
หนา้ 1 ของจำนวน 33 หนา้ 
 

ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดดา้นสิ่งแวดล้อม  

ทีส่อดคล้องกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ของสถาบันนวัตกรรมและถา่ยทอดเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัพะเยา 

วันท่ีทบทวนรายการกฎหมาย ..........31 มกราคม 2565............... 

วันท่ีประเมินการปฏบัิตติามกฎหมาย .........21 มนีาคม 2565............. 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 

เพื่อ

ทราบ 

1 น้ำเสีย      

1.1 พระราชบัญญัต ิส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2535 

หมวดท่ี 4 การควบคุมมลพิษ 

ส่วนท่ี 5 มลพิษทางน้ำ 

มาตรา 70 เจา้ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนดิมหีนา้ที่ตอ้งก่อสร้าง ติดต้ัง 

หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามท่ีเจ้าหนา้ที่พนักงาน

ควบคุมมลพิษกำหนด 

✓   ประ เภทการบำบ ั ดน ้ ำ เส ี ยขอ ง

สำน ักงานสถาบ ันนว ัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

พะเยาเป็นระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ

อาคาร 99 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 

กำก ับด ูแลโดยกองอาคารสถานที่

มหาวทิยาลัยพะเยา 

1.2 ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคมุการ

ระบายนำ้ทิง้ จากอาคารบาง

ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

“อาคาร” หมายความวา่ อาคารท่ีก่อสร้างขึน้ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลัง

เดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึง่ตัง้อยู่ภายในพื้นท่ีซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่

ว่าจะมท่ีอระบา้ยนำ้ท่อเดียวหรือมหีลายท่อ ท่ีเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่

ก็ตาม 

“นำ้ทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียท่ีผ่านระบบบำบัดนำ้เสียแลว้จนเป็นไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 4 อาคารประเภท ข. หมายความถึง อาคารดังต่อไปน้ี 

     (7) อาคารท่ีทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์การระหว่างประเทศ

หรือเอกชน ขนาดอาคารต้ังแต่ 10,000 แต่ไม่ถึง 55,000 ตร.ม. 

✓   ความเป็นกรดและด่าง (pH) อยู่

ระหว่าง 6.6-6.9  

ค่า DO (mg/L) 3.6-4.5 

 
 

แบบฟอร์ม 1.4.2 



หนา้ 2 ของจำนวน 33 หนา้ 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 

เพื่อ

ทราบ 

ข้อ 9 มาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ตอ้งมีค่า

ดังต่อไปนี้ 

     (1) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ตอ้งมีค่าระหว่าง 5-9 

     (2) บโีอด ีต้องมคี่าไม่เกิน 30 มลิลกิรัมต่อลิตร 

     (3) สารแขวนลอย ต้องมคีา่ไม่เกิน 40 มิลลกิรัมต่อลิตร 

     (4) ซัลไฟด์ (Sulfide) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลกิรัมต่อลิตร 

     (5) สารท่ีละลายได้ท้ังหมด (Total Dissolved Solids) ตอ้งมีคา่เพ่ิมขึน้จาก

ปริมาณสารละลายในนำ้ใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลกิรัมต่อลติร 

     (6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.5 มลิลลิิตรต่อลิตร 

     (7) นำ้มันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ตอ้งมคี่าไม่เกนิ 20 มลิลิกรัมต่อลติร 

     (8) ทเีคเอ็น (TKN) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 35 มิลลกิรัมต่อลิตร 

 

1.3 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ 

วธีิการ และแบบการเก็บสถิตแิละ

ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด 

และรายงานสรุปผลการทำงานของ

ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 

แหล่งกำเนิดมลพษิท่ีเข้าข่ายตอ้งดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้ 

1. อาคารประเภท ก. 

2. อาคารประเภท ข. 

     *อาคารประเภท ก. และ ข. อา้งอิงเอกสารแนบ 1ประเภทของอาคาร ของ

ทะเบียนกฎหมายฉบับนี้ 

ข้อ 3 ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพษิตอ้งเก็บสถติแิละข้อมูลซึ่งแสดงผลการ

ทำงานของระบบบำบัดนำ้เสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตัง้

แหล่งกำเนิดมลพษินัน้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตัง้แต่วันท่ีมีการเก็บสถติแิละ

ข้อมูลน้ัน และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละ

เดอืนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าหนา้ที่พนักงานภายใน

วันท่ี 15 ของเดอืนถัดไป 

  ✓  



หนา้ 3 ของจำนวน 33 หนา้ 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 

เพื่อ

ทราบ 

1.4 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 

2538) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 

ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ตอ้งจัดให้ม้รีะบบบำบัดน้ำเสียท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพยีงพอในการปรับปรุงนำ้เสียจากอาคารให้้เป็นน้ำท้ิงท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ก่อนท่ีจะระบายลงสู่แหล่งรองรับนำ้ทิ้ง 

1. อาคารประเภท ก. 

2. อาคารประเภท ข. 

3. อาคารประเภท ค. 

4. อาคารประเภท ง. 

ข้อ 8 การกำจัดนำ้ทิ้งจากอาคารจะระบายลงสู่แหล่งรองรับนำ้ทิ้ง หรือระบาย

ลงสู่พื้นดิน โดยผา่นบ่อหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกับสภาพของอาคารน้ันได้ แต่

ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเดอืดร้อนรำคาญแกผู่้อ่ืนหรือกระทบกระเทือนต่อการ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

✓   สาธารณูปโภค อาคาร 99 ปีพระอุ

บาลีคุณูปมาจารย์  

2 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย      

2.1 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน

การบริหารจัดการและดำเนินการ

ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน

เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย พ.ศ. 2555 

หมวด 1 บทท่ัวไป 

ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกจิการ

ตามกฎกระทรวงนี้ และตอ้งดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและปลอดภัย 

ข้อ 3 ในสถานประกอบกจิการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดทาป้ายขอ้ปฏบัิตเิกี่ยวกับ

การดับเพลงิและการอพยพหนไีฟ และปดิประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ 4 ในสถานประกอบกจิการท่ีมีลูกจ้างตัง้แต่สบิคนขึน้ไป นอกจากต้องปฏบัิติ

ตามขอ้ 3 แลว้ให้นายจ้างจัดใหม้แีผนปอ้งกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ปอ้งกันอัคคีภัย การดับเพลงิ การอพยพ

หนไีฟ และการบรรเทาทุกข์ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ 

✓   1. อบรมดับเพลงิเบือ้งต้น ครัง้ล่าสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

2. ภาพถ่ายป้าย อุปกรณ์ดับเพลงิ 

สัญญาณเตือนภัย 

 



หนา้ 4 ของจำนวน 33 หนา้ 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 

เพื่อ

ทราบ 

สถานประกอบกจิการพร้อมท่ีจะให้พนักงานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบได้ 

หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกบัอาคารและทางหนีไฟ 

ข้อ 8 ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนไีฟทุกชัน้ของอาคาร 

อย่างน้อยช้ันละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างท่ีทำงานในเวลาเดียวกัน

ท้ังหมดสู่จุดท่ีปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายในเวลาไม่เกินหา้นาที 

     - เส้นทางหนไีฟจากจุดท่ีลูกจ้างทำงานไปสู่จุดท่ีปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีด

ขวาง 

     - ประตูท่ีใชใ้นเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มธีรณีประตูหรือขอบ

กั้น และเป็นชนดิท่ีบานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับตอ้งติด

อุปกรณ์ท่ีบังคับให้บานประตูปิดได้เอง ห้ามใชป้ระตูเลื่อน ประตูมว้น หรือประตู

หมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ใน

ขณะที่มลีูกจ้างทำงาน 

ข้อ 9 สถานประกอบกจิการท่ีมีอาคารต้ังแต่ 2 ชัน้ขึ้นไป หรือมพีื้นท่ีประกอบ

กิจการตัง้แต่ 300 ตารางเมตรขึน้ไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุ

เพลงิไหมใ้นสถานประกอบกจิการทุกชัน้โดยให้ปฏบัิต ิดังต่อไปนี้ 

     (1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตเุพลงิไหมอ้ย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

          (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลงิไหมท้ั้งท่ีใชร้ะบบแจ้งเหตุอัตโนมัตแิละระบบ

แจ้งเหตุท่ีใชม้อืเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหมท้ำงาน 

          (ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหมต้อ้งสามารถส่งเสียงหรือ

สัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างท่ัวถึงเพื่อการหนไีฟ 

     (2) อุปกรณ์แจ้งเหตุท่ีใชม้อืต้องอยู่ในท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน เขา้ถึงได้งา่ย หรอื

อยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยตดิตัง้หา่งจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไม่เกิน 30 เมตร 
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     (3) เสียงหรือสัญญาณที่ใชใ้นการแจง้เหตุเพลงิไหมต้อ้งมีเสียงหรือสัญญาณ

ท่ีแตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใชใ้นสถานประกอบกจิการ 

     (4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานท่ีหา้มใชเ้สียงหรือใชเ้สียงไม่ไดผ้ล ต้องจัด

ให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอื่นใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหัส ที่สามารถแจ้งเหตุ

เพลงิไหมไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     (5) การตดิตัง้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม ้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐาน

อื่นท่ีอธิบดีกำหนด 

ข้อ 10 ให้นายจา้งจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนไีฟในการ

อพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพือ่การหนไีฟ รวมท้ังจัดให้มแีหลง่จ่ายไฟฟา้สาร

องท่ีสามารถจ่ายไฟฟา้เพ่ือการหนไีฟและสำหรับใชก้ับอุปกรณด์ับเพลงิขั้นตน้

หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้ในทันทีท่ีไฟฟา้ดับ 

ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมีลักษณะ ดังตอ่ไปน้ี 

     (1) ขนาดของตัวหนังสอืตอ้งสงูไม่นอ้ยกว่าสิบห้าเซนตเิมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน 

     (2) ป้ายบอกทางหนีไฟตอ้งมแีสงสว่างในตัวเองหรือใชไ้ฟสอ่งให้เห็นได้อย่าง

ชัดเจนตลอดเวลา 

ท้ังน้ี ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอ่ืน ๆ ที่ตดิไว้

ใกล้เคียง หรอืโดยประการใดท่ีทำให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน 

หมวด 3 การดับเพลงิ 

ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏบัิต ิ

ดังต่อไปนี้ 

     (1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิง ซึ่ ง

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพป้ายทางหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลงิ 
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เป็นไปตามมาตรฐานที่สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือ

ตามมาตรฐานท่ีอธิบดีกำหนด 

     (2) เครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนยา้ยได้ทุกเคร่ือง ต้องจัดให้มี 

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนดิใด ใชด้ับเพลงิประเภทใด และ

เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นัน้ต้องมขีนาดท่ีมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่

นอ้ยกว่าหนึ่งเมตรห้าสบิเซนติเมตร 

     (3) ห้ามใชเ้ครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ท่ีอาจเกิดไอระเหยของสารพษิ 

เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 

     (4) จัดให้มีเครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจานวน ความสามารถของ

เครื่องดับเพลงิและการตดิตัง้ดังต่อไปนี้ 

     (ก) เครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนยา้ยได้ท่ีใชด้ับเพลงิประเภท เอ จำนวน 

ความสามารถของเครื่องดับเพลงิ และการติดต้ัง ให้คำนวณตามพื้นท่ีของ

สถานท่ีซึ่งมสีภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามท่ีกำหนดไวใ้นตารางท่ี 2 ท้าย

กฎกระทรวง 

เครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ท่ีใชด้ับเพลงิประเภท บ ีความสามารถของ

เครื่องดับเพลงิท่ีติดต้ังต้องมีระยะเข้าถึงตามท่ีกำหนดไวใ้นตารางที่ 3 ท้าย

กฎกระทรวง 

เครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ท่ีใชด้ับเพลงิประเภท ซี การตดิตัง้ให้พิจารณา

จากวัตถซุึ่งเป็นเชื้อเพลงิท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าจะทำให้เกิดเพลงิประเภท เอ 

หรือ บ ีและติดต้ังเครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ท่ีใชด้ับเพลงิประเภทนัน้ 

เครื่องดับเพลงิแบบเคลื่อนย้ายได้ท่ีใชด้ับเพลงิประเภท ดี ในการติดต้ังให้มรีะยะ

เข้าถึงไม่เกนิย่ีสบิสามเมตร 

สัญญาณเตือนภัย 
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     (ข) ให้ติดต้ังหรือจัดวางเครือ่งดับเพลงิในสภาพท่ีม่ันคง มองเห็นได้อย่าง

ชัดเจน สามารถนามาใชไ้ด้ง่ายและรวดเร็ว 

     (ค) ให้จดัทำรายละเอยีดเกี่ยวกับชนดิและวธีิใชเ้ป็นภาษาไทยท่ีเห็นได้อย่าง

ชัดเจนตดิไว้ท่ีตัวถังหรือบริเวณท่ีติดต้ัง 

     (5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลงิให้อยู่ในสภาพท่ีใช้

งานได้ดี โดยการตรวจสอบ 

หมวด 8 การดำเนนิการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 

ข้อ 27 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจา้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสี่สบิของจำนวนลูกจ้างในแต่

ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลงิขั้นตน้ โดย

ให้ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนนิการ

ฝึกอบรม 

ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนนิการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

ดังต่อไปนี้ 

     (2) ตอ้งจัดใหผู้้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคภีัยรับการ

ฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั การใช้อุปกรณต์่างๆ ในการ

ดับเพลงิ การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลอืในกรณฉีุกเฉิน 

ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนไีฟออกจากอาคารไปตาม

เส้นทางหนีไฟตามท่ีกำหนดไวใ้นหมวด 2 

ข้อ 30 ให้นายจา้งจัดให้ลูกจา้งทุกคนฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนไีฟ

พร้อมกันอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ท้ังน้ี ให้ลูกจ้างของนายจ้างทกุรายท่ีทำงานอยู่

ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และ

ก่อนการฝึกซ้อมไม่นอ้ยกว่าสามสบิวัน ให้นายจ้างสง่แผนการฝึกซ้อมดับเพลงิ
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และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมท้ังรายละเอยีดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้

ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีท่ีนายจ้างไม่สามารถดำเนนิการฝึกซ้อมดับเพลงิและฝกึซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องใหผู้้ท่ีได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดกิารและ

คุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนนิการฝึกซ้อมให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการ 

ฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบท่ีอธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี

มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม 

 
2.2 ประกาศกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานเร่ือง กำหนด

แบบและวิธีการรายงานผลการ

ฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อม

อพยพหนไีฟทางสื่อ

อเิล็กทรอนิกส์ 2559 

ข้อ 4 การรายผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงทะเบียนของขอรหัสผู้ใช ้และ

รหัสผ่านทาง (http://eservice.labour.go.th) 

  ✓ อบรมแบบ onsite เท่านั้น 

2.3 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานใน

การบริหาร จัดการ และดำ 

เนนิการด้านความปลอดภัย อาชี

วอนามัย และสภาพแวดลอ้ม 

ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน 

แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

หมวด 2 แสงสว่าง 

ข้อ 4 แสงสว่างตอ้งเป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนด 

ข้อ 5 แสงสะท้อนเข้านัยน์ตาจะตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

หมวด 3 เสียง 

ข้อ 7 เสียงดังสูงสุดไม่เกิน 140 เดซิเบล 

ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาทำงานในแต่ละวันไม่เกินมาตรฐานอธิบดี

✓    
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ประกาศกำหนด 

ข้อ 9 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 ตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

ข้อ 10 หากระดับเสียงเกินในขอ้ 7 และ 8 จัดให้มีเครื่องหมายเตอืนให้ใช้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลติดให้เห็นได้ชัดเจน 

ข้อ 11 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดทำงาน 8 ชั่วโมงตัง้แต ่85 เดซเิบลเอขึ้นไปตอ้งมี

มาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน 

หมวด 4 อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

ข้อ 4 งานท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือท่ีครอบหูลดเสียง 

หมวด 5 การตรวจวัดและวเิคราะห์สภาวะการทำงาน และการรายงานผล 

ข้อ 14 จัดให้มีการตรวจวัดความเสียงภายในสถานประกอบการ 

ข้อ 15 จัดทำรายงานผลการตรวจวัดวเิคราะห์ พร้อมส่งรายงานต่ออธิบดี

ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเสร็จสิ้นการตรวจวัด 

2.4 ประกาศกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐาน

ระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับ

เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน

ในแต่ละวัน 2561 

ข้อ ๓ นายจ้างต้องควบคุมระดบัเสียงท่ีลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ

ทำงาน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มใิห้เกิน 85 เดซิเบลเอ 

✓    

 ประกาศกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐาน

ความเข้มของแสงสว่าง 2561 

ข้อ ๔ นายจ้างตอ้งจดัให้สถานประกอบกจิการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำ

กว่ามาตรฐาน ดังนี ้

1. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปและบริเวณการผลิต

ภายในสถานประกอบกจิการ 

อา้งองิมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปและบริเวณการผลิต

✓    
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ภายในสถานประกอบกิจการ ไปยังเอกสารแนบ 3 ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้ 

2. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณท่ีทำงาน โดยใชส้ายตามอง

เฉพาะจุดหรือตอ้งใชส้ายตาอยู่กับท่ีในการทำงาน 

2.1 งานประจำในสำนักงาน เช่น งานเขียน งานพมิพ์ งานบันทึกข้อมูล การอ่าน

และ ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม ค่าความเข้มแสง 400-500 ลกัซ ์

3 สิ่งปฏิกูล      

3.1 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.

2535 

มาตรา 19 ห้ามมใิห้ผูใ้ดดำเนนิการรับการเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏกิูล หรือมูล

ฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้

แต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหนา้ที่พนักงาน 

มาตรา 20 ข้อ (1) ห้ามการถา่ย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะ

ซึ่งสิ่งกุลหรือมูลฝอยนอกจากในท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให ้

✓   มกีารคัดแยกขยะ และการกำจดัขยะ 

โดยนำส่งท่ีโรงคัดแยกขยะของ

มหาวทิยาลัยเพื่อส่งกำจัดต่อไป 
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3.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏกิูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วน

ท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน 

มาตรา ๗๓/๑ ผู้ใ้ดฝ่าฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๐     

(๑) (๒) (๓) หรอื (๖) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรอืมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

✓   มกีารคัดแยกขยะ และกำจัดขยะ โดย

ส่งไปยังโรงคัดแยกขยะของ

มหาวทิยาลัย นำขยะท้ิงต่อวันเป็น

ประจำทุกวัน เวลา 15.00 น. โดย

รถเก็บขยะเพื่อนำไปดำเนนิการคัด

แยกและกำจัดต่อไป 
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3.3 พระราชบัญญัติ รักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมอืง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏกิลูมูลฝอย 

มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏกิูลและมูลฝอย ในเขตพื้นท่ีของ

ราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหนา้ที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน แต่

ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

**** การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เวน้แต่ในกรณีท่ีมขีองเสีย

อันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิ่งปฏกิูล และมูลฝอยท่ีราชการส่วน

ท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรอืราชการ ส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนรวมท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับมอบหมายให้

จัดเก็บ แจ้งให้พนักงาน เจา้หนา้ที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดำเนนิการตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป ซึง่พนักงานเจา้หน้าท่ี ดังกล่าวตอ้งเร่ิมดำเนนิการ

ภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง เม่ือพน้กำหนดเวลาดังกลา่วหากพนักงาน

เจ้าหนา้ที่นัน้ยังมไิด้ดำเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนว่ยงานของรัฐหรอื

ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมท้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนท่ีได้รับ

มอบหมายให้จัดเก็บ ดำเนนิการกับสิ่งปฏกิูลและมูลฝอยน้ัน ตามท่ีเห็นสมควร 

และให้สันนิษฐานวา่พนักงานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานท่ีได้รับแจ้ง 

✓   มกีารคัดแยกขยะ และกำจัดขยะ โดย

ส่งไปยังโรงคัดแยกขยะของ

มหาวทิยาลัยเพื่อดำเนนิการต่อไป 
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จงใจละเว้น การปฏบัิตหินา้ที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผูใ้ด 

3.4 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 

33 (พ.ศ.2535) 

หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย 

ข้อ 40 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีมี

ลักษณะดังต่อไปน้ี 

     (1) ตอ้งมขีนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวัน 

     (2) ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 

     (3) พืน้ผิวภายในต้องเรียบและกันนำ้ซึม 

     (4) ต้องมกีารป้องกันกลิ่นและน้ำฝน 

     (5) ต้องมกีารระบายน้ำเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

     (6) ต้องมกีารระบายอากาศและปอ้งกันน้ำเข้า 

✓    

3.5 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจดัมลู

ฝอยตดิเชื้อ พ.ศ. 2545 

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบั้งคับเป็นการท่ัวไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

     1) ข้อกำหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ให้มผีลบังคับในท้องท่ีของ

กรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง 

     2) ข้อกำหนดเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยกรขนและการกำจัดมูลฝอยตดิเชื้อ ให้

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยกเว้นไม่ใช่บังคับในท้องท่ีของราชการส่วนท้องถิ่น

นอกจากข้อ 1. ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องท่ี โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควรท้ังน้ี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     3) ข้อกำหนดใดส่วนท่ีว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ ให้มี

ผลใชบั้งคับแก่สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏบัิตกิารเชื้ออันตรายใน

เขตส่วนราชการท้องถิ่นทุกแห่ง 

หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป 

ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้ 

✓    
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“มูลฝอยตดิเชื้อ” หมายความวา่ มูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรอืมี

ความเข้มข้นซึ่งถ้ามกีารสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยเหล่านั้นแล้วสามารถทำให้

เกิดโรคได ้

     1) ซากชิ้นส่วนท่ีมาจากการผ่าตัด 

     2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมดี กรบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะท่ีทำด้วย

แก้ว สไลด ์และแผ่นกระจกปดิสไลด ์

     3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผสักับเลอืด 

ส่วนประกอบของเลอืด ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเลอืด สารน้ำจากร่างกายของมนุษยห์รือ

สัตว์ หรือวคัซนีท่ีทำจากเชื้อโรคท่ีมชีวีติ เช่น สำล ีผ้ากอซ ผา้ต่างๆ และท่อยาง 

     4) มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง 

ข้อ 4 ห้ามมใิหผู้้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในท่ีสาธารณะนอกจากจะจัดการ

ในท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นกำหนไว้ให ้

ข้อ 5 ห้ามมใิหผู้้ใดทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเวน้แต่จะเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ 

หมวด 2 การเก็บมูลฝอยติดเชือ้ 

ข้อ 13 ภาชนะบรรจุสำหรับบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อประเภทวัสดุของมีคมต้องมี

ลักษณะดังน้ี 

     (๑) ทำด้วยวัสดุแข็ง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน มีฝาปดิมดิชิด สามารถ

เคลื่อนย้ายโดยไม่สัมผัสมูลฝอยตดิเชื้อ 

     (๒) ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือ

วัสดุอ่ืนท่ีมี เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับนำ้หนัก กันน้ำได้ 

ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึมภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีสีแดง ทึบแสง 
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และมีข้อความสีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่

ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องมี

ข้อความว่า “ห้ามนำกลับมาใชอ้กี” และ “หา้มเปิด” 

ข้อ ๑๔ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะสำหรับบรรจุมูล 

ฝอยตดิเชื้อในหอ้งท่ีมีการป้องกันสัตว์ท่ีเป็นพาหะนำโรค จำเป็นตอ้งใชง้าน

ตลอดเวลา จะไม่มฝีาปิดเปิดก็ได ้

ข้อท่ี ๑๕ การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องดำเนนิการโดยไม่ปนกับมลูฝอยอ่ืน บรรจุ

มูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่สว่นของความจุ แลว้ผูกมัดปากถงุ หากมปีริมาณ

มาก ตอ้งจัดมุมสำหรับวางมูลฝอยอันตราย ห้ามเก็บไว้เกินหน่ึงวัน ที่พักรวมมูล

ฝอยตดิเชื้อท่ีมีลักษณะตามข้อ ๑๖ ตอ้งทำความสะอาดอย่างนอ้ยสัปดาหล์ะ 1 คร้ัง 

ข้อ ๑๖ มีท่ีพักรวมมูลฝอยตดิเชื้อท่ีเป็นหอ้งหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจาก

อาคารรอกำจัดโดยมีลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

     (๑) มลีักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในท่ีท่ีสะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัด 

     (๒) มีขนาดกวา้งเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อได้อย่าง

นอ้ยสองวัน 

     (๓) พืน้และผนังตอ้งเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย 

     (๔) มีรางหรอืท่อระบายน้ำท้ิงเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย 

     (๕) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 

     (๖) มีการป้องกันสัตว์แมลง ปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลทั่วไปไม่

สามารถท่ีจะเขา้ไปได ้

     (๗) มีข้อความเป็นคำเตอืนท่ีมีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูล
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ฝอยตดิเชื้อ” ไวท่ี้หน้าหอ้งหรือหนา้อาคาร 

     (๘) มีลานสำหรับล้างรถเขน็อยู่ใกล้ท่ีพักรวมมูลฝอยตดิเชื้อ มีรางหรอืท่อ

รวบรวมน้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียในกรณีท่ีเก็บกัก

ภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อไวเ้กิน ๗ วัน ต้องสามารถควบคุมอณุหภูมิให้อยู่ท่ี 

๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านัน้ได้ 

ข้อ ๑๗ การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อไปเก็บกักในท่ีพักต้อง

ดำเนนิการให้ถูกสุขลักษณะ ดงันี้ 

     (๑) ผู้ปฏบัิตงิาน ต้องผา่น การฝึกอบรมการป้องกันและระงบัการแพร่เชื้อ

หรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยตดิเชื้อ ตามหลักสูตร และระยะเวลาท่ี

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     (๒) ผู้ปฏบัิตงิานตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีเส้นทาง

เคลือ่นยา้ยท่ีแน่นอน ตอ้งกระทำโดยระมัดระวังทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

รถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏบัิตงิานอย่างน้อยวันละคร้ัง 

ข้อ ๒๑ การขนมูลฝอยตดิเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการการ

สาธารณสุขหรือของหอ้งปฏบัิตกิารเชื้ออันตรายตอ้งดำเนินการให้ถูกสุขลกัษณะ

ดังตอ่ไปน้ี 

     (๑) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยตดิเชื้อตามขอ้ ๒๐ (๑) ยานพาหนะขน

มูลฝอยติดเชื้อท่ี เท่านั้น 

     (๒) ต้องขนตามวันและเวลาท่ีกำหนด โดยคำนึงถงึปริมาณของมูลฝอยติด

เชื้อและสถานที่จัดเก็บ เวน้แต่กรณท่ีีมีเหตุจำเป็น 

ข้อ ๒๕ การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวธีิการดังนี้ 

     (๑) เผาในเตาเผา 
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     (๒) ทำลายเชื้อด้วยไอนำ้ 

     (๓) ทำลายเชื้อด้วยความร้อน 

     (๔) วธีิอ่ืนตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กำหนดลักษณะของบริเวณ

ท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อ 

2548 

เพื่อให้การเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุข 

ด้านสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน 

กำหนดลักษณะของบริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื่อดังนี้ 

ข้อ 1 บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อตอ้งมีลักษณะและอุปกรณ์ ดังนี ้

     (1) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจุดท่ีเหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่อับ

ชื้น สะดวกสำหรับการขนมูลฝอยตดืเชื่อไปกำจัด และตอ้งไม่ตัง้อยู่ในบริเวณท่ี

เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษา 

     (2) มภีาชนะสำหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อท่ีมีลักษณะตามท่ีกำหนด 

     ก) ทำด้วยวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื้นผิวตอ้งมีลักษณะเรียบ ทำ

ความสะอาดง่าย ไม่ร่ัวซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะนำโรค 

และให้มีการฆ่าเช้ือก่อนนำไปใช ้

     ข) ต้องมขีนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อ

ได้อย่างนอ้ย 2 วัน ในกรณีท่ีเกบ็ไวเ้กิน 7 วัน ต้องให้อยู่ท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 10 

องศาเซลเซียส 

     ค) ตอ้งพิมพ์ขอ้ความว่า “ท่ีพักมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสท่ีีมองเห็นได้

ชัดเจนคู่กับตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ตรา

สัญลักษณ์สำหรับพมิพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อ พ.ศ.2546 บนภาชนะ

รองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อ 

✓    

3.7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตราหรอืสัญลักษณ์ท่ีต้องพมิพ์ลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อ ให้มี ✓    
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เร่ือง ตราหรอืสัญลักษณ์สำหรับ

พมิพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติด

เชื้อ พ.ศ.2546 

ลักษณะเป็นรูปวงเดอืน 3 วง สีดำ ซ้อนทับบนวงกลมสีดำ โดยสัญลักษณ์ตอ้ง

รัศมีไม่นอ้ย กว่า 1 นิ้ว 

 
3.8 กฎกระทรวง สุขลักษณะการ

จัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ.2560 

หมวด 1 บทท่ัวไป 

ข้อ 2 มูลฝอยท่ัวไป ไม่รวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจาก

ชุมชน และของเสียจากโรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากกระบวนการ

ผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย

ว่าด้วยโรงงาน 

ข้อ 3 ห้ามถา่ย เท ทิ้ง นอกพื้นท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให ้

หมวด 2 การเก็บมูลฝอยท่ัวไป 

ข้อ 5 ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยคดัแยกขยะ ต้องแยกมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยท่ีเป็น

พษิหรืออันตรายจากชุมชน และมูลฝอยนำกลับมาใชใ้หม ่

ข้อ 6 ถุงหรอืภาชนะจะต้องมีคณุสมบัต ิดังนี ้

1. มีความเหนยีว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่ร่ัวซึม ขนาดเหมาะสม เคลื่อนย้าย

สะดวก ง่ายต่อการถ่ายเท 

2. มกีารบ่งชีใ้ห้ชัดเจนว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใชใ้หม่ท่ีถุงหรือภาชนะ โดยมี

ขนาดและสท่ีีสามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 

ข้อ 7 จะตอ้งใส่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีบรรจุลงถุง มัดปากถุงให้แน่น กรณี

บรรจุในภาชนะจะต้องมกีารทำความสะอาดภาชนะบรรจุนั้นอย่างสม่ำเสมอ 

✓   มกีารคัดแยกขยะ และส่งคัดแยกต่อท่ี

โรงคัดแยกขยะของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 8 อาคารชุด หรอืโรงแรม ทีม่จีำนวนห้อง 80 ห้องขึ้นไป หรอืมีพืน้ทีใชส้อย

มากกว่า 4000 ตารางเมตรขึน้ไป หรือสถานประกอบการ โรงงาน อาคารขยะ 

2 ลูกบาศก์เมตรขึน้ไป/วัน ตอ้งจัดให้ท่ีท่ีพักขยะมูลฝอยท่ัวไป และมูลฝอย 

กลับมาใชใ้หม ่

ข้อ 9 ท่ีพักขยะจะต้องมคีุณสมบัตดิังนี้ 

1. อาคาร หรอื ห้องแยก เป็นสดัส่วน ปอ้งกันน้ำฝน หรือมภีาชนะรองรับมูลฝอย

ท่ัวไปและกลับมาใช้ใหม่ไดไ้ม่นอ้ย กว่า 2 วัน จะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ 

สถานท่ีประกอบอาหาร 

2. ผนังมีการป้องกันนำ้ซึม ทำความสะอาดง่าย ปอ้งกันสัตว์และแมลงพาหะนำ

โรค มกีารระบายอากาศ 

3. มรีางหรอืท่อระบายน้ำ หรอืระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมไปจัดการตามท่ี

กฎหมายกำหนด 

4.ประตูกว้างพอท่ีจะสามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวกทำป้ายติดบริเวณท่ี

เป็นพืน้ท่ีพักมูลฝอย "ท่ีพักมูลฝอยท่ัวไป 

ข้อ 10 ภาชนะที่รองรับมูลฝอยท่ัวไป และนำกลับมาใชใ้หม่ จะตอ้งมีป้าย

ข้อความว่า "มูลฝอยท่ัวไป" หรอืมูลฝอยนำกลับมาใชใ้หม ่

ข้อ 11 ภาชนะรองรับขนาดใหญ่ท่ีรับปริมาณมูลฝอยได้มากกว่า 2 ลูกบาศก์

เมตรขึน้ไป จะตอ้งทนทาน แข็งแรง ไม่ร่ัว ป้องกันสัตว์ ล้างทำความสะอาดได้

ง่าย อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 คร้ัง และจะตอ้งมีระบบรวบรวมและปอ้งกันน้ำชะ 

มูลฝอยไหลปนเปือ้นสู่สิ่งแวดลอ้ม ภาชนะรองรับตอ้งวางอยู่ห่างแหล่งนำ้และที่

ประกอบอาหาร 

ขอ้ 15 ห้ามผู้ประกอบกจิการหรือโรงงานท้ิงของเสียจากโรงงาน ของเสียจาก
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วัตถุดบิ ของเสียจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีเสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป 

4 อากาศ      

4.1 พระราชบัญญัติ ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี 

มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ มีอำนาจประกาศ

ประเภทหรือ ชื่อของสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วน

หนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดของสถานท่ี และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหร่ี 

รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ อาจกำหนดให้มีเขตสบูบุหร่ีในเขต

ปลอดบุหร่ี ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

มาตรา 42 ห้ามผู้ใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี เวน้แต่เป็นเขตสูบบุหร่ีท่ีกำหนด

ตามมาตรา 41 วรรคสอง 

มาตรา 43 เม่ือรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศให้สถานท่ี

สาธารณะ สถานท่ีทำงาน หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหร่ี ให้

ผู้ดำเนนิการจัดให้สถานที่หรือยานพาหนะ ดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ 

ดังต่อไปนี้ 

     (1) มเีครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหร่ี 

     (2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหร่ี 

     (3) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำ

ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีเขตปลอดบุหร่ีใดมีประกาศกำหนดเขตสูบบุหร่ีตามมาตรา 

๔๑ วรรคสอง ผู้ดำเนนิการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหร่ีได้ โดยต้องมสีภาพและ

ลักษณะ ดังต่อไปนี ้

✓   บริหารจัดการตามนโยบายของ

มหาวทิยาลัยพะเยา ซึ่งมหาวทิยาลัย

พะเยาเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง นโยบายและมาตรการคุ้มครอง

สุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี และจัดเขตสูบ

บุหร่ีเป็นการเฉพาะ. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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     (1) มีเครื่องหมายตดิแสดงไวใ้ห้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหร่ี 

     (2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเขา้ออกของสถานท่ีหรือยานพาหนะนั้น หรอืใน

บริเวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด 

     (3) มีพื้นท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนงึถึงการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 

และไม่มลีักษณะ ที่อาจก่อให้เกดิความเดอืดร้อนรำคาญแก่ผู้อ่ืน 

     (4) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภณัฑ์ยาสูบตามท่ี

รัฐมนตรีประกาศ กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 

     (5) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำ

ของคณะกรรมการ 

มาตรา 45 เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีตามมาตรา 43 (1) หรอืเขตสูบบุหร่ีตาม

มาตรา 44 (1) ที่ผู้ดำเนนิการจดัให้มี ตอ้งเป็นไปตามลักษณะและวิธีการท่ี

รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการ 

มาตรา 46 ใหผู้้ดำเนนิการมีหนา้ที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตอืนว่าสถานที่นัน้

เป็น เขตปลอดบุหร่ี และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรอืดำเนนิการอ่ืนใด เพ่ือไม่ให้

มกีารสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี ในกรณีท่ีมีผู้ฝา่ฝืนสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี หาก

ผู้ดำเนนิการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามสมควรแลว้ ผู้ดำเนินการนัน้ไม่มี

ความผิด 

มาตรา 48 เพ่ือปฏบัิตกิารให้เป็นไปตามหมวด 5 ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอำนาจ

หนา้ที่ ดังต่อไปน้ี 

     (1) เขา้ไปในสถานท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีทำงาน ในระหวา่งเวลาพระ

อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทติย์ตก หรอืในเวลาทำการของสถานท่ีน้ัน เพื่อตรวจสอบ

ให้เป็นไปตามหมวด 5 



หนา้ 22 ของจำนวน 33 หนา้ 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
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     (2) มีหนังสอืสอบถามหรอืมีหนังสอืเรียกบุคคลใดมาใหถ้้อยคำหรอืให้ส่งคำ

ชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถใุดท่ีจำเป็นเพื่อประกอบการพจิารณาของ

พนักงานเจา้หน้าท่ีหรือเพื่อการดำเนินคดี 

     (3) เรียก ขอดูบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุช่ือ ที่อยู่ 

และปรากฏ รูปถ่ายของผู้ถอืบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีท่ีมีการกระทำความผิด

หรือกรณีท่ีมีหลักฐานตามสมควรว่า มกีารกระทำความผิดตามหมวด 5 

     (4) ถ่ายภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรอืเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด 

เพื่อเป็นพยานหลักฐาน 

     (5) ออกคำสั่งเป็นหนังสอืเพื่อให้ชำระเงินค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบในกรณีท่ี

มกีารกระทำ ความผิดตามหมวด 5 ท้ังน้ี หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการ

ออกคำสั่ง และแบบของหนังสอื ดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ 

หมวด 7 บทกำหนดโทษ 

     - มาตรา 67 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 42 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

     - มาตรา 68 ผู้ดำเนนิการผู้ใดไม่ปฏบัิตติามมาตรา 43 หรือมาตรา 44 

ตอ้งระวางโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท 

     - มาตรา 69 ผู้ดำเนนิการผู้ใดไม่ปฏบัิตติามมาตรา 45 ตอ้งระวางโทษปรับ

ไม่เกิน 5,000 บาท 

มาตรา 70 ผู้ดำเนนิการผูใ้ดไมป่ฏบัิตติามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ

ปรับ ไม่เกิน 3,000 บาท 

4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง ลักษณะและวธีิการในการ

ข้อ 3 

“สัญลักษณ์เขตปลอดบุหร่ี” หมายถึง สัญลกัษณ์ท่ีประกอบด้วย รูปวงกลมท่ีมี

   บริหารจัดการตามนโยบายของ

มหาวทิยาลัยพะเยา ซึ่งมหาวทิยาลัย
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แสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี 

และเครื่องหมายเขตสูบบุหร่ี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เส้นขอบหนาสแีดง และมีรูป 

มวนบุหร่ีซิกาแรตสีดำที่มคีวันซึง่มขีนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนัน้ 

โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีความหนาของเส้นในขนาดเพยีงพอให้เห็นได้ชัดเจน 

พาดทับรูปมวนบุหร่ีดังกล่าวในแนวเฉียง 

“สัญลักษณ์เขตสูบบุหร่ี” หมายถึง สัญลักษณ์ท่ีประกอบด้วย รูปวงกลมท่ีมีเส้น

ขอบหนาสฟีา้ และมีรูปมวนบุหร่ีซิกาแรตสีดำที่มคีวันซึ่งมขีนาดใหญ่เห็นได้

ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมน้ัน 

ข้อ ๔ เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีต้องมลีักษณะ ดังต่อไปนี ้

     (1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดท่ีใชแ้สดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหร่ี

ตอ้งมีพืน้ผิว พื้นหลัง หรือสีท่ีทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหร่ี และ

ข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน 

     (2) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหร่ี ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของวงกลม

ไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ มิลลเิมตร 

     (3) แสดงอักษรข้อความท่ีมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “หา้ม

สูบบุหร่ี ฝ่าฝืน มโีทษปรับตามกฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking. 

It is against the law to smoke in this area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน 

ข้อ ๕ เคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ีท่ีจะใชต้ดิแสดง ณ สถานท่ีสาธารณะ เฉพาะ

บริเวณท่ีรัฐมนตรี ประกาศกำหนดให้ระยะห่างจากประตู หน้าตา่ง ทางเข้า 

ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ หรือ พืน้ท่ีโดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหร่ีดว้ย 

ตอ้งมีอักษรข้อความท่ีมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหร่ี ใน

ระยะ ๕ เมตร” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking within 5 meters” หรือ

ข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหร่ีใน

พะเยาเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา. 

เร่ือง นโยบายและมาตรการคุ้มครอง

สุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี และจัดเขตสูบ

บุหร่ีเป็นการเฉพาะ. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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บริเวณนัน้ครอบคลุม ถึงระยะห่างดังกล่าว 

ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ีในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

     (๑) สถานท่ีสาธารณะท่ีรัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ

บุหร่ีโดยกำหนดให้ พื้นท่ีและบริเวณท้ังหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานท่ีน้ัน ท้ัง

ภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณท่ีจัดไวใ้ห้ผู้มารับ

บริการใชป้ระโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมร้ัีวล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหร่ี 

          (ก) ตดิแสดงไวโ้ดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเขา้หลักของ

สถานท่ีสาธารณะนัน้ 

          (ข) ติดแสดงไวโ้ดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนท่ีเหมาะสม 

บริเวณพื้นท่ี นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนัน้ 

          (ค) ตดิแสดงไวโ้ดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเขา้หลักของอาคาร 

โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนัน้ 

          (ง) ตดิแสดงไวโ้ดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนท่ีเหมาะสม 

ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนัน้ 

     (๒) สถานท่ีสาธารณะท่ีรัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ

บุหร่ี โดยกำหนดให้ พื้นท่ีเฉพาะส่วนท่ีระบุไวข้องสถานท่ีน้ัน เป็นเขตปลอดบุหร่ี 

          (ก) ตดิแสดงไวโ้ดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเขา้หลักของอาคาร

โรงเรือน พื้นท่ีใต้หลังคา หรือสิง่ปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั้น 

          (ข) ตดิแสดงไวโ้ดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนท่ีเหมาะสม ภายใน

และ ดาดฟา้ของอาคาร หรือโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนัน้ 

          (ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้มกีารคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ

บุหร่ี โดยกำหนด ให้เป็นเขตปลอดบุหร่ี ให้ติดแสดงไวโ้ดยเปิดเผย มองเห็นได้
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ชัดเจน และในจำนวนท่ีเหมาะสม ภายใน ยานพาหนะ 

ข้อ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหร่ีตอ้งมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้

     (๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดท่ีใชแ้สดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหร่ีต้อง

มพีื้นผิว พืน้หลัง หรอืสท่ีีทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหร่ี และข้อความตาม 

(๓) ได้อย่างชัดเจน 

     (๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหร่ี ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมไม่

นอ้ยกว่า ๗๐ มิลลเิมตร และตอ้งไม่เกิน ๑๐๐ มิลลเิมตร 

     (๓) แสดงอักษรข้อความท่ีมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “เขตสูบ

บุหร่ี” หรือ เป็นภาษาอังกฤษว่า “Smoking Area” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน 

ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเคร่ืองหมายเขตสูบบุหร่ีไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ภายใน

บริเวณ ท่ีจัดให้เป็นเขตสูบบุหร่ี ในกรณีท่ีเขตสูบบุหร่ีดังกล่าว มทีางเข้าอย่างชัดเจน 

ให้ติดแสดงเคร่ืองหมาย เขตสูบบุหร่ี ณ ทางเข้าเขตสูบบุหร่ีดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๙ เครื่องหมายเขตปลอดบุหร่ี หรือเขตสูบบุหร่ีท่ีได้มกีารตดิแสดงไว้ก่อนวันท่ี

ประกาศ ฉบับนี้มีผลใชบั้งคับ ให้ได้ยกเว้นไม่ตอ้งปฏบัิตติามประกาศฉบับนี้ แต่

ท้ังน้ีตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันท่ี ประกาศฉบับนี้มีผลใชบั้งคับ 

4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กำหนดประเภทหรือชื่อของ

สถานท่ีสาธารณะ สถานที่ท างาน 

และยานพาหนะ 

ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมด

ของสถานท่ีและยานพาหนะ 

เป็นเขตปลอดบุหร่ี หรือเขตสูบ

ข้อ 3 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มกีารคุม้ครองสุขภาพของ

ผู้ไม่สูบบุหร่ี โดยกำหนดให้พื้นท่ีและบริเวณท้ังหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของ

สถานท่ีน้ันไม่ว่าจะมีร้ัวล้อม หรือไม่ก็ตามรวมท้ังระยะ ๕ เมตรจากทางเข้า - 

ออกของสถานท่ีเป็นเขตปลอดบุหร่ี  

     3.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 

     3.2 สถานศกึษา หรอืสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 

     ๓.๓ สถานท่ีสาธารณะอื่น ๆ 

✓    
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บุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ ให้สถานท่ีดังต่อไปน้ีเป็นสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มกีารคุม้ครองสุขภาพของ

ผู้ไม่สูบบุหร่ี โดยกำหนดให้พื้นท่ีและบริเวณท้ังหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของ

สถานท่ีน้ัน ไม่ว่าจะมีร้ัวล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหร่ี 

     (๔.๑) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

     (๔.๒) สถานศึกษา หรือสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 

     (๔.๓) สถานท่ีสาธารณะท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกัน 

     (๔.๔) ยานพาหนะและสถานท่ีพักเพ่ือรอยานพาหนะ 

ข้อ ๕ ให้สถานท่ีดังต่อไปน้ีเป็นสถานท่ีสาธารณะท่ีให้มีการคุม้ครองสุขภาพของ

ผู้ไม่สูบบุหร่ี โดยกำหนดให้พื้นท่ีและบริเวณท้ังหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของ

สถานท่ีน้ัน ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณท่ี

จัดไวใ้หผู้้มารับบริการใชป้ระโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีร้ัวล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็น

เขตปลอดบุหร่ี แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหร่ี เป็นการเฉพาะได้ ในพื้นท่ีนอก

อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได ้

     (๕.๑) สถานศึกษาระดับอุดมศกึษา 

     (๕.๒) สถานท่ีราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

     (๕.๓) ท่าอากาศยาน 

ข้อ 6 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานท่ีสาธารณะท่ีมีการคุม้ครองสุขภาพของผู้

ไม่สูบบุหร่ี โดยกำหนดให้พืน้ท่ีเฉพาะส่วนท่ีระบุ รวมถึงบริเวณท้ังหมดซึ่งวัดจาก

พื้นท่ีท่ีระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบายอากาศ

เป็นระยะทาง ๕ เมตร เป็นเขตปลอดบุหร่ี 

     (๖.๑) พืน้ท่ีภายในและดาดฟา้ของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ 

            (๖.๑.๑) ห้างสรรพสนิค้า ศูนย์การค้า 
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            (๖.๑.๒) สถานท่ีทำงานของเอกชน 

            (๖.๑.๓) โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการท่ีมีการผลิตสินค้า 

            (๖.๑.๔) สนามกอล์ฟ 

            (๖.๑.๕) อุทยานประวัตศิาสตร์ อุทยาน หรือวนอุทยานแห่งชาติ 

โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ พิพธิภัณฑ์กลางแจ้ง อนุสรณส์ถาน 

     (๖.๒) พืน้ท่ีภายในและดาดฟา้ของอาคาร โรงเรือน พื้นท่ีใต้หลังคา และ

บริเวณ ชานชาลาของ 

            (๖.๒.๑) สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร 

            (๖.๒.๒) สถานรีถไฟ สถานีรถไฟฟา้ สถานรีถไฟใต้ดนิ สถานีรถราง 

            (๖.๒.๓) ท่าเรือโดยสาร 

     (๖.๓) บริเวณโถงพักคอย หอ้งหรือสถานท่ีสำหรับใชป้ระโยชน์ร่วมกัน และ

ทางเดิน ภายในอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของ 

            (๖.๓.๑) อาคารชุด หรือคอนโดมเินยีม 

            (๖.๓.๒) ห้องเช่า หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ คอร์ท หรอืสถานท่ี

ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน 

            (๖.๓.๓) โรงแรม รสีอร์ท โฮมสเตย์ หรอืสถานท่ีพักตากอากาศใน

ลักษณะ เดียวกัน 

     (๖.๔) บริเวณท่ีจำหน่าย หรือให้บริการอาหาร เคร่ืองดื่ม หรืออาหารและเคร่ืองดื่ม 

ของสถานท่ีจำหน่ายอาหาร เคร่ืองดื่ม หรืออาหารและเคร่ืองดื่ม ท่ีไม่มรีะบบปรับอากาศ 

4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง 

นโยบายและมาตรการคุ้มครอง

สุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี และจัดเขต

ข้อ 5 กำหนดให้พืน้ท่ีของมหาวทิยาลัยท้ังหมดเป็นเขตปลอดบุหร่ีตลอดจนเป็น

สถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุม้ครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี 

✓   มกีารตดิป้ายห้ามสูบบุหร่ี 
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สูบบุหร่ีเป็นการเฉพาะ. พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

 
5 พลังงาน      

5.1 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 2535 

หมวด 1 

มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การดำเนนิการอย่างใดอย่าง

หนึ่งดังต่อไปนี้ 

     (1) การลดความร้อนจากแสงอาทติย์ท่ีเข้ามาในอาคาร 

     (2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการรักษาอุณหภูมิภายใน

อาคารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

     (3) การใชว้ัสดุก่อสร้างอาคารท่ีจะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดง

คุณภาพของวัสดุก่อสร้างนัน้ ๆ 

     (4) การใชแ้สงสว่างในอาคารอย่างมปีระสิทธิภาพ 

     (5) การใชแ้ละการติดต้ังเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุท่ีก่อให้เกิดการ

อนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

✓    



หนา้ 29 ของจำนวน 33 หนา้ 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
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     (6) การใชร้ะบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

     (7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

5.2 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2550 

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้

วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 

รวมท้ังให้มกีารส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้

รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอำนาจ

ออกกฎกระทรวงในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

     (1) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานของเคร่ืองจักร หรืออุปกรณ ์

     (2) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้

พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานอย่าง

ใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

    (3) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพ

และมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

     (4) กำหนดใหผู้้ผลิตและผูจ้ำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ตอ้งแสดงค่า

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

   ประกาศสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเร่ือง มาตรการ

อนุรักษ์พลังงานและส่งแวดลอ้ม  

 พระราชกฤษฎกีา กำหนดอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2538 

มาตรา 3 กำหนดการใชพ้ลังงานต่อไปน้ีเป็นอาคารควบคุม 

ข้อ 1 อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใตเ้ลขท่ีบ้านเดียวกันท่ีได้รับอนุมัตจิาก

ผู้จำหน่ายให้ใ้ช้้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลาย

ชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึน้ไป 

✓    

5.3 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน 

หลักเกณฑ์ และวธีิการจัด

ข้อ 3 เจ้าของอาคารควบคุมจัดใหม้กีารจัดการพลังงานในอาคารควบคุม โดยจัดทำ

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน และวธีิจัดการพลังงาน 

✓   ประกาศสถาบันนวัตกรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ีเร่ือง มาตรการ
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การพลังงาน ในโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

กรณีใชก้ฎกระทรวงนี้คร้ังแรกจะตอ้งประเมนิสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้งตน้ 

ข้อ 4 นโยบายพลังงานจะต้องมุง่มั่นในการจัดการพลังงาน จัดทำเป็นเอกสาร 

และลงลายมือชื่อเจ้าของอาคารควบคุม จะต้องเผยแพร่นโยบายพลังงาน เพ่ือให้

บุคลากรรับทราบและปฏิบัตติาม 

ข้อ 5 จดัให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน กำหนดโครงสร้าง อำนาจหนา้ท่ี 

และความรับผิดชอบ โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของอาคารทราบ 

ข้อ 6 เจ้าของอาคารประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและ

ประเมนิการใชพ้ลังงานท่ีมีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์และวธีิการท่ีรัฐมนตรีประกาศ 

ข้อ 7 จัดให้มีการกำหนดเป้าหมาย และแผนงานอนุรักษ์พลังงานท่ีประสงค์จะ

ให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานเดิมท่ีใช ้หรือกำหนดการใช้

พลังงานต่อหน่ึงหน่วยผลผลิต รวมท้ังระบุระยะเวลาการดำเนนิการ การลงทุน 

และผลท่ีคาดวา่จะได้รับ สามารถจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ข้อ 8 เจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนนิการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 

ข้อ 9 ข้าวของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 

รวมถึงทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลา

ท่ีกำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ข้อ 10 เจ้าของอาคารควบคุมจดัให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงานของอาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบรับรอง 

ข้อ 11 เจ้าของอาคารควบคุมสง่รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงานตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงนี้ของปีท่ีล่วงมาให้แกอ่ธิบดีภายใน

เดอืนมนีาคมของทุกปี 

อนุรักษ์พลังงานและส่งแวดลอ้ม 



หนา้ 31 ของจำนวน 33 หนา้ 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 
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6 การควบคุมโรคตดิต่อ      

6.1 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.

2558 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี “โรคตดิต่อ” หมายความวา่ โรคที่เกิดจากเชื้อ

โรคหรือพษิของเชื้อโรคซึ่ง สามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน 

“โรคตดิต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่อท่ีมีความรุนแรงสูงและ สามารถ

แพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว “โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง” หมายความว่า 

โรคติดต่อท่ีต้องมกีารตดิตาม ตรวจสอบ หรอืจัดเก็บขอ้มูลอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา ๓๗ ใหผู้้มีหน้าท่ีรับผิดชอบช่องทางเขา้ออกปฏบัิตติามวิธีการเพื่อการ

เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในบริเวณช่องทางเขา้

ออกังต่อไปน้ี (๑) จัดการสุขาภบิาลสิ่งแวดลอ้มให้ถูกสุขลักษณะ รวมท้ังกำจัด

สิ่งอัน อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๒) จัดการสุขาภบิาลเกี่ยวกบัอาหารและนำ้

ให้ถูกสุขลกัษณะ (๓) กำจัดยุงและพาหะนำโรค (๔) ปฏบัิตกิารตามวิธีการอ่ืนใด

ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

✓    

6.2 พระราชกำหนดการบริหาร

ราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2548 

ฉบับท่ี 1 

ข้อ 1 ห้ามเข้าพื้นท่ีเสี่ยง 

ข้อ 2 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการตดิต่อโรค 

ข้อ 3 ปิดช่องทางเขา้มาในราชอาณาจักร 

ข้อ 4 ห้ามกักตุนสนิค้า 

ข้อ 5 ห้ามชุมนุม 

ข้อ 6 การเสนอข่าวและเผยแพร่สื่อ 

ข้อ 7 มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ 

ข้อ 8 มาตรการพงึปฏบัิตสิำหรับบุคคลบางประเภท 

ข้อ 9 มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร 

✓    



หนา้ 32 ของจำนวน 33 หนา้ 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 

เพื่อ

ทราบ 

ข้อ 10 มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย 

ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค 

ข้อ 12 นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ 

ข้อ 13 คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นท่ีจังหวัด  

ข้อ 14 คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ 

ข้อ 15 บทกำหนดโทษ 

ข้อ 16 กำหนดการใช้บังคับ ฉบบัท่ี 2 

ข้อ 1 ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 22.00 น. –04.00 น 

ข้อ 2 วธีิการดำเนินการกรณีจังหวัดพืน้ท่ีหรือสถานท่ีใด ได้มีการออกประกาศ

หรือสั่งหา้มเตอืน หรอืแนะนำเกี่ยวกับการออกนอกเคหสถาน 

ข้อ 3 วธีิการดำเนินการกรณีท่ีไม่อาจเคลื่อน ยา้ยบุคคลซึ่งอยู่ระหว่าง การ

เดินทางเพ่ือออกไปนอกราชอาณาจักร ฉบับท่ี 3 

ข้อ 1 กำหนดขอ้ยกเว้นในการปฏบัิตติามขอ้กำหนด (ฉบับท่ี 2) 

ข้อ 2 กำหนดกรณีจำเป็นสมควร ยกเวน้ความในข้อ 1 ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องอาจมคีำสั่งยกเว้น ผู้ประกอบ

กิจการอื่นอันมลีักษณะ ทำนองเดียวกันภายในกรอบของ กิจการเพิ่มเตมิ  

ข้อ 3 กำหนดความผดิกรณมีกีารกระทำความผิดตามกฎหมายอ่ืนร่วมดว้ย 

6.3 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชพีและ โรคจาก

สิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2562 

หมวด 1 หมวดท่ัวไป 

1. (มาตรา 8) ให้นายจา้ง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนดิมลพิษ แจ้ง

ข้อมูลท่ีจำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกัน และการควบคมุ โรคจากกการ

ประกอบอาชพีแก่ลูกจ้าง หรือประชาชนท่ีได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ 

2. (มาตรา 9) ข้อมูลส่วนบุคคลจากการเฝา้ระวังการสอบสวนโรคการแจ้ง หรอื

✓    



หนา้ 33 ของจำนวน 33 หนา้ 
 

ลำดับ ชื่อกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คล้อง 

ไม่สอด 

คล้อง 

เพื่อ

ทราบ 

การรายงานตามพระราชบัญญตันิี้ ให้ถอืเป็นความลับ 

หมวด 5 การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจาก สิ่งแวดลอ้ม 

3. (มาตรา 26) ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจา้งตามกฎหมายว่าด้วย

ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทำงานโดยหน่วยท่ีขึ้น

ทะเบียนตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติน้ี 

4. (มาตรา 27) ให้แรงงานนอกระบบมสีิทธิในการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยท่ีขึ้น

ทะเบียนตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติน้ี 

5. (มาตรา 28) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนดิมลพิษจัดให้มี การ

เฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนท่ีได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ โดยหน่วยท่ีขึ้น

ทะเบียนตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติน้ี 

6. (มาตรา 30) ในกรณีท่ีบุคคลดงัต่อไปนีพ้บผูซ้ึ่งเป็นหรือมเีหตุอันควรสงสัยวา่เป็น

โรคจาการประกอบอาชพีหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหนา้ท่ี 

6.1 นายจ้าง ในกรณีท่ีพบลูกจา้งซึ่งเป็นหรือมเีหตุอันควรสงสัยว่าเป็น โรคจาก

การประกอบอาชพี ในสถานประกอบกจิการ 

6.2 ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีท่ีพบลูกจา้ง แรงงานนอกระบบ หรอื

ประชาชน ที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษตามมาตรา 28 วรรคสอง ซึ่งเป็นหรือมี

เหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคจาก การประกอบอาชพีหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมใน

สถานพยาบาล 
 


