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ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อม 
วันที่ทบทวนรายการกฎหมาย.........9....มิถุนายน.2563................................................ 
วันที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย...........18....มิถุนายน.2563................................ 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

1 น ้าเสีย       
1.1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
หมวดที่ 4 การควบคุมมลพิษ 
ส่วนที่ 5 มลพิษทางน ้า 
มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมีหน้าที่ต้องก่อสร้าง 
ติดตั ง หรือจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียหรือระบบก้าจัดของเสียตามที่
เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมมลพิษก้าหนด 

✓ 

  ประเภทการบ้าบัดน ้า เสียของอาคาร 14 
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 

 
แผนผังแสดงการจัดการน ้าเสีย 

1.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิ ง จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด 2548 

“อาคาร”  หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็น
อาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซ่ึงตั งอยู่ภายในพื นที่ซ่ึงเป็น
บริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน ้าท่อเดียวหรือมีหลายท่อ ที่
เช่ือมต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม 

✓ 

  กรณีส้านักงานอยู่ในข่ายที่ต้องตรวจวัดการ
ระบายน ้าทิ ง 
หน่วยงานตรวจวัด..คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา 
วันที่ตรวจวัด.. 19 พ.ค..2563…........ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

“น ้าทิ ง” หมายความว่า น ้าเสียที่ผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสียแล้วจนเป็นไป
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศนี  
 
เอกสารแนบ 1 ประเภทของอาคารอ้างอิงไว้ที่ ท้ายทะเบียนกฎหมาย
ฉบับน้ี** 
เอกสารแนบ 2 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารตาม
ประเภทอาคารอ้างอิงไว้ที่ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับน้ี** 
 

ผลการตรวจวัด อาคารประเภท....ค... 
ดัชนีคุณภาพ มาตร 

ฐาน
กฎหมาย 

ผลการ
ตรวจ 

กรด-ด่าง (pH) 5-9 7.7 
บีโอด ี 40 22.2 
สารแขวนลอย  50 37.0 
ตะกอนหนกั 0.5 <0.1 
สารละลายทั งหมด  500 294.0 
ซัลไฟด์ 3 - 
ทีเคเอ็น 40 132.8 
น ้ามันและไขมัน 20 28.8 

 

1.2 กฎกระทรวง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร 
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท้า
บันทึกรายละเอยีด และรายงานสรุปผลการ
ท้างานของระบบบา้บัดน ้าเสีย พ.ศ.2555 

แหล่งก้าเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องด้าเนินการตามกฎกระทรวงนี  
1. อาคารประเภท ก.  
2. อาคารประเภท ข.  
*อาคารประเภท ก. และ ข. อ้างอิงเอกสารแนบ 1ประเภทของอาคาร 
ของทะเบยีนกฎหมายฉบับน้ี 
ข้อ 3 ผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษต้องเก็บสถิติและข้อมูลซ่ึง
แสดงผลการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 
เก็บไว้ ณ สถานที่ตั งแหล่งก้าเนิดมลพิษนั นเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั งแต่
วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั น และจัดท้ารายงานสรุปผลการท้างาน
ของระบบบ้าบัดน ้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 

 ✓ 1. แบบ ทส.1 แบบบันทึกรายละเอยีดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท้างานของ
ระบบบ้าบัดน า้เสียของแหล่งกา้เนิดมลพิษ 
2. ส้าเนาแบบ ทส.2 รายงานสรุปผลการ
ท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

1.3 กฎกระทรวง ฉบับที ่44 (พ.ศ. 2538) ออก
ตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี  ต้องจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้า
เสียที่มีประสิทธิภาพ เพยีงพอในการปรับปรุงน ้าเสียจากอาคารให้เป็น
น ้าทิ งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก่อนทีจ่ะระบายลงสู่แหล่งรองรับน ้าทิ ง 
1. อาคารประเภท ก. 
2. อาคารประเภท ข. 
3. อาคารประเภท ค. 
4. อาคารประเภท ง. 
ข้อ 8 การก้าจัดน ้าทิ งจากอาคารจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน ้าทิ ง หรือ
ระบายลงสู่พื นดิน โดยผ่านบอ่หรือโดยวธิีอื่นที่เหมาะสมกับสภาพของ
อาคารนั นได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญแก่ผู้อื่นหรือ
กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม 
**ประเภทของอาคาร อ้างอิงไว้ที่เอกสารแนบ 1 ท้ายทะเบียน
กฎหมายฉบับน้ี** 

✓ 

  ประเภทการบา้บัดน ้าเสียของอาคาร 14 
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ป ี

2 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั      
2.1 กฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานในการ

บริหารจัดการและด้าเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท้างานเกี่ยวกับการปอ้งกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555 

หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 2 ให้นายจา้งจัดให้มีระบบปอ้งกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี  และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพและปลอดภัย 
ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจา้งจัดทาปา้ยขอ้ปฏบิัติ
เกี่ยวกบัการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้
อย่างชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจา้งตั งแต่สิบคนขึ นไป นอกจาก
ต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แลว้ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประกอบดว้ยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกัน

✓   1. ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟล่าสุดวันที่ 
...4..เมษายน…2561.. 
2. แผนระงับเหตุฉุกเฉินล่าสุดวันที่ . .30…
กันยายน..2563... 
3. ภาพถ่ายป้าย อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณ
เตือนภัย 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

อัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ให้นายจ้าง
จัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกจิการพร้อมที่
จะให้พนักงานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได้ 
หมวด 2 ความปลอดภัยเกีย่วกับอาคารและทางหนีไฟ 
ข้อ 8 ให้นายจา้งจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั นของอาคารอย่างน้อยชั นละ
สองเส้นทางซ่ึงสามารถอพยพลูกจา้งที่ท้างานในเวลาเดียวกันทั งหมดสู่
จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภยัภายในเวลาไม่เกินห้านาที 
- เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจา้งท้างานไปสู่จุดที่ปลอดภยัต้องปราศจาก
สิ่งกีดขวาง 
- ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท้าด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือ
ขอบกั น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ
กับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตปูิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน 
ประตูม้วน หรือประตูหมุน และหา้มปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผกู ล่ามโซ่ 
หรือท้าให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างท้างาน 
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั งแต่ 2 ชั นขึ นไป หรือมีพื นที่
ประกอบกิจการตั งแต่ 300 ตารางเมตรขึ นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกจิการทกุชั นโดยใหป้ฏิบัต ิ
ดังต่อไปนี  
(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อยา่งน้อยต้องประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบ
แจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท้างาน 
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียงหรือ
สัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอยา่งทั่วถึงเพื่อการหนี
ไฟ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย 
หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยติดตั งห่างจากจุดที่ลูกจ้างท้างานไม่เกิน 30 
เมตร 
(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือ
สัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบ
กิจการ 
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้อง
จัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหัส ที่
สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การติดตั งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรอื
มาตรฐานอื่นที่อธิบดกี้าหนด 
ข้อ 10 ให้นายจา้งจัดให้มีแสงสว่างอยา่งเพียงพอส้าหรับเส้นทางหนีไฟ
ในการอพยพลูกจา้งออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ รวมทั งจัดให้มี
แหล่งจ่ายไฟฟา้สารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟและสา้หรับใช้
กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั นต้นหรืออปุกรณ์อืน่ที่เกี่ยวขอ้งได้ในทันทีที่ไฟฟ้า
ดับ 
ข้อ 11 ให้นายจา้งจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี  
(1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบหา้เซนติเมตร และเห็นได้
อย่างชัดเจน 
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้
อย่างชัดเจนตลอดเวลา 
ทั งนี  ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ ที่
ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ท้าให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 

4. หลักฐานทางเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายฉบับนี  เช่น ใบรับรองการฝึกซ้อม ใบ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 
    - รายงานการตรวจสอบระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย รายงานโดยบริษัท ธนวัฒน์
อินเตอร์ซัพพลาย จ้ากัด 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

หมวด 3 การดับเพลิง 
ข้อ 13 ให้นายจา้งจัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้อง
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี  
(1) จัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซ่ึง
เป็นไปตามมาตรฐานที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ก้าหนด หรือตามมาตรฐานทีอ่ธิบดกี้าหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดบัเพลิงประเภทใด และ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนใน
ระยะไม่น้อยกวา่หนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร 
(3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของ
สารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 
(4) จัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจานวน ความสามารถ
ของเครื่องดับเพลิงและการติดตั งดังต่อไปนี  
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จา้นวน 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั ง ให้ค้านวณตามพื นที่
ของสถานที่ซ่ึงมีสภาพเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่ก้าหนดไว้ในตาราง
ที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถ
ของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่ก้าหนดไว้ในตารางที่ 
3 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั งให้
พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะท้าให้เกิด

 
 

- ระบบ Fire Alarm 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

เพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่
ใช้ดับเพลิงประเภทนั น 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตั ง
ให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสามเมตร 
(ข) ให้ติดตั งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน สามารถนามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
(ค) ให้จัดท้ารายละเอียดเกีย่วกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้
อย่างชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั ง 
(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ 
หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภยัจากอัคคีภัยและการ
รายงาน 
ข้อ 27 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ้านวน
ลูกจ้างในแต่ละหนว่ยงานของสถานประกอบกจิการรับการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงขั นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด้าเนินการฝึกอบรม 
ข้อ 28 ให้นายจา้งจัดให้มีการด้าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจาก
อัคคีภัย ดังต่อไปนี  
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกบัการปอ้งกันและระงับอัคคีภัยรับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง  
การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไป
ตามเส้นทางหนีไฟตามที่ก้าหนดไว้ในหมวด 2 

 
- กริ่ง  

 
 
 
 
 

- ประตูหนีไฟ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ข้อ 30 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝกึซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง ทั งนี  ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุก
รายที่ท้างานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทา้
การฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้
นายจา้งส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั ง
รายละเอียดเกีย่วกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
เพื่อให้ความเห็นชอบ 
ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด้าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด้าเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้างจัดทา้
รายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกา้หนด และยื่นต่อ
อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่เสร็จสิ น
การฝึกซ้อม 

 
- รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง 
- ค้ า สั่ ง แ ต่ ง ตั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ด้าเนินงานระงับอัคคีภัยและภัย
พิ บั ติ ห้ อ ง ส มุ ด ม ห า วิ ท ย า ลั บ
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

2.3 ประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน
เร่ือง ก้าหนดแบบและวธิีการรายงานผล
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2559 
 
 

ข้อ 4 การรายผลผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องลงทะเบียนของขอรหัส
ผู้ใช ้และรหัสผ่านทาง  (http://eservice.labour.go.th)  
 
 
 

  ✓  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

2.4 กฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และด้า 
เนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อม 
ในการท้างานเกี่ยวกับความร้อน  
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

หมวด 2 แสงสว่าง 
ข้อ 4 แสงสวา่งต้องเป็นไปตามที่อธิบดปีระกาศกา้หนด 
ข้อ 5 แสงสะท้อนเขา้นัยน์ตาจะต้องใส่อปุกรณ์ป้องกันอันตรายสว่น
บุคคล 
หมวด 3 เสยีง 
ข้อ 7 เสียงดังสูงสุดไม่เกิน  140 เดซิเบล 
ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาท้างานในแต่ละวันไม่เกินมาตรฐาน
อธิบดีประกาศก้าหนด 
ข้อ 9 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
ข้อ 10 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 จัดให้มีเคร่ืองหมายเตือนให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลติดให้เห็นได้ชัดเจน 
ข้อ 11 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดทา้งาน 8 ชั่วโมงตั งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ นไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน 
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 
ข้อ 4 งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบ
หูลดเสียง 
หมวด 5 การตรวจวดัและวเิคราะห์สภาวะการท างาน และการ
รายงานผล 
ข้อ 14 จัดให้มกีารตรวจวัดความเสียงภายในสถานประกอบการ 
ข้อ 15 จัดท้ารายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์ พร้อมส่งรายงานตอ่
อธิบดีภายใน 30 วันนับแตว่ันที่เสร็จสิ นการตรวจวัด 

✓   - ไม่ได้ด้าเนินการวัดความเข้มแสง
สว่าง เนื่องจากปฏิบัติงาน WFH 

 
- ไม่พบเสียงรบกวนทั งภายในและ

ภายนอก 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

2.5 ประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจา้ง
ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท้างานในแต่
ละวัน 2561 

ข้อ ๓ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท้างาน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) 
มิให้เกิน 85 เดซิเบลเอ 

  ✓ ไม่พบเสียงรบกวนทั งภายในและภายนอก 

2.6 ประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 
เร่ือง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 
2561 

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่าง
ไม่ต่้ากว่ามาตรฐาน ดังนี  
1. มาตรฐานความเข้มของแสงสวา่ง ณ บรเิวณพื้นที่ทั่วไปและ
บริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ 
อ้างอิงมาตรฐานความเข้มของแสงสวา่ง ณ บริเวณพื นที่ทั่วไปและ
บริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกจิการ ไปยังเอกสารแนบ 3 ท้าย
ทะเบียนกฎหมายฉบับนี  
2. มาตรฐานความเข้มของแสงสวา่ง ณ บรเิวณที่ท างาน โดยใช้
สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างาน 
2.1  งานประจ้าในส้านกังาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทกึข้อมูล 
การอ่านและ ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม ค่าความเข้มแสง 400-
500 ลักซ์ 

✓   - ไม่ได้ด้าเนินการวัดความเข้มแสง
สว่าง เนื่องจากปฏิบัติงาน WFH 

 

3 สิ่งปฏิกูล      
3.1 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 19  ห้ามมิให้ผู้ใดด้าเนินการรับการเก็บ ขน หรือ ด้าจัดสิ่งปฏกิูล 

หรือมูลฝอยโดยท้าเป็นธุรกิจหรือโดยไดร้ับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนกังาน 
มาตรา 20 ข้อ (1) หา้มการถา่ย เท ทิ ง หรือท้าให้มีขึ นในที่หรือทาง
สาธารณะซึ่งสิ่งกุลหรือมูลฝอยนอกจากในที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

✓   จ้างเหมาเก็บขยะปี 2563 

3.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2550 

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการ
ส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ้านาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั น 

✓   จ้างเหมาเก็บขยะปี 2563 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

มาตรา ๗๓/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกา้หนดของท้องถิ่นซ่ึงออกตามความใน
มาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื อ หรอื
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท 

3.3 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ  ขน  และกา้จัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ในเขต
พื นที่ของราชการสว่นท้องถิ่นใด  ให้เป็นหน้าที่และอา้นาจของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั น  แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
**** การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้น
แต่ในกรณีทีม่ีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่ง
ปฏิกูล และมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ  ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการ ส่วนท้องถ่ินอ่ืนรวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จดัเก็บ  
แจ้งให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดําเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าว
ต้องเริ่มดําเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  เมื่อพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นยังมิได้ดําเนินการ  ให้
ราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย
ให้จัดเก็บ  ดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยน้ัน ตามที่เห็นสมควร  
และให้สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่
ได้รับแจ้ง  จงใจละเว้น การปฏบิัติหนา้ที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

✓   จ้างเหมาเก็บขยะปี 2563 
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การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

3.5 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 
(พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบก้าจัดขยะมูล
ฝอย) 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตอ้งจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี  
- ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ น

ในแต่ละวัน 
- ผนังต้องท้าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
- พื นผิวภายในต้องเรียบและกันน ้าซึม 
- ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน ้าฝน 
- ต้องมีการระบายน ้าเสียงจากมูลฝอยเขา้สู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- ต้องมีการระบายอากาศและปอ้งกันน ้าซึม 

  ✓  

3.6 กฎกระทรวง วา่ด้วยการกา้จัดมูลฝอยตดิ
เชื อ พ.ศ. 2545 

ข้อ2 กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเง่ือนไขต่อไปนี  
1) ข้อก้าหนดทุหมวดตามกฎกระทรวงนี ใหม้ีผลบังคับในท้องที่ของ

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมือง
ทุกแห่ง 

2) ข้อก้าหนดเฉพาะในสว่นที่วา่ด้วยกรขนและการกา้จัดมูลฝอยติด
เชื อ ให้กระทรวงสาธารณสุขก้าหนดยกเว้นไม่ใช่บังคับในท้องที่
ของราชการส่วนทอ้งถิ่นนอกจากขอ้ 1. ตามความเหมาะสมกับ
สภาพท้องที่ โดยจะก้าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอย่างใดก็ได้
ตามที่เห็นสมควรทั งนี  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3) ข้อก้าหนดใดส่วนที่ว่าดว้ยการเก็บมูลฝอยติดเชื อตามกฎกระทรวง
นี  ให้มีผลใช้บังคับแก่สถานบริการการสาธารณสุขและ
ห้องปฏิบัติการเชื ออันตรายในเขตส่วนราชการท้องถิ่นทุกแห่ง 

ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี  

  ✓  
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เพื่อ
ทราบ 

“มูลฝอยติดเชื อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื อโรคปะปนอยู่ในปริมาณ
หรือมีความเข้มข้นซ่ึงถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั นแล้ว
สามารถท้าให้เกิดโรคได้ 
1) ซากชิ นส่วนที่มาจากการผ่าตัด 
2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กรบอกฉดียา หลอดแกว้ ภาชนะที่

ท้าด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 
3) วัสดุซ่ึงสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลอืด ส่วนประกอบของ

เลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน ้าจากร่างกายของมนุษย์หรือ
สัตว์ หรือวัคซีนที่ท้าจากเชื อโรคที่มีชีวิต เช่น ส้าลี ผ้ากอซ ผ้า
ต่างๆ และท่อยาง 

4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ปว่ยติดเชื อร้ายแรง 
ข้อ 4 หา้มมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ ง หรือทา้ให้มีขึ นในที่สาธารณะนอกจากจะ
จัดการในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกา้หนไว้ให ้
ข้อ  5 ห้ามมิให้ผู้ใดท้าการเก็บ ขน และก้าจัดมูลฝอยติดเชื อเว้นแต่จะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวงนี  
หมวด 2 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 
ข้อ 13 ภาชนะบรรจุส้าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื อประเภทวัสดุของมีคม
ต้องมีลักษณะดังนี   
(๑) ท้าด้วยวัสดุแข็ง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน มีฝาปิดมิดชิด 

สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่สัมผัสมูลฝอยติดเชื อ  
(๒) ภาชนะส้าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื อที่เปน็ถุง ต้องท้าจากพลาสติก

หรือวัสดุอื่นที่มี เหนยีวไม่ฉกีขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการ
รับน ้าหนัก กันน ้าได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 
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ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

       ภาชนะส้าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื อต้องมีสีแดง ทึบแสง และมี
ข้อความสีด้าที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชดัเจนว่า  
“มูลฝอยติดเชื อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์
ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาและต้องมีข้อความวา่ “ห้ามน้ากลับมาใช้อกี” และ 
“ห้ามเปิด” 
ข้อ ๑๔ การเกบ็มูลฝอยติดเชื อในภาชนะส้าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื อใน
ห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะน้าโรค จ้าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา 
จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ 
ข้อที่ ๑๕ การเก็บมูลฝอยติดเชื อ ต้องด้าเนินการโดยไม่ปนกับมูลฝอย
อื่น บรรจุมูลฝอยติดเชื อไม่เกินสามในส่ีส่วนของความจ ุแล้วผกูมัดปาก
ถุง หากมีปริมาณมาก ต้องจัดมุมส้าหรบัวางมูลฝอยอันตราย ห้ามเกบ็ไว้
เกินหนึ่งวัน ที่พกัรวมมูลฝอยติดเชื อที่มลีักษณะตามข้อ ๑๖ ต้องท้า
ความสะอาดอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั ง  
ข้อ ๑๖ มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยก
จากอาคารรอกา้จัดโดยมีลกัษณะดังต่อไปนี  

(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติด

เชื อไปก้าจัด 

(๒) มีขนาดกวา้งเพียงพอที่จะเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อได้

อย่างน้อยสองวัน 

(๓) พื นและผนังต้องเรียบ ท้าความสะอาดได้ง่าย 

(๔) มีรางหรือท่อระบายน ้าทิ งเช่ือมต่อกับระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื น 
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คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(๖) มีการป้องกันสัตวแ์มลง ปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นทีบุ่คคล

ทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 

(๗) มีข้อความเป็นค้าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พัก

รวมมูลฝอยติดเชื อ” ไว้ที่หนา้ห้องหรือหน้าอาคาร 

(๘) มีลานส้าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อ มีรางหรือ

ท่อรวบรวมน ้าเสียจากการลา้งรถเข็นเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียใน

กรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อไว้เกิน ๗ วัน ต้อง

สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที ่๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่้ากว่า

นั นได้ 

ข้อ ๑๗ การเคลื่อนยา้ยภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อไปเก็บกักในที่พกั
ต้องด้าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี  
(๑) ผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่าน การฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่

เชื อหรืออันตรายทีอ่าจเกิดจากมูลฝอยตดิเชื อ ตามหลักสูตร และ
ระยะเวลาทีก่ระทรวงสาธารณสุขก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีเส้นทาง
เคลื่อนย้ายที่แน่นอน ต้องกระทา้โดยระมัดระวังท้าความสะอาด
และฆ่าเชื อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏบิัติงานอย่างน้อยวันละ
ครั ง 

ข้อ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื อจากที่พกัรวมมูลฝอยติดเชื อของสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏบิัติการเชื ออันตรายต้อง
ด้าเนินการให้ถูกสุขลกัษณะดังต่อไปนี  
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ทราบ 

(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื อตามข้อ ๒๐ (๑) 

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื อที่ เท่านั น 

(๒) ต้องขนตามวันและเวลาที่กา้หนด โดยค้านึงถึงปริมาณของมูลฝอย

ติดเชื อและสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีทีม่ีเหตุจ้าเป็น 

ข้อ ๒๕ การก้าจัดมูลฝอยติดเชื อ มวีิธีการดังนี  
(๑) เผาในเตาเผา 

(๒) ท้าลายเชื อดว้ยไอน ้า 

(๓) ท้าลายเชื อดว้ยความร้อน 

(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกา้หนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

3.7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก้าหนด
ลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูล
ฝอยติดเชื อ 2548 

เพื่อให้การเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื อของสถานบริการการ
สาธารณสุข ด้านสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน 
ก้าหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อดังนี  
ข้อ 1 บริเวณที่พกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อต้องมีลักษณะและ
อุปกรณ์ ดังนี  
(1) ตั งอยู่ในสถานพยาบาลในจุดที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่
อับชื น สะดวกส้าหรับการขนมูลฝอยตืดเช่ือไปก้าจัด และต้องไม่ตั งอยู่
ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษา 
(2) มีภาชนะสา้หรับรองรับภาชนะบรรจมุูลฝอยติดเชื อที่มีลักษณะ
ตามที่ก้าหนด 
ก) ท้าดว้ยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื นผิวต้องมีลักษณะเรียบ 
ท้าความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์แมลง
พาหะนา้โรค และให้มกีารฆา่เชื อก่อนนา้ไปใช้ 

  ✓  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เชื อได้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมิ
ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส 
ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พกัมูลฝอยตดิเชื อ” ขนาดและสีที่มองเห็น
ได้ชัดเจนคู่กับตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 
ตราสัญลักษณ์ส้าหรับพิมพบ์นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อ พ.ศ.2546 
บนภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื อ 
 
 
 
 

3.8 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ตรา
หรือสัญลักษณ์ส้าหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื อ พ.ศ.2546 

ก้าหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพิมพ์ลงบนภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื อ ให้มีลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 
วง สีด้า ซ้อนทับบนวงกลมสีด้า โดยสัญลักษณ์ต้อง
รัศมีไม่น้อย                        กว่า 1 นิ ว 

  ✓  

3.9 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ.2560   

ข้อ 2 มูลฝอยทั่วไป ไม่รวมถึง มูลฝอยตดิเชื อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน และของเสียจากโรงงาน  
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็น
ผลิตภัณฑ์เส่ือมคุณภาพ และของเสียอันราย  
ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน  
ข้อ 3 หา้มถ่าย เท ทิ ง นอกพื นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นก้าหนดหรือจัดให ้ 
หมวด 2 การเก็บมูลฝอยทั่วไป  
ข้อ 5 ผู้กอ่ให้เกิดขยะมูลฝอยคัดแยกขยะ ต้องแยกมูลฝอยทัว่ไป มูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   

✓   ภาพถ่ายการจัดการขยะในอาคาร 14 อาคาร
หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 
เส้นทางการจัดการขยะ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

และมูลฝอยน้ากลับมาใช้ใหม ่ 
ข้อ 6 ถุงหรือภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี   
1. มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม 
เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการถ่ายเท  
2. มีการบ่งชี ให้ชัดเจนว่าเป็นมูลฝอยน้ากลับมาใช้ใหม่ที่ถุงหรือภาชนะ 
โดยมีขนาดและสีที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน  
ข้อ 7 จะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีบรรจุลงถุง มัดปากถุงให้
แน่น กรณีบรรจุในภาชนะจะต้องมีการท้าความ  
สะอาดภาชนะบรรจุนั นอย่างสม่้าเสมอ  
ข้อ 8 อาคารชุด หรือโรงแรม ที่มีจ้านวนห้อง 80 ห้องขึ นไป หรอืมีพื นที
ใช้สอยมากกวา่ 4000 ตารางเมตรขึ นไป หรือ 
 สถานประกอบการ โรงงาน อาคารขยะ 2 ลูกบาศก์เมตรขึ นไป/วัน ต้อง
จัดให้ที่ที่พักขยะมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอย กลับมาใช้ใหม่  
ข้อ 9 ที่พกัขยะจะตอ้งมีคุณสมบัติดังนี   
1. อาคาร หรือ ห้องแยก เป็นสัดส่วน ปอ้งกันน ้าฝน หรือมภีาชนะ
รองรับมูลฝอยทั่วไปและกลบัมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อย กว่า 2 วัน  จะตอ้งอยู่
ห่างจากแหล่งน ้า สถานที่ประกอบอาหาร 
2. ผนังมีการป้องกันน ้าซึม ท้าความสะอาดง่าย ปอ้งกันสัตว์และแมลง
พาหะนา้โรค มีการระบายอากาศ  
3. มีรางหรือท่อระบายน ้า หรือระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพื่อรวบรวมไป
จัดการตามที่กฎหมายก้าหนด  
4.ประตูกว้างพอทีจ่ะสามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวก  
ท้าป้ายติดบริเวณที่เป็นพื นทีพ่ักมูลฝอย "ที่พักมูลฝอยทัว่ไป 

การคัดแยกขยะ 
- ถังขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล 

 
- ถังขยะอินทรีย์ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ข้อ 10 ภาชนะที่รองรับมูลฝอยทัว่ไป และน้ากลับมาใช้ใหม ่จะตอ้งมี
ป้ายขอ้ความว่า "มูลฝอยทัว่ไป" หรอื  
มูลฝอยน้ากลับมาใช้ใหม่   
ข้อ 11 ภาชนะรองรับขนาดใหญ่ที่รับปริมาณมูลฝอยได้มากกว่า 2 
ลูกบาศก์เมตรขึ นไป จะตอ้งทนทาน แขง็แรง ไม่รั่ว  
ป้องกันสัตว์ ล้างท้าความสะอาดได้ง่าย อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั ง 
และจะต้องมีระบบรวบรวมและป้องกันน ้าชะ  
มูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ภาชนะรองรับต้องวางอยู่หา่งแหล่ง
น ้าและที่ประกอบอาหาร  
ข้อ 15 หา้มผู้ประกอบกิจการหรือโรงงานทิ งของเสียจากโรงงาน ของ
เสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากการผลิต ผลิตภัณฑ์  
ที่เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปน
กับมูลฝอยทัว่ไป 

 
- ถังขยะอันตรายจัดวางไว้ภายนอก

อาคาร 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

- จุดพักขยะ 

 
 

4 อากาศ      
4.1 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ. 2560 
หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ มีอ้านาจ
ประกาศประเภทหรือ ชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ท้างาน และ
ยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั งหมดของสถานที่ และยานพาหนะ
ดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ อาจก้าหนดให้มีเขตสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี ่ตามวรรคหนึ่งก็ได้  
มาตรา 42 ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่
ก้าหนดตามมาตรา 41 วรรคสอง  

✓   
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

มาตรา 43 เมื่อรัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการประกาศให้
สถานที่สาธารณะ สถานที่ท้างาน หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอด
บุหรี่ ให้ผู้ด้าเนินการจัดให้สถานที่หรือยานพาหนะ ดังกล่าวมีสภาพและ
ลักษณะ ดังต่อไปนี  
(1) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่  
(2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับการสูบบุหรี่  
(3) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดโดย

ค้าแนะน้าของคณะกรรมการ  
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศก้าหนดเขตสูบบุหรี่ตาม
มาตรา ๔๑ วรรคสอง ผู้ด้าเนินการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมี
สภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี   
(1) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหรี่  
(2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะนั น หรือ

ในบรเิวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด  
(3) มีพื นที่ เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค้านึงถึงการระบายอากาศที่

เหมาะสม และไม่มีลักษณะ ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร้าคาญ
แก่ผู้อื่น  

(4) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศ ก้าหนดโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ  

(5) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดโดย
ค้าแนะน้าของคณะกรรมการ 

มาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา 43 (1) หรือเขตสูบ
บุ ห รี่ ต า ม ม า ต ร า  4 4  ( 1 )  ที่ ผู้ ด้ า เ นิ น ก า ร จั ด ใ ห้ มี   
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนดโดย
ค้าแนะน้า ของคณะกรรมการ  
มาตรา 46 ให้ผู้ด้าเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่า
ส ถ า น ที่ นั น เ ป็ น  เ ข ต ป ล อ ด บุ ห รี่  แ ล ะ ค ว บ คุ ม ดู แ ล  
ห้ามปราม หรือด้าเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอด
บุหรี่ ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากผู้ด้าเนินการได้
ด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามสมควรแล้ว ผู้ด้าเนินการนั นไม่มีความผิด 
มาตรา 48 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหมวด 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  

(1) เข้าไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ท้างาน ในระหว่างเวลาพระ
อาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท้าการของสถานที่นั น 
เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามหมวด 5 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค้าหรือให้
ส่งค้าชี แจง เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่จ้าเป็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเพื่อการด้าเนินคดี 

(3) เรียก ขอดูบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใด ซ่ึงระบุชื่อ 
ที่อยู่ และปรากฏ รูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่
มีการกระท้าความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่า มีการ
กระท้าความผิดตามหมวด 5  

(4) ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่น
ใด เพื่อเป็นพยานหลักฐาน 

(5) ออกค้าสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้ช้าระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบใน
กรณีที่มีการกระท้า ความผิดตามหมวด 5 ทั งนี  หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการออกค้าสั่ง และแบบของหนังสือ  ดังกล่าว ให้



หน้า 23 จาก 38 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

เป็นไปตามที่ รัฐมนตรีประกาศก้าหนดโดยค้าแนะน้าของ
คณะกรรมการ 

- มาตรา 67 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 
บาท 
- มาตรา 68 ผู้ด้าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 หรือมาตรา 44 
ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท  
- มาตรา 69 ผู้ด้าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท  
มาตรา 70 ผู้ด้าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษปรับ ไม่เกิน 3,000 บาท 
 

4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดง
เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมาย
เขตสูบบุหรี่ 2561 

ข้อ 3  
“สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูป
วงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีด้าที่มีควันซ่ึง
มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซ่ึงมี
ความหนาของเส้นในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พาดทับรูปมวนบุหรี่
ดังกล่าวในแนวเฉียง  
“สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูป
วงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีด้าที่มีควันซ่ึงมี
ขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั น 
ข้อ ๔ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี   

(1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอด
บุหรี่ต้องมีพื นผิว พื นหลัง หรือสีที่ท้าให้มองเห็นสัญลักษณ์เขต
ปลอดบุหรี่ และข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน  

✓   
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(2) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซ่ึงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
วงกลมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร  

(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า 
“ห้ ามสูบบุหรี่  ฝ่ าฝืน  มี โทษปรับตามกฎหมาย” หรือ เป็น
ภาษาอังกฤษว่า “No smoking. It is against the law to smoke 
in this area” หรือข้อความอื่นในท้านองเดียวกัน 

ข้อ ๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่จะใช้ติดแสดง ณ สถานที่สาธารณะ 
เฉพาะบริเวณที่รัฐมนตรี ประกาศก้าหนดให้ระยะห่างจากประตู 
หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ หรือ  พื นที่
โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย ต้องมีอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็น
ได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ในระยะ ๕ เมตร” หรือเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “No smoking within 5 meters” หรือข้อความอื่นใน
ท้านองเดียวกัน ซ่ึงแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่ใน
บริเวณนั นครอบคลุม ถึงระยะห่างดังกล่าว 
ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ ดังต่อไปนี   
(๑) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่โดยก้าหนดให้ พื นที่และบริเวณทั งหมดซ่ึงใช้ประกอบภารกิจ
ของสถานที่นั น ทั งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูก
สร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั ว
ล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่  
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของ
สถานที่สาธารณะนั น  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ้านวนที่เหมาะสม 
บริเวณพื นที่ นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่
สาธารณะนั น  
(ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคาร 
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั น  
(ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ้านวนที่เหมาะสม 
ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่
สาธารณะนั น  
(๒) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่ โดยก้าหนดให้ พื นที่เฉพาะส่วนที่ระบุไว้ของสถานที่นั น เป็น
เขตปลอดบุหรี่  
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคาร
โรงเรือน พื นที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั น  
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ้านวนที่เหมาะสม 
ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร หรือโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ
สถานที่สาธารณะนั น  
(ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ โดยก้าหนด ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  ให้ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย 
มองเห็นได้ชัดเจน และในจ้านวนที่เหมาะสม ภายใน ยานพาหนะ  
ข้อ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี   
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
ต้องมีพื นผิว พื นหลัง หรือสีที่ท้าให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และ
ข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซ่ึงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
ไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร และต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร  
(๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า 
“เขตสูบบุหรี่” หรือ  เป็นภาษาอังกฤษว่า “Smoking Area” หรือ
ข้อความอื่นในท้านองเดียวกัน 
ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้
ชัดเจน ภายในบริเวณ ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่ ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่
ดังกล่าว มีทางเข้าอย่างชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมาย เขตสูบบุหรี่ ณ 
ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย  
ข้อ ๙ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ที่ได้มีการติดแสดงไว้
ก่อนวันที่ประกาศ ฉบับนี มีผลใช้บังคับ ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี  แต่ทั งนี ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ ประกาศฉบับนี มีผล
ใช้บังคับ 

4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง  ก้าหนด

ประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ  

สถานที่ท้างาน  และยานพาหนะ ให้ส่วน

หนึ่ งส่วนใดหรือทั งหมดของสถานที่ละ

ยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่  หรือเขต

สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่   พ.ศ.  ๒๕๖๑  

  

 

ข้อ 3 ให้สถานที่ดังต่อไปนี  เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก้าหนดให้พื นที่และบริเวณทั งหมดซ่ึงใช้
ประกอบภารกิจของสถานที่นั นไม่ว่าจะมีรั วล้อม หรือไม่ก็ตามรวมทั ง
ระยะ  ๕  เมตรจากทางเข้า - ออกของสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
3.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
3.2 สถานศึกษา  หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม   
๓.๓ สถานที่สาธารณะอื่น ๆ 
ข้อ ๔ ให้สถานที่ดังต่อไปนี เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก้าหนดให้พื นที่และบริเวณทั งหมดซ่ึงใช้
ประกอบภารกิจของสถานที่นั น ไม่ว่าจะมีรั วล้อมหรือไม่ก็ตาม  เป็นเขต
ปลอดบุหรี่ 

✓   
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(๔.๑) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๔.๒) สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 
(๔.๓) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(๔.๔) ยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะ 
ข้อ ๕ ให้สถานที่ดังต่อไปนี เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก้าหนดให้พื นที่และบริเวณทั งหมดซ่ึงใช้
ประกอบภารกิจของสถานที่นั น ทั งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน 
หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่
ว่าจะมีรั วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขต
สูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะได้ ในพื นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูก
สร้างได ้ 
(๕.๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
(๕.๒) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
(๕.๓) ท่าอากาศยาน 
ข้อ 6 ให้สถานที่ดังต่อไปนี   เป็นสถานที่สาธารณะที่ มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก้าหนดให้พื นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ รวมถึง
บริเวณทั งหมดซ่ึงวัดจากพื นที่ที่ระบุ  หรือจากประตู  หน้าต่าง  ทางเข้า  
ทางออก  ท่อหรือช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง  ๕  เมตร  เป็นเขต
ปลอดบุหรี่ 
(๖.๑) พื นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้าง
ของ     
(๖.๑.๑) ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า       
(๖.๑.๒) สถานที่ท้างานของเอกชน     
(๖.๑.๓) โรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้า       
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(๖.๑.๔) สนามกอล์ฟ       
(๖.๑.๕) อุทยานประวัติศาสตร์  อุทยาน  หรือวนอุทยานแห่งชาติ  
โบราณสถาน  สวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  อนุสรณ์สถาน      
(๖.๒) พื นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  พื นที่ใต้หลังคา  
และบริเวณ ชานชาลาของ     
(๖.๒.๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร       
(๖.๒.๒) สถานีรถไฟ  สถานีรถไฟฟ้า  สถานีรถไฟใต้ดิน  สถานีรถราง     
(๖.๒.๓) ท่าเรือโดยสาร     
(๖.๓) บริเวณโถงพักคอย  ห้องหรือสถานที่ส้าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
และทางเดิน ภายในอาคารโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้างของ     
(๖.๓.๑) อาคารชุด  หรือคอนโดมิเนียม       
(๖.๓.๒) ห้องเช่า หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ คอร์ท  หรือสถานที่
ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน    
(๖.๓.๓) โรงแรม  รีสอร์ท  โฮมสเตย์  หรือสถานที่พักตากอากาศใน
ลักษณะ เดียวกัน 
(๖.๔) บริเวณที่จ้าหน่าย  หรือให้บริการอาหาร  เครื่องดื่ม  หรืออาหาร
และเครื่องดื่ม ของสถานที่จ้าหน่ายอาหาร  เครื่องดื่ม  หรืออาหารและ
เครื่องดื่ม  ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ 

4.4 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการ
ควบคุมเชื อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นขอ
อาคารในประเทศไทย 

**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ทาง
กฎหมาย(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ)** 
-เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ใน
และนอกอาคาร 
-โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease) โรคติดเชื อจากแบทีเรียใน
จีนัสลีจิโอเนลาอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจส่วนล่าง  

  ✓  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

-กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือก้าลังอยู่
ระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสาหรือสูบบุหรี่จัด และผู้ที่ได้รับ
การรักษาโรคบางชนิด 
-สาเหตุโรค การหายใจเอาละอองน ้าที่ปนเปื้อนเชื อลีจอโอเนลลา ซ่ึง
เจริญเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ไม่มีการดูแลบ้ารุงรักษาอย่างถูกต้อง
ถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย 
-ข้อ4 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ด้าเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่มี
การติดตั ง หอผึ่งเย็น 
 - มีหน้าที่ดังนี  
 1. จัดท้าแผนหรือโครงการควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมีองค์ประกอบดัง
รายละเอียดในฉบับกฎหมาย 
 2. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม และ
บ้ารุงรักษาหอผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมและบ้ารุงรักษาหอผึ่งเย็น
ด้านการป้องกันและควบคุมเชื อฯที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคฯ
ก้าหนด 
 3.จัดให้มีผู้ควบคุมและบ้ารุงรักษาหอผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม วุฒิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล อนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณะสุขศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่มี
ประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข 
 -ต้องจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับพนักงานเจ้าหนา้ที่ 
ตามแบบท้ายประกาศนี  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

 -ต้องจัดให้มี คู่มือแนะน้าไว้ประจ้าระบบปรับอากาศทุกระบบ 
รายละเอียดดูได้จากฉบับกฎหมาย 
 -ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี  ก้าหนดการ
ปฏิบัตินี  ส้าหรับข้อปฏิบัตินี  ก้าหนดการปฏิบัติอื่นๆดังนี  
-หอผึ่งเย็น 
 1. การออกแบบและก่อสร้าง 
 2. สถานที่ติดตั งหอผึ่งเย็น 
 3. น ้าที่เติมชดเชย ต้องเป็นน ้าจากแหล่งน ้าเดียวกับที่ใช้ในหอพึ่งเย็น 
 4. การระบายน ้าทิ ง 
 5. การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้งาน ระบบปรับสภาวะอากาศ 
-การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง 
 1. การด้าเนินการและบ้ารุงรักษาระบบ 
  - จัดหาคู่มือการบ้ารุงรักษาประจ้าระบบ 
  - ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอน 
ทุกเครื่องด้วยสายตา 1สัปดาห์/ครั ง 
- จัดท้าและด้าเนินการตามแผนบ้ารุงรักษา 

 2. การท้าความสะอาด การท้าลายเชื อ 
 3. การบ้าบัดน ้า ในระบบฯ 
 4. การใช้สารชีวภาพ 
 5. การบันทึกข้อมูล 
   -สมุดบันทึกต้องเก็บ >=2ปี 
 6. แผนการด้าเนินการเมื่อโรคฯระบาด 
 7. การเก็บตัวอย่างน ้า และการตรวจสอบทางจุลชีวฯ 
 8. การแก้ไขการปนเปื้อนเชื อฯ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

5 พลังงาน      
5.1 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน 2535 
หมวด 1 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การด้าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี  
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งการรักษาอุณหภูมิ
ภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการ
แสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั น ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดตั งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการท้างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

✓   มาตรการอนุ รักษ์พลั งงานของห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
- ติดฟิลม์และผา้มา่นกนัความรอ้น 

 

 
- ด า เ นิ น บ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ

เครือ่งปรบัอากาศ 
- ติ ด ตั้ ง  Timer ค ว บ คุ ม ร ะ บ บ

เครือ่งปรบัอากาศ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

 

 
- เปลี่ยนหลอดไฟ T5 เป็นหลอดไฟ 

LED 
- จดัท าไฟฟา้ระบบกระตกุ 

 
- ผงัสวิตซเ์ปิด-ปิดไฟฟา้ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

 
- เลือกใชอ้ปุกรณป์ระหยดัไฟ 

 
5.2 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริม
การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ รวมทั งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการ นโยบายพลังงาน
แห่งชาติ มีอ้านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี  
(1) ก้าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร 
หรืออุปกรณ์ 

  ✓  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(2) ก้าหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้
พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
(3) ก้าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท 
คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน 
(4) ก้าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ้าหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่า
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

5.3 พระราชกฤษฎีกา ก้าหนดอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2538 

มาตรา 3 ก้าหนดการใช้พลังงานต่อไปนี เป็นอาคารควบคุม 
ข้อ 1 อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้ เลขที่บ้านเดียวกันที่ไดรับ
อนุมัติจากผู้จ้าหน่ายให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า
ชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั งแต่ 1,000 กิโลวัตต์หรือ 1,175 
กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ นไป 

  ✓  

5.4 กฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดการพลังงาน  ในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ข้อ 3 เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม 
โดยจัดท้านโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์
พลังงาน และวิธีจัดการพลังงาน กรณีใช้กฎกระทรวงนี ครั งแรกจะต้อง
ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื องต้น 
ข้อ 4 นโยบายพลังงานจะต้องมุ่งมั่นในการจัดการพลังงาน จัดท้าเป็น
เอกสาร และลงลายมือชื่อเจ้าของอาคารควบคุม จะต้องเผยแพร่
นโยบายพลังงาน เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม 
ข้อ 5 จัดให้มีคณะท้างานด้านการจัดการพลังงาน ก้าหนดโครงสร้าง 
อ้านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยจัดท้าเป็นเอกสารเผยแพร่ให้
บุคลากรของอาคารทราบ 

  ✓ (๑) รายงานการจัดการพลังงาน ส้าหรับ
อาคารควบคุม 

(๒) ห ลั ก ฐ า น ก า ร ส่ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ รั บ ร อ ง ก า ร จั ด
ก า ร พ ลั ง ง า น ต า ม ที่ ก้ า ห น ด ใ น
กฎกระทรวงนี ของปีที่ล่วงมาให้แก่อธิบดี
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
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เอกสารแนบที่ 1 ประเภทของอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

ประเภทอาคาร 
ขนาดอาคารที่ก าหนดตามมาตรฐานการระบายน้ าทิ้ง 

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 แต่  

ไม่ถึง 5,000 ตร.ม. 
  

5. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตั งแต่ 30 เตียง ตั งแต่ 10 แต่ไม่ถึง 30 เตียง    

6. สถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน ตั งแต่ 25,000 ตร.ม. 
ตั งแต่ 5,000  

แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม. 
   

7. อาคารที่ท้าการของทางราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์การ
ระหว่างประเทศหรือเอกชน 

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. อาคารของศูนย์การค้าหรือหา้งสรรพสินค้า ตั งแต่ 25,000 ตร.ม. ตั งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง25,000 ตร.ม.    

9. ตลาด ตั งแต่ 2,500 ตร.ม. ตั งแต่ 1,500 แต่ไม่ถึง2,500 ตร.ม. 
ตั งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง1,500 

ตร.ม. 
ตั งแต่ 500 แต่ไม่ถึง1,000 

ตร.ม. 
 

10. ภัตตาคารและร้านอาหาร ตั งแต่ 2,500 ตร.ม. ตั งแต่ 500 แต่ไม่ถึง2,500 ตร.ม. 
ตั งแต่ 250 แต่ไม่ถึง500 ตร.

ม. 
ตั งแต่ 100 แต่ไม่ถึง250

ตร.ม. 
ไม่ถึง 100 ตร.ม. 
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เอกสารแนบที ่2  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารตามประเภทอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ขนาดอาคารที่ก าหนดตามมาตรฐานการระบายน้ าทิ้ง 

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. ปริมาณตะกอนหนกั(Settleable 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 
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เอกสารแนบที ่3   มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                 เรื่อง มาตรฐานความ
เข้มของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 

 


