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1.2 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการ
ระบายน  าทิ ง จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด 2548 

“อาคาร”  หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ น ไม่ว่าจะมี
ลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั งอยู่
ภายในพื นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบ้าย
น  าท่อเดียวหรือมีหลายท่อ ที่เ ช่ือมต่อกันระหว่างอาคาร
หรือไม่ก็ตาม 
“น  าทิ ง” หมายความว่า น  าเสียที่ผ่านระบบบ าบัดน  าเสียแล้ว
จนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี  
 
 
 
 
 
เอกสารแนบ 1 ประเภทของอาคารอ้างอิงไวท้ี ่ท้ายทะเบียน
กฎหมายฉบับนี ** 
เอกสารแนบ 2 มาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจาก
อาคารตามประเภทอาคารอ้างอิงไว้ที่ท้ายทะเบียนกฎหมาย
ฉบับนี ** 

 

  - หน่วยงานตรวจวัด.. กองอาคาร
สถานท่ี..มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- วันท่ีตรวจวัด..6..มกราคม – 30
มิถุนายน 2563 .............. 
- รายงานผลการตรวจสอบคณุภาพน  า
และการท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- ผลการตรวจวัด อาคารประเภท...ก. 
(รวมทุกหน่วยงาน) 
-  ตัวอย่างข้อมูลการวิเคราะห์น  าทิ ง
ของระบบบ าบัดน  าเสียประจ าเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ดัชนี
คุณภาพ 

มาตร 
ฐาน

กฎหมาย 

ผลการ
ตรวจ 

กรด-ด่าง 
(pH) 

5-9 8.24 

บีโอด ี ไม่เกิน 20 1.48 
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สาร
แขวนลอย  

ไม่เกิน 30 - 

ตะกอนหนัก ไม่เกิน 0.5 - 
สารละลาย
ทั งหมด  

ไม่เกิน 500 - 

ซัลไฟด ์ ไม่เกิน 1.0 - 
ทีเคเอ็น ไม่เกิน 35 - 
น  ามันและ
ไขมัน 

ไม่เกิน 20 - 

 

1.3 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ
ข้อมูล การจดัท าบันทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบดัน  าเสีย พ.ศ. 2555 

แหล่งก าเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องด าเนินการตามกฎกระทรวง
นี  
1. อาคารประเภท ก.  
2. อาคารประเภท ข.  
*อาคารประเภท ก. และ ข. อ้างอิงเอกสารแนบ 1ประเภท
ของอาคาร ของทะเบียนกฎหมายฉบับนี  
ข้อ 3 ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษต้องเก็บสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน  าเสยีในแต่ละวัน ตาม
แบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั งแหล่งก าเนิดมลพิษนั นเป็น
ระยะเวลา 2 ปี นับตั งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั น 
และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย

 

  1. แบบ ทส.1 แบบบันทึกรายละเอียด
ของสถิติและข้อมลูซึ่งแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน  าเสียของ
แหล่งก าเนิดมลพิษ 
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ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
เจ้าหน้าท่ีพนักงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 
2. แบบ ทส.2 รายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย 
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1.4 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 2538) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี  ต้องจัดใหม้ี
ระบบบ าบดัน  าเสียที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการปรับปรุง
น  าเสียจากอาคารใหเ้ป็นน  าทิ งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ก่อนท่ีจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน  าทิ ง 
1. อาคารประเภท ก. 
2. อาคารประเภท ข. 
3. อาคารประเภท ค. 
4. อาคารประเภท ง. 
ข้อ 8 การก าจัดน  าทิ งจากอาคารจะระบายลงสู่แหล่งรองรับ
น  าทิ ง หรือระบายลงสู่พื นดิน โดยผ่านบ่อหรือโดยวิธีอื่นที่
เหมาะสมกับสภาพของอาคารนั นได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกดิความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่นหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
**ประเภทของอาคาร อ้างอิงไว้ที่เอกสารแนบ 1 ท้าย
ทะเบียนกฎหมายฉบับนี ** 

 

  - ประเภทการบ าบัดน  าเสียแบบบ่อเติม
อากาศ 
- รายงานผลการตรวจสอบคณุภาพน  า
และการท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
 
- ข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่างน  าทิ งของ
ระบบบ าบัดน  า เสีย  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 



หน้า 6 จาก 57 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

 
- ค่าเฉลี่ยปริมาณน  าเสียที่เข้าสู่ระบบ
บ าบัดน  าเสีย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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แผงผังน  าเสียจากส านักวิทยบริการ 
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2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
2.1 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ

บริหารจดัการและด าเนินการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 
2555 

หมวด 1 บทท่ัวไป 
  ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบปอ้งกันและระงับอัคคภีัยใน
สถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี  และต้องดูแลระบบ
ป้องกันและระงับอัคคภีัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
  ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทกุแห่ง ให้นายจ้างจัดท าป้าย
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิด
ประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
   ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั งแตส่ิบคนขึ นไป 
นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผน
ป้องกันและระงับอัคคภีัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การ
อบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนี
ไฟ และการบรรเทาทุกข์ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกจิการพร้อมที่จะให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได ้
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 
  ข้อ 8 ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั นของอาคาร
อย่างน้อยชั นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างที่ท างาน

   1. ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ล่าสุดวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
2. แผนระงับเหตุฉุกเฉินล่าสุดวันท่ี... 
25  มีนาคม 2563  
3. ภาพถ่ายป้าย อุปกรณ์ดับเพลิง 
สัญญาณเตือนภัย จุดรวมพล  ป้าย
ทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ  
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ในเวลาเดยีวกันทั งหมดสูจุ่ดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายใน
เวลาไม่เกินห้านาท ี
  - เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างท างานไปสู่จุดที่ปลอดภัย
ต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง 
  - ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ ไมม่ีธรณี
ประตูหรือขอบกั น และเป็นชนิดที่บานประตเูปิดออกไปตาม
ทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอปุกรณ์ที่บังคับให้บานประตู
ปิดไดเ้อง ห้ามใช้ประตเูลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และ
ห้ามปิดตาย ใส่กลอน กญุแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือท าให้เปิดออก
ไม่ได้ในขณะทีม่ีลูกจ้างท างาน 
  ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มอีาคารตั งแต่ 2 ชั นขึ นไป 
หรือมีพื นท่ีประกอบกิจการตั งแต่ 300 ตารางเมตรขึ นไป ให้
นายจ้างจัดให้มรีะบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถาน
ประกอบกิจการทุกชั นโดยให้ปฏิบตัิ ดังต่อไปนี  
  (1) ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย 
    (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตเุพลิงไหมท้ั งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุ
อัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ท างาน 
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    (ข) อุปกรณ์ส่งสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่ง
เสียงหรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบ
อย่างทั่วถึงเพื่อการหนีไฟ 
  (2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน 
เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยติดตั งหา่งจากจุดที่
ลูกจ้างท างานไม่เกิน 30 เมตร 
  (3) เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตเุพลิงไหม้ต้องมี
เสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ใน
สถานประกอบกิจการ 
  (4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานท่ีห้ามใช้เสียงหรือใช้เสยีง
ไม่ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณห์รือมาตรการอื่นใด เช่น 
สัญญาณไฟ หรือรหสั ท่ีสามารถแจ้งเหตุเพลิงไหมไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (5) การติดตั งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด 
  ข้อ 10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสวา่งอย่างเพียงพอส าหรับ
เส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพื่อการหนี
ไฟ รวมทั งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้า
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เพ่ือ
ทราบ 

เพื่อการหนีไฟและส าหรับใช้กับอุปกรณ์ดบัเพลิงขั นต้นหรือ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีทีไ่ฟฟ้าดับ 
  ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี  
  (1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนตเิมตร 
และเห็นได้อยา่งชัดเจน 
  (2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟ
ส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 
ทั งนี  ต้องไม่ใช้สีหรือรูปรา่งที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือ
ป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดท่ีท าให้เห็น
ป้ายไม่ชัดเจน 
หมวด 3 การดับเพลิง 
  ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
โดยต้องปฏิบตัิ ดังต่อไปนี  
    (1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายไดต้ามประเภท
ของเพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมก าหนด หรือตามมาตรฐานท่ีอธิบดี
ก าหนด 
   (2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยา้ยได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มี
เครื่องหมายหรือสญัลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิง

 

 
 
4 .  บั น ทึ ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ            
ถังดับเพลิง 

 
 
5. แผนฉุกเฉิน ส านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปี 

พ.ศ. 2563   
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การปฏิบัติตามกฎหมาย 
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คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ประเภทใด และเครื่องหมายหรือสญัลักษณ์นั นต้องมีขนาดที่
มองเห็นได้อยา่งชัดเจนในระยะไมน่้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบ
เซนติเมตร 
   (3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกดิไอ
ระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 
   (4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจานวน 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการติดตั งดังต่อไปนี  
     (ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิง
ประเภท เอ จ านวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และ
การติดตั ง ให้ค านวณตามพื นท่ีของสถานท่ีซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อ
การเกิดอคัคภีัยตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้าย
กฎกระทรวง 
    เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั งต้องมีระยะเข้าถึง
ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี การ
ติดตั งให้พิจารณาจากวตัถุซึ่งเป็นเชื อเพลิงท่ีอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าจะท าให้เกดิเพลิงประเภท เอ หรือ บี และตดิตั ง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภทนั น 

 

6. รายงานผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมการฝึกอบรม ซ้อมดับเพลงิ
และอพยพหนีไฟ  ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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เพ่ือ
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เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ใน
การติดตั งให้มีระยะเข้าถึงไม่เกินยีส่ิบสามเมตร 
    (ข) ให้ติดตั งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง 
มองเห็นได้อยา่งชัดเจน สามารถนามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
   (ค) ให้จัดท ารายละเอยีดเกีย่วกับชนิดและวิธีใช้เป็น
ภาษาไทยท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนตดิไว้ท่ีตัวถังหรือบริเวณที่
ติดตั ง 
  (5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ 
หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจาก
อัคคีภัยและการรายงาน 
  ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสีส่ิบของ
จ านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการ
รับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั นตน้ โดยให้ผู้ทีไ่ด้รบัใบอนุญาต
จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรม 
  ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยจากอัคคีภยั ดังต่อไปนี  
   (2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวกบัการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกีย่วกับการป้องกัน 
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และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณต์่างๆ ในการดับเพลิง  
การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
   ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออก
จากอาคารไปตามเส้นทางหนไีฟตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 
   ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง ทั งนี  ให้
ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน
และในวันและเวลาเดียวกันท าการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อน
การฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั งรายละเอยีด
เกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้
ความเห็นชอบ  ในกรณีที่นายจา้งไม่สามารถด าเนินการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง 
จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้างจัดท ารายงานผล
การฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธบิดีก าหนด และยื่นต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดมีอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
เสร็จสิ นการฝึกซ้อม 
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2.2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงานเรื่อง ก าหนดแบบและวิธกีาร
รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 2559 
 
 

ข้อ 4 การรายผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงทะเบียนของ
ขอรหัสผู้ใช้ และรหสัผ่านทาง  
(http://eservice.labour.go.th)  
 
 
 

    

2.3 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และด า 
เนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานเกี่ยวกับความร้อน  
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

หมวด 2 แสงสว่าง 
  ข้อ 4 แสงสว่างต้องเป็นไปตามทีอ่ธิบดีประกาศก าหนด 
  ข้อ 5 แสงสะท้อนเข้านัยน์ตาจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
หมวด 3 เสียง 
  ข้อ 7 เสียงดังสูงสดุไม่เกิน  140 เดซิเบล 
  ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาท างานในแต่ละวันไม่เกิน
มาตรฐานอธิบดีประกาศก าหนด 
  ข้อ 9 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
  ข้อ 10 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 จัดให้มี
เครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตดิ
ให้เห็นได้ชัดเจน 

   - ผลการตรวจสอบความเขม็แสงสว่าง 
วันท่ี..29 กรกฎาคม 2563............ 
- ผู้ตรวจวัด..อาจารย์ ดร.กลัยา หาญ  

พิชาญชัย และอาจารย์พัชริดา แสงแดง 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 
- ผลการตรวจสอบเสยีง  วันท่ี. 29 
กรกฎาคม 2563 
- ผู้ตรวจวัด..อาจารย์ ดร.กลัยา หาญพิ

ชาญชัย และอาจารย์พัชริดา แสงแดง 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 



หน้า 16 จาก 57 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

   ข้อ 11 ระดับเสยีงเฉลี่ยตลอดท างาน 8 ช่ัวโมงตั งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ นไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน 
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
  ข้อ 4 งานท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียง
หรือท่ีครอบหลูดเสียง 
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน และ
การรายงานผล 
  ข้อ 14 จัดให้มีการตรวจวัดความเสียงภายในสถาน
ประกอบการ 
  ข้อ 15 จัดท ารายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์ พร้อมส่ง
รายงานต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเสรจ็สิ นการ
ตรวจวัด 

- รายงานผลการตรวจสอบความเข้ม
ของแสงสว่าง และเสียง ส านักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ า พ.ศ. 2563  

 

2.4 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสยีงที่
ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
2561 

ข้อ 3 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสยีงท่ีลูกจ้างไดร้ับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างาน ในแตล่ะวัน (Time Weighted 
Average-TWA) มิให้เกิน 85 เดซิเบลเอ 

    

2.5 ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้ม
ของแสงสว่าง 2561 

ข้อ 4 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของ
แสงสว่างไมต่่ ากว่ามาตรฐาน ดังนี  

   - ผลการตรวจสอบความเขม็แสงสว่าง 
วันท่ี..29 กรกฎาคม 2563............ 
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1. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื นที่ทั่วไป
และบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ 
อ้างอิงมาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง ณ บริเวณพื นที่ท่ัวไป
และบรเิวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ไปยัง
เอกสารแนบ 3 ท้ายทะเบยีนกฎหมายฉบับนี  
2. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ท างาน 
โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ใน
การท างาน 
2.1  งานประจ าในส านักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งาน
บันทึกข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม 
ค่าความเข้มแสง 400-500 ลักซ์ 

- ผู้ตรวจวัด..อาจารย์ ดร.กลัยา หาญ  

พิชาญชัย และอาจารย์พัชริดา แสงแดง 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
- รายงานผลการตรวจสอบความเข้ม
ของแสงสว่าง และเสียง ส านักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจ า พ.ศ. 2563 
 

3 สิ่งปฏิกลู      
3.1 พระราชบัญญัตสิาธารณสุข พ.ศ.

2535 
มาตรา 19  ห้ามมิใหผู้้ใดด าเนินการรับการเก็บ ขน หรือ ด า
จัดสิ่งปฏิกลู หรือมลูฝอยโดยท าเปน็ธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคดิค่าบริการ เว้นแตจ่ะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจา้หน้าท่ีพนักงาน 
มาตรา 20 ข้อ (1) ห้ามการถ่าย เท ทิ ง หรือท าให้มีขึ นในที่
หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งกุลหรือมลูฝอยนอกจากในท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให ้

   แผนผังการจัดการขยะ ของส านักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

-  คู่มือการจัดเก็บและจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

3.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
นั น 
มาตรา ๗๓/๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตาม
ความในมาตรา ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีเกี่ยวกับมูล
ฝอยติดเชื อ หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ตอ้งระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

    

3.3 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด 3/1 การจดัการสิ่งปฏิกูลมลูฝอย 
มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ  ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  
ในเขตพื นท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นใด  ให้เป็นหน้าท่ีและ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั น  แต่ไม่รวมถึงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
**** การจัดการของเสียอนัตรายและของเสียไม่อันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน  เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของ
เสียไม่อันตรายปนอยู่กับสิง่ปฏกิลู และมลูฝอยที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ  ให้ราชการส่วนท้องถิน่  หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการ ส่วนท้องถิน่อื่นรวมท้ัง
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้
จัดเก็บ  แจ้งให้พนักงาน เจ้าหนา้ท่ีตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานมาดําเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป  ซ่ึง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวต้องเร่ิมดําเนินการภายในสาม
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  เมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวหาก
พนักงานเจ้าหน้าทีน่ั้นยงัมิได้ดําเนินการ  ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่น  หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิน่อื่น 
รวมท้ังองค์การบริหารส่วนจงัหวัดหรือเอกชนที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดเก็บ  ดําเนินการกับสิง่ปฏิกลูและมูลฝอย
นั้น ตามที่เห็นสมควร  และให้สนันิษฐานว่าพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง  จงใจละ
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

เว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด 

3.4 เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เรื่อง การก าจัดมูลฝอย พ.ศ. 2554 

   ข้อ 5  ผู้ใดหรือส่วนราชการใด ประสงค์จะน ามลูฝอยมา
ก าจัด ณ สถานท่ีก าจัดมลูฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต้องยื่นค าร้องขอ
อนุญาตต่อนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ณ ส านักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคามพร้อม
ทั งแจ้งลักษณะหรือประเภทของมูลฝอยท่ีจะน ามาก าจดั
ล่วงหน้า ในการนี เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะรับก าจัด
เฉพาะมลูฝอยท่ัวไปจากชุมชนเท่านั น 
   ข้อ 6 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะไม่รับก าจดัมลูฝอย
อันตราย วัตถุอันตรายหรือมูลฝอยติดเชื อ 
   ข้อ 7  ผู้ได้รับอนญุาต ต้องน ามูลฝอยมาก าจัดยังท่ีก าจัดมลู
ฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เฉพาะในช่วงเวลาและ
พื นที่ท่ีเทศบาลก าหนดให ้
  ข้อ 8  การขนมูลฝอยมายังสถานท่ีก าจัดมูลฝอย ผู้ไดร้ับ
อนุญาตต้องจัดให้การป้องกันมิใหมู้ลฝอย ตกหล่น รั่วไหล 
ปลิว ฟุ้งกระจาย ลงบนถนนสาธารณะ หรือสถานท่ีสาธารณะ
ใด ๆ 

   - แผนผังการจัดการขยะส านักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
-  คู่มือการจัดเก็บและจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- รายงานการปฏิบัติงานของงานจัดการ
ขยะประจ าเดือนมิถุนายน 2563  
- หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมการ
ก าจัดมูลฝอย 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

 ข้อ 9  ผู้ไดร้ับอนุญาต นอกจากตอ้งปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี 
แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมือง
มหาสารคาม และประกาศท่ีเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ก าหนดอีกด้วย และต้องช าระค่าธรรมเนียมการก าจัดมูลฝอย
ตามบัญชีท้ายเทศบัญญตัินี  
ข้อ 10 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบญัญัตินี ข้อหนึ่งข้อใด มีความผิดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

3.5 3.5 เทศบัญญัติเทศบาลเมือง
มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 
 

ข้อ 4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแตล่ะ
ประเภท ดังนี  

(1) มูลฝอยทั่วไป 

(2) มูลฝอยอินทรีย ์
(3) มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

   ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมลูฝอยที่
คัดแยกแล้วแต่ละประเภทตามข้อ 4 ในถุงหรือภาชนะบรรจุ
มูลฝอย ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของมูลฝอยนั น 
       ถุงบรรจุต้องมีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มี
ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายไดส้ะดวก การบรรจุมลู
ฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ปิดถุงด้วยการมัดหรือ
ผนึกด้วยวิธีอื่นใดให้มดิชิด รวมทั งจัดการป้องกันมิให้มลูฝอย 
น  า กลิ่น หรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออก  
จากถุง 
      ภาชนะบรรจุมูลฝอยต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน 
ไม่รั่วซมึ การบรรจมุูลฝอยลงในภาชนะบรรจุมลูฝอย เช่น ถัง
ส าหรับใส่มลูฝอย ต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ไม่ล้นออกนอก
ภาชนะ มีฝาปดิมดิชิด เพื่อมิให้มลูฝอย น  า กลิ่น หรือสิ่งอื่น

   -  คู่มือการจัดเก็บและจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- แผนผังระบบการคัดแยก/จัดการขยะ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
- ภาพถ่ายการคัดแยกขยะ ส านักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

อันเกิดจากมลูฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจากภาชนะ สัตว์และ
แมลงเข้าไปในภาชนะได ้
    ข้อ 6 มูลฝอยท่ีมสีภาพ ลักษณะ หรือขนาด ท่ีไม่สามารถ
บรรจุในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยได้ให้คัดแยกไวต้่างหาก 
ตามประเภทของมลูฝอย โดยต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะ  
   ข้อ 7  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารน าถุงหรือภาชนะ
บรรจุมลูฝอยท่ีคัดแยกประเภทไวแ้ล้ว ทิ งตาม วัน เวลาและ
สถานท่ีที่เทศบาลเมืองมหาสารคามประกาศก าหนด 
    ข้อ 8  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบญัญตัินี  มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 
บาท 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 33 
(พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบก าจดั
ขยะมูลฝอย) 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวม
มูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี  
- ต้องมีขนาดความจไุม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมลู

ฝอยท่ีเกิดขึ นในแตล่ะวัน 

   ภาพถ่ายจุดพักรวมขยะ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

- ผนังต้องท าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
- พื นผิวภายในต้องเรียบและกันน  าซึม 
- ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน  าฝน 
- ต้องมีการระบายน  าเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบดั

น  าเสีย 
- ต้องมีการระบายอากาศและป้องกนัน  าซึม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 กฎกระทรวง ว่าด้วยการก าจดัมูล
ฝอยติดเชื อ พ.ศ. 2545 

ข้อ  2 กฎกระทรวงนี ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเง่ือนไข
ต่อไปนี  
1) ข้อก าหนดทุหมวดตามกฎกระทรวงนี ให้มีผลบังคับใน

ท้องที่ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาล
นครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง 

2) ข้อก าหนดเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยกรขนและการก าจัดมูล
ฝอยติดเชื อ ให้กระทรวงสาธารณสุขก าหนดยกเว้นไม่ใช่
บังคับในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากข้อ 1. 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ โดยจะก าหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ตามที่เห็นสมควรทั งนี  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3) ข้อก าหนดใดส่วนท่ีว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื อตาม
กฎกระทรวงนี  ให้มผีลใช้บังคับแกส่ถานบริการการ
สาธารณสุขและห้องปฏิบตัิการเชื ออันตรายในเขตส่วน
ราชการท้องถิ่นทุกแห่ง 

ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี  
“มูลฝอยติดเชื อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื อโรคปะปนอยู่
ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผสัหรือใกล้ชิดกับ
มูลฝอยเหล่านั นแล้วสามารถท าใหเ้กิดโรคได ้
1) ซากชิ นส่วนท่ีมาจากการผ่าตัด 
2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมดี กรบอกฉีดยา หลอดแก้ว 

ภาชนะท่ีท าด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปดิสไลด ์
3) วัสดุซึ่งสมัผสัหรือสงสัยว่าจะสมัผสักับเลือด 

ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภณัฑท์ี่ได้จากเลือด สารน  า
จากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนท่ีท าจากเชื อ
โรคที่มีชีวิต เช่น ส าลี ผ้ากอซ ผ้าต่างๆ และท่อยาง 

4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยตดิเชื อร้ายแรง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ ง หรอืท าให้มีขึ นในที่สาธารณะ
นอกจากจะจัดการในท่ีที่ราชการสว่นท้องถิ่นก าหนไว้ให้ 
ข้อ  5 ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยตดิเชื อ
เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงนี  
หมวด 2 การเก็บมูลฝอยติดเชื อ 
ข้อ 13 ภาชนะบรรจุส าหรับบรรจมุูลฝอยติดเชื อประเภทวัสดุ
ของมีคมต้องมีลักษณะดังนี   
(๑) ท าด้วยวัสดุแข็ง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน มฝีาปิด

มิดชิด สามารถเคลื่อนย้ายโดยไมส่มัผัสมูลฝอยตดิเชื อ  
(๒) ภาชนะส าหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื อที่เป็นถุง ต้องท าจาก

พลาสติกหรือวัสดุอื่นท่ีมี เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทาน
ต่อสารเคมีและการรับน  าหนัก กันน  าได ้ไม่รั่วซมึและไม่
ดูดซึม 

       ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื อต้องมีสีแดง ทึบแสง 
และมีข้อความสีด าที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า  
“มูลฝอยติดเชื อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือ
สัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาและต้องมีข้อความ
ว่า “ห้ามน ากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ข้อ 14 การเก็บมลูฝอยติดเชื อในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื อในห้องที่มีการป้องกันสัตวท์ี่เป็นพาหะน าโรค 
จ าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปดิเปดิก็ได ้
ข้อที่ 15 การเก็บมูลฝอยตดิเชื อ ตอ้งด าเนินการโดยไม่ปนกับ
มูลฝอยอื่น บรรจมุูลฝอยตดิเชื อไมเ่กินสามในสี่ส่วนของความ
จุ แล้วผูกมดัปากถุง หากมีปรมิาณมาก ต้องจัดมุมส าหรับวาง
มูลฝอยอันตราย ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน ที่พักรวมมูลฝอยติด
เชื อที่มีลักษณะตามข้อ ๑๖ ต้องท าความสะอาดอย่างน้อย
สัปดาหล์ะ 1 ครั ง  
ข้อ 16  มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคาร
เฉพาะแยกจากอาคารรอก าจดัโดยมีลักษณะดังต่อไปนี  
(1) มีลักษณะไม่แพร่เชื อ และอยู่ในท่ีที่สะดวกต่อการขนมลู

ฝอยติดเชื อไปก าจัด 

(2) มีขนาดกว้างเพียงพอท่ีจะเก็บกักภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิ

เชื อได้อย่างน้อยสองวัน 

(3) พื นและผนังต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย 

(4) มีรางหรือท่อระบายน  าทิ งเชื่อมต่อกับระบบบ าบดัน  าเสีย 

(5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื น 

(6) มีการป้องกันสัตว์แมลง ปิดด้วยกญุแจหรือปิดด้วยวิธีอื่น

ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได ้
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

(7) มีข้อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า 

“ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื อ” ไว้ท่ีหน้าห้องหรือหน้าอาคาร 

(8) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมลูฝอยติดเชื อ มี

รางหรือท่อรวบรวมน  าเสยีจากการล้างรถเข็นเข้าสูร่ะบบ

บ าบัดน  าเสียในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเชื อ

ไว้เกิน 7 วัน ต้องสามารถควบคมุอุณหภูมิให้อยู่ที ่10 

องศาเซลเซยีส หรือต่ ากว่านั นได ้

ข้อ 17 การเคลื่อนยา้ยภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อไปเก็บกัก
ในที่พักต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี  
(1) ผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่าน การฝึกอบรมการป้องกันและระงับ

การแพร่เชื อหรืออันตรายที่อาจเกดิจากมลูฝอยติดเชื อ 

ตามหลักสูตร และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุข

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

(2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
มีเส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน ต้องกระท าโดย
ระมัดระวังท าความสะอาดและฆ่าเชื อรถเข็นและอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั ง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ข้อ 21 การขนมูลฝอยติดเชื อจากที่พักรวมมูลฝอยตดิเชื อของ
สถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื อ
อันตรายต้องด าเนินการให้ถูกสุขลกัษณะดังต่อไปนี  
(1) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื อตามข้อ 20 (1) 

ยานพาหนะขนมลูฝอยติดเชื อที ่เท่านั น 

(2) ต้องขนตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงปริมาณ

ของมูลฝอยตดิเชื อและสถานท่ีจัดเก็บ เว้นแต่กรณีทีม่ี

เหตุจ าเป็น 

ข้อ 25 การก าจัดมลูฝอยติดเชื อ มีวิธีการดังนี  
(1) เผาในเตาเผา 

(2) ท าลายเชื อด้วยไอน  า 

(3) ท าลายเชื อด้วยความร้อน 

(4) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

3.8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดลักษณะของบริเวณที่พัก
ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื อ 2548 

เพื่อให้การเก็บกักภาชนะบรรจมุูลฝอยติดเชื อของสถาน
บริการการสาธารณสุข ด้านสถานพยาบาลประเภทไมร่ับ
ผู้ป่วยค้างคืน 
ก าหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช่ือ
ดังนี  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

ข้อ 1 บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื อต้องมีลักษณะ
และอุปกรณ์ ดังนี  
(1) ตั งอยู่ในสถานพยาบาลในจุดทีเ่หมาะสม แยกเป็นสดัส่วน
เฉพาะ ไม่อับชื น สะดวกส าหรับการขนมูลฝอยตดืเช่ือไป
ก าจัด และต้องไมต่ั งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การรักษา 
(2) มีภาชนะส าหรับรองรับภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเชื อท่ีมี
ลักษณะตามที่ก าหนด 
ก) ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื นผิวต้องมี
ลักษณะเรียบ ท าความสะอาดง่าย ไม่รั่วซมึ มีฝาปดิมดิชิด 
สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะน าโรค และให้มีการฆ่าเชื อ
ก่อนน าไปใช้ 
ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื อได้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน 
ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมไิม่เกิน 10 องศาเซลเซียส 
ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักมูลฝอยติดเชื อ” ขนาดและสีที่
มองเห็นได้ชัดเจนคู่กับตราสญัลักษณ์ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ตราสัญลักษณส์ าหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื อ พ.ศ.2546 บนภาชนะรองรับภาชนะบรรจมุูล
ฝอยติดเชื อ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

3.9 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ตราหรือสัญลักษณส์ าหรับพิมพ์บน
ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื อ พ.ศ. 
2546 

ก าหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพิมพ์ลงบน
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื อ ให้มีลักษณะ
เป็นรูปวงเดือน 3 วง สีด า ซ้อนทับบน
วงกลมสีด า โดยสัญลักษณ์ต้องรัศมีไม่น้อย                        

กว่า 1 นิ ว 

    

3.10 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจดัการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560   

ข้อ 2 มูลฝอยท่ัวไป ไม่รวมถึง มลูฝอยติดเชื อ มูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน และของเสียจากโรงงาน  
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากกระบวนการผลติ ของเสียที่
เป็นผลติภณัฑ์เสื่อมคณุภาพ และของเสียอันตราย  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
ข้อ 3 ห้ามถ่าย เท ทิ ง นอกพื นที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด
หรือจัดให้  
หมวด 2 การเก็บมลูฝอยทั่วไป  
ข้อ 5 ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยคดัแยกขยะ ต้องแยกมลูฝอย
ทั่วไป มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
และมลูฝอยน ากลับมาใช้ใหม่  
ข้อ 6 ถุงหรือภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี   
1. มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซมึ ขนาด
เหมาะสม เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการถ่ายเท  

   -  คู่มือการจัดเก็บและจัดการขยะ
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ภาพถ่ายการคัดแยก และการเก็บขยะ 
ส านักวิทยบริการ  
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2. มีการบ่งชี ให้ชัดเจนว่าเป็นมลูฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ท่ีถุง
หรือภาชนะ โดยมีขนาดและสีที่สามารถมองเห็นอยา่งชัดเจน  
ข้อ 7 จะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีบรรจลุงถุง มัด
ปากถุงให้แน่น กรณีบรรจุในภาชนะจะต้องมีการท าความ  
สะอาดภาชนะบรรจุนั นอย่างสม่ าเสมอ  
ข้อ 8 อาคารชุด หรือโรงแรม ท่ีมจี านวนห้อง 80 ห้องขึ นไป 
หรือมีพื นทีใช้สอยมากกว่า 4000 ตารางเมตรขึ นไป หรือ 
 สถานประกอบการ โรงงาน อาคารขยะ 2 ลูกบาศก์เมตรขึ น
ไป/วัน ต้องจัดให้ที่ท่ีพักขยะมูลฝอยท่ัวไป และมูลฝอย 
กลับมาใช้ใหม่  
ข้อ 9 ท่ีพักขยะจะต้องมีคุณสมบัตดิังนี   
1. อาคาร หรือ ห้องแยก เป็นสัดสว่น ป้องกันน  าฝน หรือมี
ภาชนะรองรับมลูฝอยทั่วไปและกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อย กว่า 
2 วัน จะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน  า สถานท่ีประกอบอาหาร 
2. ผนังมีการป้องกันน  าซึม ท าความสะอาดง่าย ป้องกันสัตว์
และแมลงพาหะน าโรค มีการระบายอากาศ  
3. มีรางหรือท่อระบายน  า หรือระบบบ าบัดน  าเสีย เพื่อ
รวบรวมไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด  
4. ประตูกว้างพอที่จะสามารถเคลือ่นย้ายมูลฝอยได้สะดวก  
ท าป้ายติดบริเวณที่เป็นพื นท่ีพักมลูฝอย "ท่ีพักมูลฝอยท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพถ่ายห้องแยกขยะส านักวิทยบริการ 
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ข้อ 10 ภาชนะที่รองรับมูลฝอยท่ัวไป และน ากลับมาใช้ใหม่ 
จะต้องมีป้ายข้อความวา่ "มูลฝอยทั่วไป" หรือ  
มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่   
ข้อ 11 ภาชนะรองรับขนาดใหญ่ทีร่ับปริมาณมลูฝอยได้
มากกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรขึ นไป จะต้องทนทาน แข็งแรง    
ไม่รั่ว  ป้องกันสัตว์ ล้างท าความสะอาดได้ง่าย อย่างน้อย 
สัปดาหล์ะ 1 ครั ง และจะต้องมรีะบบรวบรวมและป้องกัน  
น  าชะมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ภาชนะรองรับต้อง
วางอยู่ห่างแหล่งน  าและที่ประกอบอาหาร  
ข้อ 15 ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือโรงงานทิ งของเสียจาก
โรงงาน ของเสียจากวัตถดุิบ ของเสียจากการผลิต ผลิตภัณฑ์  
ที่เสื่อมคณุภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ปะปนกับมูลฝอยท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
ภาพถ่ายจุดพักรวมขยะ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 

4 อากาศ      
4.1 พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2560 
หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มี
อ านาจประกาศประเภทหรือ  ช่ือของสถานที่สาธารณะ 
สถานที่ท างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั งหมดของสถานที่ และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอด

   - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย
คุ้มครองผูไ้มสู่บบุหรี ่
-  ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลยัมหาสารคามผา่นเว็บไซต์ 
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เพ่ือ
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บุหรี่   รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ อาจ
ก าหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามวรรคหนึ่งก็ได้  
มาตรา 42 ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขต
สูบบุหรี่ที่ก าหนดตามมาตรา 41 วรรคสอง  
มาตรา 43 เมื่อรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ประกาศให้สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีท างาน หรือยานพาหนะ
ใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ด าเนินการจัดให้สถานที่หรือ
ยานพาหนะ ดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี  
(1) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขต

ปลอดบุหรี่  
(2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการ

สูบบุหรี่  
(3) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศก าหนดเขต
สูบบุหรี่ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ผู้ด าเนินการอาจจัดให้มี
เขตสูบบหุรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี   
(1) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขต

สูบบุหรี่  

 

 
-  ป้ายเขตปลอดบหุรี่ ส านักวิทย
บริการ 
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(2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะ
นั น หรือในบริเวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด  

(3) มีพื นท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค านึงถึงการระบายอากาศ
ที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น  

(4) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลติภณัฑ์
ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ ก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ  

(5) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

มาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา 43 (1) หรือ
เขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 44 (1)  ที่ผู้ด า เนินการจัดให้มี   
ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
โดยค าแนะน า ของคณะกรรมการ  
มาตรา 46 ให้ผู้ด าเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้ง
เตือนว่าสถานที่นั นเป็น เขตปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแล  
ห้ามปราม หรือด าเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หาก
ผู้ด าเนินการได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามสมควรแล้ว 
ผู้ด าเนินการนั นไม่มีความผิด 
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มาตรา 48 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหมวด 5 ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี  
(1) เข้าไปในสถานท่ีสาธารณะหรอืสถานท่ีท างาน ในระหว่าง

เวลาพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท า
การของสถานท่ีนั น เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามหมวด 5 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยค าหรือให้ส่งค าชี แจง เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่
จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
หรือเพื่อการด าเนินคดี 

(3) เรียก ขอดูบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใด 
ซึ่งระบุช่ือ ที่อยู่ และปรากฏ รูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อ
บันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือกรณีที่มี
หลักฐานตามสมควรว่า มีการกระท าความผิดตามหมวด 
5  

(4) ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บ
รวบรวมวัตถุอ่ืนใด เพื่อเป็นพยานหลักฐาน 

(5) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้ช าระเงินค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบในกรณีที่มีการกระท า ความผิดตามหมวด 5 
ทั งนี  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการออกค าสั่ง และ
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แบบของหนังสือ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

- มาตรา 67 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 42 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บาท 
- มาตรา 68 ผู้ด าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 หรือ
มาตรา 44 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท  
- มาตรา 69 ผู้ด าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท  
มาตรา 70 ผู้ด าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 46 วรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 3,000 บาท 

4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดง
เครื่ องหมายเขตปลอดบุหรี่ และ
เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ 2561 

ข้อ 3  
“สัญลั กษณ์ เขตปลอดบุห ร่ี” หมายถึ ง  สัญลักษณ์ที่
ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง และมีรูปมวน
บุหรี่ซิกาแรตสีด าที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่
ภายในวงกลมนั น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีความหนาของเส้น
ในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ ชัดเจน พาดทับรูปมวนบุหรี่
ดังกล่าวในแนวเฉียง  
“สัญลักษณ์เขตสูบบุหร่ี” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบดว้ย 
รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสี
ด าที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั น 

   ภาพถ่ายป้ายห้ามสูบบุหรี่ 
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ข้อ ๔ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี   
(1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์

เขตปลอดบุหรี่ต้องมีพื นผิว พื นหลัง หรือสีที่ท าให้
มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และข้อความตาม (๓) 
ได้อย่างชัดเจน  

(2) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร  

(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็น
ภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่  ฝ่าฝืน มีโทษปรับตาม
กฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking. It 
is against the law to smoke in this area” ห รื อ
ข้อความอื่นในท านองเดียวกัน 

ข้อ ๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่จะใช้ติดแสดง ณ สถานที่
สาธารณะ เฉพาะบริเวณที่รัฐมนตรี  ประกาศก าหนดให้
ระยะห่างจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่อง
ระบายอากาศ หรือ พื นที่โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย 
ต้องมีอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า 
“ห้ามสูบบุหรี่ ในระยะ ๕ เมตร” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“No smoking within 5 meters” ห รื อ ข้ อ ค ว า มอื่ น ใน
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ท านองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอด
บุหรี่ในบริเวณนั นครอบคลุม ถึงระยะห่างดังกล่าว 
ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ 
ดังต่อไปนี   
(๑) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยก าหนดให้  พื นที่และบริเวณ
ทั งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั น ทั งภายในและ
ภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้
ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั วล้อมหรือไม่ก็
ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่  
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลัก
ของสถานท่ีสาธารณะนั น  
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่
เหมาะสม บริเวณพื นที่ นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูก
สร้างของสถานท่ีสาธารณะนั น  
(ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลัก
ของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะ
นั น  
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(ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่
เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั น  
(๒) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก าหนดให้ พื นที่เฉพาะส่วนท่ีระบุ
ไว้ของสถานท่ีนั น เป็นเขตปลอดบุหรี่  
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลัก
ของอาคารโรงเรือน พื นที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูกสร้างของ
สถานท่ีสาธารณะนั น  
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่
เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร หรือโรงเรือน หรือ
สิ่งปลูกสร้างของสถานท่ีสาธารณะนั น  
(ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก าหนด ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ติด
แสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่
เหมาะสม ภายใน ยานพาหนะ  
ข้อ ๗ เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี   
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์
เขตสูบบุหรี่ต้องมีพื นผิว พื นหลัง  หรือสีที่ท าให้มองเห็น
สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และข้อความตาม (๓) ได้อย่างชัดเจน  
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(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวงกลมไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร และต้องไม่เกิน ๑๐๐ 
มิลลิเมตร  
(๓) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็น
ภาษาไทยว่า “เขตสูบบุหรี่” หรือ เป็นภาษาอังกฤษว่า 
“Smoking Area” หรือข้อความอื่นในท านองเดียวกัน 
ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ไว้โดยเปิดเผย 
มองเห็นได้ชัดเจน ภายในบริเวณ ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่ ใน
กรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่าว มีทางเข้าอย่างชัดเจน ให้ติดแสดง
เครื่องหมาย เขตสูบบุหรี่ ณ ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย  
ข้อ ๙ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ที่ได้มีการ
ติดแสดงไว้ก่อนวันท่ีประกาศ ฉบับนี มีผลใช้บังคับ ให้ได้ยกเวน้
ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี  แต่ทั งนี ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับ
แต่วันท่ี ประกาศฉบับนี มีผลใช้บังคับ 

4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  

ก าหนดประเภทหรือช่ือของสถานที่

สาธารณะ  สถานที่ท างาน  และ

ยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ

ทั งหมดของสถานที่ละยานพาหนะ 

ข้อ 3 ให้สถานที่ดังต่อไปนี  เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนดให้พื นที่และ
บริเวณทั งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั นไม่ว่าจะมี
รั วล้อม หรือไม่ก็ตามรวมทั งระยะ  ๕  เมตรจากทางเข้า - 
ออกของสถานท่ีเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
3.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 

   - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย
คุ้มครองผูไ้มสู่บบุหรี ่
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เป็นเขตปลอดบุหรี่  หรือเขตสูบบุหรี่

ในเขตปลอดบุหรี่   พ.ศ.  ๒๕๖๑  

  

 

3.2 สถานศึกษา  หรือสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม   
๓.๓ สถานท่ีสาธารณะอื่น ๆ 
ข้อ 4 ให้สถานที่ดังต่อไปนี เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนดให้พื นที่และ
บริเวณทั งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั น ไม่ว่าจะมี
รั วล้อมหรือไม่ก็ตาม  เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(4.1) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(4.2) สถานศึกษา  หรือสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 
(4.3) สถานท่ีสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(4.4) ยานพาหนะและสถานท่ีพักเพื่อรอยานพาหนะ 
ข้อ 5 ให้สถานที่ดังต่อไปนี เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก าหนดให้พื นที่และ
บริเวณทั งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานท่ีนั น ทั งภายใน
และภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัด
ไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั วล้อม
หรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบ
บุหรี่ เป็นการเฉพาะได้ ในพื นที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสร้างได้  
(5.1) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
(5.2) สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

 
 
- ภาพถ่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี ่ได้รับ
รางวัล หิรัญนครา ประจ าป ี2563 
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(5.3) ท่าอากาศยาน 
ข้อ 6 ให้สถานที่ดังต่อไปนี   เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนดให้พื นที่เฉพาะ
ส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั งหมดซึ่งวัดจากพื นที่ที่ระบุ  หรือ
จากประตู  หน้าต่าง  ทางเข้า  ทางออก  ท่อหรือช่องระบาย
อากาศเป็นระยะทาง  ๕  เมตร  เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(6.1) พื นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  หรือสิ่ง
ปลูกสร้างของ     
  (6.1.1) ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า       
  (6.1.2) สถานท่ีท างานของเอกชน     
  (6.1.3) โรงงานอุตสาหกรรม  หรือสถานประกอบการที่มี
การผลิตสินค้า       
  (6.1.4) สนามกอล์ฟ       
  (6.1.5) อุทยานประวัติศาสตร์  อุทยาน  หรือวนอุทยาน
แห่งชาติ  โบราณสถาน  สวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง  อนุสรณ์สถาน      
(6.2) พื นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร  โรงเรือน  พื นที่ใต้
หลังคา  และบริเวณ ชานชาลาของ     
  (6.2.1) สถานีขนส่งผู้โดยสาร       
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  (6.2.2) สถานีรถไฟ  สถานีรถไฟฟ้า  สถานีรถไฟใต้ดิน  
สถานีรถราง     
   (6.2.3) ท่าเรือโดยสาร     
(6.3) บริเวณโถงพักคอย  ห้องหรือสถานท่ีส าหรับใช้ประโยชน์
ร่วมกัน  และทางเดิน ภายในอาคารโรงเรือน  หรือสิ่งปลูก
สร้างของ     
(6.3.1) อาคารชุด  หรือคอนโดมิเนียม       
(6.3.2) ห้องเช่า หอพัก แมนช่ัน อพาร์ทเมนต์ คอร์ท  หรือ
สถานท่ีให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน    
(6.3.3) โรงแรม  รีสอร์ท  โฮมสเตย์  หรือสถานที่พักตาก
อากาศในลักษณะ เดียวกัน 
(6.4) บริเวณที่จ าหน่าย  หรือให้บริการอาหาร  เครื่องดื่ม  
หรืออาหารและเครื่องดื่ม ของสถานที่จ าหน่ ายอาหาร  
เครื่องดื่ม  หรืออาหารและเครื่องดื่ม  ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ 

4.4 ประกาศกรมอนามั ย  เ รื่ อ ง  ข้ อ
ปฏิบัติการควบคุมเชื อลีจิโอเนลลาใน
หอผึ่งเย็นขออาคารในประเทศไทย 

**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้
ทางกฎหมาย(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ)** 
- เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนท่ีอยู่ในและนอกอาคาร 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

- โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease) โรคติดเชื อจากแบ
ทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลาอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง  
 - กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือ
ก าลังอยู่ระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสาหรือสูบบุหรี่
จัด และผู้ที่ได้รับการรักษาโรคบางชนิด 
 - สาเหตุโรค การหายใจเอาละอองน  าที่ปนเปื้อนเชื อลีจอ
โอเนลลา ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ไม่มีการดูแล
บ ารุงรักษาอย่างถูกต้องถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย 
 - ข้อ4 หนา้ที่ความรับผิดชอบ 
 - ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ด าเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร ท่ีมีการติดตั ง หอผึ่งเย็น 
 - มีหน้าที่ดังนี  
 1. จัดท าแผนหรือโครงการควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมี
องค์ประกอบดังรายละเอียดในฉบับกฎหมาย 
 2. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม 
และบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็น 
 ผู้ควบคุม ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมและบ ารุงรักษา
หอผึ่งเย็นด้านการป้องกันและควบคุมเชื อฯที่กรมอนามัยและ
กรมควบคุมโรคฯก าหนด 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

 3. จัดให้มีผู้ควบคุมและบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็น 
ผู้ควบคุม วุฒิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล 
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณะสุขศาสตร์หรือ
สาขาอ่ืนๆ ท่ีมีประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข 
   - ต้องจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบท้ายประกาศนี  
   - ต้องจัดให้มีคู่มือแนะน าไว้ประจ าระบบปรับอากาศทุก
ระบบ รายละเอียดดูได้จากฉบับกฎหมาย 
   - ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี  
ก าหนดการปฏิบัตินี  ส าหรับข้อปฏิบัตินี  ก าหนดการปฏิบัติ
อื่นๆดังนี  
  - หอผึ่งเย็น 
   1. การออกแบบและก่อสร้าง 
   2. สถานท่ีติดตั งหอผึ่งเย็น 
   3. น  าที่เติมชดเชย ต้องเป็นน  าจากแหล่งน  าเดียวกับที่ใช้ใน
หอพ่ึงเย็น 
   4. การระบายน  าทิ ง 
   5. การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้งาน ระบบปรับ
สภาวะอากาศ 
  - การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

 1. การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ 
    - จัดหาคู่มือการบ ารุงรักษาประจ าระบบ 
    - ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอน 
ทุกเครื่องด้วยสายตา 1สัปดาห์/ครั ง 
    -  จัดท าและด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษา 
 2. การท าความสะอาด การท าลายเชื อ 
 3. การบ าบัดน  า ในระบบฯ 
 4. การใช้สารชีวภาพ 
 5. การบันทึกข้อมูล 
   - สมุดบันทึกต้องเก็บ >=2ปี 
 6. แผนการด าเนินการเมื่อโรคฯระบาด 
 7. การเก็บตัวอย่างน  า และการตรวจสอบทางจุลชีวฯ 
 8. การแก้ไขการปนเปื้อนเชื อฯ 

5 พลังงาน      
5.1 พระราชบัญญัติ  การส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 2535 
หมวด 1 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งการรักษา
อุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

   - มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
อนุรักษ์ และควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม 
ส า นั ก วิ ทยบริ ก าร  มหาวิ ทยาลั ย
มหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่  30 
เมษายน 2563  



หน้า 48 จาก 57 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน 
ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั น ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดตั งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่
ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ ์
(7) กา รอนุ รั กษ์ พลั ง ง าน โ ดยวิ ธี อื่ น ต ามที่ ก าหนด ใน
กฎกระทรวง 

- ภาพถ่ายการปลุกต้นไม้เพื่อลดความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

 
 

5.2 พระราชบัญญัติ  การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 
2550 

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และ
ส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
มาตรา 23 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร 
หรืออุปกรณ์ รวมทั งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอ านาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี  
(1) ก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
(2) ก าหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด 
ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

(3) ก าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตาม
ประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

5.3 พระราชกฤษฎีกา  ก าหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2538 

มาตรา 3 ก าหนดการใช้พลังงานต่อไปนี เป็นอาคารควบคุม 
ข้อ 1 อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้ เลขที่บ้ าน
เดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือ
ให้ติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาด
ตั งแต่ 1,000 กิโลวัตต์หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ นไป 

   ภาพถ่ายหม้อแปลง ส านักวิทยบรกิาร 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

5.4 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลัก
เกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน ใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2552 

ข้อ 3 เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการจัดการพลังงานใน
อาคารควบคุม โดยจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย 
และแผนการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน 
กรณีใช้กฎกระทรวงนี ครั งแรกจะต้องประเมินสถานภาพการ
จัดการพลังงานเบื องต้น 
ข้อ 4 นโยบายพลังงานจะต้องมุ่งมั่นในการจัดการพลังงาน 
จัดท าเป็นเอกสาร และลงลายมือช่ือเจ้าของอาคารควบคุม 
จะต้องเผยแพร่นโยบายพลังงาน เพื่อให้บุคลากรรับทราบและ
ปฏิบัติตาม 
ข้อ 5 จัดให้มีคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ก าหนด
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยจัดท าเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของอาคารทราบ 
ข้อ 6 เจ้าของอาคารประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ 
ข้อ 7 จัดให้มีการก าหนดเป้าหมาย และแผนงานอนุรักษ์
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็นร้อยละของ
ปริมาณพลังงานเดิมที่ใช้ หรือก าหนดการใช้พลังงานต่อหนึ่ง
หน่วยผลผลิต รวมทั งระบุระยะเวลาการด าเนินการ การลงทนุ 

   -  นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อพัฒนาส านักวิทย
บริการสู่มาตรฐานส านักงานสีเขียว  

 
 
-  ภาพถ่ายการเผยแพร่นโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

และผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถจัดให้มีแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อ 8 เจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการ
ด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อ 9 เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจ ติดตาม และ
ประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงทบทวน วิเคราะห์ และ
แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่
ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
ข้อ 10 เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบ
รับรอง 
ข้อ 11  เจ้าของอาคารควบคุมส่งรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี 
ของปีท่ีล่วงมาให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
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หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

- เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมประจ าปี 
พ . ศ .  2 5 6 3   ส า นั ก วิ ท ย บริ ก า ร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

-   แผนการด า เนินงานลดรายจ่าย 
ส า นั ก วิ ทย บริ ก าร  มหาวิ ทยาลั ย
มหาสารคาม  ประจ าปีงบประมาณ 
2563  
- ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือ
ทราบ 

มหาสารคามสู่มาตรฐานส านักงานสี
เขียว (Green Office) 
-  รายงานผลการด า เนินงานตาม
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 
2563 
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เอกสารแนบที่ 1 ประเภทของอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
พ.ศ. 2548 

ประเภทอาคาร 
ขนาดอาคารที่ก าหนดตามมาตรฐานการระบายน  าทิ ง 

ก ข ค ง จ 

1. อาคารชุด ตั งแต ่500 ห้องนอน ตั งแต ่100 แต่ไม่ถึง500 ห้องนอน ไม่ถึง 100 ห้องนอน   

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

3. หอพัก  ตั งแต ่250 ห้อง 
ตั งแต่ 50  

แต่ไม่ถึง 250 ห้อง 
  

4. สถานบริการ  ตั งแต่ 5,000 ตร.ม. 
ตั งแต ่1,000 แต่  

ไม่ถึง 5,000 ตร.ม. 
  

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

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

แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม. 
   

7. อาคารที่ท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ 
องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน 

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

แต่ไม่ถึง 55,000 ตร.ม. 
ตั งแต ่5,000 แต่ไม่ถึง 

10,000 ตร.ม. 
  

8. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ตั งแต ่25,000 ตร.ม. ตั งแต ่5,000 แต่ไม่ถึง25,000 ตร.ม.    

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

1,500 ตร.ม. 
ตั งแต ่500 แต่ไม่ถึง

1,000 ตร.ม. 
 

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

ตร.ม. 
ตั งแต ่100 แต่ไม่ถึง

250ตร.ม. 
ไม่ถึง 100 ตร.ม. 
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เอกสารแนบที่ 2  มาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากอาคารตามประเภทอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน  าทิ ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ขนาดอาคารที่ก าหนดตามมาตรฐานการระบายน  าทิ ง 

ก ข ค ง จ 
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง  pH   5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 
2. บีโอดี BOD mg/l 20 30 40 50 200 
3. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid) SS mg/l 30 40 50 50 60 
4. ปริมาณตะกอนหนัก(Settleable Solid) SS mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5   
5. ปริมาณสารละลายทั งหมด (Total Dissolved Solid) TDS mg/l 500 500 500 500   
6. ซัลไฟด ์ Sulfide mg/l 1 1 3 4   
7. ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น TKN mg/l 35 35 40 40   
8. น  ามันและไขมัน Oil & grease mg/l 20 20 20 20 100 
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เอกสารแนบที ่3   มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ของประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน                 
เร่ือง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
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