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ทะเบียนกฎหมำยและข้อก ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ล ำดับ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญของกฎหมำย 
1 น้ ำเสีย   

1.1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
พ.ศ.2535 

หมวดที่ 4 การควบคุมมลพิษ 
     ส่วนท่ี 5 มลพิษทางน  า 
     มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมีหน้าที่ต้องกอ่สร้าง ติดตั ง หรือจัดให้มรีะบบบ าบัดน  าเสียหรือระบบก าจดัของ
เสียตามที่เจ้าหน้าท่ีพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด 

1.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน  าทิ ง จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด 2548 

     “อาคาร”  หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุม่ของอาคารซึ่งตั งอยู่ภายใน
พื นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน  าท่อเดียวหรอืมีหลายท่อ ท่ีเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม 
     “น  าทิ ง” หมายความว่า น  าเสยีที่ผ่านระบบบ าบัดน  าเสยีแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคมุการระบายน  าทิ งตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี  
     เอกสำรแนบ 1 ประเภทของอำคำรอ้ำงอิงไว้ท่ี ท้ำยทะเบียนกฎหมำยฉบับน้ี** 
     เอกสำรแนบ 2 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำท้ิงจำกอำคำรตำมประเภทอำคำรอ้ำงอิงไว้ท่ีท้ำยทะเบียนกฎหมำยฉบับน้ี** 

1.2 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ
ข้อมูล การจดัท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย พ.ศ.2555 

     ข้อ 3. ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษต้องเก็บสถิติและข้อมลูซึง่แสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน  าเสยีในแต่ละวัน ตามแบบ 
ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานท่ีตั งแหล่งก าเนิดมลพิษนั นเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั งแต่วันท่ีมีการเก็บสถิติและข้อมูลนั น และจัดท ารายงาน
สรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน  าเสยีในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าหน้าท่ีพนักงานภายในวันที่ 
15 ของเดือนถัดไป 

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

     ข้อ 3. อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี  ต้องจัดใหม้ีระบบบ าบัดน  าเสียที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการปรับปรุงน  าเสยีจาก
อาคารใหเ้ป็นน  าทิ งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก่อนท่ีจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน  าทิ ง 
          1. อาคารประเภท ก. 
          2. อาคารประเภท ข. 
          3. อาคารประเภท ค. 
          4. อาคารประเภท ง. 
     ข้อ 8. การก าจัดน  าทิ งจากอาคารจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน  าทิ ง หรือระบายลงสู่พื นดิน โดยผ่านบ่อหรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม
กับสภาพของอาคารนั นได้ แตต่้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่นหรือกระทบกระเทือนตอ่การรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
     **ประเภทของอำคำร อ้ำงอิงไว้ท่ีเอกสำรแนบ 1 ท้ำยทะเบียนกฎหมำยฉบับน้ี** 

2 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
2.1 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและด าเนินการ

ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
     หมวด 1 บทท่ัวไป 
     ข้อ 2. ให้นายจ้างจัดให้มรีะบบป้องกันและระงับอัคคภีัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี  และต้องดูแลระบบป้องกัน
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ล ำดับ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญของกฎหมำย 
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคภีัย พ.ศ. 2555 และระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

     ข้อ 3. ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดท าป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศ
ให้เห็นได้อยา่งชัดเจน 
     ข้อ 4. ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจา้งตั งแต่สิบคนขึ นไป นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดบัเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์
ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกจิการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
     หมวด 2 ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับอำคำรและทำงหนีไฟ 
     ข้อ 8. ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั นของอาคารอย่างน้อยชั นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างท่ีท างานในเวลา
เดียวกันทั งหมดสู่จุดที่ปลอดภยัไดโ้ดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินหา้นาที 
     - เส้นทางหนีไฟจากจดุที่ลูกจา้งท างานไปสู่จุดที่ปลอดภยัต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 
     - ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟตอ้งท าด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั น และเป็นชนิดที่บานประตเูปิดออกไปตามทิศทาง
ของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณท์ี่บังคับให้บานประตูปดิได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส่
กลอน กุญแจ ผูก ลา่มโซ่ หรือท าให้เปิดออกไมไ่ด้ในขณะที่มลีูกจ้างท างาน 
     ข้อ 9. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั งแต่ 2 ชั นขึ นไป หรือมีพื นท่ีประกอบกิจการตั งแต่ 300 ตารางเมตรขึ นไป ให้นายจา้ง
จัดให้มีระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั นโดยให้ปฏิบตัิ ดังต่อไปนี  
          (1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
               (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพือ่ให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ท างาน 
               (ข) อุปกรณ์ส่งสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ต้องสามารถสง่เสียงหรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่าง
ทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
          (2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยติดตั งหา่งจากจุดที่
ลูกจ้างท างานไม่เกิน 30 เมตร 
          (3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องมีเสยีงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสญัญาณที่ใช้ในสถาน
ประกอบกิจการ 
          (4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานท่ีห้ามใช้เสียงหรือใช้เสยีงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณห์รือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ 
หรือรหสั ท่ีสามารถแจ้งเหตเุพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          (5) การติดตั งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 
     ข้อ 10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส าหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนไีฟ รวมทั ง
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ล ำดับ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญของกฎหมำย 
จัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนไีฟและส าหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั นตน้หรืออุปกรณ์อื่นที่เกีย่วข้องได้
ในทันทีท่ีไฟฟ้าดับ 
     ข้อ 11. ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี  
          (1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน 
          (2) ป้ายบอกทางหนีไฟตอ้งมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟสอ่งให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 
     ทั งนี  ต้องไม่ใช้สีหรือรูปรา่งที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่นๆ ท่ีติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ท าใหเ้ห็นป้ายไม่
ชัดเจน 
     หมวด 3 กำรดับเพลิง 
     ข้อ 13. ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี  
          (1) จัดให้มีเครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายไดต้ามประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทีส่ านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมก าหนด หรือตามมาตรฐานท่ีอธิบดีก าหนด 
           (2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดใหม้ีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิง
ประเภทใด และเครื่องหมายหรือสญัลักษณ์นั นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตร 
           (3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 
           (4) จัดให้มีเครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายไดต้ามจ านวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการตดิตั งดังต่อไปนี  
                (ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จ านวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั ง 
ให้ค านวณตามพื นท่ีของสถานท่ีซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง 
               เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั งต้องมรีะยะเข้าถึง
ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง 
               เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การติดตั งให้พิจารณาจากวัตถซุึ่งเป็นเชื อเพลิงท่ีอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าจะท าให้เกดิเพลิงประเภท เอ หรือ บี และตดิตั งเครื่องดบัเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั น 
               เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตั งให้มรีะยะเข้าถึงไมเ่กินยี่สิบสามเมตร 
                (ข) ให้ติดตั งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถน ามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
                (ค) ให้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนติดไวท้ี่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั ง 
           (5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอ้ยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ 
     หมวด 8 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัยและกำรรำยงำน 
     ข้อ 27. ให้นายจ้างจัดให้ลูกจา้งไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั นต้น โดยให้ผู้ที่ไดร้ับใบอนุญาตจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผูด้ าเนินการฝึกอบรม 
     ข้อ 28. ให้นายจ้างจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภยัจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี  
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           (2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคภีัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปอ้งกันและระงับอัคคภีัย การใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
     ข้อ 29. ให้นายจ้างจัดให้ลูกจา้งฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 
     ข้อ 30. ให้นายจ้างจัดให้ลูกจา้งทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง ทั งนี  ให้ลูกจ้าง
ของนายจ้างทุกรายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดยีวกันและในวันและเวลาเดยีวกันท าการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั งรายละเอียดเกีย่วกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเหน็ชอบ 
     ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รบั
ใบอนุญาตจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผูด้ าเนินการฝึกซ้อมให้นายจา้งจัดท ารายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบท่ี
อธิบดีก าหนด และยื่นต่ออธิบดีหรอืผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ นการฝึกซอ้ม 

2.3 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง ก าหนดแบบและ
วิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2559 

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

2.4 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด า 
เนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

     หมวด 2 แสงสว่ำง 
          ข้อ 4. แสงสว่างต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
          ข้อ 5. แสงสะท้อนเข้านัยน์ตาจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
     หมวด 3 เสียง 
          ข้อ 7. เสียงดังสูงสุดไม่เกนิ 140 เดซิเบล 
          ข้อ 8. ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาท างานในแต่ละวันไมเ่กินมาตรฐานอธิบดีประกาศก าหนด 
          ข้อ 9. หากระดบัเสยีงเกนิในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
          ข้อ 10. หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 จัดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลติดใหเ้ห็นได้
ชัดเจน 
          ข้อ 11. ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดท างาน 8 ช่ัวโมงตั งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ นไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน 
     หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล 
          ข้อ 4. งานท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊กลดเสยีงหรือท่ีครอบหูลดเสียง 
     หมวด 5 กำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรท ำงำน และกำรรำยงำนผล 
          ข้อ 14. จัดให้มีการตรวจวัดความเสียงภายในสถานประกอบการ 
          ข้อ 15. จัดท ารายงานผลการตรวจวดัวิเคราะห์ พร้อมส่งรายงานต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเสรจ็สิ นการตรวจวัด 
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2.5 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับ

เสียงท่ียอมใหลู้กจ้างไดร้ับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่
ละวัน 2561 

     ข้อ ๓. นายจ้างต้องควบคุมระดับเสยีงท่ีลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-
TWA) มิให้เกิน 85 เดซเิบลเอ 

2.6 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความ
เข้มของแสงสว่าง 2561 

     ข้อ ๔. นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไมต่่ ากว่ามาตรฐาน ดังนี  
          1. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื นที่ท่ัวไปและบรเิวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ 
          อ้างอิงมาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง ณ บริเวณพื นที่ท่ัวไปและบรเิวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ไปยังเอกสาร
แนบ 3 ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบบันี  
          2. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ท างาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการท างาน 
               2.1  งานประจ าในส านักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลขอ้มลู การจดัเก็บแฟ้ม 
ค่าความเข้มแสง 400-500 ลักซ ์

2.7 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการตรวจวดั และการวิเคราะหส์ภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับ
ความร้อน แสงสว่าง หรือเสยีง รวมทั งระยะเวลาและประเภท
กิจกรรมทีต่้องด าเนินงาน (เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564) 

     ข้อ 2. ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ภายในสถาน
ประกอบกิจการในสภาวะที่เป็นจรงิของสภาพการท างานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง 
     กรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลีย่นแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต วิธีการท างาน หรือการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจมผีลต่อ
การเปลีย่นแปลงระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ให้นายจ้างด าเนินการตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติม โดยตรวจวัดและวเิคราะห์สภาวะ
การท างานบริเวณพื นที่หรือบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบภายในเก้าสบิวัน นับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 
     ข้อ 3. ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณที่มีลูกจ้างปฏิบตัิงานอยู่ สภาพการท างานปกติ และต้องตรวจวัด
ในช่วงระยะเวลาทีลู่กจ้างอาจได้รบัอันตรายจากความร้อนสูงสุด 

2.8 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (14 กุมภาพันธ์ 
2561) 

     ข้อ 3. การค านวณระดับเสียงท่ีสัมผสัในหู เมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมลูการลดเสียงของผู้ผลติอย่างหน่ึงอย่างใด  
          (1) การค านวณโดยใช้ค่า Noise Reduction Rating (NRR) ที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ กับค่าตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ตลอด
ระยะเวลาการท างาน 

2.9 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนดแบบ
รายงานผลการตรวจวัดและวเิคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 

     ข้อ 2. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวเิคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง ภายในสถาน
ประกอบการ ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศน ี

2.10 ประกาศ มช. เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

     (1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสรมิ สนับสนุน และก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักวิชาการ และมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ดา้นอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้ปฏบิัติงาน ผูร้่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิง่แวดล้อม 
     (2) ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ทีเ่กี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบตัิตามนโยบาย กฎหมาย กฎระเบยีบ หลักวิชาการและ
มาตรฐานสากลด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมอืในโครงการที่เกี่ยวข้องกับความ
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ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมสีิทธิเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานให้ปลอดภยั 
      (3) สนับสนุนให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงาน สิ่งอ านวยความสะดวก และโครงสร้างพื นฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั งระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบยีบ หลักวิชาการและมาตรฐานสากล 
     (4) สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดความตระหนัก และเสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเขา้ใจด้านความปลอดภยั อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมทั งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
     (5) สนับสนุนให้มีระบบการประเมิน การบริหารจดัการความเสีย่งในทุกระดับ ทั งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ และการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
     (6) มหาวิทยาลัยและส่วนงานต้องมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี ตามประกาศ กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ และ
แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภยั รวมทั งอบรมฝึกสอนตามหลักวิชาการ จูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
     (7) มหาวิทยาลัยและส่วนงานต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏบิัติงานตามกฎ ระเบยีบ มาตรการ แนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางมหาวิทยาลัย 

2.11 ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการป้องกันการระบาดของโรคตดิเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อย่างเข้มงวด ณ วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 
2564 

     (4) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจ านวนมาก 
     (6) ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั งภายในที่อยู่
อาศัย สถานท่ีท างาน และภายนอกสถานท่ีอย่างเข้มงวด ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผา้เมื่อไปในสถานท่ีชุมชน การล้าง
มือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างจากบคุคลอื่น 1 - 2 เมตร หรือเท่าที่จะเป็นไปได ้
     (7) ท าความสะอาดพื นผิวที่มผีู้สัมผสัร่วมกันอยู่บ่อยๆ 

2.12 ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และ
ควบคุมการระบาดของโรคตดิเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ระลอกใหม่ ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(ฉบับท่ี 5) 

     (4) ให้ส่วนงานปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
ก าหนดอย่างเคร่งครัด จัดจุดคดักรองตรวจวัดอุณหภมูิ และให้บุคลากรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมืออย่างสม่ าเสมอ รักษาระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) หลีกเลีย่งการเดินทางไปในแหล่งชุมชนท่ีมีความแออัด ตระหนักถึงความรับผิดชอบตนเองและสังคม 
และให้ตดิตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

3 สิ่งปฏิกลู  
3.1 พระราชบัญญัตสิาธารณสุข พ.ศ.2535      มาตรา 19 หา้มมิใหผู้้ใดด าเนนิการรับการเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกจิหรือโดยได้รับประโยชนต์อบ

แทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแตจ่ะไดร้ับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีพนักงาน 
     มาตรา 20 ข้อ (1) ห้ามการถา่ย เท ทิ ง หรือท าให้มีขึ นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอยนอกจากในท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดไว้ให ้
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ล ำดับ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญของกฎหมำย 
3.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550      มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั น 

     มาตรา ๗๓/๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยตดิ
เชื อ หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

3.3 พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     หมวด 3/1 กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
     มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยในเขตพื นที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
         ****การจัดการของเสียอันตรายและของเสยีไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้น
แต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรอืของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั งองค์การบริหารส่วนจังหวดัหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จดัเก็บแจ้ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวต้อง
เริ่มด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รบัแจ้ง เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าทีน่ั นยังมิไดด้ าเนินการให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายให้
จัดเกบ็ ด าเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั นตามที่เห็นสมควร และให้สันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานท่ี
ได้รับแจ้ง  จงใจละเว้น การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมิชอบเพื่อให้เกดิความเสียหายแกผู่้หนึ่งผู้ใด 

3.4 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย พ.ศ.2544 

     ข้อ 5. ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ ง หรือท าให้มีขึ นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยในท่ีหรือทางสาธารณะ นอกจากท่ีที่กรุงเทพมหานครจดัไว้
ให ้
     ข้อ 6. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ต้องจัดให้มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานท่ีนั น
อย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
          - ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิ ง หรือท าให้มีขึ นซึ่งสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยนอกที่รองรับสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยที่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ จัดให้มีขึ น เว้นแต่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีกรุงเทพมหานครในอ านาจหน้าท่ีหรือบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
          - ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย หรือน า สิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอยไปฝังหรือถมในท่ีดินใด เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     ข้อ 8. ห้ามมิให้ผู้ใดขน น าพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกลูไปในท่ีสาธารณะเว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือท่ีเก็บมิดชิดไม่ใหม้ีสิ่งปฏิกลู
หรือกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอกและต้องไดร้ับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานท้องถิ่น 
     ข้อ 9. ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมลูฝอย 
     ข้อ 11. ห้ามมิให้ผู้ใดคุย้เขี่ย ขุด ขน มูลฝอย ในที่รองรับมลูฝอย รถหรือเรือเก็บ ขน มูลฝอยหรือสถานท่ีเทมูลฝอยใดๆ เว้นแต่
เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีกรุงเทพมหานครที่มีหน้าท่ีหรือผูไ้ดร้ับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีพนักงานท้องถิ่น 
     ข้อ 12. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด ตาม
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ล ำดับ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญของกฎหมำย 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

3.5 ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานท่ี และสถานบริการการสาธารณสุข 
พ.ศ.2545 
 

     หมวด 2 กำรจัดกำรมลูฝอยของอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ ที่ไม่ใช่สถำนบริกำรสำธำรณสขุ 
     ข้อ 7. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานท่ีต้องจดัให้มภีาชนะรองรับมลูฝอยที่ท าจากวัสดุมั่นคง แข็งแรง มีรูปทรงท่ีท า
ความสะอาดได้ง่าย มีฝาปิดมดิชิด สามารถป้องกันสตัว์ไม่ให้คุ้ยเขี่ย รวมทั งไม่ก่อให้เกิดความร าคาญเกนิควร 
     ข้อ 8. ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับจ านวนเพียงพอที่จะใสมู่ลฝอยได้โดยไมล่้นออกนอกภาชนะ 
     ข้อ 10. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมลูฝอยได้ในปริมาณ 3 วัน และที่พักมูลฝอยต้องมีลักษณะตามที่ก าหนด 
     ทั งนี  ต้องจัดการใส่มลูฝอยในถุงพลาสติกหรือถุงที่ กทม. ก าหนด ให้มีการแยกมูลฝอย ต้องด าเนนิการแยกมลูฝอยท่ีอยู่ในสภาพที่
จะขนไดโ้ดยสะดวก 

3.6 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) (หมวด 5 ระบบ
ก าจัดขยะมลูฝอย) 

     อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี  
          - ต้องมีขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 3 เท่าของปริมาณมลูฝอยที่เกิดขึ นในแต่ละวัน 
          - ผนังต้องท าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
          - พื นผิวภายในต้องเรียบและกันน  าซมึ 
          - ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน  าฝน 
          - ต้องมีการระบายน  าเสียงจากมูลฝอยเข้าสูร่ะบบบ าบัดน  าเสีย 
          - ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน  าซึม 

3.7 กฎกระทรวง ว่าด้วยการก าจดัมูลฝอยติดเชื อ พ.ศ. 2545      ข้อ 2. กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเงื่อนไขต่อไปนี          
     (1) ข้อก าหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี ให้มผีลบังคับในท้องที่ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาล
เมืองทุกแห่ง 
     (2) ข้อก าหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการก าจัดมลูฝอยติดเชื อ ให้กระทรวงสาธารณสุขก าหนดยกเว้นไม่ใช่บังคับใน
ท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากข้อ 1. ตามความเหมาะสมกบัสภาพท้องที่ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขอยา่งใดก็ได้
ตามที่เห็นสมควรทั งนี  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
     3) ขอ้ก าหนดใดส่วนท่ีว่าด้วยการเก็บมลูฝอยติดเชื อตามกฎกระทรวงนี  ให้มีผลใช้บังคับแก่สถานบริการการสาธารณสุขและ
ห้องปฏิบัติการเชื ออันตรายในเขตส่วนราชการท้องถิ่นทุกแห่ง 
     ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี  
     “มูลฝอยติดเชื อ” หมายความว่า มูลฝอยท่ีมีเชื อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมคีวามเข้มข้นซึ่งถ้ามกีารสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูล
ฝอยเหล่านั นแล้วสามารถท าให้เกดิโรคได ้
          (1) ซากชิ นส่วนท่ีมาจากการผ่าตัด 
          (2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กรบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 
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          (3) วัสดุซึ่งสัมผสัหรือสงสยัว่าจะสมัผสักับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากเลือด สารน  าจากร่างกายของ
มนุษย์หรือสตัว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื อโรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี ผ้ากอซ ผ้าต่างๆ และท่อยาง 
          (4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยตดิเชื อร้ายแรง 
     ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ ง หรือท าให้มีขึ นในที่สาธารณะนอกจากจะจัดการในท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนไว้ให้ 
     ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเก็บ ขน และก าจัดมลูฝอยติดเชื อเว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี  
     หมวด 2 กำรเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 
          ข้อ 13. ภาชนะบรรจสุ าหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื อประเภทวัสดุของมีคมต้องมลีักษณะดังนี   
               (1) ท าด้วยวัสดุแข็ง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน มีฝาปิดมิดชิด สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่สมัผสัมลูฝอยติดเชื อ  
               (2) ภาชนะส าหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื อที่เป็นถุง ต้องท าจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นท่ีมี เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อ
สารเคมีและการรับน  าหนัก กันน  าได ้ไม่รั่วซึมและไมดู่ดซมึ 
            ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื อต้องมีสีแดง ทึบแสง และมีข้อความสีด าที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า  
           “มูลฝอยติดเชื อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาและต้องมีข้อความว่า “ห้ามน ากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปดิ” 
          ข้อ ๑๔. การเกบ็มูลฝอยติดเชื อในภาชนะส าหรับบรรจมุูลฝอยติดเชื อในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค จ าเป็นต้อง
ใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปดิก็ได ้
          ข้อ ๑๕. การเก็บมูลฝอยติดเชื อ ต้องด าเนินการโดยไม่ปนกบัมูลฝอยอื่น บรรจมุูลฝอยตดิเชื อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุ 
แล้วผูกมดัปากถุง หากมีปรมิาณมาก ต้องจัดมุมส าหรับวางมลูฝอยอันตราย ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน ที่พักรวมมูลฝอยตดิเชื อท่ีมีลักษณะ
ตามข้อ ๑๖ ต้องท าความสะอาดอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั ง  
          ข้อ ๑๖. มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อท่ีเป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารรอก าจดัโดยมีลักษณะดังต่อไปนี  
               (1) มีลักษณะไม่แพรเ่ชื อ และอยู่ในท่ีที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื อไปก าจัด 
               (2) มีขนาดกว้างเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื อได้อย่างน้อยสองวัน 
               (3) พื นและผนังต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย 
               (4) มีรางหรือท่อระบายน  าทิ งเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน  าเสีย 
               (5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื น 
               (6) มีการป้องกันสัตว์แมลง ปิดด้วยกญุแจหรือปิดด้วยวธิีอ่ืนท่ีบุคคลทั่วไปไม่สามารถท่ีจะเข้าไปได้ 
               (7) มีข้อความเป็นค าเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อ” ไว้ท่ีหน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
               (8) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยตดิเชื อ มีรางหรือท่อรวบรวมน  าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสูร่ะบบ
บ าบัดน  าเสียในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเชื อไว้เกิน ๗ วัน ต้องสามารถควบคมุอุณหภูมิใหอ้ยู่ท่ี ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ า
กว่านั นได ้
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     ข้อ ๑๗. การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเชื อไปเกบ็กักในที่พักต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี  
          (1) ผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่าน การฝึกอบรมการป้องกันและระงบัการแพร่เชื อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมลูฝอยติดเชื อ ตาม
หลักสตูร และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          (2) ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน ต้องกระท าโดยระมดัระวังท าความ
สะอาดและฆ่าเชื อรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั ง 
     ข้อ ๒๑. การขนมลูฝอยติดเชื อจากที่พักรวมมูลฝอยตดิเชื อของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื ออันตราย
ต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะดงัต่อไปนี  
          (1) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยตดิเชื อตามข้อ ๒๐(๑) ยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชื อที่เท่านั น 
          (2) ต้องขนตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงปริมาณของมูลฝอยตดิเชื อและสถานท่ีจดัเกบ็ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น 
     ข้อ ๒๕. การก าจัดมลูฝอยติดเชื อ มีวิธีการดังนี  
          (1) เผาในเตาเผา 
          (2) ท าลายเชื อด้วยไอน  า 
          (3) ท าลายเชื อด้วยความร้อน 
          (4) วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3.8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดลักษณะของบริเวณที่
พักภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเชื อ 2548 

     เพื่อให้การเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อของสถานบริการการสาธารณสุข ด้านสถานพยาบาลประเภทไมร่ับผู้ป่วยค้างคืน 
     ก าหนดลักษณะของบริเวณทีพ่ักภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช่ือดังนี  
     ข้อ 1 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อต้องมลีักษณะและอุปกรณ์ ดังนี  
           (1) ตั งอยู่ในสถานพยาบาลในจุดที่เหมาะสม แยกเป็นสัดสว่นเฉพาะ ไม่อับชื น สะดวกส าหรบัการขนมูลฝอยตดืเช่ือไปก าจดั 
และต้องไม่ตั งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษา 
           (2) มีภาชนะส าหรับรองรับภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื อที่มีลักษณะตามที่ก าหนด 
               ก) ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื นผิวต้องมีลักษณะเรียบ ท าความสะอาดงา่ย ไม่รั่วซึม มฝีาปิดมดิชิด 
สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะน าโรค และให้มีการฆ่าเชื อก่อนน าไปใช้ 
               ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื อได้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน 
ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมไิม่เกิน 10 องศาเซลเซียส 
               ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักมูลฝอยตดิเชื อ” ขนาดและสีทีม่องเห็นได้ชัดเจนคู่กับตราสญัลักษณ์ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ตราสัญลักษณส์ าหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อ พ.ศ.2546 บนภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมลูฝอยติด
เชื อ 
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3.11 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสญัลักษณ์ส าหรับ
พิมพ์บนภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื อ พ.ศ.2546 

ก าหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพิมพ์ลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อ ให้มีลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วง สีด า 
ซ้อนทับบนวงกลมสีด า โดยสัญลักษณ์ต้องรัศมีไม่น้อยกว่า 1 นิ ว 

3.12 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจดัการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2560        ข้อ 2. มูลฝอยท่ัวไป ไม่รวมถงึมูลฝอยติดเชื อ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และของเสียจากโรงงาน ของเสียจาก
วัตถุดิบ ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลติภณัฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
     ข้อ 3. ห้ามถ่าย เท ทิ ง นอกพื นท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือจัดให้  
หมวด 2 การเก็บมลูฝอยท่ัวไป  
     ข้อ 5. ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยคัดแยกขยะ ต้องแยกมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และมูลฝอยน ากลับมา
ใช้ใหม่  
     ข้อ 6. ถุงหรือภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี   
          (1) มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซมึ ขนาดเหมาะสม เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการถ่ายเท  
          (2) มีการบ่งชี ให้ชัดเจนว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีถุงหรือภาชนะ โดยมีขนาดและสีที่สามารถมองเห็นอยา่งชัดเจน  
     ข้อ 7. จะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีบรรจุลงถุง มัดปากถุงให้แน่น กรณีบรรจุในภาชนะจะต้องมีการท าความสะอาด
ภาชนะบรรจุนั นอย่างสม่ าเสมอ  
     ข้อ 8. อาคารชุดหรือโรงแรม ที่มีจ านวนห้อง 80 ห้องขึ นไป หรอืมีพื นทีใช้สอยมากกว่า 4000 ตารางเมตรขึ นไป หรือสถาน
ประกอบการ โรงงาน อาคารขยะ 2 ลูกบาศกเ์มตรขึ นไป/วัน ต้องจัดให้ที่ท่ีพักขยะมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่  
     ข้อ 9. ที่พักขยะจะต้องมีคุณสมบัตดิังนี   
          (1) อาคารหรือห้องแยกเป็นสัดส่วน ป้องกันน  าฝนหรือมภีาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและกลับมาใช้ใหม่ไดไ้ม่น้อยกว่า 2 วัน 
จะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน  า สถานที่ประกอบอาหาร 
          (2) ผนังมีการป้องกันน  าซึม ท าความสะอาดง่าย ป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค มีการระบายอากาศ  
          (3) มีรางหรือท่อระบายน  า หรือระบบบ าบัดน  าเสีย เพื่อรวบรวมไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด  
          (4) ประตูกว้างพอที่จะสามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวก ท าป้ายติดบรเิวณที่เป็นพื นท่ีพักมูลฝอย "ท่ีพักมูลฝอยท่ัวไป 
     ข้อ 10. ภาชนะท่ีรองรับมูลฝอยท่ัวไป และน ากลับมาใช้ใหม่ จะต้องมีป้ายข้อความว่า "มลูฝอยท่ัวไป" หรือมูลฝอยน ากลับมาใช้
ใหม่   
     ข้อ 11. ภาชนะรองรับขนาดใหญ่ที่รับปรมิาณมูลฝอยได้มากกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรขึ นไป จะต้องทนทาน แข็งแรง ไม่รั่ว ป้องกัน
สัตว์ ล้างท าความสะอาดได้ง่าย อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั ง และจะต้องมีระบบรวบรวมและป้องกันน  าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม ภาชนะรองรับต้องวางอยู่ห่างแหล่งน  าและที่ประกอบอาหาร  
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ล ำดับ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญของกฎหมำย 
     ข้อ 15. ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือโรงงานทิ งของเสียจากโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสยีจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีเสื่อม
คุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกบัมูลฝอยทั่วไป 

4 อำกำศ  
4.1 พระราชบัญญัติ ควบคมุผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2560      หมวด 5 กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 

     มาตรา 41 ใหร้ัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มีอ านาจประกาศประเภทหรือช่ือของสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีท างาน
และยานพาหนะ ให้ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั งหมดของสถานท่ีและยานพาหนะดังกล่าวเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
     รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ อาจก าหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามวรรคหนึ่งก็ได้  
     มาตรา 42 ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่ก าหนดตามมาตรา 41 วรรคสอง  
     มาตรา 43 เมื่อรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ท างาน หรือยานพาหนะใด เป็น
เขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ด าเนินการจัดให้สถานท่ีหรือยานพาหนะดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี  
          (1) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่  
          (2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสูบบุหรี่  
          (3) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  
     มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศก าหนดเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ผูด้ าเนินการอาจจัดให้มเีขตสบู
บุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะดังต่อไปนี   
          (1) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นไดโ้ดยชดัเจนว่าเป็นเขตสูบบุหรี่  
          (2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเขา้ออกของสถานท่ีหรือยานพาหนะนั น หรือในบริเวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด  
          (3) มีพื นท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค านึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่มลีักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญแกผู่้อื่น  
          (4) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ ก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ  
          (4) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
     มาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรีต่ามมาตรา 43 (1) หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 44 (1) ที่ผู้ด าเนินการจัดใหม้ีต้องเป็นไป
ตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน า ของคณะกรรมการ  
     มาตรา 46 ใหผู้้ด าเนินการมหีน้าท่ีประชาสมัพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานท่ีนั นเป็น เขตปลอดบุหรี่ และควบคมุดูแล ห้ามปราม 
หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี ่ในกรณีที่มีผูฝ้่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากผูด้ าเนินการได้
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามสมควรแล้ว ผูด้ าเนินการนั นไม่มีความผิด 
     มาตรา 48 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหมวด 5 ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี  
          (1) เข้าไปในสถานท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีท างาน ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของ
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ล ำดับ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญของกฎหมำย 
สถานท่ีนั น เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามหมวด 5 
          (2) มีหนังสือสอบถามหรอืมีหนังสือเรียกบคุคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งค าชี แจง เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่จ าเป็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเพื่อการด าเนินคด ี
          (3) เรียกขอดูบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึง่ระบุช่ือ ที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล 
ในกรณีที่มีการกระท าความผดิหรอืกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่า มีการกระท าความผิดตามหมวด 5  
          (4) ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอ่ืนใด เพื่อเป็นพยานหลักฐาน 
          (5) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้ช าระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบในกรณีที่มีการกระท า ความผิดตามหมวด 5 ทั งนี  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการออกค าสั่ง และแบบของหนังสือดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการ 
               - มาตรา 67 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน 5,000 บาท 
               - มาตรา 68 ผูด้ าเนนิการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 หรือมาตรา 44 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท  
               - มาตรา 69 ผูด้ าเนนิการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท  
               - มาตรา 70 ผูด้ าเนนิการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 3,000 บาท 

4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการ
แสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ 
2561 

     ข้อ 3. “สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง และมีรูปมวนบุหรี่ซิกา
แรตสีด าที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีความหนาของเส้นในขนาดเพียงพอให้เห็น
ได้ชัดเจน พาดทับรูปมวนบุหรี่ดังกล่าวในแนวเฉียง  
      “สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีด าที่มี
ควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั น 
     ข้อ ๔. เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี   
          (1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ต้องมีพื นผิว  พื นหลัง หรือสีที่ท าให้มองเห็น
สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน  
          (2) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร  
          (3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืน มีโทษปรับตามกฎหมาย” หรือ
เป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking. It is against the law to smoke in this area” หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน 
     ข้อ ๕. เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่จะใช้ติดแสดง ณ สถานท่ีสาธารณะ เฉพาะบริเวณทีร่ัฐมนตรี ประกาศก าหนดให้ระยะห่าง
จากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ หรอืพื นท่ีโดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย ต้องมีอักษรข้อความทีม่ี
ขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ในระยะ ๕ เมตร” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking within 5 meters” 
หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่ในบริเวณนั นครอบคลุม ถึงระยะห่างดังกลา่ว 
     ข้อ ๖. ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ ดังต่อไปนี   
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           (๑) สถานท่ีสาธารณะทีร่ฐัมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมสู่บบุหรีโ่ดยก าหนดให้ พื นที่และบริเวณทั งหมดซึ่ง
ใช้ประกอบภารกิจของสถานท่ีนั น ทั งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บรเิวณทีจ่ัดไว้ใหผู้้มารับบริการใช้
ประโยชนร์่วมกัน ไม่ว่าจะมรีั วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี ่ 
                (ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของสถานท่ีสาธารณะนั น  
                (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่เหมาะสม บริเวณพื นท่ี นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูก
สร้างของสถานท่ีสาธารณะนั น  
                (ค) ติดแสดงไวโ้ดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ี
สาธารณะนั น  
                (ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั น  
           (๒) สถานท่ีสาธารณะทีร่ฐัมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมสู่บบุหรี่ โดยก าหนดให้ พื นที่เฉพาะส่วนท่ีระบุไว้
ของสถานท่ีนั น เป็นเขตปลอดบุหรี่  
                (ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือน พื นที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูกสร้างของ
สถานท่ีสาธารณะนั น  
                (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร หรือโรงเรือน 
หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั น  
                (ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศใหม้ีการคุม้ครองสขุภาพของผู้ไมสู่บบุหรี่ โดยก าหนด ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ติด
แสดงไว้โดยเปดิเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่เหมาะสม ภายใน ยานพาหนะ  
               ข้อ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี   
                (๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบหุรี่ต้องมีพื นผิว พื นหลัง หรือสีที่ท าให้มองเห็น
สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน  
                (๒) แสดงสัญลักษณเ์ขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลเิมตร และต้องไม่เกิน 
๑๐๐ มลิลิเมตร  
                (๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญเ่ห็นได้ชัดเจนเปน็ภาษาไทยว่า “เขตสูบบุหรี”่ หรอื เป็นภาษาอังกฤษว่า 
“Smoking Area” หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน 
     ข้อ ๘. ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรีไ่ว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ภายในบรเิวณ ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่ ในกรณีที่เขต
สูบบุหรีด่ังกล่าว มีทางเข้าอย่างชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมาย เขตสูบบุหรี่ ณ ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดงักล่าวด้วย  
      เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ทีไ่ด้มีการตดิแสดงไว้ก่อนวันท่ีประกาศ ฉบับนี มีผลใช้บังคับ ให้ได้ยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี  แต่ทั งนี ต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันท่ี ประกาศฉบับนี มีผลใช้บังคับ 
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4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ก าหนดประเภทหรือช่ือของ

สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีท างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหน่ึงส่วน
ใดหรือทั งหมดของสถานท่ีและยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือ
เขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑  

  
 

     ข้อ 3. ให้สถานท่ีดังต่อไปนี  เป็นสถานท่ีสาธารณะที่ให้มีการคุม้ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบหุรี่ โดยก าหนดให้พื นท่ีและบริเวณ
ทั งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกจิของสถานท่ีนั นไม่ว่าจะมรีั วล้อม หรือไม่ก็ตามรวมทั งระยะ ๕ เมตรจากทางเข้า-ออกของสถานท่ีเป็นเขต
ปลอดบุหรี ่
          3.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
          3.2 สถานศึกษาหรือสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม   
          ๓.๓ สถานท่ีสาธารณะอื่น ๆ 
     ข้อ ๔ ให้สถานท่ีดังต่อไปนี เปน็สถานท่ีสาธารณะที่ให้มีการคุม้ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบหุรี่ โดยก าหนดให้พื นท่ีและบริเวณ
ทั งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกจิของสถานท่ีนั น ไม่ว่าจะมีรั วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
           (๔.๑) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
           (๔.๒) สถานศึกษา หรือสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 
           (๔.๓) สถานท่ีสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
           (๔.๔) ยานพาหนะและสถานท่ีพักเพื่อรอยานพาหนะ 
     ข้อ ๕. ให้สถานท่ีดังต่อไปนี เปน็สถานท่ีสาธารณะที่ให้มีการคุม้ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบหุรี่ โดยก าหนดให้พื นท่ีและบริเวณ
ทั งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกจิของสถานท่ีนั น ทั งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผูม้ารับบริการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั วลอ้มหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจดัให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะได้ ในพื นที่นอก
อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได ้ 
           (๕.๑) สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
           (๕.๒) สถานท่ีราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรฐั  
           (๕.๓) ท่าอากาศยาน 
     ข้อ 6. ให้สถานท่ีดังต่อไปนี  เป็นสถานท่ีสาธารณะที่มีการคุม้ครองสุขภาพของผู้ไมสู่บบุหรี่ โดยก าหนดให้พื นท่ีเฉพาะส่วนท่ีระบุ 
รวมถึงบริเวณทั งหมดซึ่งวัดจากพื นท่ีที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง ๕ 
เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี ่
           (๖.๑) พื นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของ     
                (๖.๑.๑) ห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า       
                (๖.๑.๒) สถานท่ีท างานของเอกชน     
                (๖.๑.๓) โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการทีม่ีการผลิตสินค้า       
                (๖.๑.๔) สนามกอลฟ์       
                (๖.๑.๕) อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยาน หรือวนอุทยานแห่งชาติ  โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
อนุสรณส์ถาน      
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           (๖.๒) พื นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน พื นที่ใต้หลังคา  และบริเวณ ชานชาลาของ     
                (๖.๒.๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร       
                (๖.๒.๒) สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สถานรีถไฟใตด้ิน สถานีรถราง     
                (๖.๒.๓) ท่าเรือโดยสาร     
           (๖.๓) บริเวณโถงพักคอย  ห้องหรือสถานท่ีส าหรบัใช้ประโยชน์ร่วมกัน  และทางเดิน ภายในอาคารโรงเรือน  หรือสิ่งปลูก
สร้างของ     
                (๖.๓.๑) อาคารชุดหรือคอนโดมเินียม       
                (๖.๓.๒) ห้องเช่า หอพัก แมนช่ัน อพาร์ทเมนต์ คอร์ท หรือสถานท่ีให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน    
                (๖.๓.๓) โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือสถานท่ีพักตากอากาศในลักษณะเดียวกัน 
           (๖.๔) บริเวณที่จ าหน่ายหรือให้บริการอาหารเครื่องดื่มหรอือาหารและเครื่องดืม่ ของสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรือ
อาหารและเครื่องดื่ม  ที่ไม่มรีะบบปรับอากาศ 

4.4 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคมุเชื อลีจิโอเนลลาใน
หอผึ่งเย็นขออาคารในประเทศไทย 

     **เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ไดเ้ป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ)** 
     - เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีอยู่ในและนอกอาคาร 
     - โรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires’disease) โรคติดเชื อจากแบทีเรียในจีนัสลีจโิอเนลาอยา่งเฉียบพลันในทางเดินหายใจส่วนล่าง  
     - กลุ่มคนท่ีมีความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือก าลังอยู่ระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสาหรือสูบบุหรี่จัด และผู้
ที่ได้รับการรักษาโรคบางชนิด 
     - สาเหตุโรค การหายใจเอาละอองน  าท่ีปนเปื้อนเชื อลีจอโอเนลลา ซึ่งเจรญิเตบิโตไดด้ีในหอผึ่งเยน็ท่ีไม่มีการดูแลบ ารุงรักษาอย่าง
ถูกต้องถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย 
     - ข้อ 4 หน้าท่ีความรับผดิชอบ 
     - ผู้ได้รบัใบอนุญาต ผู้ด าเนินการ เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคาร ท่ีมีการตดิตั ง หอผึ่งเย็น มีหน้าทีด่ังนี  
     1. จัดท าแผนหรือโครงการควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมีองค์ประกอบดังรายละเอียดในฉบับกฎหมาย 
      2. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภยัแก่ผู้ควบคุม และบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็น 
     ผู้ควบคุม ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมและบ ารุงรักษาหอผึง่เย็นด้านการป้องกันและควบคุมเชื อฯที่กรมอนามัยและกรม
ควบคุมโรคฯก าหนด 
     3. จัดให้มีผู้ควบคุมและบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็น  
     ผู้ควบคุม วุฒิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณะสุขศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ 
ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข 
       -ต้องจดทะเบยีนระบบผึ่งเยน็ทุกระบบของอาคารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบท้ายประกาศนี  
     - ต้องจัดให้มีคู่มือแนะน าไว้ประจ าระบบปรบัอากาศทุกระบบ รายละเอียดดไูดจ้ากฉบับกฎหมาย 
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     - ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี  ก าหนดการปฏิบัตินี  ส าหรับข้อปฏิบัตินี  ก าหนดการปฏิบัติอื่นๆดังนี  
     - หอผึ่งเย็น 
          1. การออกแบบและก่อสร้าง 
          2. สถานท่ีติดตั งหอผึ่งเยน็ 
          3. น  าท่ีเติมชดเชย ต้องเป็นน  าจากแหล่งน  าเดียวกับท่ีใช้ในหอพ่ึงเย็น 
          4. การระบายน  าทิ ง 
          5. การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้งานระบบปรับสภาวะอากาศ 
     - การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง 
          1. การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ 
               - จัดหาคู่มือการบ ารุงรักษาประจ าระบบ 
               - ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอนทุกเครื่องด้วยสายตา 1 สัปดาห/์ครั ง 
               - จัดท าและด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษา 
          2. การท าความสะอาด การท าลายเชื อ 
          3. การบ าบดัน  าในระบบฯ 
          4. การใช้สารชีวภาพ 
          5. การบันทึกข้อมลู 
               - สมุดบันทึกต้องเก็บ >=2ปี 
          6. แผนการด าเนินการเมือ่โรคฯ ระบาด 
          7. การเก็บตัวอย่างน  า และการตรวจสอบทางจุลชีวฯ 
          8. การแกไ้ขการปนเปื้อนเชื อฯ 

5 พลังงำน  
5.1 พระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 2535      หมวด 1 

     มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารไดแ้ก่การด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี  
           (1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
           (2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งการรักษาอุณหภูมภิายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
           (3) การใช้วัสดุก่อสรา้งอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุกอ่สร้างนั น ๆ 
           (4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
           (5) การใช้และการติดตั งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวสัดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
           (6) การใช้ระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ ์
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           (7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5.2 พระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2550 

     หมวด 3 กำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และส่งเสริมกำรใช้วสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำน 
     มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ รวมทั งให้มีการส่งเสรมิการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อ
การอนุรักษพ์ลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังต่อไปนี  
           (1) ก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ ์
           (2) ก าหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณต์ามประเภท ขนาด ปรมิาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลีย่นแปลงพลังงาน และ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
           (3) ก าหนดวัสดหุรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน 
           (4) ก าหนดให้ผูผ้ลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ ์ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

5.3 พระราชกฤษฎีกา ก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538      มาตรา 3 ก าหนดการใช้พลังงานต่อไปนี เป็นอาคารควบคมุ 
          ข้อ 1. อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใตเ้ลขท่ีบ้านเดียวกันท่ีไดรับอนุมัติจากผูจ้ าหน่ายให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ตดิตั ง
หม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั งแต่ 1,000 กิโลวัตต์หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปรข์ึ นไป 

5.4 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคมุ พ.ศ. 2552 

     ข้อ 3. เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม โดยจดัท านโยบายอนรุกัษ์พลังงาน เป้าหมาย และ
แผนการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีจดัการพลังงาน กรณีใช้กฎกระทรวงนี ครั งแรกจะต้องประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื องต้น 
     ข้อ 4. นโยบายพลังงานจะต้องมุ่งมั่นในการจัดการพลังงาน จัดท าเป็นเอกสาร และลงลายมือช่ือเจ้าของอาคารควบคุม จะต้อง
เผยแพร่นโยบายพลังงาน เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม 
     ข้อ 5. จัดให้มีคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ โดยจัดท าเป็นเอกสาร
เผยแพร่ให้บคุลากรของอาคารทราบ 
     ข้อ 6. เจ้าของอาคารประเมินศักยภาพการอนรุักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานท่ีมีนัยส าคญัตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรปีระกาศ 
     ข้อ 7. จัดให้มีการก าหนดเปา้หมาย และแผนงานอนุรักษ์พลังงานท่ีประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็นร้อยละของปริมาณ
พลังงานเดิมที่ใช้ หรือก าหนดการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลติ รวมทั งระบุระยะเวลาการด าเนินการการลงทุน และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สามารถจัดใหม้ีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 
     ข้อ 8. เจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลใหม้ีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 
     ข้อ 9. ข้าวของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจ ติดตาม และประเมนิการจัดการพลังงาน รวมถึงทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
     ข้อ 10. เจ้าของอาคารควบคมุจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบรับรอง 
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ล ำดับ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญของกฎหมำย 
     ข้อ 11. เจ้าของอาคารควบคมุส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลังงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี ของปีท่ี
ล่วงมาให้แกอ่ธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

หมำยเหตุ : 
     1. แหล่งอ้างอิงกฎหมาย www.siamsafety.com 
     2. สามารถเพิ่มเติมกฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของส านักงานได้ เช่น กฎหมายท้องถิ่น เป็นต้น 
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เอกสำรแนบที่ 1 
ประเภทของอำคำรของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำท้ิง จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด พ.ศ. 2548 

ประเภทอำคำร 
ขนำดอำคำรที่ก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรระบำยน้ ำท้ิง 

ก ข ค ง จ 
1. อาคารชุด ตั งแต่ 500 ห้องนอน ตั งแต ่100  

แต่ไม่ถึง500 ห้องนอน 
ไม่ถึง 100 ห้องนอน   

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

ไม่ถึง 60 ห้อง   

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

  

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

  

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

   

6. สถานศึกษาของทางราชการหรอืเอกชน ตั งแต่ 25,000 ตร.ม. ตั งแต ่5,000  
แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม. 

   

7. อาคารที่ท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ 
องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน 

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

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

  

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

   

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

ตั งแต ่1,000  
แต่ไม่ถึง1,500 ตร.ม. 

ตั งแต ่500  
แต่ไม่ถึง1,000 ตร.ม. 

 

10. ภัตตาคารและรา้นอาหาร ตั งแต่ 2,500 ตร.ม. ตั งแต ่500  
แต่ไม่ถึง2,500 ตร.ม. 

ตั งแต ่250  
แต่ไม่ถึง500 ตร.ม. 

ตั งแต ่100  
แต่ไม่ถึง250ตร.ม. 

ไม่ถึง 100 ตร.ม. 
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เอกสำรแนบที่ 2 
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำท้ิงจำกอำคำรตำมประเภทอำคำรของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำท้ิง จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด พ.ศ. 2548 

ดัชนีคุณภำพ หน่วย 
ขนำดอำคำรที่ก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรระบำยน้ ำท้ิง 

ก ข ค ง จ 
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง  pH   5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 
2. บีโอดี BOD mg/l 20 30 40 50 200 
3. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid) SS mg/l 30 40 50 50 60 
4. ปริมาณตะกอนหนัก(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. ซัลไฟด ์ 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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เอกสำรแนบที ่3  
มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง ณ บริเวณพ้ืนที่ท่ัวไปและบริเวณกำรผลิตภำยในสถำนประกอบกิจกำร ของประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  

เรื่อง มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง พ.ศ. 2561 
 


