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ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
วันท่ีทบทวนรายการกฎหมาย  19  มิถุนายน  2563 
วันท่ีประเมินการปฏิบตัิตามกฎหมาย 1  กรกฎาคม  2563 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

1 น้ำเสีย       
1.1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 

หมวดที่ 4 การควบคุมมลพิษ 
ส่วนท่ี 5 มลพิษทางน้ำ 
มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมีหน้าท่ีต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือ
จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่เจ้าหน้าที่พนักงาน
ควบคุมมลพิษกำหนด 

√ 

  ประเภทการบำบัดน้ำเสียของสำนักงาน 
บ่อพักน้ำเสีย 
 

1.2 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคมุการ
ระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด 2548 

“อาคาร”  หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลัง
เดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่า
จะมีท่อระบ้ายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อ ที่เช่ือมต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็
ตาม 
“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 
 
เอกสารแนบ 1 ประเภทของอาคารอ้างอิงไว้ที ่ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้** 
เอกสารแนบ 2 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารตามประเภท
อาคารอ้างอิงไว้ท่ีท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้** 
 

 

    
 
 
 
 
 
   √ 

 
 
 
 
 
 

 

อยู่ระหว่างการดำเนนิการ 
 

กรณีสำนักงานอยู่ ในข่ายที่ต้องตรวจวัดการ
ระบายน้ำทิ้ง 
หน่วยงานตรวจวัด กองยานพาหนะฯ 
วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด อาคารประเภท 

ดัชนีคุณภาพ มาตรฐาน
กฎหมาย 

ผลการตรวจ 

กรด-ด่าง (pH)   
บีโอด ี   
สารแขวนลอย    
ตะกอนหนกั   
สารละลายทั้งหมด    
ซัลไฟด์   
ทีเคเอ็น   
น้ำมันและไขมัน   

 

1.2 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ
ข้อมูล การจดัทำบันทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการทำงานของ

แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้ 
1. อาคารประเภท ก.  
2. อาคารประเภท ข.  
*อาคารประเภท ก. และ ข. อ้างอิงเอกสารแนบ 1ประเภทของอาคาร ของ

 

   √    อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 

1. แบบ ทส.1 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ
และข้อมลูซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ

แบบฟอรม์ 1.4(1) 
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ระบบบำบดัน้ำเสีย พ.ศ.2555 ทะเบียนกฎหมายฉบับนี ้
ข้อ 3 ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้ง
แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล
นัน้ และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตาม
แบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป 

บำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนดิมลพษิ 
2. สำเนาแบบ ทส.2 รายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย 

1.3 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 
2538) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 
2522 

ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดใหม้ีระบบบำบัดน้ำเสียที่มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอในการปรับปรุงน้ำเสียจากอาคารใหเ้ป็นน้ำท้ิงที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ก่อนท่ีจะระบายลงสู่แหล่งรองรับนำ้ทิ้ง 
1. อาคารประเภท ก. 
2. อาคารประเภท ข. 
3. อาคารประเภท ค. 
4. อาคารประเภท ง. 
ข้อ 8 การกำจัดน้ำทิ้งจากอาคารจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำท้ิง หรือระบายลงสู่
พื้นดิน โดยผ่านบ่อหรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสมกับสภาพของอาคารนัน้ได้ แต่ต้องไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
**ประเภทของอาคาร อ้างอิงไว้ที่เอกสารแนบ 1 ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับ
นี้** 

   √ 

  อาคารประเภท ค. 
ประเภทการบำบดัน้ำเสียของสำนกังาน 
บ่อพักน้ำเสีย 
 

2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
2.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ

บริหารจดัการและดำเนินการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกีย่วกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 
2555 

หมวด 1 บทท่ัวไป 
ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มรีะบบป้องกันและระงับอัคคภีัยในสถานประกอบกิจการ
ตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดทาป้ายข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับการ
ดับเพลิงและการอพยพหนไีฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มลีูกจ้างตั้งแตส่ิบคนขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติ
ตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัดให้มแีผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการ

√ 
 
 
 
 
 

    อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 

1. ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนไีฟล่าสุดวันท่ี 
....................................... 
2. แผนระงับเหตฉุุกเฉินล่าสุดวันที่
....................................................... 
3. ภาพถ่ายป้าย อุปกรณด์ับเพลิง สัญญาณ
เตือนภัย  
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ปอ้งกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ 
และการบรรเทาทุกข์ให้นายจ้างจดัเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ณ สถาน
ประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 
ข้อ 8 ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกช้ันของอาคารอย่างน้อยชั้นละสอง
เส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างทีท่ำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จดุที่ปลอดภยัได้
โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินหา้นาที 
- เส้นทางหนีไฟจากจดุที่ลูกจ้างทำงานไปสู่จดุที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 
- ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไมม่ีธรณีประตูหรอืขอบกั้น 
และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนไีฟกับตอ้งติดอุปกรณ์
ที่บังคับให้บานประตูปดิได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และ
ห้ามปิดตาย ใส่กลอน กญุแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทำให้เปิดออกไมไ่ด้ในขณะที่มลีูกจ้าง
ทำงาน 
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่ 2 ช้ันข้ึนไป หรือมีพืน้ท่ีประกอบ
กิจการตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดใหม้ีระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกช้ันโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้
มือเพื่อให้อุปกรณส์่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงาน 
(ข) อุปกรณ์ส่งสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องสามารถส่งเสียงหรือสญัญาณให้ทุก
คนภายในอาคารไดย้ินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงไดง่้าย หรืออยู่ใน
เส้นทางหนีไฟโดยตดิตั้งห่างจากจดุที่ลูกจ้างทำงานไมเ่กิน 30 เมตร 
(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องมีเสยีงหรือสญัญาณที่
แตกต่างไปจากเสยีงหรือสญัญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ 
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสยีงไมไ่ดผ้ล ต้องจัดให้มี
อุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหสั ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิง
ไหมไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม

4. หลักฐานทางเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายฉบับนี้ เช่น ใบรับรองการฝึกซ้อม ใบ
ตรวจสอบอุปกรณด์ับเพลิง เป็นตน้ 
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีอธิบดี
กำหนด 
ข้อ 10 ให้นายจ้างจัดใหม้ีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟในการ
อพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองที่
สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนไีฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรือ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีทีไ่ฟฟ้าดับ 
ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดใหม้ีป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไมน่้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และเหน็ได้อย่าง
ชัดเจน 
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เหน็ได้อย่าง
ชัดเจนตลอดเวลา 
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปรา่งที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ ท่ีติดไว้
ใกล้เคียง หรือโดยประการใดท่ีทำให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 
หมวด 3 การดับเพลิง 
ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดใหม้ีเครื่องดบัเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานทีส่านักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือตามมาตรฐาน
ที่อธิบดีกำหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเหน็ได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้า
สิบเซนติเมตร 
(3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่นย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น 
คาร์บอนเตตราคลอไรด ์
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจานวน ความสามารถของเครื่อง
ดับเพลิงและการติดตั้งดังต่อไปนี ้
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จำนวน 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ให้คำนวณตามพื้นที่ของสถานท่ี
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ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของเครื่อง
ดับเพลิงท่ีติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การตดิตั้งให้พิจารณา
จากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะทำให้เกิดเพลิงประเภท เอ 
หรือ บี และตดิตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทน้ัน 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการตดิตั้งให้มีระยะ
เข้าถึงไม่เกินยีส่ิบสามเมตร 
(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพท่ีมั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
สามารถนามาใช้ได้ง่ายและรวดเรว็ 
(ค) ให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน
ติดไว้ท่ีตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 
(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
โดยการตรวจสอบ 
หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 
ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดใหลู้กจ้างไมน่้อยกว่าร้อยละสีส่ิบของจำนวนลกูจ้างในแต่ละ
หน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้น โดยใหผู้้ที่
ได้รับใบอนญุาตจากกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานเป็นผู้ดำเนนิการฝึกอบรม 
ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดใหม้ีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
ดังต่อไปนี ้
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหนา้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณต์่างๆ ในการดับเพลิง  
การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดใหลู้กจ้างฝกึซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตาม
เส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไว้ในหมวด 2 
ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดใหลู้กจ้างทกุคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ท้ังนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่
ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพรอ้มกัน และ
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ก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสบิวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกีย่วกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผูซ้ึ่ง
อธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ 
ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนนิการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ทีไ่ด้รับใบอนญุาตจากกรมสวัสดิการและคุม้ครอง
แรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าว
ตามแบบท่ีอธิบดีกำหนด และยื่นตอ่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีเสรจ็สิ้นการฝึกซ้อม 

2.3 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงานเรื่อง กำหนดแบบและวิธกีาร
รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 2559 
 
 

ข้อ 4 การรายผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงทะเบียนของขอรหัสผู้ใช้ และ
รหัสผ่านทาง  (http://eservice.labour.go.th)  
 
 
 

    √   

2.4 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และดำ 
เนินการด้านความปลอดภัย อาชีว-
อนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน  
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

หมวด 2 แสงสว่าง 
ข้อ 4 แสงสว่างต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด 
ข้อ 5 แสงสะท้อนเข้านัยนต์าจะตอ้งใส่อปุกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
หมวด 3 เสียง 
ข้อ 7 เสียงดังสูงสุดไม่เกิน  140 เดซิเบล 
ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาทำงานในแต่ละวันไม่เกินมาตรฐานอธิบดี
ประกาศกำหนด 
ข้อ 9 หากระดับเสยีงเกินในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 
ข้อ 10 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 จัดให้มเีครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตดิให้เห็นได้ชัดเจน 
ข้อ 11 ระดับเสียงเฉลีย่ตลอดทำงาน 8 ช่ัวโมงตั้งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ้นไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน 
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

     √  อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 
ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง 
วันท่ี................................................ 
ผู้ตรวจวดั........................................ 
ผลการตรวจสอบเสียง (ถ้ามี) 
วันท่ี................................................ 
ผู้ตรวจวดั........................................ 
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ข้อ 4 งานท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือท่ีครอบหูลดเสยีง 
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน และการรายงานผล 
ข้อ 14 จัดให้มีการตรวจวัดความเสียงภายในสถานประกอบการ 
ข้อ 15 จัดทำรายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์ พร้อมส่งรายงานต่ออธิบดีภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีเสรจ็สิ้นการตรวจวัด 

2.5 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสยีงที่
ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน 
2561 

ข้อ ๓ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงท่ีลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ทำงาน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้เกิน 85 เดซเิบลเอ 

  √ อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 
ผลการตรวจสอบความเสยีง(ถ้ามี) 
วันท่ี................................................ 
ผู้ตรวจวดั........................................ 

2.6 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้ม
ของแสงสว่าง 2561 

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่า
มาตรฐาน ดังนี ้
1. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปและบริเวณการผลิต
ภายในสถานประกอบกจิการ 
อ้างอิงมาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ท่ัวไปและบรเิวณการผลติ
ภายในสถานประกอบกิจการ ไปยงัเอกสารแนบ 3 ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับน้ี 
2. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ทำงาน โดยใช้สายตามอง
เฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน 
2.1  งานประจำในสำนักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล การอ่าน
และ ประมวลผลข้อมูล การจัดเกบ็แฟ้ม ค่าความเข้มแสง 400-500 ลักซ ์

  √   อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 
ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง 
วันท่ี................................................ 
ผู้ตรวจวดั........................................ 
รายงานการตรวจสอบความสว่าง 
 
 
 

3 สิ่งปฏิกลู      
3.1 พระราชบัญญัตสิาธารณสุข พ.ศ.

2535 
มาตรา 19  ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการรับการเก็บ ขน หรือ ดำจดัสิ่งปฏิกูล หรือมูล
ฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการ เว้น
แต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงาน 

มาตรา 20 ข้อ (1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่ง
สิ่งกุลหรือมูลฝอยนอกจากในท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให ้

   √   หลักฐานการส่งขยะกำจัด 
ดำเนินการโดยกองยานพาหนะฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกำจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยในเขตราชการส่วน
ท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
มาตรา ๗๓/๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อกําหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) 

√   หลักฐานการส่งขยะกำจัด 
ดำเนินการโดยกองยานพาหนะฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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(๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณเีกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

3.3 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกลูมลูฝอย 
มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  ในเขตพื้นท่ีของ
ราชการส่วนท้องถิ่นใด  ให้เป็นหนา้ที่และอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  แต่
ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
**** การจัดการของเสียอนัตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน  ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสีย
อันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิง่ปฏิกูล และมลูฝอยที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บ  ให้ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอืน่รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย
ใหจ้ัดเก็บ  แจ้งให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมา
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป  ซ่ึงพนักงานเจ้าหนา้ท่ี ดังกล่าว
ต้องเร่ิมดําเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  เมื่อพ้นกาํหนดเวลา
ดังกล่าวหากพนกังานเจ้าหน้าทีน่ั้นยงัมิได้ดําเนินการ  ให้ราชการส่วนท้องถิน่  
หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิน่อื่น รวมท้ังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ  ดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมลู
ฝอยนั้น ตามที่เห็นสมควร  และให้สันนษิฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง  จงใจละเว้น การปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

  √   หลักฐานการส่งขยะกำจัด 
ดำเนินการโดยกองยานพาหนะฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.4 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย พ.ศ.2544 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรอืทำ ให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ นอกจากท่ีที่กรุงเทพมหานครจดัไว้ให ้
ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ต้องจัดใหม้ีทีร่องรับสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานท่ีนั้นอย่างเพียงพอและถกูสุขลักษณะ 
               ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง หรือทำ ให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยนอกท่ีรองรับสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอยท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ
สถานท่ีใดๆ จัดใหม้ีขึ้น เว้นแต่เปน็การกระทำ ของเจ้าหน้าท่ีกรุงเทพมหานครใน
อำนาจหน้าท่ีหรือบุคคลที่ได้รับอนญุาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือนำ สิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย

√   หลักฐานการส่งขยะกำจัด 
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ไปฝังหรือถมในท่ีดินใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดขน นำพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกลูไปในท่ีสาธารณะเว้นแต่จะ
ได้ใส่ในภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิดไมใ่ห้มีสิ่งปฏิกลูหรือกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอก
และต้องได้รับอนญุาตเป็นหนังสือจากพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ท้ิงสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมลูฝอย 
ข้อ 11 ห้ามมิให้ผู้ใดคุย้เขี่ย ขุด ขน มูลฝอย ในที่รองรับมูลฝอย รถหรือเรือเก็บ 
ขน มูลฝอยหรือสถานท่ีเทมูลฝอยใดๆ เว้นแต่เป็นการกระทำของเจา้หน้าท่ี
กรุงเทพมหานครที่มหีน้าท่ีหรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจา้หน้าท่ีพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 

 

 

3.5 ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และสิ่ง
ปฏิกูลของอาคารสถานท่ี และสถาน
บริการการสาธารณสุข พ.ศ.2545 
 

หมวด 2 การจัดการมลูฝอยของอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ที่ไม่ใช่สถานบริการ
สาธารณสุข 
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีต้องจัดให้มภีาชนะรองรับมลู
ฝอยท่ีทำจากวสัดุมั่นคง แข็งแรง มีรูปทรงท่ีทำความสะอาดได้ง่าย มีฝาปิดมิดชิด 
สามารถป้องกันสัตว์ไม่ให้คุ้ยเขีย่ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความรำคาญเกนิควร 
ข้อ 8 ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับจำนวนเพียงพอท่ีจะใส่มูลฝอยได้โดยไมล่้นออก
นอกภาชนะ 
ข้อ 10 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตอ้งจัดให้มีที่พักรวมมลูฝอยได้ในปริมาณ 3 วัน 
และที่พักมูลฝอยต้องมลีักษณะตามที่กำหนด 
ทั้งนี้ ต้องจัดการใส่มลูฝอยในถุงพลาสติก หรือถุงที่ กทม. กำหนด ให้มีการแยกมูล
ฝอย ต้องดำเนินการแยกมลูฝอยท่ีอยู่ในสภาพท่ีจะขนได้โดยสะดวก 

√   หลักฐานการส่งขยะกำจัด 

 

3.6 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 33 
(พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบกำจัด
ขยะมูลฝอย) 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมลูฝอยท่ีมีลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
- ต้องมีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมลูฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละ

วัน 
- ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 

 √  ภาพถ่ายการจัดการขยะในสำนักงาน 
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

- พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม 
- ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ำฝน 
- ต้องมีการระบายน้ำเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบดัน้ำเสีย 
- ต้องมีการระบายอากาศและป้องกนัน้ำซึม 

 

 
3.7 กฎกระทรวง ว่าดว้ยการกําจัดมลูฝอย

ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
ข้อ 2 กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเง่ือนไขต่อไปนี ้
1) ข้อกำหนดทุหมวดตามกฎกระทรวงนี้ให้มีผลบังคับในท้องที่ของ

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง 
2) ข้อกำหนดเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยกรขนและการกำจัดมูลฝอยตดิเช้ือ ให้

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยกเวน้ไม่ใช่บังคับในท้องที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นนอกจากข้อ 1. ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ โดยจะกำหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

3) ข้อกำหนดใดส่วนท่ีว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ ให้มีผล
ใช้บังคับแก่สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายใน
เขตส่วนราชการท้องถิ่นทุกแห่ง 

ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี ้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปรมิาณหรือมี
ความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสมัผสัหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั้นแล้วสามารถทำให้
เกิดโรคได ้

 √  หลักฐานการส่งขยะกำจัด 
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

1) ซากช้ินส่วนท่ีมาจากการผ่าตัด 
2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมดี กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะท่ีทำด้วย

แก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด ์
3) วัสดุซึ่งสมัผสัหรือสงสัยว่าจะสมัผสักับเลือด ส่วนประกอบของเลือด 

ผลิตภณัฑ์ที่ไดจ้ากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสตัว์ หรือวัคซีนท่ี
ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้ากอซ ผ้าต่างๆ และท่อยาง 

4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยตดิเช้ือร้ายแรง 
ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรอืทำให้มีขึ้นในที่สาธารณะนอกจากจะจัดการใน
ที่ท่ีราชการส่วนท้องถิ่นกำหนไว้ให ้
ข้อ  5 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการเกบ็ ขน และกำจัดมูลฝอยตดิเช้ือเว้นแตจ่ะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวงน้ี 
หมวด 2 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 
ข้อ 13 ภาชนะบรรจสุำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคมต้องมี
ลักษณะดังนี้  
(๑) ทำด้วยวัสดุแข็ง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน มฝีาปิดมิดชิด สามารถ

เคลื่อนย้ายโดยไมส่ัมผัสมูลฝอยตดิเชื้อ  
(๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติกหรอืวัสดุอื่น

ที่มี เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่
รั่วซึมและไม่ดูดซึม 

       ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีสีแดง ทึบแสง และมขี้อความสีดำที่
มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า  
“มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้
ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและต้องมีข้อความว่า “หา้มนำกลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” 
ข้อ ๑๔ การเกบ็มูลฝอยตดิเช้ือในภาชนะสำหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อในห้องที่มี
การป้องกันสัตว์ท่ีเป็นพาหะนำโรค จำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปดิเปดิ
ก็ได ้
ข้อที่ ๑๕ การเก็บมูลฝอยตดิเช้ือ ต้องดำเนินการโดยไม่ปนกับมูลฝอยอ่ืน บรรจุมลู
ฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุ แล้วผูกมัดปากถุง หากมปีริมาณมาก 
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ต้องจัดมุมสำหรบัวางมูลฝอยอันตราย ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน ที่พักรวมมูลฝอยตดิ
เชื้อที่มีลักษณะตามข้อ ๑๖ ต้องทำความสะอาดอย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 ครั้ง  
ข้อ ๑๖ มีที่พักรวมมูลฝอยตดิเช้ือท่ีเป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคาร
รอกำจัดโดยมลีักษณะดังต่อไปนี ้
(๑) มีลักษณะไม่แพร่เช้ือ และอยู่ในท่ีที่สะดวกต่อการขนมลูฝอยติดเชื้อไปกำจัด 
(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือได้อย่างน้อยสอง

วัน 
(๓) พื้นและผนังต้องเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย 
(๔) มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบำบดัน้ำเสีย 
(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับช้ืน 
(๖) มีการป้องกันสัตว์แมลง ปิดด้วยกญุแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่

สามารถที่จะเข้าไปได ้
(๗) มีข้อความเป็นคำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอย

ติดเชื้อ” ไว้ท่ีหน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
(๘) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อ มีรางหรือท่อรวบรวม

น้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในกรณีที่เก็บกักภาชนะ
บรรจุมลูฝอยติดเชื้อไว้เกิน ๗ วัน ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยูท่ี่ ๑๐ 
องศาเซลเซยีส หรือต่ำกว่านั้นได ้

ข้อ ๑๗ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกักในที่พักต้อง
ดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี ้
(๑) ผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่าน การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรือ

อันตรายที่อาจเกดิจากมลูฝอยติดเช้ือ ตามหลักสตูร และระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีเส้นทางเคลื่อนย้าย
ที่แน่นอน ต้องกระทำโดยระมดัระวังทำความสะอาดและฆ่าเช้ือรถเขน็และ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง 

ข้อ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเช้ือจากที่พักรวมมูลฝอยตดิเช้ือของสถานบริการการ
สาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ
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ดังต่อไปนี ้
(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ ๒๐ (๑) ยานพาหนะขนมูล

ฝอยติดเชื้อที่ เท่านั้น 
(๒) ต้องขนตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงปริมาณของมูลฝอยตดิเช้ือและ

สถานท่ีจัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุำเป็น 
ข้อ ๒๕ การกำจัดมลูฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี ้
(๑) เผาในเตาเผา 
(๒) ทำลายเช้ือด้วยไอน้ำ 
(๓) ทำลายเช้ือด้วยความร้อน 
(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

3.8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กำหนดลักษณะของบริเวณที่พัก
ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ 2548 

เพื่อให้การเก็บกักภาชนะบรรจมุูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข 
ด้านสถานพยาบาลประเภทไมร่ับผู้ป่วยค้างคืน 
กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช่ือดังนี้ 
ข้อ 1 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อต้องมลีักษณะและอปุกรณ์ ดังนี้ 
(1) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจุดทีเ่หมาะสม แยกเป็นสดัส่วนเฉพาะ ไม่อับช้ืน 
สะดวกสำหรบัการขนมลูฝอยตืดเช่ือไปกำจัด และต้องไมต่ั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บ
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษา 
(2) มีภาชนะสำหรับรองรับภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือท่ีมีลักษณะตามที่กำหนด 
ก) ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พ้ืนผิวต้องมีลักษณะเรยีบ ทำความ
สะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มฝีาปิดมดิชิด สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะนำโรค และให้
มีการฆ่าเชื้อก่อนนำไปใช้ 
ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเกบ็กักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อได้อย่าง
น้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศา
เซลเซียส 
ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสีที่มองเหน็ได้ชัดเจนคู่
กับตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราสัญลกัษณ์สำหรับ
พิมพ์บนภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชือ้ พ.ศ.2546 บนภาชนะรองรับภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ 

 √  ภาพถ่ายการจัดการขยะในสำนักงาน 
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3.11 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ตราหรือสัญลักษณส์ำหรับพิมพ์บน
ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ.2546 

กำหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพมิพ์ลงบนภาชนะบรรจุมลูฝอย
ติดเชื้อ ให้มีลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วง สีดำ ซ้อนทับบน
วงกลมสีดำ โดยสัญลักษณต์้องรัศมีไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 

 √  ภาพถ่ายการจัดการขยะในสำนักงาน 

3.12 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจดัการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560   

ข้อ 2 มูลฝอยท่ัวไป ไมร่วมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน และของเสียจากโรงงาน  
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากกระบวนการผลติ ของเสียที่เป็นผลติภัณฑ์เสื่อม
คุณภาพ และของเสียอันราย  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
ข้อ 3 ห้ามถ่าย เท ทิ้ง นอกพื้นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้  
หมวด 2 การเก็บมลูฝอยท่ัวไป  
ข้อ 5 ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยคัดแยกขยะ ต้องแยกมลูฝอยท่ัวไป มูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน   
และมลูฝอยนำกลับมาใช้ใหม่  
ข้อ 6 ถุงหรือภาชนะจะต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้  
1. มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซมึ ขนาดเหมาะสม เคลือ่นย้าย
สะดวก ง่ายต่อการถ่ายเท  
2. มีการบ่งช้ีให้ชัดเจนว่าเป็นมลูฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ท่ีถุงหรือภาชนะ โดยมี
ขนาดและสีที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน  
ข้อ 7 จะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีบรรจลุงถุง มัดปากถุงให้แน่น กรณี
บรรจุในภาชนะจะต้องมีการทำความ  
สะอาดภาชนะบรรจุนั้นอย่างสม่ำเสมอ  
ข้อ 8 อาคารชุด หรือโรงแรม ที่มจีำนวนห้อง 80 ห้องขึ้นไป หรือมพีื้นทีใช้สอย
มากกว่า 4000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ 
 สถานประกอบการ โรงงาน อาคารขยะ 2 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป/วัน ต้องจัดให้ที่ท่ี
พักขยะมูลฝอยทั่วไป และมลูฝอย กลับมาใช้ใหม่  
ข้อ 9 ท่ีพักขยะจะต้องมีคณุสมบัตดิังนี้  
1. อาคาร หรือ ห้องแยก เป็นสัดส่วน ป้องกันน้ำฝน หรือมภีาชนะรองรับมูลฝอย
ทั่วไปและกลับมาใช้ใหมไ่ด้ไม่น้อย กว่า 2 วัน  จะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ สถานท่ี

√   ภาพถ่ายการจัดการขยะในสำนักงาน 
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ประกอบอาหาร 
2. ผนังมีการป้องกันน้ำซึม ทำความสะอาดง่าย ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำ
โรค มีการระบายอากาศ  
3. มีรางหรือท่อระบายนำ้ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมไปจดัการตามที่
กฎหมายกำหนด  
4.ประตูกว้างพอที่จะสามารถเคลือ่นย้ายมูลฝอยได้สะดวก  
ทำป้ายติดบริเวณที่เป็นพ้ืนท่ีพักมลูฝอย "ท่ีพักมูลฝอยท่ัวไป 
ข้อ 10 ภาชนะที่รองรับมูลฝอยท่ัวไป และนำกลับมาใช้ใหม่ จะต้องมีป้ายข้อความ
ว่า "มูลฝอยท่ัวไป" หรือ  
มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่   
ข้อ 11 ภาชนะรองรับขนาดใหญท่ี่รับปริมาณมลูฝอยไดม้ากกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร
ขึ้นไป จะต้องทนทาน แข็งแรง ไมร่ั่ว  
ป้องกันสัตว์ ล้างทำความสะอาดได้ง่าย อย่างน้อย สัปดาหล์ะ 1 ครัง้ และจะต้องมี
ระบบรวบรวมและป้องกันน้ำชะ  
มูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ภาชนะรองรับต้องวางอยู่ห่างแหล่งน้ำและที่
ประกอบอาหาร  
ข้อ 15 ห้ามผู้ประกอบกิจการหรอืโรงงานท้ิงของเสียจากโรงงาน ของเสียจาก
วัตถุดิบ ของเสียจากการผลิต ผลติภัณฑ์  
ที่เสื่อมคณุภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูล
ฝอยท่ัวไป 

4 อากาศ      
4.1 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2560 
หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนําของคณะกรรมการ มีอำนาจประกาศ
ประเภทหรือ ช่ือของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ี และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
รัฐมนตรีโดยคำแนะนําของคณะกรรมการ อาจกําหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ ตามวรรคหนึ่งก็ได้  
มาตรา 42 ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่กำหนด
ตามมาตรา 41 วรรคสอง  

√   ภาพถ่ายแสดงจุดสูบบุหรี่ เขตห้ามสูบบุหรี่ 
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มาตรา 43 เมื่อรัฐมนตรีโดยคำแนะนําของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่
สาธารณะ สถานที่ทำงาน หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ดำเนินการ
จัดให้สถานท่ีหรือยานพาหนะ ดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่  
(2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่  
(3) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนําของ

คณะกรรมการ  
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศกำหนดเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 
๔๑ วรรคสอง ผู้ดำเนินการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  
(1) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหรี่  
(2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานท่ีหรือยานพาหนะนั้น หรือในบริเวณอื่น

ใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด  
(3) มีพื้นท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนึงถึงการระบายอากาศท่ีเหมาะสม และไม่มี

ลักษณะ ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น  
(4) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสบูตามที่รัฐมนตรี

ประกาศ กำหนดโดยคำแนะนําของคณะกรรมการ  
(5) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนําของ

คณะกรรมการ 
มาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา 43 (1) หรือเขตสูบบุหรีต่าม
มาตรา 44 (1) ที่ผู้ดำเนินการจัดให้มีต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนดโดยคำแนะนํา ของคณะกรรมการ  
มาตรา 46 ใหผู้้ดำเนินการมีหนา้ที่ประชาสมัพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานท่ีนั้นเป็น 
เขตปลอดบหุรี่ และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดำเนินการอื่นใด เพือ่ไม่ให้มีการ
สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ในกรณทีี่มีผู้ฝ่าฝืนสบูบุหรี่ในเขตปลอดบหุรี่ หาก
ผู้ดำเนินการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามสมควรแล้ว ผู้ดำเนินการนั้นไม่มี
ความผิด 
มาตรา 48 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหมวด 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

 

 
 



หน้า 17 จาก 28 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

(1) เข้าไปในสถานท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีทำงาน ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบให้เป็นไป
ตามหมวด 5 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งคําช้ีแจง 
เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือเพื่อการดำเนินคดี 

(3) เรียก ขอดูบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุช่ือ ท่ีอยู่ และ
ปรากฏ รูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทำความผิด
หรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่า มีการกระทำความผิดตามหมวด 5  

(4) ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด เพ่ือเป็น
พยานหลักฐาน 

(5) ออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้ชําระเงินค่าปรับตามที่ เปรียบเทียบในกรณีที่มี
การกระทำ ความผิดตามหมวด 5 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ออกคำสั่ง และแบบของหนังสือ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนดโดยคำแนะนําของคณะกรรมการ 

- มาตรา 67 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
- มาตรา 68 ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 หรือมาตรา 44 ต้อง
ระวางโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท  

- มาตรา 69 ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บาท  

มาตรา 70 ผู้ดำเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับ ไม่เกิน 3,000 บาท 
 

4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดง
เครื่องหมาย เขตปลอดบุหรี่ และ
เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ 2561 

ข้อ 3  
“สัญลักษณ์เขตปลอดบุหร่ี” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้น
ขอบหนาสีแดง และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้
ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีความหนาของเส้นในขนาด
เพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พาดทับรูปมวนบุหรี่ดังกล่าวในแนวเฉียง  

“สัญลักษณ์เขตสูบบุหร่ี” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้น

  
    √ 

 ภาพถ่ายป้ายจุดสูบบุหรี่ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 



หน้า 18 จาก 28 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ขอบหนาสีฟ้า และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน
อยูภ่ายในวงกลมนั้น 
ข้อ ๔ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ต้องมี

พื้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และข้อความ
ตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน  

(2) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร  

(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบ
บุหรี่  ฝ่าฝืน  มีโทษปรับตามกฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No 
smoking. It is against the law to smoke in this area” หรือข้อความ
อื่นในทำนองเดียวกัน 

ข้อ ๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่จะใช้ติดแสดง ณ สถานที่สาธารณะ เฉพาะ
บริเวณที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดให้ระยะห่างจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า 
ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ หรือ พื้นที่โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย 
ต้องมีอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ใน
ระยะ ๕ เมตร” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking within 5 meters” 
หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่
ในบริเวณนั้นครอบคลุม ถึงระยะห่างดังกล่าว 

ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(๑) สถานท่ีสาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
โดยกำหนดให้ พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับ
บริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่  
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของสถานที่
สาธารณะนั้น  

(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม บริเวณ
พื้นที ่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั้น  

(ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน 

 

 



หน้า 19 จาก 28 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั้น  

(ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายใน
และ ดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั้น  

(๒) สถานท่ีสาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
โดยกำหนดให้ พื้นที่เฉพาะส่วนท่ีระบุไว้ของสถานท่ีนั้น เป็นเขตปลอดบุหรี่  
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือน 

พื้นที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั้น  

(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายใน
และ ดาดฟ้าของอาคาร หรือโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั้น  

(ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดย
กำหนด ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และใน
จำนวนที่เหมาะสม ภายใน ยานพาหนะ  

ข้อ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมี
พื้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และข้อความตาม (๓) 
ได้อย่างชัดเจน  

(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อย
กว่า ๗๐ มิลลิเมตร และต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร  

(๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “เขตสูบ
บุหรี่” หรือ เป็นภาษาอังกฤษว่า “Smoking Area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน 

ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ภายใน
บริเวณ ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่ ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่าว มีทางเข้าอย่าง
ชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมาย เขตสูบบุหรี่ ณ ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย  

ข้อ ๙ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ที่ได้มีการติดแสดงไว้ก่อนวันที่
ประกาศ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันท่ี ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  
กำหนดประเภทหรือช่ือของสถานที่
สาธารณะ  สถานที่ทำงาน  และ

ข้อ 3 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานท่ีสาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่  โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของ
สถานที่นั้นไม่ว่าจะมีรั้วล้อม หรือไม่ก็ตามรวมทั้งระยะ  ๕  เมตรจากทางเข้า - 

      
    √ 
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ยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดของสถานที่ละยานพาหนะ 
เป็นเขตปลอดบุหรี่  หรือเขตสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี่   พ.ศ.  ๒๕๖๑  

  
 

ออกของสถานท่ีเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
3.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 

3.2 สถานศึกษา  หรือสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม   
๓.๓ สถานท่ีสาธารณะอื่น ๆ 

ข้อ ๔ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่  โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของ
สถานท่ีนั้น ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม  เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(๔.๑) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

(๔.๒) สถานศึกษา  หรือสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 

(๔.๓) สถานท่ีสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

(๔.๔) ยานพาหนะและสถานท่ีพักเพื่อรอยานพาหนะ 

ข้อ ๕ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของ
สถานท่ีนั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัด
ไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั้ วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขต
ปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร 
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้  
(๕.๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  

(๕.๒) สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

(๕.๓) ท่าอากาศยาน 
ข้อ 6 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้  เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่  โดยกำหนดให้พื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจาก
พื้นที่ที่ระบุ  หรือจากประตู  หน้าต่าง  ทางเข้า  ทางออก  ท่อหรือช่องระบาย
อากาศเป็นระยะทาง  ๕  เมตร  เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(๖.๑) พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของ     
(๖.๑.๑) ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า       
(๖.๑.๒) สถานท่ีทำงานของเอกชน     
(๖.๑.๓) โรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า       
(๖.๑.๔) สนามกอล์ฟ       
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(๖.๑.๕) อุทยานประวัติศาสตร์  อุทยาน  หรือวนอุทยานแห่งชาติ  โบราณสถาน  
สวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  อนุสรณ์สถาน      
(๖.๒) พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  พื้นที่ใต้หลังคา  และบริเวณ 
ชานชาลาของ     
(๖.๒.๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร       
(๖.๒.๒) สถานีรถไฟ  สถานีรถไฟฟ้า  สถานีรถไฟใต้ดิน  สถานีรถราง     
(๖.๒.๓) ท่าเรือโดยสาร     
(๖.๓) บริเวณโถงพักคอย  ห้องหรือสถานที่สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน  และ
ทางเดิน ภายในอาคารโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของ     
(๖.๓.๑) อาคารชุด  หรือคอนโดมิเนียม       
(๖.๓.๒) ห้องเช่า หอพัก แมนช่ัน อพาร์ทเมนต์ คอร์ท  หรือสถานที่ให้บริการ ใน
ลักษณะเดียวกัน    
(๖.๓.๓) โรงแรม  รีสอร์ท  โฮมสเตย์  หรือสถานที่พักตากอากาศในลักษณะ 
เดียวกัน 
(๖.๔) บริเวณที่จำหน่าย  หรือให้บริการอาหาร  เครื่องดื่ม  หรืออาหารและ
เครื่องดื่ม ของสถานท่ีจำหน่ายอาหาร  เครื่องดื่ม  หรืออาหารและเครื่องดื่ม  ที่ไม่
มีระบบปรับอากาศ 

4.4 ป ระกาศ กรม อน ามั ย  เรื่ อ ง  ข้ อ
ปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาใน
หอผึ่งเย็นขออาคารในประเทศไทย 

**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย(ไม่ได้มี
การประกาศลงในราชกิจจาฯ)** 
-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในและนอก
อาคาร 
-โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease) โรคติดเชื้อจากแบทีเรียในจีนัสลีจิโอเน
ลาอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจส่วนล่าง  
-กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือกำลังอยู่ระหว่างการ
รักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสาหรือสูบบุหรี่จัด และผู้ที่ได้รับการรักษาโรคบางชนิด 
-สาเหตุโรค การหายใจเอาละอองน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อลีจอโอเนลลา ซึ่งเจริญเติบโต
ได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ไม่มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกต้องถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย 
-ข้อ4 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 - ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ดำเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มีการติดตั้ง 

     
  √ 

หลักฐานการดูแลรักษาหอผึ่งเย็นของอาคาร 
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หอผึ่งเย็น 
 - มีหน้าทีด่ังนี ้
 1. จัดทำแผนหรือโครงการควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมีองค์ประกอบดัง
รายละเอียดในฉบับกฎหมาย 
 2. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม และบำรุงรักษาหอผึ่ง
เย็น 
 ผู้ควบคุม ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมและบำรุงรักษาหอผึ่งเย็นด้านการ
ป้องกันและควบคุมเช้ือฯที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคฯกำหนด 
 3.จัดให้มีผู้ควบคุมและบำรุงรักษาหอผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม วุฒิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัย สาธารณะสุขศาสตร์หรอืสาขาอื่นๆ ท่ีมีประสบการณ์และความรู้ด้าน
การสาธารณสุข 
 -ต้องจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ
ท้ายประกาศนี้ 
 -ต้องจัดให้มีคู่มือแนะนำไว้ประจำระบบปรับอากาศทุกระบบ รายละเอียดดูได้
จากฉบับกฎหมาย 
 -ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี้ กำหนดการปฏิบัตินี้ 
สำหรับข้อปฏิบัตินี้ กำหนดการปฏิบัติอื่นๆดังนี ้
-หอผึ่งเย็น 
 1. การออกแบบและก่อสร้าง 
 2. สถานท่ีติดตั้งหอผึ่งเย็น 
 3. น้ำท่ีเติมชดเชย ต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำเดียวกับท่ีใช้ในหอพ่ึงเย็น 
 4. การระบายน้ำทิ้ง 
 5. การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้งาน ระบบปรับสภาวะอากาศ 
-การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง 
 1. การดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ 
  - จัดหาคู่มือการบำรุงรักษาประจำระบบ 
  - ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอน 
ทุกเครื่องด้วยสายตา 1สัปดาห์/ครั้ง 
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- จัดทำและดำเนินการตามแผนบำรุงรักษา 
 2. การทำความสะอาด การทำลายเชื้อ 
 3. การบำบัดน้ำ ในระบบฯ 
 4. การใช้สารชีวภาพ 
 5. การบันทึกข้อมูล 
   -สมุดบันทึกต้องเก็บ >=2ปี 
 6. แผนการดำเนินการเมื่อโรคฯระบาด 
 7. การเก็บตัวอย่างน้ำ และการตรวจสอบทางจุลชีวฯ 
 8. การแก้ไขการปนเปื้อนเชื้อฯ 

5 พลังงาน      
5.1 พระราชบัญญัติ  การส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 2535 
หมวด 1 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดง
คุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้ เกิดการอนุรักษ์
พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

√   มาตรการอนุรักษ์พลังงานของสำนักงาน 

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

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้วัสดุ
หรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอำนาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 

√   มาตรการอนุรักษ์พลังงานของสำนักงาน 
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(1) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ 
(2) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน 
อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็น
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
(3) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและ
มาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์  ต้องแสดงค่า
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

5.3 พระราชกฤษฎีกา  กําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2538 

มาตรา 3 กำหนดการใช้พลังงานต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม 
ข้อ 1 อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันท่ีไดรับอนุมัติจากผู้
จําหน่ายให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุด
รวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป 

√   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้หม้อแปลงตาม
เกณฑ์ 

5.4 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลัก
เกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน ใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. 2552 

ข้อ 3 เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม โดย
จัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน และวีจัด
การพลังงาน กรณีใช้กฎกระทรวงนี้ครั้งแรกจะต้องประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้น 

ข้อ 4 นโยบายพลังงานจะต้องมุ่งมั่นในการจัดการพลงังาน จัดทำเป็นเอกสาร และ
ลงลายมือช่ือเจ้าของอาคารควบคุม จะต้องเผยแพร่นโยบายพลังงาน เพื่อให้
บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม 
ข้อ 5 จัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของอาคารทราบ 
ข้อ 6 เจ้าของอาคารประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและ
ประเมินการใช้พลังงานท่ีมีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ 
ข้อ 7 จัดให้มีการกำหนดเป้าหมาย และแผนงานอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้
ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานเดิมที่ใช้ หรือกำหนดการใช้
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการ การลงทุน 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

  √ (๑) รายงานการจัดการพลังงาน สำหรับอาคาร
ควบคุม 

(๒) หลักฐานการส่งรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามที่
กำหนดในกฎกระทรวงนี้ของปีที่ล่วงมา
ให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ข้อ 8 เจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน 
ข้อ 9 ข้าวของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจ ติดตาม และประเมินการจัด
การพลังงาน รวมถึงทบทวน วิเคราะห์  และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
ข้อ 10 เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการตรวจสอบและรับ รองการจัด
การพลังงานของอาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบรับรอง 
ข้อ 11  เจ้าของอาคารควบคุมส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ของปีท่ีล่วงมาให้แก่อธิบดีภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี 

 
หมายเหตุ 
1. แหล่งอ้างอิงกฎหมาย www.siamsafety.com 
2. สามารถเพิ่มเติมกฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของสำนักงานได้ เช่น กฎหมายท้องถิ่น เป็นต้น 
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เอกสารแนบที่ 1 ประเภทของอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

ประเภทอาคาร 
ขนาดอาคารที่กำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำท้ิง 

ก ข ค ง จ 

1. อาคารชุด ตั้งแต ่500 ห้องนอน 
ตั้งแต ่100 แตไ่ม่ถึง500 

ห้องนอน 
ไม่ถึง 100 ห้องนอน   

2. โรงแรม ตั้งแต ่200 ห้อง ตั้งแต ่60 แต่ไม่ถึง 200 ห้อง ไม่ถึง 60 ห้อง   

3. หอพัก  ตั้งแต ่250 ห้อง 
ตั้งแต ่50  

แต่ไม่ถึง 250 ห้อง 
  

4. สถานบริการ  ตั้งแต ่5,000 ตร.ม. 
ตั้งแต ่1,000 แต่  

ไม่ถึง 5,000 ตร.ม. 
  

5. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตั้งแต ่30 เตียง ตั้งแต ่10 แต่ไม่ถึง 30 เตียง    

6. สถานศึกษาของทางราชการหรอืเอกชน ตั้งแต ่25,000 ตร.ม. 
ตั้งแต ่5,000  

แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม. 
   

7. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์การระหว่าง
ประเทศหรือเอกชน 

ตั้งแต ่55,000 ตร.ม. 
ตั้งแต ่10,000 แต่ไม่ถึง  

55,000 ตร.ม. 
ตั้งแต่ 5,000 แตไ่ม่ถึง 

10,000 ตร.ม. 
  

8. อาคารของศูนย์การค้าหรือหา้งสรรพสินค้า ตั้งแต ่25,000 ตร.ม. 
ตั้งแต ่5,000 แตไ่ม่ถึง 25,000 

ตร.ม. 
   

9. ตลาด ตั้งแต ่2,500 ตร.ม. 
ตั้งแต ่1,500 แตไ่ม่ถึง 2,500 

ตร.ม. 
ตั้งแต ่1,000 แตไ่ม่ถึง 

1,500 ตร.ม. 
ตั้งแต ่500 แตไ่ม่ถึง  

1,000 ตร.ม. 
 

10. ภัตตาคารและรา้นอาหาร ตั้งแต ่2,500 ตร.ม. 
ตั้งแต ่500 แตไ่ม่ถึง  

2,500 ตร.ม. 
ตั้งแต ่250 แตไ่ม่ถึง  

500 ตร.ม. 
ตั้งแต ่100 แตไ่ม่ถึง  

250ตร.ม. 
ไม่ถึง 100 ตร.ม. 
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เอกสารแนบที่ 2  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารตามประเภทอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ขนาดอาคารที่กำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำท้ิง 

ก ข ค ง จ 
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง  pH   5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 
2. บีโอด ี BOD mg/l 20 30 40 50 200 
3. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid) SS mg/l 30 40 50 50 60 
4. ปริมาณตะกอนหนัก(Settleable Solid) SS mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5   
5. ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid) TDS mg/l 500 500 500 500   
6. ซัลไฟด ์ Sulfide mg/l 1 1 3 4   
7. ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น TKN mg/l 35 35 40 40   
8. น้ำมันและไขมัน Oil & grease mg/l 20 20 20 20 100 
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เอกสารแนบที ่3   มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ของประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเข้มของแสง
สว่าง พ.ศ. 2561 

 


