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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง เพ่ือทราบ 

1 น้ำเสีย        
1.1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 

     หมวดที่ 4 การควบคุมมลพิษ 
     ส่วนท่ี 5 มลพิษทางน้ำ 
     มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมีหน้าที่ต้องกอ่สร้าง 
ติดตั้ง หรือจดัให้มีระบบบำบัดนำ้เสียหรือระบบกำจดัของเสียตามที่เจ้าหน้าที่
พนักงานควบคุมมลพิษกำหนด 

/   - ถังบำบัดน้ำเสียสำเรจ็รูปชนิดกรองเติมอากาศ ขนาด 6000 
ลิตร จำนวน 1 ถัง 

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเรจ็รูปชนิดเกรอะ ขนาด 6000 ลติร จำนวน 
1 ถัง 

- แบบสุขาภิบาล 

กิตติพันธ ์
ปัญญา 

2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       
2.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน

การบริหารจัดการและดำเนินการ
ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555 

     หมวด 1 บทท่ัวไป 
     ข้อ 2. ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคภีัยในสถาน
ประกอบกิจการตามกฎกระทรวงน้ี และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
     ข้อ 3. ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดทำป้ายขอ้ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปดิประกาศให้เห็นไดอ้ย่าง
ชัดเจน 
     ข้อ 4. ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจา้งตั้งแต่สิบคนข้ึนไป นอกจากต้อง
ปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจดัให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคภียั 
ประกอบด้วยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การ
ดับเพลิง การอพยพหนไีฟ และการบรรเทาทุกข์ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความ
ปลอดภัยตรวจสอบได ้
     หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 
     ข้อ 8. ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกช้ันของอาคารอย่างน้อยชั้นละ
สองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจา้งที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่
ปลอดภัยไดโ้ดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาท ี
     - เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจา้งทำงานไปสู่จุดที่ปลอดภยัต้องปราศจากสิ่ง
กีดขวาง 

/   - รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟล่าสุด เมื่อวันท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2564   

- แผนระงับเหตุฉุกเฉิน   
- การจัดเตรียมอุปกรณด์ับเพลิง สญัญาณเตือนภัย   
- ใบรับรองการฝึกซ้อม  
- ใบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง (แนบหลักฐานอ้างอิง) 
- อื่นๆ (ถ้ามี) 

กิตติพันธ ์
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     - ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือ
ขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตเูปิดออกไปตามทิศทางของการหนไีฟกับ
ต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน 
หรือประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทำให้เปิด
ออกไม่ได้ในขณะที่มลีูกจ้างทำงาน 
     ข้อ 9. สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่ 2 ช้ันข้ึนไป หรือมีพื้นท่ี
ประกอบกิจการตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดใหม้ีระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกช้ันโดยให้ปฏบิัติ 
ดังต่อไปนี ้
          (1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
               (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและ
ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงาน 
               (ข) อุปกรณ์ส่งสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ต้องสามารถสง่เสียง
หรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารไดย้ินหรือทราบอย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
          (2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้
ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยตดิตั้งห่างจากจุดทีลู่กจ้างทำงานไมเ่กิน 30 
เมตร 
          (3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องมีเสยีงหรือ
สัญญาณที่แตกต่างไปจากเสยีงหรอืสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ 
          (4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานท่ีห้ามใช้เสียงหรือใช้เสยีงไม่ได้ผล 
ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหสั ท่ีสามารถ
แจ้งเหตุเพลิงไหมไ้ด้อย่างมีประสทิธิภาพ 
          (5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หรือมาตรฐานอื่นท่ีอธิบดีกำหนด 
     ข้อ 10. ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟ
ในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนไีฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่าย
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ไฟฟ้าสารองที่สามารถจา่ยไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์
ดับเพลิงข้ันต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ 
     ข้อ 11. ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
          (1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร และเห็น
ได้อย่างชัดเจน 
          (2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟสอ่งให้เห็น
ได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 
     ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปรา่งที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่นๆ ท่ี
ติดไว้ใกลเ้คียง หรือโดยประการใดที่ทำให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 
     หมวด 3 การดับเพลิง 
     ข้อ 13. ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้อง
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
          (1) จัดให้มีเครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายไดต้ามประเภทของเพลิง 
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสำนักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมกำหนด 
หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีกำหนด 
           (2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดใหม้ี
เครื่องหมายหรือสญัลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และ
เครื่องหมายหรือสญัลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่
น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนตเิมตร 
           (3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของ
สารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 
           (4) จัดให้มีเครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายไดต้ามจำนวน 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการติดตั้งดังต่อไปนี ้
                (ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ 
จำนวน ความสามารถของเครื่องดบัเพลิง และการติดตั้ง ให้คำนวณตามพื้นท่ี
ของสถานท่ีซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2 
ท้ายกฎกระทรวง 
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               เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึงตามที่กำหนดไว้ใน
ตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง 
               เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การ
ติดตั้งให้พิจารณาจากวตัถุซึ่งเป็นเช้ือเพลิงท่ีอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงว่าจะทำให้
เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ที่ใช้
ดับเพลิงประเภทนั้น 
               เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในการ
ติดตั้งให้มรีะยะเข้าถึงไมเ่กินยี่สิบสามเมตร 
                (ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็น
ได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
                (ค) ให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่
เห็นได้อย่างชัดเจนตดิไว้ท่ีตัวถังหรอืบริเวณที่ตดิตั้ง 
           (5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ 
     หมวด 8 การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการ
รายงาน 
     ข้อ 27. ให้นายจ้างจัดให้ลูกจา้งไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวน
ลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงข้ันต้น โดยให้ผู้ทีไ่ดร้ับใบอนุญาตจากกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม 
     ข้อ 28. ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภยัจาก
อัคคีภัย ดังต่อไปนี ้
           (2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคภีัยรับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
     ข้อ 29. ให้นายจ้างจัดให้ลูกจา้งฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไป
ตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไวใ้นหมวด 2 
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     ข้อ 30. ให้นายจ้างจัดให้ลูกจา้งทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซอ้มอพยพ
หนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง ท้ังนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่
ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝกึซ้อม
พร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไมน่้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอยีดเกี่ยวกับการ
ฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผูซ้ึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ 
     ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซอ้ม
อพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปน็ผู้ดำเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้างจดัทำ
รายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบท่ีอธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสบิวันนับแต่วันที่เสรจ็สิ้นการฝึกซ้อม 

2.2 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และดำ 
เนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน  
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

     หมวด 2 แสงสว่าง 
     ข้อ 4. แสงสว่างต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด 
     ข้อ 5. แสงสะท้อนเข้านัยน์ตาจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล 
     หมวด 3 เสียง 
     ข้อ 7. เสียงดังสูงสุดไม่เกิน 140 เดซิเบล 
     ข้อ 8. ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาทำงานในแต่ละวันไมเ่กินมาตรฐาน
อธิบดีประกาศกำหนด 
     ข้อ 9. หากระดับเสยีงเกินในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่อุปกรณป์้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
     ข้อ 10. หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 จดัให้มีเครื่องหมายเตือนให้
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลติดใหเ้ห็นได้ชัดเจน 
     ข้อ 11. ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดทำงาน 8 ช่ัวโมงตั้งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ้นไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน 
 
 
   

/   - รายงานการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในการทำงาน ประจำปี 
2564 

กิตติพันธ ์

https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf


6 
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     หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
     ข้อ 4. งานท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐานใหส้วมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบ
หูลดเสียง 
     หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน และการ
รายงานผล 
     ข้อ 14. จัดให้มีการตรวจวัดความเสียงภายในสถานประกอบการ 
     ข้อ 15. จัดทำรายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์ พร้อมส่งรายงานต่อ
อธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเสร็จสิ้นการตรวจวัด 

2.3 ประกาศกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงท่ียอมใหลู้กจ้างได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
ในแต่ละวัน 2561 

     ข้อ ๓. นายจ้างต้องควบคุมระดับเสยีงท่ีลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
การทำงาน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิใหเ้กนิ 85 เดซิ
เบลเอ 

/   - รายงานการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในการทำงาน ประจำปี 
2564 

 

2.4 ประกาศกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ความเข้มของแสงสว่าง 2561 

     ข้อ ๔. นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่าง
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ดังน้ี 
     1. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปและบริเวณ
การผลิตภายในสถานประกอบกจิการ 
     อ้างอิงมาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง ณ บรเิวณพื้นที่ท่ัวไปและบริเวณ
การผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ไปยังเอกสารแนบ 3 ท้ายทะเบียน
กฎหมายฉบับนี ้
     2. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ทำงาน โดยใช้
สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน 
          2.1  งานประจำในสำนักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึก
ข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บแฟ้ม ค่าความเข้มแสง 
400-500 ลักซ ์

/   - รายงานการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในการทำงาน ประจำปี 
2564 

 

2.5 ประกาศกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ ์
วิธีการตรวจวดั และการวิเคราะห์

     ข้อ 2. ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ภายในสถานประกอบกิจการใน
สภาวะทีเ่ป็นจริงของสภาพการทำงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

/   - รายงานการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในการทำงาน ประจำปี 
2564 

กิตติพันธ ์

https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf
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สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับ
ความร้อน แสงสว่าง หรือเสยีง 
รวมทั้งระยะเวลาและประเภท
กิจกรรมทีต่้องดำเนินงาน (เมื่อ
วันท่ี 12 มีนาคม 2564) 

     กรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลีย่นแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการ
ผลติ วิธีการทำงาน หรือการดำเนนิการใดๆ ที่อาจมผีลต่อการเปลี่ยนแปลง
ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสยีง ให้นายจ้างดำเนินการตามวรรคหน่ึง
เพิ่มเตมิ โดยตรวจวดัและวเิคราะห์สภาวะการทำงานบรเิวณพื้นที่หรือบุคคลที่
อาจไดร้ับผลกระทบภายในเก้าสิบวัน นับจากวันท่ีมีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลง 
     ข้อ 3. ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณที่มีลูกจ้าง
ปฏิบัติงานอยู่ สภาพการทำงานปกติ และต้องตรวจวัดในช่วงระยะเวลาที่
ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากความร้อนสูงสดุ 

2.6 ประกาศกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน (14 กุมภาพันธ์ 
2561) 

     ข้อ 3. การคำนวณระดับเสียงท่ีสัมผสัในหู เมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการ
ลดเสียงของผู้ผลิตอย่างหน่ึงอย่างใด  
          (1) การคำนวณโดยใช้ค่า Noise Reduction Rating (NRR) ที่ระบุไว้
บนผลติภณัฑ์ กับค่าตรวจวัดระดบัเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 

/   - รายงานการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในการทำงาน ประจำปี 
2564 

กิตติพันธ ์

2.7 ประกาศกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนด
แบบรายงานผลการตรวจวดัและ
วิเคราะหส์ภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียงภายในสถานประกอบกิจการ 

     ข้อ 2. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวเิคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง ภายในสถานประกอบการ ให้เป็นไป
ตามแบบท้ายประกาศน ี

/   - รายงานการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในการทำงาน ประจำปี 
2564 

กิตติพันธ ์

2.8 ประกาศ มช. เรื่อง นโยบายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม มช.  

     (1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสรมิ สนับสนุน และกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการ
ทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักวิชาการ และมาตรฐานสากล 
เพื่อประโยชน์ดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน 
ผู้เกี่ยวข้อง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
     (2) ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ทีเ่กี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบตัิตาม
นโยบาย กฎหมาย กฎระเบยีบ หลักวิชาการและมาตรฐานสากลด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือ

/   - รายงานการตรวจวัดสภาพแวดลอ้มในการทำงาน ประจำปี 
2564 

- แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดลอ้มตามเกณฑส์ำนักงานสีเขยีว 
(Green Office) สำนักฯ ประจำป ี2564 

- แผนการบริหารความเสีย่งของสำนักฯ ประจำปี 2564 

กิตติพันธ ์
 
สันต์ทัศน ์
 
ปัทมา 
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https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.3.1-1.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/1.1.4-1.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/1.1.4-1.pdf
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง เพ่ือทราบ 

ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ใน
การปฏิบัติงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมสีิทธิเสนอความเห็น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัตงิานให้
ปลอดภัย 
      (3) สนับสนุนให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงาน 
สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบการบรหิารจดัการความปลอดภัย
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักวิชาการและ
มาตรฐานสากล 
     (4) สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดความตระหนัก และเสริมสร้าง
จิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัในการปฏิบัติงานอยา่งทั่วถึงและต่อเนื่อง 
     (5) สนับสนุนให้มีระบบการประเมิน การบริหารจดัการความเสีย่งในทุก
ระดับ ท้ังด้านการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
     (6) มหาวิทยาลัยและส่วนงานต้องมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติเป็น
แบบอย่างท่ีดี ตามประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏบิัติด้าน
ความปลอดภัย รวมทั้งอบรมฝึกสอนตามหลักวิชาการ จูงใจแก่ผู้ปฏบิัติงานใน
มหาวิทยาลยั 
     (7) มหาวิทยาลัยและส่วนงานต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏบิัติงาน
ตามกฎ ระเบียบ มาตรการ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางมหาวิทยาลัย 

2.9 ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการ
ป้องกันการระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ของบุคลากร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อย่าง

     (4) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก 
     (6) ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในที่อยู่อาศัย สถานท่ีทำงาน 
และภายนอกสถานท่ีอย่างเข้มงวด ได้แก่ การใสห่น้ากากอนามัยหรือหน้ากาก

/   - ประกาศสำนักฯ เรื่อง แนวปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ สำหรับ
บุคลากรสำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง เพ่ือทราบ 

เข้มงวด ณ วันท่ี 23 เมษายน 
พ.ศ. 2564 

ผ้าเมื่อไปในสถานท่ีชุมชน การลา้งมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่างจากบคุคลอื่น 
1 - 2 เมตร หรือเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
     (7) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มผีู้สัมผสัร่วมกันอยู่บ่อยๆ 

2.10 ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการ 
แนวปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และ
ควบคุมการระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ระลอกใหม่ ของนักศึกษา
และบุคลากร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ฉบับท่ี 5) 

     (4) ให้ส่วนงานปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บรหิารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดอย่างเคร่งครัด จดัจุดคดักรอง
ตรวจวัดอุณหภมูิ และให้บุคลากรสวมหน้ากากอนามยั ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ 
รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปใน
แหล่งชุมชนที่มีความแออัด ตระหนักถึงความรับผดิชอบตนเองและสังคม และ
ให้ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

/   - ประกาศสำนักฯ เรื่อง แนวปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ สำหรับ
บุคลากรสำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

 

3 สิ่งปฏิกลู       
3.1 พระราชบัญญัตสิาธารณสุข พ.ศ.

2535 
     มาตรา 19 หา้มมิใหผู้้ใดดำเนนิการรับการเก็บ ขน หรือกำจดัสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชนต์อบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ เว้นแต่จะไดร้ับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีพนักงาน 
     มาตรา 20 ข้อ (1) ห้ามการถา่ย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทาง
สาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกจากในท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให ้

/   - ถังบำบัดน้ำเสียสำเรจ็รูปชนิดกรองเติมอากาศ ขนาด 6000 
ลิตร จำนวน 1 ถัง 

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเรจ็รูปชนิดเกรอะ ขนาด 6000 ลติร จำนวน 
1 ถัง 

- แบบสุขาภิบาล 

กิตติพันธ ์

3.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

     มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอยในเขตราชการ
ส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
     มาตรา ๗๓/๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อกําหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 
๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณเีกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษปรับ ไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาท 

/   - หลักฐานการส่งขยะกำจัด   กิตติพันธ ์

3.3 พระราชบัญญัตริักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     หมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
     มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และกําจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยในเขตพื้นที่
ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
     ****การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีทีม่ขีองเสีย

/     

file:///E:/Back%20up/งานMAC/งานปีงบประมาณพ.ศ.2564/โครงการกรีนออฟฟิศ/จากพี่สันต์/23%20ก.ค/SAN%2002.pdf
file:///E:/Back%20up/งานMAC/งานปีงบประมาณพ.ศ.2564/โครงการกรีนออฟฟิศ/จากพี่สันต์/23%20ก.ค/SAN%2002.pdf
file:///E:/Back%20up/งานMAC/งานปีงบประมาณพ.ศ.2564/โครงการกรีนออฟฟิศ/จากพี่สันต์/23%20ก.ค/SAN%2002.pdf
file:///E:/Back%20up/งานMAC/งานปีงบประมาณพ.ศ.2564/โครงการกรีนออฟฟิศ/จากพี่สันต์/23%20ก.ค/SAN%2002.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/4.1.1(5).pdf
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง เพ่ือทราบ 

อันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยท่ีราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายให้
จัดเก็บแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดำเนนิการ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวต้องเริ่ม
ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วนัท่ีได้รับแจ้ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
หากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นยังมิไดด้ำเนินการใหร้าชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเอกชนท่ีไดร้ับมอบหมายให้จัดเก็บ ดำเนินการกับสิ่งปฏกิูลและมูล
ฝอยนั้นตามทีเ่ห็นสมควร และใหส้ันนิษฐานว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานท่ีได้รับแจง้  จงใจละเว้น การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้นึ่งผู้ใด 

3.4 กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําจดัมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

     ข้อ 2. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้         
     (1) ข้อกำหนดทกุหมวดตามกฎกระทรวงน้ีให้มผีลบังคับในท้องที่ของ
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง 
     (2) ข้อกำหนดเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยการขนและการกำจัดมลูฝอยติดเชื้อ 
ให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยกเว้นไม่ใช่บังคับในท้องที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นนอกจากข้อ 1. ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ โดยจะกำหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
     3) ข้อกำหนดใดส่วนท่ีว่าด้วยการเก็บมลูฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ 
ให้มีผลใช้บังคับแก่สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเช้ือ
อันตรายในเขตส่วนราชการท้องถิ่นทุกแห่ง 
     ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้ 
     “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณ
หรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผสัหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั้นแล้ว
สามารถทำให้เกิดโรคได ้
          (1) ซากช้ินส่วนท่ีมาจากการผ่าตัด 

/   หลักฐานการส่งขยะกำจดั (หน้ากากอนามัย) กิตติพันธ ์

https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/4.1.1(5).pdf
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง เพ่ือทราบ 

          (2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กรบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่
ทำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด ์
          (3) วัสดุซึ่งสัมผสัหรือสงสยัว่าจะสมัผสักับเลือด ส่วนประกอบของ
เลือด ผลิตภัณฑ์ท่ีไดจ้ากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษยห์รือสตัว์ หรือ
วัคซีนท่ีทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้ากอซ ผ้าต่างๆ และท่อยาง 
          (4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยตดิเช้ือร้ายแรง 
     ข้อ 4. ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิง้ หรือทำให้มีขึ้นในที่สาธารณะนอกจากจะ
จัดการในที่ท่ีราชการส่วนท้องถิ่นกำหนไว้ให ้
     ข้อ 5. ห้ามมิให้ผู้ใดทำการเกบ็ ขน และกำจัดมลูฝอยติดเชื้อเว้นแต่จะ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงน้ี 
     หมวด 2 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 
     ข้อ 13. ภาชนะบรรจสุำหรบับรรจุมลูฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม
ต้องมีลักษณะดังนี้  
          (1) ทำด้วยวัสดุแข็ง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน มฝีาปิดมดิชิด 
สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่สมัผสัมลูฝอยติดเชื้อ  
          (2) ภาชนะสำหรับบรรจมุูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติก
หรือวัสดุอื่นท่ีมี เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก 
กันน้ำได้ ไม่รั่วซมึและไมดู่ดซมึ 
       ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีสีแดง ทึบแสง และมขี้อความสี
ดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า  
      “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใตร้ปูหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสญัลักษณ์ที่
ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและต้องมีข้อความวา่ “ห้ามนำกลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” 
     ข้อ ๑๔. การเก็บมูลฝอยตดิเช้ือในภาชนะสำหรบับรรจุมลูฝอยตดิเช้ือใน
ห้องที่มีการป้องกันสัตว์ท่ีเป็นพาหะนำโรค จำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่
มีฝาปิดเปิดกไ็ด ้
     ข้อ ๑๕. การเก็บมูลฝอยตดิเช้ือ ต้องดำเนินการโดยไม่ปนกับมลูฝอยอ่ืน 
บรรจุมลูฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุ แล้วผูกมดัปากถงุ หากมี
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ปริมาณมาก ต้องจัดมุมสำหรับวางมูลฝอยอันตราย ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน ที่
พักรวมมูลฝอยตดิเช้ือท่ีมีลักษณะตามข้อ ๑๖ ต้องทำความสะอาดอย่างน้อย
สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง  
     ข้อ ๑๖. มีที่พักรวมมูลฝอยตดิเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยก
จากอาคารรอกำจัดโดยมลีักษณะดังต่อไปนี ้
          (1) มีลักษณะไม่แพร่เช้ือ และอยู่ในท่ีที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยติด
เชื้อไปกำจัด 
          (2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือได้
อย่างน้อยสองวัน 
          (3) พื้นและผนังต้องเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย 
          (4) มีรางหรือท่อระบายนำ้ทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบำบดัน้ำเสยี 
          (5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับช้ืน 
          (6) มีการป้องกันสัตว์แมลง ปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอืน่ท่ีบุคคล
ทั่วไปไมส่ามารถที่จะเข้าไปได ้
          (7) มีข้อความเป็นคำเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนวา่ “ที่พัก
รวมมลูฝอยติดเชื้อ” ไว้ท่ีหน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
          (8) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยตดิเช้ือ มีรางหรือ
ท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสยีในกรณีที่เก็บกัก
ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อไวเ้กิน ๗ วัน ต้องสามารถควบคุมอุณหภมูิให้อยู่ที ่
๑๐ องศาเซลเซยีส หรือต่ำกว่านั้นได ้
     ข้อ ๑๗. การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือไปเกบ็กักในที่พักต้อง
ดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี ้
          (1) ผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่าน การฝึกอบรมการป้องกันและระงบัการแพร่
เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตร และระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
          (2) ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีเส้นทาง
เคลื่อนย้ายที่แน่นอน ต้องกระทำโดยระมัดระวังทำความสะอาดและฆ่าเช้ือ
รถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงานอย่างน้อยวันละครั้ง 



13 
 

 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง เพ่ือทราบ 

     ข้อ ๒๑. การขนมูลฝอยติดเชื้อจากท่ีพักรวมมูลฝอยตดิเช้ือของสถาน
บริการการสาธารณสุขหรือของหอ้งปฏิบัติการเช้ืออันตรายต้องดำเนินการให้
ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี ้
          (1) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยตดิเช้ือตามข้อ ๒๐(๑) 
ยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชื้อที่เท่านั้น 
          (2) ต้องขนตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงปริมาณของมูล
ฝอยติดเชื้อและสถานท่ีจัดเก็บ เว้นแต่กรณีทีม่ีเหตจุำเป็น 
     ข้อ ๒๕. การกำจัดมลูฝอยติดเช้ือ มีวิธีการดังนี ้
          (1) เผาในเตาเผา 
          (2) ทำลายเช้ือด้วยไอน้ำ 
          (3) ทำลายเช้ือด้วยความร้อน 
          (4) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

3.5 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ตราหรือสัญลักษณ์สำหรับ
พิมพ์บนภาชนะบรรจุมลูฝอยติด
เชื้อ พ.ศ.2546 

กำหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพิมพ์ลงบนภาชนะบรรจมุลู
ฝอยติดเชื้อ ให้มีลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วง สีดำ ซ้อนทับ
บนวงกลมส ี ดำ  โดยส ัญล ั กษณ ์ต ้ อ งร ั ศม ี ไม ่ น ้ อย                        
กว่า 1 นิ้ว 

/   ภาพถ่ายการจัดการขยะในสำนักงาน (หน้ากากอนามัย) กิตติพันธ ์

3.6 กฎกระทรวง สุขลักษณะการ
จัดการมลูฝอยท่ัวไป พ.ศ.2560   

     ข้อ 2. มูลฝอยท่ัวไป ไม่รวมถงึมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน และของเสียจากโรงงาน ของเสียจากวัตถดุิบ ของเสียจาก
กระบวนการผลติ ของเสียที่เป็นผลิตภณัฑเ์สื่อมคณุภาพ และของเสยีอันตราย  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
     ข้อ 3. ห้ามถ่าย เท ทิ้ง นอกพื้นท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้  
หมวด 2 การเก็บมลูฝอยท่ัวไป  
     ข้อ 5. ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยคัดแยกขยะ ต้องแยกมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และมลูฝอยนำกลับมาใช้ใหม่  
     ข้อ 6. ถุงหรือภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
          (1) มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซมึ ขนาดเหมาะสม 
เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการถ่ายเท  

/   - หลักฐานการส่งขยะกำจัด   
- ภาพถ่ายการจัดการขยะในสำนักงาน   

กิตติพันธ ์

https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/4.1.1(6).pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/4.1.1(3).pdf
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          (2) มีการบ่งช้ีให้ชัดเจนว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ท่ีถุงหรือ
ภาชนะ โดยมีขนาดและสีที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน  
     ข้อ 7. จะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีบรรจุลงถุง มัดปากถุงให้แน่น 
กรณีบรรจุในภาชนะจะต้องมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นอย่าง
สม่ำเสมอ  
     ข้อ 8. อาคารชุดหรือโรงแรม ที่มีจำนวนห้อง 80 ห้องขึ้นไป หรอืมีพ้ืนที
ใช้สอยมากกว่า 4000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือสถานประกอบการ โรงงาน 
อาคารขยะ 2 ลูกบาศกเ์มตรขึ้นไป/วัน ต้องจัดให้ที่ท่ีพักขยะมลูฝอยทั่วไป 
และมลูฝอยกลับมาใช้ใหม่  
     ข้อ 9. ที่พักขยะจะต้องมีคุณสมบัตดิังนี้  
          (1) อาคารหรือห้องแยกเป็นสัดส่วน ป้องกันน้ำฝนหรือมภีาชนะ
รองรับมูลฝอยท่ัวไปและกลับมาใช้ใหม่ไดไ้ม่น้อยกว่า 2 วัน จะต้องอยู่ห่างจาก
แหล่งน้ำ สถานท่ีประกอบอาหาร 
          (2) ผนังมีการป้องกันน้ำซึม ทำความสะอาดง่าย ป้องกันสัตว์และ
แมลงพาหะนำโรค มีการระบายอากาศ  
          (3) มีรางหรือท่อระบายนำ้ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมไป
จัดการตามที่กฎหมายกำหนด  
          (4)ประตูกว้างพอที่จะสามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวก ทำป้าย
ติดบรเิวณที่เป็นพ้ืนท่ีพักมลูฝอย "ที่พักมูลฝอยท่ัวไป 
     ข้อ 10. ภาชนะท่ีรองรับมูลฝอยท่ัวไป และนำกลับมาใช้ใหม่ จะต้องมี
ป้ายข้อความว่า "มูลฝอยท่ัวไป" หรือมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่   
     ข้อ 11. ภาชนะรองรับขนาดใหญ่ที่รับปรมิาณมูลฝอยได้มากกว่า 2 
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป จะต้องทนทาน แข็งแรง ไม่รั่ว ป้องกันสัตว์ ล้างทำความ
สะอาดได้ง่าย อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง และจะต้องมรีะบบรวบรวมและ
ป้องกันน้ำชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ภาชนะรองรับต้องวางอยู่ห่าง
แหล่งน้ำและที่ประกอบอาหาร  



15 
 

 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง เพ่ือทราบ 

     ข้อ 15. ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือโรงงานท้ิงของเสียจากโรงงาน ของ
เสียจากวตัถุดิบ ของเสียจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ทีเ่สื่อมคณุภาพ และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป 

4 อากาศ       
4.1 พระราชบัญญัติ ควบคมุ

ผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
     หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี 
     มาตรา 41 ใหร้ัฐมนตรีโดยคำแนะนําของคณะกรรมการ มีอำนาจ
ประกาศประเภทหรือช่ือของสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีทำงานและ
ยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืท้ังหมดของสถานท่ีและยานพาหนะ
ดังกล่าวเป็นเขตปลอดบุหรี ่
     รัฐมนตรีโดยคำแนะนําของคณะกรรมการ อาจกําหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ใน
เขตปลอดบุหรี่ ตามวรรคหนึ่งก็ได้  
     มาตรา 42 ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่
กำหนดตามมาตรา 41 วรรคสอง  
     มาตรา 43 เมื ่อรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศให้
สถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้
ผู้ดำเนินการจัดให้สถานที ่หรือยานพาหนะดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
          (1) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่  
          (2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่  
          (3) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดย
คำแนะนําของคณะกรรมการ  
     มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศกำหนดเขตสูบบุหรี่ตาม
มาตรา ๔๑ วรรคสอง ผู้ดำเนินการอาจจัดให้มเีขตสูบบุหรีไ่ด้ โดยตอ้งมีสภาพ
และลักษณะดังต่อไปนี้  
          (1) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นไดโ้ดยชดัเจนว่าเป็นเขตสูบบุหรี่  
          (2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเขา้ออกของสถานท่ีหรือยานพาหนะนั้น หรือ
ในบริเวณอื่นใด อันเปดิเผยเห็นไดชั้ด  

/   - ภาพถ่ายห้ามสบูบุหรีภ่ายในอาคารสำนักงาน และพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา  

- ภาพถ่ายพืน้ท่ีสูบบุหรี่ที่จดัเตรียมไว้ให ้

กิตติพันธ ์
 
 
  

https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.1.2(2).pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.1.2(2).pdf
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          (3) มีพื้นท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนึงถึงการระบายอากาศที่
เหมาะสม และไม่มลีักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น  
          (4) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดโดยคำแนะนําของคณะกรรมการ  
          (4) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดย
คำแนะนําของคณะกรรมการ 
     มาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรีต่ามมาตรา 43 (1) หรือเขตสูบ
บุหรี่ตามมาตรา 44 (1) ที่ผูด้ำเนนิการจัดให้มตี้องเป็นไปตามลักษณะและ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนํา ของคณะกรรมการ  
     มาตรา 46 ใหผู้้ดำเนินการมหีน้าท่ีประชาสมัพันธ์หรือแจ้งเตือนว่า
สถานท่ีนั้นเป็น เขตปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดำเนินการ
อื่นใดเพื่อไม่ให้มีการสูบบหุรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ในกรณีทีม่ีผูฝ้่าฝืนสบูบุหรี่ใน
เขตปลอดบหุรี่ หากผู้ดำเนินการได้ดำเนินการตามวรรคหน่ึง ตามสมควรแล้ว 
ผู้ดำเนินการนั้นไม่มีความผดิ 
     มาตรา 48 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหมวด 5 ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมี
อำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี ้
          (1) เข้าไปในสถานท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีทำงาน ในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานท่ีนั้น เพื่อ
ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามหมวด 5 
          (2) มีหนังสือสอบถามหรอืมีหนังสือเรียกบคุคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้
ส่งคําช้ีแจง เอกสาร ข้อมลู หรือวัตถุใดทีจ่ําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเพื่อการดำเนินคด ี
          (3) เรียกขอดูบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึง่ระบุช่ือ 
ที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทำ
ความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่า มีการกระทำความผดิตามหมวด 
5  
          (4) ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุ
อื่นใด เพ่ือเป็นพยานหลักฐาน 
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          (5) ออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้ชําระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ
ในกรณีที่มีการกระทำ ความผิดตามหมวด 5 ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการออกคำสั่ง และแบบของหนังสือดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนดโดยคำแนะนําของคณะกรรมการ 
               - มาตรา 67 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน 
5,000 บาท 
               - มาตรา 68 ผูด้ำเนนิการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 หรือ
มาตรา 44 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท  
               - มาตรา 69 ผูด้ำเนนิการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท  
               - มาตรา 70 ผูด้ำเนนิการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 46 วรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ ไมเ่กิน 3,000 บาท 

4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื ่อง ลักษณะและวิธีการในการ
แสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่
และเคร ื ่องหมายเขตส ูบบ ุหรี่  
2561 

     ข้อ 3 “สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย 
รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีดำที่มีควันซึ่งมี
ขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีความ
หนาของเส้นในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พาดทับรูปมวนบุหรี่ดังกล่าวใน
แนวเฉียง  
      “สัญลักษณ์เขตสูบบุหร่ี” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลม
ที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่
เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น 
     ข้อ ๔ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
          (1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอด
บุหรี่ต้องมีพื้นผิว พื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และ
ข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน  
          (2) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
วงกลมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร  
          (3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า 
“ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืน มีโทษปรบัตามกฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No 

/   - ภาพถ่ายห้ามสบูบุหรีภ่ายในอาคารสำนักงาน และพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา  

- ภาพถ่ายพืน้ท่ีสูบบุหรี่ที่จดัเตรียมไว้ให ้

กิตติพันธ ์
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smoking. It is against the law to smoke in this area” หรือข้อความ
อื่นในทำนองเดียวกัน 
     ข้อ ๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่จะใช้ติดแสดง ณ สถานท่ีสาธารณะ 
เฉพาะบริเวณที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนดให้ระยะห่างจากประตู หนา้ต่าง 
ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ หรือพ้ืนท่ีโดยรอบ เป็นเขตปลอด
บุหรี่ด้วย ต้องมีอักษรข้อความที่มขีนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า “ห้าม
สูบบุหรี่ ในระยะ ๕ เมตร” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking within 
5 meters” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้
ว่าเขตปลอดบุหรี่ในบรเิวณนั้นครอบคลุม ถึงระยะห่างดังกล่าว 
     ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ ดังต่อไปนี้  
           (๑) สถานท่ีสาธารณะทีร่ฐัมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสขุภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยกำหนดให้ พื้นที่และบรเิวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจ
ของสถานท่ีนั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลกูสร้าง 
บริเวณที่จดัไว้ใหผู้้มารับบริการใช้ประโยชนร์่วมกัน ไม่ว่าจะมรีั้วล้อมหรือไม่ก็
ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่  
                (ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลัก
ของสถานท่ีสาธารณะนั้น  
                (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่
เหมาะสม บรเิวณพื้นที่ นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ี
สาธารณะนั้น  
                (ค) ติดแสดงไวโ้ดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลัก
ของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั้น  
                (ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่
เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ
สถานท่ีสาธารณะนั้น  
           (๒) สถานท่ีสาธารณะทีร่ฐัมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสขุภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้ พื้นที่เฉพาะส่วนท่ีระบุไว้ของสถานที่น้ัน เป็น
เขตปลอดบหุรี่  
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                (ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลัก
ของอาคารโรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั้น  
                (ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่
เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร หรือโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ
สถานท่ีสาธารณะนั้น  
                (ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศใหม้ีการคุม้ครองสขุภาพของ
ผู้ไมสู่บบุหรี่ โดยกำหนด ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ติดแสดงไว้โดยเปดิเผย 
มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมาะสม ภายใน ยานพาหนะ  
               ข้อ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้ 
                (๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขต
สูบบุหรีต่้องมีพื้นผิว พ้ืนหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสญัลักษณ์เขตสบูบุหรี่ และ
ข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน  
                (๒) แสดงสัญลักษณเ์ขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวงกลมไม่น้อยกว่า ๗๐ มลิลิเมตร และต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร  
                (๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญเ่ห็นได้ชัดเจนเปน็
ภาษาไทยว่า “เขตสูบบุหรี่” หรือ เป็นภาษาอังกฤษว่า “Smoking Area” 
หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน 
     ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรีไ่ว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้
ชัดเจน ภายในบรเิวณ ที่จัดใหเ้ป็นเขตสูบบุหรี่ ในกรณีทีเ่ขตสบูบุหรีด่ังกล่าว 
มีทางเข้าอย่างชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมาย เขตสูบบหุรี่ ณ ทางเข้าเขตสูบ
บุหรี่ดังกล่าวด้วย  
      เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ทีไ่ด้มีการตดิแสดงไว้ก่อน
วันท่ีประกาศ ฉบับน้ีมผีลใช้บังคับ ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตามประกาศฉบับ
นี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแตว่ันท่ี ประกาศฉบับนี้มผีลใช้บังคับ 

4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  กำหนดประเภทหรือช่ือของ
สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีทำงาน 
และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วน

     ข้อ 3 ให้สถานท่ีดังต่อไปนี้ เป็นสถานท่ีสาธารณะที่ให้มีการคุม้ครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบหุรี่ โดยกำหนดให้พ้ืนท่ีและบรเิวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบ
ภารกิจของสถานท่ีนั้นไม่ว่าจะมีรั้วล้อม หรือไม่ก็ตามรวมทั้งระยะ ๕ เมตรจาก
ทางเข้า-ออกของสถานท่ีเป็นเขตปลอดบุหรี ่

/   - ภาพถ่ายห้ามสบูบุหรีภ่ายในอาคารสำนักงาน และพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา  

- ภาพถ่ายพืน้ท่ีสูบบุหรี่ที่จัดเตรียมไว้ให้ 

กิตติพันธ ์

https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.1.2(2).pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.1.2(2).pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/5.1.2(4).pdf
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง เพ่ือทราบ 

ใดหรือทั้งหมดของสถานท่ีและ
ยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

  
 

          3.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
          3.2 สถานศึกษาหรือสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม   
          ๓.๓ สถานท่ีสาธารณะอื่น ๆ 
     ข้อ ๔ ให้สถานท่ีดังต่อไปนี้เปน็สถานท่ีสาธารณะที่ให้มีการคุม้ครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบหุรี่ โดยกำหนดให้พ้ืนท่ีและบรเิวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบ
ภารกิจของสถานท่ีนั้น ไม่ว่าจะมีรัว้ล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
           (๔.๑) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
           (๔.๒) สถานศึกษา หรือสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 
           (๔.๓) สถานท่ีสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
           (๔.๔) ยานพาหนะและสถานท่ีพักเพื่อรอยานพาหนะ 
     ข้อ ๕ ให้สถานท่ีดังต่อไปนี้เปน็สถานท่ีสาธารณะที่ให้มีการคุม้ครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบหุรี่ โดยกำหนดให้พ้ืนท่ีและบรเิวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบ
ภารกิจของสถานท่ีนั้น ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูก
สร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผูม้ารับบรกิารใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมรีั้วล้อม
หรือไม่กต็าม เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดใหม้ีเขตสูบบุหรี่ เปน็การ
เฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้  
           (๕.๑) สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
           (๕.๒) สถานท่ีราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรฐั  
           (๕.๓) ท่าอากาศยาน 
     ข้อ 6. ให้สถานท่ีดังต่อไปนี้ เป็นสถานท่ีสาธารณะที่มีการคุม้ครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่เฉพาะส่วนท่ีระบุ รวมถึงบรเิวณทั้งหมด
ซึ่งวัดจากพื้นท่ีที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่อง
ระบายอากาศเป็นระยะทาง ๕ เมตร เป็นเขตปลอดบหุรี ่
           (๖.๑) พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
ของ     
                (๖.๑.๑) ห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า       
                (๖.๑.๒) สถานท่ีทำงานของเอกชน     
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง เพ่ือทราบ 

                (๖.๑.๓) โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการทีม่ีการ
ผลิตสินค้า       
                (๖.๑.๔) สนามกอลฟ์       
                (๖.๑.๕) อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยาน หรือวนอุทยานแห่งชาติ  
โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อนุสรณส์ถาน      
           (๖.๒) พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา  
และบรเิวณ ชานชาลาของ     
                (๖.๒.๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร       
                (๖.๒.๒) สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สถานรีถไฟใตด้ิน สถานี
รถราง     
                (๖.๒.๓) ท่าเรือโดยสาร     
           (๖.๓) บริเวณโถงพักคอย  ห้องหรือสถานท่ีสำหรบัใช้ประโยชน์
ร่วมกัน  และทางเดิน ภายในอาคารโรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสรา้งของ     
                (๖.๓.๑) อาคารชุดหรือคอนโดมเินียม       
                (๖.๓.๒) ห้องเช่า หอพัก แมนช่ัน อพาร์ทเมนต์ คอร์ท หรือ
สถานท่ีให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน    
                (๖.๓.๓) โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือสถานท่ีพักตากอากาศ
ในลักษณะเดียวกัน 
           (๖.๔) บริเวณที่จำหน่ายหรือให้บริการอาหารเครื่องดื่มหรอือาหาร
และเครื่องดื่ม ของสถานท่ีจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและ
เครื่องดื่ม  ที่ไมม่ีระบบปรับอากาศ 

5 พลังงาน       
5.1 พระราชบัญญัติการส่งเสรมิการ

อนุรักษ์พลังงาน 2535 
หมวด 1 
     มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารไดแ้ก่การดำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
           (1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
           (2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิ
ภายในอาคารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

/   มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร ตามเกณฑ์สำนักงานสี
เขียว (Green Office) สำนักฯ 

สันต์ทัศน ์

https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/1.3.2-2.pdf
https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/public/document/1.3.2-2.pdf
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ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง เพ่ือทราบ 

           (3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
การแสดงคณุภาพของวัสดุก่อสรา้งนั้น ๆ 
           (4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
           (5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวสัดุที่ก่อให้เกิด
การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
           (6) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ ์
           (7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

หมายเหตุ : 
     1. แหล่งอ้างอิงกฎหมาย www.siamsafety.com 
     2. สามารถเพิ่มเติมกฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของสำนักงานได้ เช่น กฎหมายท้องถิ่น เป็นต้น 
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เอกสารแนบที่ 1 
ประเภทของอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

ประเภทอาคาร 
ขนาดอาคารที่กำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำท้ิง 

ก ข ค ง จ 
1. อาคารชุด ตั้งแต่ 500 ห้องนอน ตั้งแต ่100  

แต่ไม่ถึง500 ห้องนอน 
ไม่ถึง 100 ห้องนอน 

  

2. โรงแรม ตั้งแต ่200 ห้อง ตั้งแต ่60  
แต่ไม่ถึง 200 ห้อง 

ไม่ถึง 60 ห้อง 
  

3. หอพัก 
 

ตั้งแต ่250 ห้อง ตั้งแต ่50  
แต่ไม่ถึง 250 ห้อง 

  

4. สถานบริการ 
 

ตั้งแต ่5,000 ตร.ม. ตั้งแต ่1,000  
แต่ไม่ถึง 5,000 ตร.ม. 

  

5. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตั้งแต ่30 เตียง ตั้งแต ่10  
แต่ไม่ถึง 30 เตยีง 

   

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

   

7. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์การ
ระหว่างประเทศหรือเอกชน 

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

ตั้งแต ่5,000  
แต่ไม่ถึง 10,000 ตร.ม. 

  

8. อาคารของศูนย์การค้าหรือหา้งสรรพสินค้า ตั้งแต่ 25,000 ตร.ม. ตั้งแต ่5,000  
แต่ไม่ถึง25,000 ตร.ม. 

   

9. ตลาด ตั้งแต ่2,500 ตร.ม. ตั้งแต ่1,500  
แต่ไม่ถึง2,500 ตร.ม. 

ตั้งแต ่1,000  
แต่ไม่ถึง1,500 ตร.ม. 

ตั้งแต ่500  
แต่ไม่ถึง1,000 ตร.ม. 

 

10. ภัตตาคารและรา้นอาหาร ตั้งแต ่2,500 ตร.ม. ตั้งแต ่500  
แต่ไม่ถึง2,500 ตร.ม. 

ตั้งแต ่250  
แต่ไม่ถึง500 ตร.ม. 

ตั้งแต ่100  
แต่ไม่ถึง250ตร.ม. 

ไม่ถึง 100 ตร.ม. 
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เอกสารแนบที่ 2 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารตามประเภทอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ขนาดอาคารที่กำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำท้ิง 

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

เร่ือง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
 


