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ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
 
วันที่ทบทวนรายการกฎหมาย 4 มกราคม  2565      วันที่ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย 10 มิถุนายน 2565 

ผู้จัดทำ    วันที่ 4 ม.ค.2565         ผู้ตรวจสอบ         วันที่ 4 ม.ค.2565      ผู้อนุมัติ      วันที่ 4 ม.ค.2565 
 

ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

1 น้ำเสีย       
1.1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 

หมวดที่ 4 การควบคุมมลพิษ 
ส่วนที่ 5 มลพิษทางน้ำ 
มาตรา 70 เจ้าของหรือผู ้ครอบครองแหล่งกำเนิดมี
หน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดต้ัง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำ
เสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่เจ้าหน้าที่พนักงาน
ควบคุมมลพิษกำหนด 

   ป ร ะ เภ ทการ บ ำบ ั ดน ้ ำ เ ส ี ย ข อ ง
สำน ักงาน ระบบบำบ ัดน ้ำ เส ียใช้
อากาศ 
 

1.2 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด 2548 

“อาคาร”  หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะ
มีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคาร
ซึ่งต้ังอยู่ภายในพ้ืนที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่า
จะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อ ที่เชื ่อมต่อ
กันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม 

   กรณีสำนักงานอยู่ในข่ายที่ต้องตรวจวัด
การระบายน้ำทิ้งหน่วยงานตรวจวัด        
บ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) 
จำกัด   สาขาเชียงใหม่ วันที่ตรวจวัด  
6 – 15  สิงหาคม 2565 ผลการตรวจ
อาคารประเภท ข 

แบบฟอรม์ 1.4(1) 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA08/%CA08-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA08/%CA08-20-9999-update.pdf
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA08/%CA08-20-9999-update.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/129/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/129/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/129/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/129/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/129/17.PDF
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำ
เสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ
ทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศน้ี 
เอกสารแนบ 1 ประเภทของอาคารอ้างอิงไว้ที่ ท้าย
ทะเบียนกฎหมายฉบับนี้** 
เอกสารแนบ 2 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง
จากอาคารตามประเภทอาคารอ้างอิงไว ้ท ี ่ท ้าย
ทะเบียนกฎหมายฉบับนี้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจวัดอาคารประเภท ข. 
ดัชนีคุณภาพ มาตร 

ฐาน
กฎหมาย 

ผลการ
ตรวจ 

กรด-ด่าง (pH) 5-9 8.62 

บีโอดี 
ไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

11.66 

สารแขวนลอย  
 
 

ไม่เกิน 40 
มิลลิกรัม
ต่อลิตร  

33.75 

ตะกอนหนัก 
ไม่เกิน 0.5 
มิลลิลิตร
ต่อลิตร  

0.3 

สารละลายท้ังหมด  

เพิ่มข้ึน
จาก
ปริมาณ
สารละลาย
ในน้ำใช้
ตามปกติ
ไม่เกิน 
500 

331 
 

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDc3MDMw&method=inline
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

 
 
 

มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

ซัลไฟด์ 
ไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

< 1.0 

ทีเคเอ็น 
ไม่เกิน 35 
มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

5.35 

น้ำมันและไขมัน 
ไม่เกิน 20 
มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

2.78 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

1.3 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ
ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 

แหล่งกำเนิดมลพิษที ่เข้าข่ายต้องดำเนินการตาม
กฎกระทรวงน้ี 
1. อาคารประเภท ก.  
2. อาคารประเภท ข.  
*อาคารประเภท ก. และ ข. อ้างอิงเอกสารแนบ 1
ประเภทของอาคาร ของทะเบียนกฎหมายฉบับนี้ 
ข้อ 3 ผู ้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องเก็บสถิติ
และข้อมูลซึ ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ต้ัง
แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่
วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละ
เดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
เจ้าหน้าที่พนักงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

   แบบ ทส1(กย.65) แบบบันทึก
รายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่ง
แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ 

 
แบบ ทส2(กย.65) รายงานสรุปผล
การทำงานชอบระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
 

1.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปน้ี ต้องจัดให้
มีระบบบำบัดน้ำเสียทีม่ีประสิทธภิาพ เพียงพอในการ
ปรับปรุงน้ำเสียจากอาคารให้เป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง 

   ป ร ะ เภ ทการ บ ำบ ั ดน ้ ำ เ ส ี ย ข อ ง
สำน ักงาน ระบบบำบ ัดน ้ำ เส ียใช้
อากาศ 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/039/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/039/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/039/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/039/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/039/4.PDF
https://building.mju.ac.th/goverment/20111119104834_building/Doc_25651121095238_656287.pdf
https://building.mju.ac.th/goverment/20111119104834_building/Doc_25651121095741_716276.pdf
https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr38-44.pdf
https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr38-44.pdf
https://download.asa.or.th/03media/04law/cba/mr/mr38-44.pdf
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

1. อาคารประเภท ก. 
2. อาคารประเภท ข. 
3. อาคารประเภท ค. 
4. อาคารประเภท ง. 
ข้อ 8 การกำจัดน้ำทิ้งจากอาคารจะระบายลงสู่แหล่ง
รองรับน้ำทิ้ง หรือระบายลงสู่พ้ืนดิน โดยผ่านบ่อหรือ
โดยวิธีอื่นที่เหมาะสมกบัสภาพของอาคารน้ันได้ แต่
ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นหรือ
กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
**ประเภทของอาคาร อ้างอิงไว้ที ่เอกสารแนบ 1 
ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้** 

2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
2.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ

บริหารจัดการและดำเนินการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 
2555 

หมวด 1 บทท่ัวไป 
ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงน้ี 
และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภยัให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพและ
ปลอดภัย 

   1.ปี 2565 กำหนดแผนฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วันที่ 31 
สิงหาคม 2565  
2. ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ล่าสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/24.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/24.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/24.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/24.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/24.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/002/24.PDF
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัด
ทาป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพ
หนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต้ังแต่สิบคน
ขึ้นไป นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัด
ให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ประกอบด้วยการ
ตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การ
ดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ให้
นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถาน
ประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความ
ปลอดภัยตรวจสอบได้ 
หมวด 2 ความปลอดภัยเก่ียวกับอาคารและทางหนี
ไฟ 
ข้อ 8 ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของ
อาคารอย่างน้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพ
ลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัย
ได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินห้านาท ี
- เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไปสู่จุดที่
ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 

  
2. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย2565 
3. แผนดับเพลิง2565 
4.แผนอพยพหนีไฟ2565 
5.แผนฉุกเฉิน2565 
       สิงหาคม 2565 
3. ภาพถ่ายป้าย อุปกรณ์ดับเพลิง 
สัญญาณเตือนภัย  
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
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ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

- ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่
มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิด
ออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่
บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตู
ม้วน หรือประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ 
ผูก ล่ามโซ่ หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้าง
ทำงาน 
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้ังแต่ 2 ชั้นขึ้น
ไป หรือมีพ้ืนที่ประกอบกิจการต้ังแต่ 300 ตารางเมตร
ขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้นโดยให้ปฏิบัติ 
ดังต่อไปน้ี 
(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุ
อัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพ่ือให้อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงาน 

   
 

 
4. หลักฐานทางเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับน้ี เช่น 
ใบรับรองการฝึกซ้อม ใบตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถ
ส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือ
ทราบอย่างทั่วถึงเพ่ือการหนีไฟ 
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยติดต้ัง
ห่างจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกิน 30 เมตร 
(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้อง
มีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือ
สัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ 
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสยีงหรือใช้
เสียงไมไ่ด้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใด 
เช่น สัญญาณไฟ หรือรหัส ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การติดต้ังระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่น
ที่อธิบดีกำหนด 
ขอ้ 10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
สำหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจาก
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

อาคารเพ่ือการหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า
สารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพ่ือการหนีไฟและสำหรับใช้
กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ 
ขอ้ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มี
ลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
(1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้า
เซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน 
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้
ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 
ทั้งน้ี ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกบัการ
ตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดย
ประการใดที่ทำให้เห็นป้ายไมช่ัดเจน 
หมวด 3 การดับเพลิง 
ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตาม
ประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สานักงาน
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือตาม
มาตรฐานที่อธิบดีกำหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัด
ให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้
ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์น้ัน
ต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อย
กว่าหน่ึงเมตรห้าสิบเซนติเมตร 
(3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิด
ไอระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจาน
วน ความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการติดต้ัง
ดังต่อไปน้ี 
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิง
ประเภท เอ จำนวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง 
และการติดต้ัง ให้คำนวณตามพ้ืนที่ของสถานที่ซึ่งมี
สภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามที่กำหนดไว้ในตาราง
ที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท 
บี ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดต้ังต้องมีระยะ
เข้าถึงตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท 
ซี การติดต้ังให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะทำให้เกิดเพลิงประเภท เอ 
หรือ บี และติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่
ใช้ดับเพลิงประเภทน้ัน 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท 
ดี ในการติดต้ังให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสามเมตร 
(ข) ให้ติดต้ังหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง 
มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนามาใช้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว 
(ค) ให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็น
ภาษาไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณ
ที่ติดต้ัง 
(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิง
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

หมวด 8 การดำเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยจาก
อัคคีภัยและการรายงาน 
ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ
ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถาน
ประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
โดยให้ผู้ที่ได้รบัใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม 
ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปน้ี 
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง  
การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามท่ีกำหนดไว้ในหมวด 2 

ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้ง ทั้งน้ี ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่
ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำ
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

การฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกีย่วกับการ
ฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผูซ้ึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 
ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหน่ึงได้เอง 
จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้าง
จัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดี
กำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 

2.2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงานเรื่อง กำหนดแบบและวิธีการ
รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 2559 
 
 

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

    

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/10.PDF
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

 
 
 
 

2.3 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการ
บริหาร จัดการ และดำเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. 2559 

หมวด 2 แสงสว่าง 
ข้อ 4 แสงสว่างต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด 
ข้อ 5 แสงสะท้อนเข้านัยน์ตาจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
หมวด 3 เสียง 
ข้อ 7 เสียงดังสูงสุดไม่เกิน  140 เดซิเบล 
ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาทำงานในแต่ละวันไม่
เกินมาตรฐานอธิบดีประกาศกำหนด 
ข้อ 9 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ข้อ 10 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 จัดให้มี
เครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลติดให้เห็นได้ชัดเจน 

   ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง 
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 

          
ผู้ตรวจวัด เป็นไปตามมาตรฐาน 
ผู้ตรวจวัด ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร   

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/224/10.PDF
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ข้อ 11 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดทำงาน 8 ชั่วโมงต้ังแต่ 
85  
เดซิเบลเอขึ้นไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน 
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ข้อ 4 งานที่มีระดับเสยีงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊ก
ลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง 
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ทำงาน และการรายงานผล 
ข้อ 14 จัดให้มีการตรวจวัดความเสียงภายในสถาน
ประกอบการ 
ข้อ 15 จัดทำรายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์ พร้อม
ส่งรายงานต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น
การตรวจวัด 

ผลการตรวจสอบเสยีง (ถ้ามี) 
วันที่ ไม่มีการตรวจสอบเสียง 
ผู้ตรวจวัด.....-............................ 

 

2.4 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่
ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน 
2561 

ข้อ ๓ นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน ในแต่ละวัน (Time 
Weighted Average-TWA) มิให้เกิน 85 เดซิเบลเอ 

   ผลการตรวจสอบความเสยีง(ถ้ามี) 
วันที่..........-............................. 
ผู้ตรวจวัด..-............................ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/15.PDF
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

2.5 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้ม
ของแสงสว่าง 2561 

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความ
เข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ดังน้ี 
1. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่
ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบ
กิจการ 
อ้างอิงมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณ
พ้ืนที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบ
กิจการ ไปยังเอกสารแนบ 3 ท้ายทะเบียนกฎหมาย
ฉบับน้ี 
2. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่
ทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้
สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน 
2.1  งานประจำในสำนักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ 
งานบันทึกข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลข้อมูล การ
จัดเก็บแฟ้ม ค่าความเข้มแสง 400-500 ลักซ์ 
 
 
 
 

   ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง 
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
ผู้ตรวจวัด ผศ.ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร  

 

       

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/039/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/039/15.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/039/15.PDF


หน้า 17 จาก 79 
 

ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

2.6 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสง
สว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลา
และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ  
2561 

หมวด ๓ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและ
ประเภท กิจการที่ต้องดำเนินการ  
ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสง
สว่าง ในสถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการโดย
ให้ตรวจวัด บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปและบริเวณการผลิต
ภายในสถานประกอบ กิจการและบริเวณที่ลูกจ้างต้อง
ทำงาน โดยใช้สายตามอง เฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตา
อยู่กับที่ในการทำงานในสภาพ การทำงานปกติและใน
ช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติ น้อยที่สุด  
ข้อ ๘ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ต้องใช้
เครื่องวัด แสงที่ได้มาตรฐาน CIE 1931 ของ
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยความส่อง
สว่าง (International Commission on 
Illumination) หรือ ตรวจวัดต้องปรับให้เครื่องวัดแสง
อ่านค่าที่ศูนย์ (Photometer Zeroing)  
ข้อ ๙ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณพ้ืนที่
ทั่วไป และบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบ
กิจการให้ตรวจวัด ในแนวระนาบสูงจากพ้ืน 75 
เซนติเมตร ให้หาค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง โดย

   รายงานผลการตรวจวัดแสง ปี 2565 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 

 

        

http://cste.sut.ac.th/csteshe/wp-content/lews/Law10_2020.pdf
http://cste.sut.ac.th/csteshe/wp-content/lews/Law10_2020.pdf
http://cste.sut.ac.th/csteshe/wp-content/lews/Law10_2020.pdf
http://cste.sut.ac.th/csteshe/wp-content/lews/Law10_2020.pdf
http://cste.sut.ac.th/csteshe/wp-content/lews/Law10_2020.pdf
http://cste.sut.ac.th/csteshe/wp-content/lews/Law10_2020.pdf
http://cste.sut.ac.th/csteshe/wp-content/lews/Law10_2020.pdf
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

วัดค่าความเข้มของแสงสว่างทุก ๆ ๒ x ๒ ตารางเมตร 
แต่หากมีการติดหลอดไฟทีม่ีลักษณะที่แน่นอนซ้ำ ๆ 
กัน สามารถวัดแสงในจุดที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ที่มีแสง   
ตกกระทบในลักษณะเดียวกันได้ สำหรับการตรวจวัด
ความเข้มของแสงสว่างบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป ที่มีการ
สัญจรในภาวะฉุกเฉิน ให้ตรวจวัดตามเส้นทางสัญจรใน 
ภาวะฉุกเฉินในแนวระนาบที่พ้ืนผิวทางเดิน แล้วนำมา
คำนวณ ค่าเฉลี่ยตามวิธีการวัดแสงและการค้านวณ
ค่าเฉลี่ยตาม มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
และโคมไฟฟ้าป้าย ทางออกฉุกเฉิน  
ข้อ ๑๐ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณที่
ลูกจ้าง ต้องทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้อง
ใช้สายตาอยู่ กับที่ในการทำงาน ให้ตรวจวัดในจุดที่
สายตาตกกระทบ ชิ้นงานหรือจุดที่ทำงานของลูกจ้าง 
(Workstation )  
หมวด ๕ คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ทำงาน  
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะ
การ ท้างานในสถานประกอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ
อย่างหน่ึง อย่างใด ดังต่อไปน้ี 
     (๑) เป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของสถาน
ประกอบกิจการกบักรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
สามารถดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ภายใน
สถานประกอบกิจการของตนเอง  
    (๒) เป็นบุคคลที่ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญา
ตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทยีบเท่า ที่ขึ้นทะเบียนเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถาน
ประกอบกิจการกบักรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
สามารถดำเนินการตรวจวัด และวิเคราะห์สภาวะการ
ทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง หรือเสียง ภายใน
สถานประกอบกิจการของตนเอง  
      (๓) เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตาม
มาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความ
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้า
งาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี  
ข้อ ๑๖ ผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท้างานต้อง
ลง ลายมือชื่อรับรองในแบบรายงานผลการตรวจวัด
และวิเคราะห์ สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง หรือเสียง ภายในสถานประกอบกิจการตาม
ข้อ ๑๕ ที่กำหนดใน กฎกระทรวง หมวด ๖ การ
วิเคราะห์สภาวะการท้างานเกี่ยวกับระดับความ ร้อน 
แสงสว่าง และเสียง ข้อ ๑๗ ให้นายจ้างท้าการวิเคราะห์
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ ระดับความร้อน แสงสว่าง 
หรือเสยีงที่ลูกจ้างได้รับกรณีผลการตรวจวัดมีค่าเกิน
หรือต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือ
ประกาศกรม แล้วแต่กรณี ต้องระบุสาเหตุและปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาคารสถานที่ การระบาย
อากาศเครื่องจักร การบำรุงรักษา จำนวนลูกจ้างที่
สัมผัสหรือเกีย่วขอ้งกับอันตราย สภาพและลักษณะ
การท างานของลูกจา้ง รวมถึงวิธกีารหรือมาตรการใน
การปรบัปรุงแกไ้ขและระยะเวลาที่คาดว่าจะแลว้
เสร็จ 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

2.7 ประกาศกรุมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงาน
ผลการตรวจวัดและวิเคราะหส์ภาวะ
การทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่างและเสียงภายในสถานประกอบ
กิจการ 2561 

ข้อ ๒ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียงภายในสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามแบบ
ท้ายประกาศน้ี 1. แบบรายงานผลการตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาวะการ ทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ  
2. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะ
การ ท้างานเกี่ยวกับแสงสว่าง (แบบ รสส.2)  
4. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะ
การ ทำงานเกี่ยวกับเสียง (แบบ รสส.3) 

       ๑. แบบรายงานผลการตรวจวัด
และวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง
ภายใน สถานประกอบกิจการ  
     ๒. แบบรายงานผลการตรวจวัด
และวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับแสง สว่าง (แบบ รสส.๒)  
     ๓. แบบรายงานผลการตรวจวัด
และ วิเคราะห์สภาวะการทำงาน
เกี่ยวกับ เสียง (แบบ รสส.๓) 

 

         

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/150/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/150/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/150/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/150/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/150/4.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/150/4.PDF


หน้า 22 จาก 79 
 

ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

3 สิ่งปฏิกูล      
3.1 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.

2535 
มาตรา 19  ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการรับการเก็บ ขน 
หรือ ดำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้น
แต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงาน 
มาตรา 20 ข้อ (1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้น
ในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งกุลหรือมูลฝอยนอกจากใน
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 
 
 
 
 
 
 
 

   สัญญาจ้างเหมากำจัดขยะ ปี 2565 

 
S] หลักฐานการส่งขยะกำจัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=558814&ext=pdf
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=558814&ext=pdf
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDgyOTY2&method=inline
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3.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน 
มาตรา ๗๓/๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อกําหนดของท้องถิ่นซึ่งออก
ตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณี
เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหน่ึง
หมื่นบาท 
 

   

 
สัญญาจ้างเหมากำจัดขยะ ปี 2565 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมทําการรวบรวมขยะท่ัวไป จากนั้นส่งเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการติดตาม ตรวจสอบการกําจัดขยะของผู้รับจ้าง โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้นําไปกําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะ
แบบผสมผสานบ้านตาล อําเภอ อด จังหวัดเชียงใหม่ 

http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=558814&ext=pdf
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=558814&ext=pdf
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDgyOTY2&method=inline
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3.3 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย  ในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด  ให้
เป็นหน้าที่และอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน  แต่
ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
**** การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ในกรณีที่มีของ
เสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่ง
ปฏิกูล และมูลฝอยท่ีราชการส่วนท้องถ่ินจัดเก็บ  ให้
ราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการ ส่วนท้องถ่ินอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ  แจ้ง
ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
มาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป  ซึ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวต้องเริ่มดําเนินการ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  เม่ือพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นยัง
มิได้ดําเนินการ  ให้ราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือ

   

 

http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=766301&ext=pdf
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=766301&ext=pdf
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=766301&ext=pdf
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หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดเก็บ  ดําเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยนั้น ตามที่เห็นสมควร  และให้สันนิษฐานว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่
ได้รับแจ้ง  จงใจละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

 
 
 
 

3.4 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัที่ 33 
(พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบกำจัด
ขยะมูลฝอย) 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พัก
รวมมลูฝอยทีม่ีลักษณะดังต่อไปน้ี 
- ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณ

มูลฝอยทีเ่กิดขึ้นในแต่ละวัน 
- ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
- พ้ืนผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม 
- ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ำฝน 
- ต้องมีการระบายน้ำเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบ

บำบัดน้ำเสีย 
- ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ำซึม 

    

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/011/6.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/011/6.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/011/6.PDF
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3.5 กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

ข้อ2 กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตาม
เง่ือนไขต่อไปน้ี 
1) ข้อกำหนดทุหมวดตามกฎกระทรวงน้ีให้มีผล

บังคับในท้องที่ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง 

2) ข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยกรขนและการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ให้กระทรวงสาธารณสุข
กำหนดยกเว้นไม่ใช่บังคับในท้องที่ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนอกจากข้อ 1. ตามความเหมาะสม
กับสภาพท้องที่ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขอย่างใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรทั้งน้ี โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3) ข้อกำหนดใดส่วนที่ว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
ตามกฎกระทรวงน้ี ให้มีผลใช้บังคับแก่สถาน
บริการการสาธารณสขุและห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายในเขตส่วนราชการท้องถิ่นทุกแห่ง 

ข้อ 3 ในกฎกระทรวงน้ี 
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยทีม่ีเชื้อโรค
ปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการ

   

 

 

 

 

https://nelac.kku.ac.th/laws/junk.pdf
https://nelac.kku.ac.th/laws/junk.pdf
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สัมผัสหรือใกล้ชิดกับมลูฝอยเหล่าน้ันแล้วสามารถทำ
ให้เกิดโรคได้ 
1) ซากชิ้นส่วนที่มาจากการผ่าตัด 
2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กรบอกฉีดยา 

หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่น
กระจกปิดสไลด์ 

3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกบัเลือด 
ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากเลือด 
สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีน
ที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้ากอซ ผ้า
ต่างๆ และท่อยาง 

4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
ร้ายแรง 

ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่
สาธารณะนอกจากจะจัดการในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กำหนไว้ให้ 
ข้อ  5 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อเว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่
กำหนดในกฎกระทรวงน้ี 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมทําการรวบรวมขยะท่ัวไป จากนั้นส่งเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงการติดตาม ตรวจสอบการกําจัดขยะของผู้รับจ้าง โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้นําไปกําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะ
แบบผสมผสานบ้านตาล อําเภอ อด จังหวัดเชียงใหม่ 
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หมวด 2 การเก็บมูลฝอยติดเช้ือ 
ข้อ 13 ภาชนะบรรจุสำหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ
ประเภทวัสดุของมีคมต้องมีลักษณะดังน้ี  
(๑) ทำด้วยวัสดุแข็ง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน มีฝา

ปิดมิดชิด สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่สมัผัสมลูฝอย
ติดเชื้อ  

(๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้อง
ทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มี เหนียวไมฉ่ีกขาด
ง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำ
ได้ ไม่รั่วซมึและไม่ดูดซมึ 

       ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีสีแดง 
ทึบแสง และมขี้อความสีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้
ชัดเจนว่า  
“มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับ
ตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและต้องมีข้อความว่า “ห้ามนำกลับมาใช้อีก” 
และ “ห้ามเปิด” 
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ข้อ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะ
นำโรค จำเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิด
ก็ได้ 
ข้อที่ ๑๕ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องดำเนินการโดย
ไม่ปนกับมูลฝอยอื่น บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามใน
สี่ส่วนของความจุ แล้วผูกมัดปากถุง หากมีปริมาณมาก 
ต้องจัดมุมสำหรับวางมูลฝอยอันตราย ห้ามเก็บไวเ้กิน
หน่ึงวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่มลีักษณะตามข้อ 
๑๖ ต้องทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
ข้อ ๑๖ มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อทีเ่ป็นห้องหรือเป็น
อาคารเฉพาะแยกจากอาคารรอกำจัดโดยมีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการ

ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด 

(๒) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูล

ฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อยสองวัน 

(๓) พ้ืนและผนังต้องเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(๔) มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบำบัด

น้ำเสีย 

(๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อบัชื้น 

(๖) มีการป้องกันสัตว์แมลง ปิดด้วยกุญแจหรือปิด

ด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 

(๗) มีข้อความเป็นคำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้

ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ทีห่น้า

ห้องหรือหน้าอาคาร 

(๘) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอย

ติดเชื้อ มีรางหรือท่อรวบรวมน้ำเสยีจากการล้าง

รถเข็นเข้าสูร่ะบบบำบัดน้ำเสียในกรณีที่เก็บกัก

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน ๗ วัน ต้อง

สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศา

เซลเซียส หรือต่ำกว่าน้ันได้ 

ข้อ ๑๗ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไป
เก็บกักในที่พักต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังน้ี 
(๑) ผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่าน การฝึกอบรมการป้องกัน

และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจาก
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

มูลฝอยติดเชื้อ ตามหลักสูตร และระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลมีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน ต้องกระทำ
โดยระมัดระวังทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็น
และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง 

ข้อ ๒๑ การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมลูฝอยติด
เชื้อของสถานบริการการสาธารณสขุหรือของ
ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายต้องดำเนินการให้ถูก
สุขลักษณะดังต่อไปน้ี 
(๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 

๒๐ (๑) ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่ เท่าน้ัน 

(๒) ต้องขนตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึง

ปริมาณของมูลฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ 

เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น 

ข้อ ๒๕ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังน้ี 
(๑) เผาในเตาเผา 

(๒) ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(๓) ทำลายเชื้อด้วยความร้อน 

(๔) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
กำหนดลักษณะของบริเวณที่พัก
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 2548 

เพ่ือให้การเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อของ
สถาน บริการการสาธารณสุข ด้านสถานพยาบาล
ประเภทไม่รบั ผู้ป่วยค้างคืน กำหนดลักษณะของ
บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื่อ ดังน้ี 
ข้อ 1 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมี
ลักษณะ และอุปกรณ์ ดังน้ี (1) ตัองอยู่ใน
สถานพยาบาลในจุดที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วน 
เฉพาะ ไม่อับชื้น สะดวกสำหรับการขนมูลฝอยติดเชื้อ
ไป กำจัด และต้องไม่ต้ังอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการรักษา (2) มีภาชนะสำหรับรองรับ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี ลักษณะตามที่กำหนด  
     ก) ท้าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พ้ืนผิว
ต้องมี ลักษณะเรียบ ท้าความสะอาดง่าย ไม่รั่วซมึ มีฝา
ปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะนำโรค และ
ให้มีการฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปใช้ 

    

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00166923.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00166923.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00166923.PDF
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

    ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็บกัก
ภาชนะบรรจุ มูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน ใน
กรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 10 
องศาเซลเซียส ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักมูลฝอย
ติดเชือ้” ขนาดและสีที่มองเห็นได้ชัดเจนคู่กับตรา
สัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง 
ตราสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุ มูลฝอยติด
เชื้อ พ.ศ.2546 บนภาชนะรองรับภาชนะบรรจุ มูลฝอย
ติดเชือ้ 

3.7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ตราสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะ
บรรจุมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546 

กำหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพิมพ์
บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ให้มี
ลักษณะเป็นรูปวงเดือน 3 วง สีดำ 
ซ้อนทับบนวงกลมสีดำ โดยสัญลักษณ์  

                   ต้องรัศมีไม่น้อยกว่า 1 น้ิว 

    
 

3.8 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560 

ข้อ 2 มูลฝอยทั่วไปไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และของเสียจาก
โรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากกระบวนการ
ผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและของ
เสียอันตามตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

    

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/129/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/129/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/129/17.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/044/25.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/044/25.PDF
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ข้อ 3 ห้ามถ่าย เท ทิ้ง นอกพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กำหนดหรือจัดให้ 
หมวด 2 การเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป 

ข้อ 5 ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยคัดแยกขยะ ต้องแยกมูล
ฝอยทั่วไป มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
และมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม ่

ข้อ 6 ถุงหรือภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาด
เหมาะสม เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการถ่ายเท 

2.มีการบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหมท่ี่
ถุงหรือภาชนะโดยมขีนาดและสีที่สามารถมองเห็น
อย่างชัดเจน 

ข้อ 7 จะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีบรรจุถุง 
มัดปากถุงให้แน่น กรณีบรรจุในภาชนะจะต้องมีการทำ
ความสะอาดภาชนะบรรจุน้ันอย่างสม่ำเสมอ 

ข้อ 8 อาคารชุด หรือโรงแรม ที่มีจำนวนห้อง 80 ห้อง
ขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า 4000 ตารางเมตร
ขึ้นไปหรือสถานประกอบการ โรงงาน อาคารขยะ 2 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป/วัน ต้องจัดให้ที่ที่พักขยะมูลฝอย
ทั่วไป และมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่  
ข้อ 9 ที่พักขยะจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

1.อาคาร หรือ ห้องแยก เป็นสัดส่วน ป้องกันน้ำฝน 
หรือมภีาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและกลบัมาใช้ใหมไ่ด้
ไม่น้อยกว่า 2 วัน จะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ สถานที่
ประกอบอาหาร 

2.ผนังมีการป้องกันน้ำซึม ทำความสะอาดง่าย ป้องกัน
สัตว์และแมลงพาหะนำโรค มีการระบายอากาศ 

3.มีรางหรือท่อระบายน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพ่ือ
รวบรวมไปจัดการตามกฎหมายกำหนด 

4.ประตูกว้างพอที่จะสามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้
สะดวก ทำป้ายติดบริเวณที่เป็นพ้ืนที่พักมูลฝอย ที่พัก
มูลฝอยทั่วไป 

ข้อ 1 ภาชนะที่รองรับมูลฝอยทั่วไป และนำกลับมาใช้
ใหม่ จะต้องมีป้ายข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ 
“มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม ่

ข้อ 11 ภาชนะรองรับขนาดใหญ่ที่รับปริมาณขยะมูล
ฝอยได้มากกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป จะต้องทนทาน 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

แข็งแรง ไมร่ั่ว ป้องกันสัตว์ ล้างทำความสะอาดได้ง่าย 
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจะต้องมีระบบ
รวบรวมและป้องกันน้ำชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อม ภาชนะรองรับต้องวางอยู่ห่างแหล่งน้ำและ
ที่ประกอบอาหาร 

ข้อ 15 ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือโรงงานทิ้งของเสีย
จากโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 

3.9 กฎกระทรวง การจัดการมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
พ.ศ. 2563 

หมวด 1 ทั่วไป “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน ชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือ
ปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สาร
ออกซิไดซ์   สารเปอร์ออกไซด์    สารระคายเคือง   สาร
กัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ 
สารที่ทำให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางพันธุกรรม สาร
หรือสิ่งอื่น ใดที่อาจก่อหรือมีแนวโน้มที่จะท้าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 
แต่ไม่หมายความ รวมถึงมูลฝอยทั่วไป มลูฝอยติดเชื้อ 

   

  

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/088/T_0022.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/088/T_0022.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/088/T_0022.PDF
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน “ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ” หมายความว่า ประชาชน และ
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคารที่พักอาศัย ร้าน
จำหน่ายสินค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาด 
สถานบริการการสาธารณสขุตาม  กฎกระทรวงว่าด้วย
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็น
แหล่งกำเนิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังต่อไปน้ี ดำเนินการ
เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจาก
ชุมชนให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กำหนดในกฎกระทรวงน้ี (๑) ราชการส่วนท้องถิ่น (๒) 
ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการ ภายใต้ข้อตกลง
ร่วมกันตาม มาตรา ๑๘ วรรคสอง (๓) บุคคลซึ่งราชการ
ส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูล
ฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนภายใต้ การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสาม (๔) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

พนักงานท้องถิ่นให้ ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน 
หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน
โดยท้าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ ประโยชน์ตอบแทน 
ด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ 
หมวด ๒ การเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน  
ข้อ ๘ ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย จาก
ชุมชน คัดแยกมูลฝอยทีเ่ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ออกจากมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ ตามประเภท 
ดังต่อไปน้ี (๑) หลอดไฟ (๒) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี ่
(๓) ภาชนะบรรจุสารเคมี และใหร้วมถึงกระป๋องสเปรย์ 
กระป๋องสารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสีขวดน้ำยาล้าง
ห้องน้ำ ตลับหมึกพิมพ์ ภาชนะบรรจุน้ำมันปิโตรเลยีม 
หรือภาชนะ บรรจุผลิตภัณฑ์ป้องกันหรือกำจัดแมลง
และสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือน (๔) ยาและเวชภัณฑ์
ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  
(๕) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (๖) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ชุมชนประเภทอื่น ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ
ใน ราชกิจจานุเบกษา  
ข้อ ๙ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จาก ชุมชนบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจาก
ชุมชนที่คัด แยกแล้วตามข้อ ๘ ในภาชนะบรรจุมลูฝอย
ตามข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ หรือตามข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ ทั้งน้ี 
ในกรณีที่มีปรมิาณมูล ฝอย ที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน       ต้ังแต่ 100 กิโลกรัมต่อเดือน ผู้ซึ่งก่อให้เกิด
มูลฝอยทีเ่ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องจัดให้มี
สถานที่พักรวม มูลฝอยตามข้อ ๑๓ เพ่ือเก็บมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตราย จากชุมชน 
             กรณีมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนประเภท หลอดไฟตามข้อ ๘ (๑) ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิด
มูลฝอยทีเ่ป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนบรรจุ
หลอดไฟน้ันในภาชนะบรรจุมูลฝอยตามข้อ ๑๐ (๑) ข้อ 
๑๐ ภาชนะบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ 
ดังต่อไปน้ี (๑) ภาชนะบรรจุที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทำ
จากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

สามารถป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะนำโรคได้ขนาด
เหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อ
การถ่ายและเท (๒) ภาชนะบรรจุที่เป็นถุง ต้องทำจาก
พลาสติก หรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีก
ขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถ
เคลื่อนย้าย ได้สะดวก  
ข้อ ๑๑ ภาชนะรองรับมลูฝอยทีเ่ป็นพิษหรืออันตราย
จาก ชุมชนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ 
ดังต่อไปน้ี (๑) ต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน 
สามารถทนต่อการกัดกร่อนหรือการเกิดปฏิกริิยา ของ
สารเคมี กันน้ำได้ ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด เหมาะสมตาม
ประเภทของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
และสามารถป้องกันการรั่วไหลระหว่างการเก็บ
รวบรวมและขนส่ง (๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน ” หรือข้อความที่ทำให้เข้าใจ
ได้ว่า เป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดย
มีขนาดและสีของข้อความที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจน 
        ให้รัฐมนตรีมีอ้านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา กำหนดตราหรือสัญลักษณ์เพ่ือแสดงบน
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ภาชนะรองรับ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนตามวรรคหน่ึง ข้อ ๑๒ จุดแยกทิ้งมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และ มีลักษณะ  ดังต่อ ไปน้ี (๑) ต้ังอยู่ในจุดที่สะดวกต่อ
การทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและอยู่
ห่างจาก บ่อน้ำด่ืม แหล่งน้ำดิบ และแหล่งน้ำสาธารณะ
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
กับแหล่งน้ำ สามารถป้องกันแดดและป้องกันน้ำซึม
หรือน้ำฝนได้ และมปี้ายซึ่งระบขุ้อความที่ท้าให้ เข้าใจ
ได้ว่า เป็นสถานที่ทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก 
ชุมชน (๒) พ้ืนเรียบ ทำความสะอาดง่าย และมีการ
ระบายอากาศที่ เหมาะสม (๓) มีภาชนะรองรับมลูฝอย
ตามข้อ ๑๑ ในจำนวนที่เหมาะสม หรือมีภาชนะสำหรับ
เก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตาม
ประเภทที่กำหนดในข้อ ๘ ที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรง 
ทนทาน ไม่รั่วซึม ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกัน
การรื้อค้น และมีขนาดเหมาะสม   โดยมีข้อความว่า 
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หรือ
ข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่า เป็นมูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

อันตรายจากชุมชน และมีขนาดและสีของข้อความที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
        ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กำหนดตราหรือสัญลักษณ์เพ่ือแสดงบนภาชนะรองรับ 
มูลฝอยทีเ่ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามวรรคหน่ึง 
(๓)  
ข้อ ๑๓ สถานที่พักรวมมลูฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ     
ดังต่อไปน้ี (๑) เป็นอาคารหรือห้องแยกเป็นสัดส่วน
เฉพาะที่สามารถรองรับปริมาณที่เกิดขึ้นตามประเภทที่
กำหนดในข้อ ๘ และ ปิดมิดชิด (๒) มีพ้ืนคอนกรีตหรือม ี
พ้ืนที่น้ำซึมผ่านไม่ได้ มีผนังเรียบ ทำความสะอาดง่าย 
สามารถป้องกันแดดและฝนและการหกรั่วไหลของ     
มูลฝอยทีเ่ป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และมีการ
ระบาย อากาศที่เหมาะสม (๓) มีข้อความว่า “สถานที่พัก
รวมมลูฝอยที่เป็นพิษหรือ อันตรายจากชุมชน” หรือ
ข้อความ ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็น สถานที่พักรวมมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไวท้ี่หน้าอาคารหรือ 



หน้า 43 จาก 79 
 

ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

หน้าห้องน้ันและมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน  
ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ ตรวจสอบการ
คัดแยกและการบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน ในสถานที่พักรวมมูลฝอยตามข้อ ๑๓ ของผู้ซึ่ง
ก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนทีม่ี
ปริมาณมลูฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้ังแต่ 
100 กิโลกรัมต่อเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ
สุขลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
     (๑) มีการคัดแยก ถ่าย เท และบรรจุมูลฝอยที่เป็น
พิษหรือ อันตรายจากชุมชนแต่ละประเภทตามที่กำหนด
ในข้อ ๘ ใน ภาชนะที่เหมาะสม 
    (๒) มีการเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนในสถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน โดย ป้องกันมิให้ผู้ไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใน
สถานที่พักรวม ดังกล่าว 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

3.10 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
2563 

เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตเทศบางเมืองแม่โจ้ โดย
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ได้ประกาศใช้โดยเปิดเผย ณ 
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้แล้วเจ็ดวัน (19 ก.พ. 
2563) โดยให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ
ให้เทศบัญญัติน้ีแทน 

        การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูล ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ค่าเก็บและขนมูล
ฝอยติดเชื้อ ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดำเนิน
กิจการรับทำการเก็บและขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการคิดค่าบริการ รายละเอียดตามเอกสารอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเมืองแม่โจ้ เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2563 

 
 
 

 

    

https://drive.google.com/file/d/1WC5Zw5hz1VmEDF-Tl3B2w0izPsng5aah/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WC5Zw5hz1VmEDF-Tl3B2w0izPsng5aah/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WC5Zw5hz1VmEDF-Tl3B2w0izPsng5aah/view?usp=sharing
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4 อากาศ      
4.1 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2560 
หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
ม าตร า  41  ให ้ ร ั ฐม นตร ี โ ดย ค ํ าแ นะน ํ าข อ ง
คณะกรรมการ มีอํานาจประกาศประเภทหรือ ชื่อของ
สถานที่สาธารณะ สถานที่ทํางาน และยานพาหนะ ให้
ส ่ วนหน ึ ่ งส ่ วนใดหร ือท ั ้งหมดของสถานที่  และ
ยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
ร ัฐมนตร ีโดยคําแนะน ําของคณะกรรมการ อาจ
กําหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามวรรค
หน่ึงก็ได้  
มาตรา 42 ห้ามผู้ใดสูบบุหรี ่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่
เป็นเขตสูบบุหรี่ที่กําหนดตามมาตรา 41 วรรคสอง  
ม าตร า  43  เ ม ื ่ อ ร ั ฐมนตร ี โ ดยค ํ าแนะน ํ าของ
คณะกรรมการประกาศให้สถานที่สาธารณะ  สถานที่
ทํางาน หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี ่ ให้
ผู้ดําเนินการจัดให้สถานที่หรือยานพาหนะ ดังกล่าวมี
สภาพและลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
(1) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็น

เขตปลอดบุหรี่  

   

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/039/27.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/039/27.PDF
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การปฏิบัติตามกฎหมาย 
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(2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการสูบบุหรี่  

(3) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  

มาตรา ๔๔ ในกรณีท ี ่เขตปลอดบุหรี ่ ใดมีประกาศ
ก ํ าหนดเขตส ูบบ ุหร ี ่ตามมาตรา ๔๑  วรรคสอง 
ผู้ดําเนินการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพ
และลักษณะ ดังต่อไปน้ี  
(1) มีเครื ่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่า

เป็นเขตสูบบุหรี่  
(2) ไม ่อย ู ่ ในบริเวณทางเข ้าออกของสถานที่หรือ

ยานพาหนะนั้น หรือในบริเวณอื่นใด อันเปิดเผย
เห็นได้ชัด  

(3) มีพ้ืนที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคํานึงถึงการระบาย
อากาศที ่ เหมาะสม และไม ่ม ีล ักษณะ  ที ่อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น  

(4) แสดงสื่อรณรงค์เพื ่อการลด ละ เลิกการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ กําหนด
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
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ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(5) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

มาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา 43 
(1) หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 44 (1) ที่ผู้ดําเนินการ
จัดให้มี ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา ของคณะกรรมการ  
มาตรา 46 ให้ผู้ดําเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือ
แจ้งเตือนว่าสถานที ่น ั ้นเป ็น เขตปลอดบุหรี ่  และ
ควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดําเนินการอื่นใด เพ่ือไม่ให้
มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนสูบ
บุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากผู้ดําเนินการได้ดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง ตามสมควรแล้ว ผู ้ดําเนินการนั้นไม่มี
ความผิด 
มาตรา 48 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหมวด 5 ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) เข้าไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ทํางาน ใน

ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ ้นถึงพระอาทิตย ์ตก  
หรือในเวลาทําการของสถานที่น้ัน เพ่ือตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามหมวด 5 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมา
ให้ถ้อยคําหรือให้ส่งคําชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หรือ
วัตถุใดที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเพ่ือการดําเนินคดี 

(3) เรียก ขอดูบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสาร
อื่นใด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่ และปรากฏ รูปถ่ายของผู้
ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที ่มีการกระทํา
ความผิดหรือกรณีที ่มีหลักฐานตามสมควรว่า มี
การกระทําความผิดตามหมวด 5  

(4) ถ่ายภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บ
รวบรวมวัตถุอื่นใด เพ่ือเป็นพยานหลักฐาน 

(5) ออกคําสั ่งเป็นหนังสือเพื ่อให้ช ําระเงินค่าปรับ
ตามที่เปรียบเทียบในกรณีที่มีการกระทาํ ความผิด
ตามหมวด 5 ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การออกคําสั่ง และแบบของหนังสือ ดังกล่าว ให้
เป ็นไปตามที ่ร ัฐมนตร ีประกาศก ํ าหนด โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการ 

- มาตรา 67 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 5,000 บาท 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

- มาตรา 68 ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 
หรือมาตรา 44 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 
บาท  
- มาตรา 69 ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท  
มาตรา 70 ผู ้ดําเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 46 
วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 3,000 บาท 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดง
เคร ื ่องหมายเขตปลอดบุหร ี ่ และ
เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ 2561 

ข้อ 3  
“สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่
ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง และมี
รูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้
ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมี
ความหนาของเส้นในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน 
พาดทับรูปมวนบุหรี่ดังกล่าวในแนวเฉียง  
“ส ัญล ักษณ์เขตสูบบุหรี่” หมายถ ึง ส ัญล ักษณ์ที่
ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า และมีรูป
มวนบุหรี ่ซิกาแรตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้
ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมน้ัน 
ข ้อ ๔ เคร ื ่องหมายเขตปลอดบุหรี ่ต ้องม ีล ักษณะ 
ดังต่อไปน้ี  
(1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื ่นใดที่ใช ้แสดง

สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี ่ต้องมีพื ้นผิว พื้นหลัง 
หรือสีที ่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 
และข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน  

   

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/279/T_0024.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/279/T_0024.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/279/T_0024.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/279/T_0024.PDF
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(2) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี ่ ซึ ่งมีขนาดเส้น
ผ ่านศูนย ์กลางของวงกลมไม ่น้อยกว่า  ๑๐๐ 
มิลลิเมตร  

(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน
เป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืน มีโทษปรับ
ตามกฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No 
smoking. It is against the law to smoke in 
this area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน 

ข้อ ๕ เครื ่องหมายเขตปลอดบุหรี ่ที ่จะใช้ติดแสดง ณ 
สถานที่สาธารณะ เฉพาะบริเวณที่รัฐมนตรี ประกาศ
กำหนดให ้ระยะห ่างจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า 
ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ หรือ พ้ืนที่โดยรอบ 
เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย ต้องมีอักษรข้อความที่มีขนาด
ใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ในระยะ 
๕ เมตร” หร ือเป ็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking 
within 5 meters” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน 
ซึ ่งแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้ว ่าเขตปลอดบุหร ี ่ ใน
บริเวณน้ันครอบคลุม ถึงระยะห่างดังกล่าว 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ข ้อ ๖ ให ้ต ิดแสดงเคร ื ่องหมายเขตปลอดบุหร ี ่ ใน
ลักษณะ ดังต่อไปน้ี  
(๑) สถานที่สาธารณะที ่ร ัฐมนตร ีประกาศให ้ม ีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่โดยกำหนดให้ พื้นที่
และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่
นั ้น ทั ้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอด
บุหรี่  
(ก) ติดแสดงไว ้โดยเปิดเผย มองเห ็นได้ช ัดเจน ณ 
ทางเข้าหลักของสถานที่สาธารณะน้ัน  
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และใน
จำนวนที่เหมาะสม บริเวณพ้ืนที่ นอกอาคาร โรงเรือน 
หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะน้ัน  
(ค) ติดแสดงไว ้โดยเป ิดเผย มองเห ็นได้ช ัดเจน ณ 
ทางเข้าหลักของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ
สถานที่สาธารณะน้ัน  
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และใน
จำนวนที่เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร 
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะน้ัน  
(๒) สถานที่สาธารณะที ่ร ัฐมนตร ีประกาศให ้ม ีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้ พ้ืนที่
เฉพาะส่วนที่ระบุไว้ของสถานที่น้ัน เป็นเขตปลอดบุหรี่  
(ก) ติดแสดงไว ้โดยเปิดเผย มองเห ็นได้ช ัดเจน ณ 
ทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือน พื้นที่ใต้หลังคา หรือ
สิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะน้ัน  
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และใน
จำนวนที่เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร 
หรือโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะ
น้ัน  
(ค) ยานพาหนะที่ร ัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนด ให้เป็นเขตปลอด
บุหรี่ ให้ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และ
ในจำนวนที่เหมาะสม ภายใน ยานพาหนะ  
ข้อ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี  
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื ่นใดที ่ใช ้แสดง
สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมีพ้ืนผิว พ้ืนหลัง หรือสีที่ทำ
ให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี ่ และข้อความตาม 
(๓) ได้อย่างชัดเจน  
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี ่ ซึ ่งมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร และ
ต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร  
(๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน
เป ็ นภ าษา ไ ทย ว ่ า  “เ ข ตส ู บ บ ุ ห รี่ ” ห ร ื อ  เ ป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “Smoking Area” หรือข้อความอื่น
ในทำนองเดียวกัน 
ข ้อ ๘ ให ้ต ิดแสดงเครื ่องหมายเขตสูบบุหรี ่ไว ้โดย
เปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ภายในบริเวณ ที่จัดให้เป็น
เขตสูบบุหรี ่ ในกรณีที ่เขตสูบบุหรี่ดังกล่าว มีทางเข้า
อย่างชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมาย เขตสูบบุหรี่ ณ 
ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย  
ข้อ ๙ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ที่ได้
มีการติดแสดงไว้ก่อนวันที่ประกาศ ฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ 
ให้ได้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับน้ี แต่ทั้งน้ี
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ 
 
 
 

4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง  

กำหนดประเภทหรือชื ่อของสถานที่

สาธารณะ  สถานที ่ทำงาน  และ

ยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ

ทั้งหมดของสถานที ่ละยานพาหนะ 

เป็นเขตปลอดบุหรี่  หรือเขตสูบบุหรี่

ในเขตปลอดบุหรี่   พ.ศ.  2561 

  

 

ข้อ 3 ให้สถานที่ดังต่อไปน้ี เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มี
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่  โดยกำหนดให้
พื ้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของ
สถานที่น้ันไม่ว่าจะมีรั้วล้อม หรือไม่ก็ตามรวมทั้งระยะ  
๕  เมตรจากทางเข้า - ออกของสถานที่เป็นเขตปลอด
บุหรี่ 
3.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
3.2 สถานศึกษา  หรือสถานที่เพื ่อการเรียนร ู ้และ
ฝึกอบรม   
3.3 สถานที่สาธารณะอื่น ๆ 
ข้อ 4 ให้สถานที่ดังต่อไปน้ีเป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มี
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่  โดยกำหนดให้
พื ้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของ

   ดำเนินการตามหมวด 5 (ข้อ 5.1.2 มี
การรณรงค์ไม ่ส ูบบ ุหร ี ่หร ือม ี การ
กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที ่เหมาะสม และ
ปฏิบัติตามที่กำหนด) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/279/T_0018.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/279/T_0018.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/279/T_0018.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/279/T_0018.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/279/T_0018.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/279/T_0018.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/279/T_0018.PDF
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

สถานที่นั ้น ไม่ว่าจะมีรั ้วล้อมหรือไม่ก็ตาม  เป็นเขต
ปลอดบุหรี่ 
(4.1) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(๔.๒) สถานศึกษา  หรือสถานที่เพื ่อการเรียนรู ้และ
ฝึกอบรม 
(๔.๓) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(๔.๔) ยานพาหนะและสถานที่พักเพ่ือรอยานพาหนะ 
ข้อ ๕ ให้สถานที่ดังต่อไปน้ีเป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มี
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้
พื ้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของ
สถานที่นั ้น ทั ้งภายในและภายนอกอาคาร  โรงเรือน 
หรือสิ ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู ้มารับบริการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั ้วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็น
เขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นการ
เฉพาะได้ ในพื้นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูก
สร้างได้  
(๕.๑) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
(๕.๒) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ  
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(๕.๓) ท่าอากาศยาน 
ข้อ 6 ให้สถานที่ดังต่อไปน้ี  เป็นสถานที่สาธารณะที่มี
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่  โดยกำหนดให้
พ้ืนที่เฉพาะส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจาก
พื ้นท ี ่ท ี ่ระบ ุ  หร ือจากประตู  หน้าต่าง  ทางเข้า  
ทางออก  ท่อหรือช่องระบายอากาศเป็นระยะทาง  ๕  
เมตร  เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(๖.๑) พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  
หรือสิ่งปลูกสร้างของ     
(๖.๑.๑) ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า       
(๖.๑.๒) สถานที่ทำงานของเอกชน     
(๖.๑.๓) โรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานประกอบการ
ที่มีการผลิตสินค้า       
(๖.๑.๔) สนามกอล์ฟ       
(๖.๑.๕) อุทยานประวัติศาสตร์  อุทยาน  หรือวน
อุทยานแห่งชาติ  โบราณสถาน  สวนพฤกษศาสตร์  
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  อนุสรณ์สถาน      
(๖.๒) พื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  
พ้ืนที่ใต้หลังคา  และบริเวณ ชานชาลาของ     



หน้า 58 จาก 79 
 

ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(๖.๒.๑) สถานีขนส่งผู้โดยสาร       
(๖.๒.๒) สถานีรถไฟ  สถานีรถไฟฟ้า  สถานีรถไฟใต้ดิน  
สถานีรถราง     
(๖.๒.๓) ท่าเรือโดยสาร     
(๖.๓) บริเวณโถงพักคอย  ห้องหรือสถานที่สำหรับใช้
ประโยชน์ร่วมกัน  และทางเดิน ภายในอาคารโรงเรือน  
หรือสิ่งปลูกสร้างของ     
(๖.๓.๑) อาคารชุด  หรือคอนโดมิเนียม       
(๖.๓.๒) ห้องเช่า หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ คอร์ท  
หรือสถานที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน    
(๖.๓.๓) โรงแรม  รีสอร์ท  โ มสเตย์  หรือสถานที่พัก
ตากอากาศในลักษณะ เดียวกัน 
(๖.๔) บร ิเวณที ่จำหน่าย  หร ือให ้บร ิการอาหาร  
เครื ่องดื ่ม  หรืออาหารและเครื ่องดื ่ม ของสถานที่
จำหน่ายอาหาร  เครื่องด่ืม  หรืออาหารและเครื่องด่ืม  
ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ 

4.4 ป ร ะกาศกร ม อนาม ั ย  เ รื่ อ ง  ข้ อ

ปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจีโอเนลลาใน

หอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย 

**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผล
บังคับใช้ทางกฎหมาย (ไม่ได้มีการประกาศลงในราช
กิจจาฯ)** 

    

https://www.opsmoac.go.th/nongkhai-dwl-files-411391791908
https://www.opsmoac.go.th/nongkhai-dwl-files-411391791908
https://www.opsmoac.go.th/nongkhai-dwl-files-411391791908
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

-เพื ่อเป็นประโยชน่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่อยู่ในและนอกอาคาร 
-โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease) โรคติดเชื้อ
จากแบคทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลาอย่างเฉียบพลัน ใน
ทางเดินหายใจส่วนล่าง 
-กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ 
หรือกำลังอยู่ระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู ้ที ่ดื่มสา
หรือสูบบุหรี่ และผู้ที่ได้รับการรักษาโรคบางชนิด 
-สาเหตุของโรค การหายใจเอาละอองน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ
ลีโอโอเนลลา ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ไม่มีการ
ดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย 
ข้อ 4 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
-ผ ู ้ ได ้ร ับใบอนุญาต ผ ู ้ดำเนินการ เจ้าของหร ือผู้
ครอบครองอาคารที่มีการติดต้ังหอผึ่งเย็น 
-มีหน้าที่ดังน้ี 
1.จัดทำแผนหรือโครงการควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมี
องค์ประกอบดังรายละเอียดในฉบับกฎหมาย 
2.มีการใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม
และบำรุงรักษาหอผึ่งเย็น 
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    ผู ้ควบคุม ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู ้ควบคุมและ
บำรุงรักษาหอผึ่งเย็นด้านการป้องกันและควบคุมเชื้อฯ 
ที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคฯกำหนด 
3.จัดให้มีผู้ควบคุมและบำรุงรักษาหอผึ่งเย็น 
ผู ้ควบคุม ว ุฒ ิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ 
สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณะ
สุขศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์และความรู้
ด้านการสาธารณสุข 
-ต้องจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแนบท้ายประกาศน้ี 
-ต้องจัดให้มีคู่มือแนะนำไว้ประจำระบบปรับอากาศทุก
ระบบ รายละเอียดได้จากฉบับกฎหมาย 
-ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัติน้ี 
กำหนดการปฏิบัติน้ี สำหรับข้อปฏิบัติน้ี กำหนนดการ
ปฏิบัติอื่น ๆ ดังน้ี 
-หอผึ่งเย็น 
1.การออกแบบและก่อสร้าง 
2.สถานที่ติดต้ังหอผึ่งเย็น 
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3.น้ำที่เติมชดเชย ต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำเดียวกับที่ใช้
ในหอผึ่งเย็น 
4.การระบายน้ำทิ้ง 
5.การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้งานระบบปรับ
สภาวะอากาศ 
-การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง 
1.การดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ 
-จัดทำคู่มือการบำรุงรักษาประจำระบบ 
-ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอนทุกเครื่อง
ด้วยสายตา 1 สัปดาห์/ครั้ง 
-จัดทำและดำเนินการตามแผนบำรุงรักษา 
2.การทำความสะอาด การทำลายเชื้อ 
3.การบำบัดน้ำ ในระบบฯ 
4.การใช้สารชีวภาพ 
5.การบันทึกข้อมูล 
-สมุดบันทึกต้องเก็บ >= 2 ปี 
6.แผนการดำเนินการเมื่อโรคฯ ระบาด 
7.การเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจสอบทางจุลชีวฯ 
8.การแก้ไขการปนเปื้อนเชื้อฯ 
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5 พลังงาน      
5.1 พระราชบัญญัติ การส ่งเสร ิมการ

อนุรักษ์พลังงาน 2535 
หมวด 1 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การ
ดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
รักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน 
ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างน้ัน ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดต้ังเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุ
ที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื ่นตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

   

 

http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=566753&ext=pdf
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=566753&ext=pdf
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5.2 พระราชบัญญัติ การส ่งเสร ิมการ
อนุร ักษ์พล ังงาน (ฉบับท ี ่  2) พ.ศ. 
2550 

หมวด 3 การอนุร ักษ์พลังงานในเคร ื ่องจักร หรือ
อุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน 
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานใน
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้
วัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ให้รัฐมนตรี
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ  นโยบายพลังงาน
แห่งชาติ มีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(1) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
(2) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด 
ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
และประส ิทธ ิภาพการใช ้พล ังงานอย ่ างใด เป็น
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
(3) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุ
หรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) กำหนดให้ผู ้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื ่องจักร หรือ
อุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

   

 

http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=566753&ext=pdf
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=566753&ext=pdf
http://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=566753&ext=pdf
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5.3 พระราชกฤษฎีกา กําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2538 

มาตรา 3 กำหนดการใช้พลังงานต่อไปนี้เป็นอาคาร
ควบคุม 
ข้อ 1 อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้เลขที่บ้าน
เดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากผู้จําหน่ายให้ใช้ เครื ่องวัด
ไฟฟ้า หรือให้ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลาย
ชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์หรือ 1,175 
กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป 

    

5.4 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ห ล ั ก เ ก ณ ฑ ์  แ ล ะ ว ิ ธ ี ก า ร จั ด
การพลังงานในโรงงานคตวบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ข้อ 3 เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการจัดการพลังงาน
ในอาคารควบคุมโดยจัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
เป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีจัด
การพลังงาน กรณีใช้กฎกระทรวงนี้ครั ้งแรกจะต้อง
ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
ข ้อ 4 นโยบายพลังงานจะต้องม ุ ่ งม ั ่ นในการ จัด
การพลังงาน จัดทำเป็นเอกสาร และลงลายม ือชื่อ

   (1) รายงานการจัดการพลังงาน 
สำหรับอาคารควบคุม 

(2) หลักฐานการส่งรายงานผล 
การตรวจสอบและร ับรองการจัด
ก า ร พ ล ั ง ง า น ต า ม ท ี ่ ก ำห น ด ใน
กฎกระทรวงนี้ของป ีที ่ล ่วงมาให ้แก่
อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

https://www.dede.go.th/download/energysaving58/16_2552.pdf
https://www.dede.go.th/download/energysaving58/16_2552.pdf
https://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=40823
https://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=40823
https://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=40823
https://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=40823
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เจ้าของอาคารควบคุม จะต้องเผยแพร ่นโยบาย
พลังงาน เพ่ือให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม 
ข้อ 5 จัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลั งงาน 
กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของอาคาร
ทราบ 

6 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)        จุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร 
6.1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน เร ื ่อง แนวทางในการเฝ้า
ระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคต ิดเช ื ้ อ ไ วร ัส โคโรน ่ า 2019 
(COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ 

เพ่ือให้นายจ้างมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-
19) ใน สถานประกอบกิจการ สถานที่ทำงาน รวมทั้ง
สถานที่ให้บริการแก่ลูกค้า ผู้มาติดต่อ หรือประชาชน
ทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจึงขอความร่วมมือให้นายจ้างและ
ลูกจ้างปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี  
1) หากมีการจ้างหรือใช้แรงงานต่างด้าวและพนักงาน 
เจ้าหน้าที่มีค้าสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า
ออกในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมทั้งมีคำสั่งปิดสถานที่สถาน
ประกอบกิจการ เป็นการชั่วคราวเพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาด ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม

   

 

https://www.labour.go.th/attachments/article/56589/prakard22122563.pdf
https://www.labour.go.th/attachments/article/56589/prakard22122563.pdf
https://www.labour.go.th/attachments/article/56589/prakard22122563.pdf
https://www.labour.go.th/attachments/article/56589/prakard22122563.pdf
https://www.labour.go.th/attachments/article/56589/prakard22122563.pdf
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คำสั่งและมาตรการที่ระบุ ในคำสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  
2) ดำเนินการให้ความรู้คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อ 
ประชาสมัพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับลูกจ้าง 
รวมทั้งจัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอ อล์ หรือจัด
สถานที่สำหรับล้างมือ ภายในสถานประกอบกิจการ
ให้กับลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3) สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง ที่มีลูกจ้างรวมกัน
จ้านวน มากจนเป็นพ้ืนที่แออัด ควรจัดให้มีการตรวจ
คัดกรองลูกจ้าง ทุกคนก่อนเข้าท้างาน กรณีมี
สถานการณ์สุ่มเสี่ยง เช่น พบ ลูกจ้างป่วยเป็นจ้านวน
มาก ต้องให้ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัว และลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค  
4) สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง ควบคุม ดูแลไม่ให้
ลูกจ้าง เดินทางไปในพ้ืนที่หรือสถานที่ที่มีการประกาศ
เป็นพ้ืนที่หรือ สถานที่ที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) กรณีมีลูกจ้าง
เดินทางกลับจากพ้ืนที่หรือสถานที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเดิน
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การปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ไปเองหรือนายจ้างมอบหมาย หรือลูกจ้างสงสัยว่ามี
การสัมผัสกบัผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID -19) หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอให้ลูกจ้าง ไปรับ
การตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID -19 ) ตามระเบียบ ประกาศ หรือ
มาตรการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
5) หากผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีภาวะเสี่ยงหรือ
ติดเชือ้ หรือถูกแยกกัก หรือกักกันตัว หรือปฏิบัติตาม
มาตรการที่กรม ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข     
กำหนด จนเป็นเหตุให้ไม่ สามารถมาปฏิบัติงานได้ ให้
นายจ้างแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อเพ่ือดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป  
6) กรณีลูกจ้างพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะติดโรค 
หรือเป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ให้ลูกจ้าไปรับ
การตรวจรักษาหรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และ
แจ้งให้นายจ้างทราบ เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงาน
ควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 7. กรณีที่ลูกจ้างถูกเจ้าหน้าที่
พนักงานควบคุมโรคติดต่อมี ค้าสั่งให้กักตัวลูกจ้างไว้ที่
ศูนย์ควบคุมโรคระยะเวลา 14 วัน ให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม
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ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
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ค้าสั่งหรือค้าแนะน้าของพนักงาน เจ้าหน้าที่โดย
เคร่งครัด 8. กรณีที่ลูกจ้ามีความเสี่ยงจะติดโรค หรือ
เป็น หรือมีเหตุ สงสัยว่าเป็น จ้าเป็นต้องไปรับการตรวจ
รักษา นายจ้างอนุญาต ใช้สิทธิลาป่วย หรือสิทธหิยุด
พักผ่อนประจ้าปีตามกฎหมาย หรือตามที่ตกลงกัน 

6.2 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ ์
วิธีการ และมาตรการป้องกันความ
เส ี ่ยงจากโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
2019  หรือโควิด 19(Coronavirus 
Disease 2019(COVID-19) ส ำห รั บ
สถานท ี ่ ร าชการ สถานท ี ่ทำงาน
เอกชน และสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2563 

ข้อ ๓ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือผู้ประกอบกิจการ ควรพึงปฏิบัติ ดังน้ี      
(๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอปุกรณ์ 
เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร  
(ก) ทำความสะอาดอาคารและบริเวณ โดยรอบอย่าง 
สม่ำเสมอ เช่น พ้ืน ผนัง ประตู เป็นต้น  
(ข) ทำความสะอาดจุดหรือบริเวณทีม่ีการใช้ร่วมกัน 
เช่น กลอนหรือลูกบิดประตูราว จับหรือ ราวบันได จุด 
ประชาสมัพันธ์ จุดช้าระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท 
โทรศัพท์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
(ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายใน
อาคาร ที่เหมาะสม และท้าความสะอาดระบบระบาย
อากาศและ ถ่ายเทอากาศอย่างสม่ำเสมอ  

    

https://covid19.anamai.moph.go.th/web-upload/2xdccaaf3d7f6ae30ba6ae1459eaf3dd66/m_document/6736/34125/file_download/2e03ba5d47c1f7e2c4a252093736105c.pdf
https://covid19.anamai.moph.go.th/web-upload/2xdccaaf3d7f6ae30ba6ae1459eaf3dd66/m_document/6736/34125/file_download/2e03ba5d47c1f7e2c4a252093736105c.pdf
https://covid19.anamai.moph.go.th/web-upload/2xdccaaf3d7f6ae30ba6ae1459eaf3dd66/m_document/6736/34125/file_download/2e03ba5d47c1f7e2c4a252093736105c.pdf
https://covid19.anamai.moph.go.th/web-upload/2xdccaaf3d7f6ae30ba6ae1459eaf3dd66/m_document/6736/34125/file_download/2e03ba5d47c1f7e2c4a252093736105c.pdf
https://covid19.anamai.moph.go.th/web-upload/2xdccaaf3d7f6ae30ba6ae1459eaf3dd66/m_document/6736/34125/file_download/2e03ba5d47c1f7e2c4a252093736105c.pdf
https://covid19.anamai.moph.go.th/web-upload/2xdccaaf3d7f6ae30ba6ae1459eaf3dd66/m_document/6736/34125/file_download/2e03ba5d47c1f7e2c4a252093736105c.pdf
https://covid19.anamai.moph.go.th/web-upload/2xdccaaf3d7f6ae30ba6ae1459eaf3dd66/m_document/6736/34125/file_download/2e03ba5d47c1f7e2c4a252093736105c.pdf
https://covid19.anamai.moph.go.th/web-upload/2xdccaaf3d7f6ae30ba6ae1459eaf3dd66/m_document/6736/34125/file_download/2e03ba5d47c1f7e2c4a252093736105c.pdf
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(ง) กรณีสถานที่ทางานหรือสถานประกอบกิจการ มี
การจำหน่ายอาหารหรือโรงอาหารต้องทำความสะอาด
สิ่งของ เครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปรุง ประกอบ อาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทาน
อาหาร รวมถึงอุปกรณ์ ท้าความสะอาดอื่นด้วยน้ำยาทำ
ความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  
(จ) การท้าความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อน
หรือ บริเวณที่มีการสมัผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มี
การ แพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครก
หรือโถ ปัสสาวะ สายฉีดชาระ กลอนหรือลูกบิดประตู 
ฝารองน่ัง ฝา ปิดชักโครก ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ด้วยน้ำยา
ทาความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ  
(2) การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพ่ือป้องกันการ 
แพร่กระจายเชื้อโรค  
(ก) จัดเตรียมแอลกอ อล์เจลทาความสะอาดมือไว้ใน
บริเวณ พ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ 
ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือ
หน้าลิฟท์ เป็นต้น  
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(ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัด
ให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 
(ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ำยาทาความสะอาดอาคาร 
อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ เช่น น้ำยาทาความสะอาดพ้ืน 
น้ำยาล้างห้องน้ำ  และเหล็กคีบด้ามยาวสำหรบัเก็บ  
มูลฝอย เป็นต้น  
(3) การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน  
(ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสมัผัส เช่น 
พนักงาน ต้อนรับ ประชาสมัพันธ์ พนักงานยกกระเป๋า 
ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงพนักงานท้าความสะอาด เป็นต้น 
ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ทำ
ความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสมัผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และพนักงานทำ
ความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน  
(ข) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มไีข้ ไอ จาม 
เจ็บ คอ มีน้ำมูก เหน่ือยหอบ ให้หยุดปฏบิัติงานและเข้า
รับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข  
(ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ำมูก 
น้ำลาย เช่น กระดาษเช็ดปาก กระดาษชาระในห้อง
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ส้วมต้องมีการป้องกัน ตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน 
เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และใช้เหล็กคีบด้าม
ยาวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด 
นำไปรวบรวมไวท้ี่พักมูลฝอยและล้างมือหลัง 
ปฏิบัติงานทุกครั้ง  
(4) การให้ความรู้ คำแนะนำ และสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผูป้ระกอบการ 
ควรจัดหา สื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางให้ความรู้ใน
การป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย     
เชื้อไวรัสโคโรนาอ 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) ให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริการ เช่น วิธีการ สังเกต
ผู้สงสัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019  (COVID– 19))   
คำแนะนำ การปฏิบัติตัว ที่ถูกวิธ ี
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6.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง 
หล ักเกณฑ์ ว ิธ ีการ มาตรการการ
ป ้องกันความเสี ่ยงจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
( Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) สำหรับสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2563 

ข้อ 3 ในประกาศน้ี “สถานประกอบกิจการ” 
หมายความว่า กิจการตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓ ของ ๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) 
(๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐)  
ข้อ 4 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบ
กิจการ ควรพึงปฏิบัติ ดังน้ี  
(๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอปุกรณ์ 
เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร  
(ก) ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่าง
สม่ำเสมอ เช่น พ้ืน ผนัง ประตู เป็นต้น  
(ข) ทำความสะอาดจุดหรือบริเวณทีม่ีการใช้ร่วมกัน 
เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือ ราวบันได จุด
ประชาสัมพันธ์ จุดชา้ระเงิน สวิตชไ์ฟ ปุ่มกดลิฟต ์
รีโมท โทรศัพท์ ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่าง
สม่ำเสมอ  

    

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0015.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0015.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0015.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0015.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0015.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0015.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/223/T_0015.PDF
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายใน
อาคาร ที่เหมาะสม และท้าความสะอาดระบบระบาย
อากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ำเสมอ  
(ง) กรณีสถานที่ทางานหรือสถานประกอบกิจการ มี
การจำหน่ายอาหารหรือโรงอาหารต้องทำความสะอาด
สิ่งของ เครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปรุง ประกอบ อาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทาน
อาหาร รวมถึงอุปกรณ์ ทำความสะอาดอื่นด้วยน้ำยาทำ
ความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  
(จ) การทำความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อน
หรือ บริเวณที่มีการสมัผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มี
การแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครก
หรือโถ ปัสสาวะ สายฉีดชาระ กลอนหรือลูกบิดประตู 
ฝารองน่ัง ฝา ปิดชักโครก ก๊อกน้าอ่างล้างมือ ด้วยน้ายา
ทาความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ  
(2) การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพ่ือป้องกันการ 
แพร่กระจายเชื้อโรค  
(ก) จัดเตรียมแอลกอ อล์เจลทาความสะอาดมือไว้ใน
บริเวณ   พ้ืนที่ส่วนกลาง   เช่น   จุดประชาสัมพันธ์ 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

ห้องอาหาร ห้องออก กาลังกาย ประตูทางเข้าออก 
หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น 
(ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัด
ให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ  
(ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดอาคาร 
อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ เช่น น้ำยาทาความสะอาดพ้ืน 
น้ำยาล้างห้องน้ำ และเหล็กคีบด้ามยาวสำหรับเก็บ   
มูลฝอย เป็นต้น 
(3) การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน 
 (ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสมัผัส เช่น 
พนักงาน ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ พนักงานยกกระเป๋า 
ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงพนักงานทำความสะอาด เป็นต้น 
ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ทำ
ความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลีย่งการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และพนักงานทำ
ความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน  
(ข) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ 
จาม เจ็บ คอ มีน้ำมูก เหน่ือยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน
และเข้ารบัการ รักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ำมูก 
น้ำลาย เช่น กระดาษเช็ดปาก กระดาษชาระใน     
ห้องส้วมต้องมีการป้องกัน ตนเอง โดยใส่อุปกรณ์
ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และใช้เหล็ก
คีบด้ามยาวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้
มิดชิด นำไปรวบรวมไวท้ี่พักมูลฝอยและล้างมือหลัง 
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
(4) การให้ความรู้ คำแนะนำ และสื่อสารประชาสมัพันธ์ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผูป้ระกอบการ 
ควรจัดหา สื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางให้ความรู้ใน
การป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID– 19)) ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริการ  เช่น  วิธีการ สังเกตผู้สงสัย 
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) 
คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี 
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ลำดับ ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

6.4 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม 
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการ
ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หร ือโรคโควิด-19 (COVID – 
19) 

การจัดกิจกรรมทีม่ีการรวมกลุ่มของบุคคล การทำงาน
ที่บ้าน (Work Form Home) และการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ต้ัง 

   ฉบับท่ี 17 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 
ฉบับท่ี 18 ลงวันท่ี 1 กันยายน 2564 

6.5 ประกาศมหาวิทยาล ัยแม ่โจ้เร ื ่อง 
มาตรการป ้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวร ัส โค    
โ ร นา  2019 ห รื อ โ ร ค โคว ิ ด - 19 
(COVID – 19) 

การปฏิบัติตัวของบุคลากร การทำงานที่บ้าน (Work 
Form Home) และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง การ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และการ
ประชมุโดยระบบออนไลน์หรือรปูแบบที่เหมาะสม 

   ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2564 
ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2564 
ฉบับท่ี 4 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 
ฉบับท่ี 5 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2564 
ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 13 เมษายน 2564 

6.6 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เร ื ่อง 
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการ  
ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 

การปฏิบัติตัวของบุคลากร การทำงานที่บ้าน (Work 
Form Home) และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง การ
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาและการ
เดินทางออกนอกพ้ืนที 

   ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 

หมายเหตุ 
1. แหล่งอ้างอิงกฎหมาย www.siamsafety.com 
2. แหล่งอา้งอิงกฎหมาย/เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ ้http://www.maejocity.go.th/about.php?id=110 

https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=OTMxMTU3
https://erp.mju.ac.th/eDocumentGenerateFile.ashx?key=OTQ3NzA0
https://general.mju.ac.th/goverment/20111119104834_general/Doc_25640512153100_746044.pdf
https://general.mju.ac.th/goverment/20111119104834_general/Doc_25640512153105_475642.pdf
https://general.mju.ac.th/goverment/20111119104834_general/Doc_25640512153116_746256.pdf
https://general.mju.ac.th/goverment/20111119104834_general/Doc_25640512153123_831435.pdf
https://general.mju.ac.th/goverment/20111119104834_general/Doc_25640512153123_831435.pdf
https://general.mju.ac.th/goverment/20111119104834_general/Doc_25640713091925_315467.pdf
http://www.maejocity.go.th/about.php?id=110
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 เอกสารแนบท่ี 1 ประเภทของอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

ประเภทอาคาร 
ขนาดอาคารท่ีกำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำท้ิง 

ก ข ค ง จ 

1. อาคารชุด ต้ังแต่ 500 ห้องนอน ต้ังแต่ 100 แต่ไม่ถึง500 ห้องนอน ไม่ถึง 100 ห้องนอน   

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

3. หอพัก  ต้ังแต่ 250 ห้อง 
ต้ังแต่ 50  

แต่ไม่ถึง 250 ห้อง 
  

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

ไม่ถึง 5,000 ตร.ม. 
  

5. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ต้ังแต่ 30 เตียง ต้ังแต่ 10 แต่ไม่ถึง 30 เตียง    

6. สถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน ต้ังแต่ 25,000 ตร.ม. 
ต้ังแต่ 5,000  

แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม. 
   

7. อาคารที่ทำการของทางราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือ
เอกชน 

ต้ังแต่ 55,000 ตร.ม. 
ต้ังแต่ 10,000  

แต่ไม่ถึง 55,000 ตร.ม. 
ต้ังแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 

10,000 ตร.ม. 
  

8. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ต้ังแต่ 25,000 ตร.ม. 
ต้ังแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง25,000 ตร.

ม. 
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ประเภทอาคาร 
ขนาดอาคารท่ีกำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำท้ิง 

ก ข ค ง จ 

9. ตลาด ต้ังแต่ 2,500 ตร.ม. ต้ังแต่ 1,500 แต่ไม่ถึง2,500 ตร.ม. 
ต้ังแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง

1,500 ตร.ม. 
ต้ังแต่ 500 แต่ไม่ถึง

1,000 ตร.ม. 
 

10. ภัตตาคารและร้านอาหาร ต้ังแต่ 2,500 ตร.ม. ต้ังแต่ 500 แต่ไม่ถึง2,500 ตร.ม. 
ต้ังแต่ 250 แต่ไม่ถึง

500 ตร.ม. 
ต้ังแต่ 100 แต่ไม่ถึง

250ตร.ม. 
ไม่ถึง 100 ตร.ม. 

 
เอกสารแนบท่ี 2  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารตามประเภทอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือง กำหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ขนาดอาคารท่ีกำหนดตามมาตรฐานการระบายน้ำท้ิง 

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. ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid) TDS mg/l 500 500 500 500   
6. ซัลไฟด์ Sulfide mg/l 1 1 3 4   
7. ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น TKN mg/l 35 35 40 40   
8. น้ำมันและไขมัน Oil & grease mg/l 20 20 20 20 100 
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เอกสารแนบท่ี 3   มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ของประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน                 เร่ือง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 

 


