด จนเป็นเหตุให้ไม่ 
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สามารถมาปฏิบัติงานได้ ให้นายจ้างแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพ่ือด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
6. กรณีลูกจ้างพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะติดโรค หรือเป็น 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ให้ลูกจ้าไปรับการตรวจรักษา 
หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และแจ้งให้นายจ้างทราบ 
เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 
7. กรณีท่ีลูกจ้างถูกเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อมีค้าสั่ง 
ให้กักตัวลูกจ้างไว้ที่ศูนย์ควบคุมโรคระยะเวลา 14 วัน ให้ 
ลูกจ้างปฏิบัติตามค้าสั่งหรือค้าแนะน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
โดยเคร่งครัด 
8. กรณีที่ลูกจ้ามีความเสี่ยงจะติดโรค หรือเป็น หรือมีเหตุ 
สงสัยว่าเป็น จ้าเป็นต้องไปรับการตรวจรักษา นายจ้างอนุญาต 
ใช้สิทธิลาป่วย หรือสิทธิหยุดพักผ่อนประจ้าปีตามกฎหมาย
หรือตามท่ีตกลงกัน 
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6.2 ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ก า ร 
ป้องกันความเสี่ยงจาก 
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID– 19)) สาหรับ 
สถานที่ราชการ สถานที่ 
ท า ง าน เอกชน  และ 
สถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2563 

ข้อ 3 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
หรือผู้ประกอบกิจการ ควรพึงปฏิบัติ ดังนี  
(1) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 
(ก) ท้าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่้าเสมอ 
เช่น พื น ผนัง ประตู เป็นต้น 
(ข) ท้าความสะอาดจุดหรือบริเวณท่ีมีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอน 
หรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุด 
ช้าระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรศัพท์ ด้วยน ้ายาท้า 
ความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ 
(ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคาร 
ที่เหมาะสม และท้าความสะอาดระบบระบายอากาศและ 
ถ่ายเทอากาศอย่างสม่้าเสมอ 
(ง) กรณีสถานที่ทางานหรือสถานประกอบกิจการ มีการ 
จ้าหน่ายอาหารหรือโรงอาหารต้องท้าความสะอาดสิ่งของ 
เครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบ 
อาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ 
ท้าความสะอาดอ่ืนด้วยน ้ายาทาความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ 

    



 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  
หลักฐานการปฏิบัติ สอด 

คล้อง 
ไม่ 

ส อ ด 
คล้อง 

เ พื่ อ 
ทราบ 

(จ) การท้าความสะอาดบริเวณท่ีอาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณ 
ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื อ
โรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชาระ 
กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้าอ่าง 
ล้างมือ ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ 
(  2 )  การจัด อุปกรณ์ท้ า ความสะอาดเ พ่ือป้องกันการ 
แพร่กระจายเชื อโรค 
(ก) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลทาความสะอาดมือไว้ในบริเวณ 
พื นที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร ห้องออกกา 
ลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น 
(ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ 
ล้างมืออย่างเพียงพอ 
(ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน ้ายาทาความสะอาดอาคารอุปกรณ์ 
สิ่งของเครื่องใช้ เช่น น ้ายาทาความสะอาดพื น น ้ายาล้าง 
ห้องน ้า และเหล็กคีบด้ามยาวส้าหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น 
(3) การป้องกันส้าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น พนักงาน 
ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์



 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  
หลักฐานการปฏิบัติ สอด 

คล้อง 
ไม่ 

ส อ ด 
คล้อง 

เ พื่ อ 
ทราบ 

รวมถึงพนักงานท้าความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกัน 
ตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ท้าความสะอาดมือบ่อย ๆ 
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ้า เป็น 
และพนักงานทาความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน (ข) 
หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ 
มีน้˚ามูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษา
ตัว ในสถานบริการสาธารณสุข 
(ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น ้ามูก น ้าลาย เช่น 
กระดาษเช็ดปาก กระดาษชาระในห้องส้วมต้องมีการป้องกัน 
ตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง 
และใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปาก 
ถุงให้มิดชิด น˚าไปรวบรวมไว้ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลัง 
ปฏิบัติงานทุกครั ง 
(4) การให้ความรู้ ค้าแนะน้า และสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบการ ควรจัดหา 
สื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและ 
การลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) 
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ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  
หลักฐานการปฏิบัติ สอด 

คล้อง 
ไม่ 

ส อ ด 
คล้อง 

เ พื่ อ 
ทราบ 

ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริการ เช่น วิธีการ สังเกตผู้
สงสัย ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) ค้าแนะน้าการ
ปฏิบัติตัว ที่ถูกวิธี 

6.3 ประกาศกระทรวง 
ส า ธ า ร ณ สุ ข  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ 
แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ก า ร 
ป้องกันความเสี่ยงจาก 
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 
19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID–
19) )  ส า ห รั บ  ส ถ า น
ประกอบกิจการ พ.ศ. 
2563 

ข้อ 3 ในประกาศนี  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า 
กิจการตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ของ 9 กิจการที่เกี่ยวกับ
การบริการ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 
ข้อ 4 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบกิจการ 
ควรพึงปฏิบัติ ดังนี  
(1) การควบคุมเก่ียวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์ เครื่องใช้
ที่มีอยู่ในอาคาร 
(ก) ท้าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่้าเสมอ 
เช่น พื น ผนัง ประตู เป็นต้น 
(ข) ท้าความสะอาดจุดหรือบริเวณท่ีมีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอน 
หรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์  จุด 

    



 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  
หลักฐานการปฏิบัติ สอด 

คล้อง 
ไม่ 

ส อ ด 
คล้อง 

เ พื่ อ 
ทราบ 

ช้าระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรศัพท์ ด้วยน้ายาทา 
ความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ 
(ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคาร ที่ 
เหมาะสม และท้าความสะอาดระบบระบายอากาศและ 
ถ่ายเทอากาศอย่างสม่้าเสมอ  
(ง) กรณีสถานท่ีท้างานหรือสถานประกอบกิจการ มีการ 
จ้าหน่ายอาหารหรือโรงอาหารต้องท้าความสะอาดสิ่งของ 
เครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบ 
อาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ 
ท้าความสะอาดอ่ืนด้วยน ้ายาทาความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ 
(จ) การท้าความสะอาดบริเวณท่ีอาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณ 
ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื อ 
โรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชาระ 
กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้าอ่าง 
ล้างมือ ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ 
(2) การจัดอุปกรณ์ท้าความสะอาดเพ่ือป้องกันการ แพร่กระจาย
เชื อโรค 
(ก) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลทาความสะอาดมือไว้ในบริเวณ 



 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  
หลักฐานการปฏิบัติ สอด 

คล้อง 
ไม่ 

ส อ ด 
คล้อง 

เ พื่ อ 
ทราบ 

พื นที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร ห้องออกกา 
ลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น 
(ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ 
ล้างมืออย่างเพียงพอ 
(ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน ้ายาทาความสะอาดอาคารอุปกรณ์ 
สิ่งของเครื่องใช้ เช่น น ้ายาทาความสะอาดพื น น ้ายาล้างห้องน ้า
และเหล็กคีบด้ามยาวส้าหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น 
(3) การป้องกันส้าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น พนักงาน 
ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ 
รวมถึงพนักงานท้าความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกัน 
ตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ท้าความสะอาดมือบ่อยๆ 
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ้าเป็น 
และพนักงานท้าความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน 
(ข) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ 
มีน้˚ามูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษา
ตัว ในสถานบริการสาธารณสุข 
(ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น ้ามูก น ้าลาย เช่น 



 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อกฎหมาย 

 
สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  
หลักฐานการปฏิบัติ สอด 

คล้อง 
ไม่ 

ส อ ด 
คล้อง 

เ พื่ อ 
ทราบ 

กระดาษเช็ดปาก กระดาษช้าระในห้องส้วมต้องมีการป้องกัน 
ตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง 
และใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปาก 
ถุงให้มิดชิด น้าไปรวบรวมไว้ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลัง 
ปฏิบัติงานทุกครั ง 
(4) การให้ความรู้ ค้าแนะน้า และสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบการ ควรจัดหา 
สื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและ 
การลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 
19)) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริการ เช่น วิธีการ 
สังเกตผู้สงสัย ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
(Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) ค้าแนะน้าการ 
ปฏิบัติตัว ที่ถูกวิธี 

 
หมายเหตุ 
1. แหล่งอ้างอิงกฎหมาย www.siamsafety.com 
2. สามารถเพ่ิมเติมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริบทของส˚านักงานได้ เช่น กฎหมายท้องถิ่น เป็นต้น 



 

 

เอกสารแนบท่ี 1 ประเภทของอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 
ประเภทอาคาร ขนาดอาคารที่ก าหนดตามมาตรฐานการระบายน  าทิ ง 

ก ข ค ง จ 
1. อาคารชุด ตั งแต่ 500 

ห้องนอน 
ตั งแต่ 100 
แต่ไม่ถึง500 ห้องนอน 

ไม่ถึง 100 ห้องนอน   

2. โรงแรม ตั งแต่ 200 ห้อง ตั งแต่ 60 แต่ไม่ถึง 200 
ห้อง 

ไม่ถึง 60 ห้อง   

3. หอพัก  ตั งแต่ 250 ห้อง ตั งแต่ 50 
แต่ไม่ถึง 250 ห้อง 

  

4. สถานบริการ  ตั งแต่ 5,000 ตร.ม. ตั งแต่ 1,000 
แต่ไม่ถึง 5,000 ตร.ม. 

  

5. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตั งแต่ 30 เตียง ตั งแต่  10 แต่ ไม่ถึ ง  30 
เตียง 

   

6. สถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน ตั งแต่ 25,000 ตร.
ม. 

ตั งแต่ 5,000 
แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม. 

   

7.  อ า ค า ร ที่ ท ˚า ก า ร ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร 
รัฐวิสาหกิจองค์การระหว่างประเทศหรือ
เอกชน 

ตั งแต่ 55,000 ตร.
ม. 

ตั งแต่ 10,000 
แต่ไม่ถึง 55,000 ตร.ม. 

ตั งแต่ 5,000 
แต่ไม่ถึง 10,000 ตร.
ม. 

  

8. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ตั งแต่ 25,000 ตร.
ม. 

ตั งแต่ 5,000 
แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม. 

   

9. ตลาด ตั งแต่ 2,500 ตร.ม. ตั งแต่ 1,500 ตั งแต่ 1,000 ตั งแต่ 500  



 

 

ประเภทอาคาร ขนาดอาคารที่ก าหนดตามมาตรฐานการระบายน  าทิ ง 
ก ข ค ง จ 

แต่ไม่ถึง 2,500 ตร.ม. แต่ไม่ถึง 1,500 ตร.ม. แต่ไม่ถึง1,000 ตร.
ม. 

10. ภัตตาคารและรานอาหาร ตั งแต่ 2,500 ตร.ม. ตั งแต่ 500 
แต่ไม่ถึง 2,500 ตร.ม. 

ตั งแต่ 250 
แต่ไม่ถึง 500 ตร.ม. 

ตั งแต่ 100 
แต่ไม่ถึง 250 ตร.ม. 

ไ ม่ ถึ ง  100 
ตร. 
ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารแนบท่ี 2  มาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากอาคารตามประเภทอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 
ดัชนีคุณภาพ หน่วย ขนาดอาคารที่ก าหนดตามมาตรฐานการระบายน  าทิ ง 

ก ข ค ง จ 
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง pH  5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 
2. บีโอดี BOD mg/l 20 30 40 50 200 
3. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid) SS mg/l 30 40 50 50 60 
4. ปริมาณตะกอนหนัก (Settle able Solid) SS mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5  
5. ปริมาณสารละลายทั งหมด (Total Dissolved Solid) TDS mg/l 500 500 500 500  
6. ซัลไฟด์ Sulfide mg/l 1 1 3 4  
7. ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น TKN mg/l 35 35 40 40  
8. น ้ามันและไขมัน Oil & grease mg/l 20 20 20 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารแนบท่ี 3 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง  

ณ บริเวณพื นที่ท่ัวไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ของประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน  

เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
บริเวณพื นที่และ/หรือ 

ลักษณะงาน 
ลักษณะพื นที่ 

เฉพาะ 
ตัวอย่างบริเวณพื นที่และ/หรือลักษณะงาน ค่าเฉลี่ยความเข้มของ 

แสงสว่าง (ลักซ์) 
จุดที่ความเข้มของ 
แสงสว่าง (ลักซ์) 

บริ เวณพื นที่ทั่ว ไปที่มี  
การสัญจรของบุ คคล 
และ/หรือยานพาหนะใน 
ภาวะปกติ และบริเวณที่ 
มีสัญจรในภาวะฉุกเฉิน 

ทางสัญจรในภาวะ 
ฉุกเฉิน 

ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ บันไดทางฉุกเฉิน (กรณีเกิด 
เหตุฉุกเฉินไฟดับ โดยวัดตามเส้นทางของทางออกท่ีระดับพื น) 

10 - 

ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ ทางเดิน บันได 50 25 
ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ 50 - 

ภายในอาคาร ทางเดิน บันได ทางเข้าห้องโถง 100 50 
ลิฟท ์ 100 - 

บริเวณพื นที่ใช้ประโยชน์ 
ทั่วไป 

 ห้องพักฟ้ืนส้าหรับการปฐมพยาบาล ห้องพักผ่อน 50 25 
ป้อมยาม 100 - 

 - ห้องสุขา ห้องอาบน ้า ห้องเปลี่ยนเสื อผ้า 
- ห้องลอบบี หรือบริเวณต้อนรับ 
- ห้องเก็บของ 

100 50 

 โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา 300 150 
 บริเวณพื นที่ใช้ประโยชน์ 
 ในส˚านักงาน 

 - ห้องส้านักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยายห้องสืบค้น 
หนังสือ/เอกสาร ห้องถ่ายเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 
ประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์หรือติดต่อลูกค้า พื นที่ห้อง 
ออกแบบ เขียนแบบ 

300 150 



 

 

แบบฟอร์ม 1.5 (1) ค้านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
โปรแกรมการค้านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. 

ขอบเขต
การ

ด าเนินงาน 

 
รายการ 

 
EF 

 
หน่วย 

หน่วย 
การเก็บ 
ข้อมูล 

เดือน/ประจ าปี ......................  
รวม 

 
หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ปริมาณ CP ปริมาณ CP ปริมาณ CP ปริมาณ CP ปริมาณ CP 
ประเภท 1 1. การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ 

(Stationary Combustion) 
               

 การใช้น  า มันส าหรับงาน
อาคาร 

               

 Diesel (Generator) 2.7076 kg CO2e/ลิตร ลิตร  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 
 Diesel (Fire pump) 2.7076 kg CO2e/ลิตร ลิตร  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 
 2. การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ 

(Mobile Combustion) 
               

 การใช้น  ามันส าหรับการ 
เดินทาง (รถตู/้รถ
มอเตอร์ไซค์) 

               

 น ้ามัน Diesel 2.7403 kg CO2e/ลิตร ลิตร  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 
 น ้ามัน Gasohol 91, E20, 

E85 
2.2373 kg CO2e/ลิตร ลิตร  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

 น ้ามัน Gasohol 95 2.2373 kg CO2e/ลิตร ลิตร  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 
 3.  ก า ร ใ ช้ ส า ร ดั บ เ พลิ ง 

(CO2) 
1.0000 kg 

CO2e/kgCO2 
kg  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 



 

 

ขอบเขต
การ

ด าเนินงาน 

 
รายการ 

 
EF 

 
หน่วย 

หน่วย 
การเก็บ 
ข้อมูล 

เดือน/ประจ าปี ......................  
รวม 

 
หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ปริมาณ CP ปริมาณ CP ปริมาณ CP ปริมาณ CP ปริมาณ CP 
 4. การปล่อยสารมีเทนจาก 

ระบบ septic tank 
25.0000 kg 

CO2e/kgCH4 
kgCH4  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

 5. การปล่อยสารมีเทนจาก
บ่อบ าบัดน  าเสียแบบไม่เติม
อากาศ 

 
25.0000 

 
kg CO2e/kgCH4 

 
kgCH4 

  
0.00 

  
0.00 

  
0.00 

  
0.00 

  
0.00 

 
0.00 

 
kgCO2e 

 6.การใช้สารท าความเย็น
ชนิด R134a 

1300.00 
00 

kg 
CO2e/kgCH2FCF

3 

kgCH2F 
CF3 

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

ประเภท 2 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.4999 kg CO2e/kWh kWh  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 
ประเภท 3 การใช้กระดาษ A4 และ A3 

(สีขาว) 
2.0859 kg CO2e/kg kg  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

 น ้าประปา-การประปานคร
หลวง 

0.7948 kg CO2e/m3 m3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

 น ้าประปา-การประปาส่วน 
ภูมิภาค 

0.2843 kg CO2e/m3 m3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

 ขยะของเสีย (ฝังกลบ) 2.3200 kg CO2e/kg kg  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 
 

หมายเหตุ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) รวบรวมมาจากข้อมูลทุติยภูมิ ส้าหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ นท์ 

ขององค์กร update (17-2-2564) สืบค้นข้อมูลได้จาก  
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

ประจ้าปี........... (เดือน……………... ถึง ................... ) 
ขอบเขตด าเนินงาน GHG % หน่วย 
ประเภท 1 0.00  tCO2e 
ประเภท 2 0.00  tCO2e 
ประเภท 3 0.00  tCO2e 
รวม 0.00  tCO2e 

 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf%20เมื่อวันที่%209%20เมษายน%202564


 

 

การค านวณ CH4 จาก Septic tank 

ข้อมูล Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

จ้านวนวันเปิด 
บริการ/ท้าการ 

            0 

จ้านวนพนักงาน 
องค์กร 

            0 

CH4 Emission - - - - - - - - - - - - 0 

หมายเหตุ 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ septic tank ค้านวณเฉพาะประชากรพนักงานขององค์กรเท่านั น 
- การเลือกค่า T (degree of utilization of treatment/discharge) เนื่องจากมีระบบเดียว เนื่องจากมีระบบเดียว 
ใช้ระบบ Septic Tank เพราะฉะนั น จึงใช้ T = 1 
- การเลือกค่า U (fraction of population in income group in inventory year) เนื่องจากสัดส่วน
พนักงานมีแบบเดียว เพราะฉะนั น จึงใช้ U = 1 
- EF = 0.6 kg CH4 / kg BOD x 0.5 

= 0.3 kg CH4 / kg BOD 
 

 
 

   Ui Tij Efj จ านวนพนักงานเฉลี่ย TOW 
BOD 

0.001 จ านวนวัน 
ท างาน 

CH4 Emission kg - 1 1 0.3 - 40 0.001 0 

 

 



 

 

สมมุติฐานถังบ าบัดน  าเสียจากห้องน  าแบบไม่เติมอากาศ 
ปริมาณน ้าใช้ในรอบปี m3  
ปริมาณน ้าเสียคิดเป็น 80% m3 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลค่า COD ของน ้าเสียขององค์กร จึงใช้ข้อมูลสมมติฐานของค่า COD สูงสดเท่ากับ 120 mg/l (ค่ามาตรฐานน ้าทิ ง) 
สมการการค านวณปริมาณมีเทนจากระบบแบบไม่เติมอากาศลึกไม่เกิน 2 เมตร  

=  0.05  × [(Wi × ODin)-S] 
Wi = ปริมาณน ้าเสีย (ลบ.ม.) 
CODin = ความต้องการออกซิเจนทางเคมีของน ้าสียขาเข้า kgCODin/L 
S = สารอินทรีย์ที่ถูกก้าจัดในรูปของสลัดจ์ (กิโลกรัม COD) 

ปีค านวณ ................ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

ปริมาณน ้าเสียเฉลี่ย (ลบ.ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CH4 (kgCH4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หมายเหตุ 
1. สูตรค้านวณ ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศ ประเภทท่ีไม่มีการควบคุมดูแล และมีการท้างานเกินความจุ = 0.075 × [(Wi × CODin)-S] 
2. สูตรค้านวณ ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบไม่เติมอากาศ ที่มีความลึกเกิน 2 เมตร = 0.2 × [(Wi × CODin)-S] 
3. ระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นแบบเติมอากาศ จะไม่น้ามาคิดการปล่อย CH4 (kgCH4) 
4. อ้างอิงจาก ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) รวบรวมมาจากข้อมูลทุติยภูมิ ส้าหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ นท์ขององค์กร update เมษายน 2563 

 

 

 


