ทะเบียนกฎหมายและข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ที่

1

ผู้จัดทำ นำยวิทยำ ศรีนรคุตร

ผู้อนุมัติ รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร (ประธำนกรรมกำรหมวด ๑)

วันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ มิถุนำยน 256๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑/256๓)

วันที่ 18 มีนำคม ๒๕๖๓

ชื่อกฎหมำย
น้ำเสีย
ประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนด
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำย
น้ำทิ้ง จำกอำคำรบำง
ประเภทและบำงขนำด พ.ศ.
2548

สำระสำคัญกฎหมำย

ขอ 5 อำคำรประเภท ข. หมำยควำมถึง อำคำรดังต่อไปนี้
(6) อำคำรโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทำงรำชกำร สถำบันอุดมศึกษำ
ของเอกชน หรื อ สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำของทำงรำชกำรที่ มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
รวมกันทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ 5,000 ตำรำงเมตร
แต่ ไมถึง 25,000 ตำรำงเมตร (อำคำร 14 มีพื้นที่ 10,389 ตำรำง
เมตร)
ข้อ 9 ประกอบข้อ 10 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งจำกอำคำร
ประเภท ข. ต้องมีค่ำดังต่อไปนี้
(1) pH อยู่ระหว่ำง 5-9
(2) บีโอดี ตองมีค่ำไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) สำรแขวนลอย ตองมีค่ำไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร
(4) ซัลไฟด์ ต้องมีค่ำไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) ทีเคเอ็น ต้องมีค่ำไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร
(6) สำรที่ละลำยได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่ำเพิ่มขึ้น
จำกปริมำณสำรละลำยในน้ำใช้ตำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
(7) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่ำไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อ
ลิตร
(8) น้ ำมั น และไขมั น (Fat Oil and Grease) ต้ อ งมี ค่ ำ ไม่ เ กิ น 20
มิลลิกรัมต่อลิตร

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ



หลักฐำนกำรปฏิบัติ

เอกสำรแนบ ๑
รำยงำนกำรตรวจวัดคุณภำพของน้ำ
ณ จุดน้ำทิ้ง อำคำร 14
หน่ ว ยงำนตรวจวั ด โปรแกรมวิ ช ำ
วิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม
วันที่ตรวจวัด ๓ มกรำคม 256๓
ผลกำรตรวจวัด อำคำรประเภท ข.
ดัชนี
มำตรฐำน ผลกำร
คุณภำพ กฎหมำย ตรวจ
กรด-ด่ำง
5-9
7.42
(pH)
บีโอดี
๓๐
10.22
สำร
๔๐
13.38
แขวนลอย
ซัลไฟด์
๑
ทีเคเอ็น
๓๕
สำรละลำย ๕๐๐ 88.57
ทั้งหมด
ตะกอน
๐.๕
หนัก
น้ำมันและ
๒๐
17.56
ไขมัน

ที่

2

3
4

๕

ชื่อกฎหมำย
อำกำศ
ประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำร
ทำ งำนเกี่ยวกับภำวะ
แวดล้อม
(สำรเคมี) พ.ศ.2520
พระรำชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.
2560
ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
มำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรสูบบุหรี่และกำร
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในสถำนศึกษำ
ประกำศกระทรวงสำธำรณะ
สุข เรื่อง กำหนดประเภท
หรือชื่อของสถำนที่
สำธำรณะ สถำนที่ทำงำน
และยำนพำหนะ ให้ส่วนใด
หรือทั้งหมดของสถำนที่และ
ยำนพำหนะ เป็นเขตปลอด

สำระสำคัญกฎหมำย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ

ข้ อ 5 ห้ ำ มมิ ใ ห้ น ำยจ้ ำ งให้ ลู ก จ้ ำ งท ำงำนในที่ ที่ มี ป ริ ม ำณฝุ่ น แร่ ใ น
บรรยำกำศของกำรทำงำนตลอดระยะเวลำกำรทำงำนปกติโดยเฉลี่ยเกิน
กว่ำที่กำหนดไว้ในตำรำงหมำยเลข 4 ท้ำยประกำศนี้
ฝุ่นที่ก่อให้เกิดควำมรำคำญ (Inert or Nuisance dust)
- ฝุ่นขนำดที่สำมำรถเข้ำถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้
(Respirable dust) ไม่เกิน 5 mg/M3
- ฝุ่นทุกขนำด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3
มำตรำ 42 ห้ำมผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่



ข้อ 2 ให้สถำนศึกษำทุกระดับเป็นสถำนที่ปลอดจำกกำรสูบบุหรี่และกำร
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



ข้ อ ๕ ให้ ส ถำนที่ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น สถำนที่ ส ำธำรณะที่ ใ ห้ มี ก ำรคุ้ ม ครอง
สุ ขภำพของผู้ ไม่สู บบุห รี่ โดยกำหนดให้ พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่ ง ใช้
ประกอบภำรกิจของสถำนที่นั้น ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้ำง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มำรับบริกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่
ว่ำจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตำม เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สำมำรถจัดให้มีเขตสูบ
บุหรี่ เป็นกำรเฉพำะได้ ในพื้นที่นอกอำคำร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงได้
(๕.๑) สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ





หลักฐำนกำรปฏิบัติ

อำคำร 14 มีลักษณะเป็นอำคำร
ปิด ไม่มีเหมืองแร่ หรือ
แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในบริเวณ
ใกล้เคียง

ที่

๖

ชื่อกฎหมำย
บุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ พ.ศ.25๖๑
ประกำศกระทรวงสำธำรณะ
สุข เรื่อง ลักษณะและวิธีกำร
ในกำรแสดงเครื่องหมำยเขต
ปลอดบุหรี่และเครื่องหมำย
สูบบุหรี่ พ.ศ.25๖๑

สำระสำคัญกฎหมำย

ข้อ ๔ เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอด
บุหรี่ต้องมีพื้นผิวพื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
และข้อควำมตำม (๓) ได้อย่ำงชัดเจน
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุห รี่ ซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของ
วงกลมไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ มิลลิเมตร
(๓) แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็ นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ
“ห้ำมสูบบุหรี่ ฝ่ำฝืนมีโทษปรับตำมกฎหมำย” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ
“No smoking. It is against the law to smoke in this area” หรื อ
ข้อควำมอื่นในทำนองเดียวกัน
ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๒) สถำนที่สำธำรณะที่รัฐมนตรีประกำศให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้
ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้พื้นที่เฉพำะส่วนที่ระบุไว้ของสถำนที่นั้น เป็น
เขตปลอดบุหรี่
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทำงเข้ำหลักของอำคำร
โรงเรือนพื้นที่ใต้หลังคำ หรือสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนที่สำธำรณะนั้น
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมำะสม
ภำยในและดำดฟ้ำของอำคำร หรือโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนที่
สำธำรณะนั้น
ข้อ ๗ เครื่องหมำยเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
ต้องมีพื้นผิว พื้นหลังหรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และ
ข้อควำมตำม (๓) ได้อย่ำงชัดเจน
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เอกสำรแนบ ๒
ป้ำยสัญลักษณ์แสดงเขตปลอด
บุหรี่ทั้งภำยในและภำยนอก
อำคำร 14

ที่

7

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวงกลม
ไม่น้อยกว่ำ ๗๐ มิลลิเมตรและต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร
(๓) แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็ นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ
“เขตสูบบุหรี่” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “Smoking Area” หรือข้อควำม
อื่นในทำนองเดียวกัน
ข้อ ๘ ให้ ติดแสดงเครื่องหมำยเขตสู บบุห รี่ไว้โ ดยเปิดเผย มองเห็ นได้
ชั ด เจน ภำยในบริ เ วณที่ จั ด ให้ เป็ น เขตสู บ บุ ห รี่ ในกรณี ที่ เ ขตสู บ บุ ห รี่
ดังกล่ำว มีทำงเข้ำอย่ำงชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมำยเขตสูบบุหรี่ ณ
ทำงเข้ำเขตสูบบุหรี่ดังกล่ำวด้วย
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
พระรำชบัญญัติป้องกันและ หมวด 2 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
บรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.
มำตรำ 25 ในกรณีที่เกิดสำธำรณภัยและภยันตรำยจำกสำธำรณภัยนั้น
2550
ใกล้จะถึง ผอ.มีอำนำจสั่งให้เจ้ำพนักงำนดัดแปลง ทำลำย หรือ
เคลื่อนย้ำยสิ่งก่อสร้ำง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่
กำรบำบัดปัดป้องกันภยันตรำยได้
มำตรำ 26 เจ้ำพนักงำนสำมำรถเข้ำไปในอำคำรหรือสถำนที่ที่อยู่
ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัยเพื่อทำกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง อำคำรหรือ
สถำนที่ หำกไม่มีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองกระทำได้หำกอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมของ ผอ.
มำตรำ 27 ในกำรบรรเทำสำธำรณภัย ผอ. และเจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำก ผอ. มีอำนำจหน้ำที่กำเนินกำรดังนี้
(1) จัดให้มีสถำนที่ชั่วครำวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อำศัยหรือรับกำรปฐม
พยำบำลและกำรรักษำทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
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เอกสำรแนบ ๓
ป้ำยสัญลักษณ์แสดงจุดรวมพล
อำคำร 14 กรณีเกิดเหตุสำ
ธำรณภัย

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย
(2) จัดระเบียบกำรจรำจรชั่วครำวในพื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัยและพื้นที่
ใกล้เคียงเพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(3) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำไปในพื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัยและ
พื้นที่ใกล้เคียง
(4) จัดให้มีกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้ำย
(5) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ำยทรัพย์สินในพื้นที่ที่เกิดสำ
ธำรณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อเจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้อง
ขอ
มำตรำ 28 เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับมอบหมำยสำมำรถสั่งอพยพผู้อยู่อำศัย
ในพื้นที่อันตรำยหรือกีดขวำงกำรปฏิบัติงำนได้
มำตรำ 29 เมื่อเกิดหรือใกล้เกิดสำธำรณภัยบริเวณใด ผอ. จะประกำศ
ห้ำมเข้ำไปอยู่อำศัยหรือดำเนินกิจกำรใดในพื้นที่ดังกล่ำวก็ได้ โดยกำหนด
ระยะเวลำกำรห้ำมไว้ด้วย
หมวด 6 บทกำหนดโทษ
มำตรำ 50 ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 25 และ 26
มำตรำ 51 ผู้ใดเข้ำไปในพื้นที่ที่ปิดกั้นตำมมำตรำ 27 (3) โดยไม่มี
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือคำสั่งของ ผอ. ต้องระวำงโทษจำคุกไม่
เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มำตรำ 52 ต้องระวำงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 28 และ 29
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8

กฎกระทรวงกำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำร
จัดกำรและดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ.
๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 2 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำน
ประกอบกิจกำรตำมกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย
ข้อ 3 ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำงจัดทำป้ำยข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และปิดประกำศให้เห็นได้
อย่ำงชัดเจน
ข้อ 4 ในสถำนประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นอกจำกต้อง
ปฏิบัติตำมข้อ 3 แล้วให้นำยจ้ำงจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประกอบด้วยกำรตรวจตรำ กำรอบรม กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กำร
ดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ และกำรบรรเทำทุกข์
ให้นำยจ้ำงจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถำนประกอบ
กิจกำรพร้อมที่จะให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
หมวด 2 ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับอำคำรและทำงหนีไฟ
ข้อ 8 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเส้นทำงหนีไฟทุกชั้นของอำคำรอย่ำงน้อยชั้นละ
สองเส้นทำงซึ่งสำมำรถอพยพลูกจ้ำงที่ทำงำนในเวลำเดียวกันทั้งหมดสู่จุด
ที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภำยในเวลำไม่เกินห้ำนำที
เส้นทำงหนีไฟจำกจุดที่ลูกจ้ำงทำงำนไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปรำศจำกสิ่ง
กีดขวำง
ประตูที่ใช้ในเส้นทำงหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือ
ขอบกั้น และเป็นชนิดที่บำนประตูเปิดออกไปตำมทิศทำงของกำรหนีไฟ
กับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บำนประตูปิดได้เอง ห้ำมใช้ประตูเลื่อน
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หลักฐำนกำรปฏิบัติ
เอกสำรแนบ ๔ ภำพถ่ำยกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยทีเกี่ยวกับ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
1. ป้ำยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ
2. เส้นทำงหนีไฟ
3. ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้
4. ป้ำยบอกทำงหนีไฟ
5. เครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนย้ำยได้

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย
ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ำมปิดตำย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ำมโซ่
หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้ำงทำงำน
ข้อ 9 สถำนประกอบกิจกำรที่มีอำคำรตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่
ประกอบกิจกำรตั้งแต่สำมร้อยตำรำงเมตรขึ้นไป ให้นำยจ้ำงจัดให้มีระบบ
สัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถำนประกอบกิจกำรทุกชั้นโดยให้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบ
แจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงำน
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสำมำรถส่งเสียงหรือ
สัญญำณให้ทุกคนภำยในอำคำรได้ยินหรือทรำบอย่ำงทั่วถึงเพื่อกำรหนีไฟ
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน เข้ำถึงได้ง่ำย
หรืออยู่ในเส้นทำงหนีไฟโดยติดตั้งห่ำงจำกจุดที่ลูกจ้ำงทำงำนไม่เกิน
สำมสิบเมตร
(3) เสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในกำรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือ
สัญญำณที่แตกต่ำงไปจำกเสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในสถำนประกอบกิจกำร
(4) กิจกำรโรงพยำบำลหรือสถำนที่ห้ำมใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้อง
จัดให้มีอุปกรณ์หรือมำตรกำรอื่นใด เช่น สัญญำณไฟ หรือรหัส ที่สำมำรถ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(5) กำรติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ของสมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือ
มำตรฐำนอื่นที่อธิบดีกำหนด

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ





หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย
ข้อ 10 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอสำหรับเส้นทำงหนีไฟ
ในกำรอพยพลูกจ้ำงออกจำกอำคำรเพื่อกำรหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มี
แหล่งจ่ำยไฟฟ้ำสำรองที่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเพื่อกำรหนีไฟและสำหรับใช้
กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้ำ
ดับ
ข้อ 11 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีป้ำยบอกทำงหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ตัวอักษรต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำสิบเซนติเมตร และมองเห็นได้อย่ำง
ชัดเจน
(2) ป้ำยบอกทำงหนีไฟต้องมีแสงสว่ำงในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้
อย่ำงชัดเจนตลอดเวลำ
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่ำงที่กลมกลืนไปกับกำรตกแต่งหรือป้ำยอื่น ๆ ที่
ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประกำรใดที่ทำให้เห็นป้ำยไม่ชัดเจน
หมวด 3 กำรดับเพลิง
ข้อ 13 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ โดยต้อง
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ตำมประเภทของเพลิง ซึ่ง
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
กำหนด หรือตำมมำตรฐำนที่อธิบดีกำหนด
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมำย
หรือสัญลักษณ์แสดงว่ำเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และ
เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนำดที่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจนใน
ระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตรห้ำสิบเซนติเมตร
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(3) ห้ำมใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่อำจเกิดไอระเหยของ
สำรพิษ เช่น คำร์บอนเตตรำคลอไรด์
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ตำมจำนวน ควำมสำมำรถ
ของเครื่องดับเพลิงและกำรติดตั้งดังต่อไปนี้
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จำนวน
ควำมสำมำรถของเครื่องดับเพลิง และกำรติดตั้ง ให้คำนวณตำมพื้นที่ของ
สถำนที่ซึ่งมีสภำพเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงที่ 2
ท้ำยกฎกระทรวง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ควำมสำมำรถ
ของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้ำถึงตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงที่
3 ท้ำยกฎกระทรวง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี กำรติดตั้งให้
พิจำรณำจำกวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่ำจะทำให้เกิด
เพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่
ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในกำรติดตั้งให้
มีระยะเข้ำถึงไม่เกินยี่สิบสำมเมตร
(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวำงเครื่องดับเพลิงในสภำพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่ำง
ชัดเจน สำมำรถนำมำใช้ได้ง่ำยและรวดเร็ว
(ค) ให้จัดทำรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภำษำไทยที่เห็นได้
อย่ำงชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง
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(5) จัดให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภำพที่
ใช้งำนได้ดี โดยกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
หมวด 8 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัยและกำร
รำยงำน
ข้อ 27 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสี่สิบของจำนวน
ลูกจ้ำงในแต่ละหน่วยงำนของสถำนประกอบกิจกำรรับกำรฝึกอบรมกำร
ดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตจำกกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนเป็นผู้ดำเนินกำรฝึกอบรม
ข้อ 28 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำก
อัคคีภัย ดังต่อไปนี้
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยรับกำร
ฝึกอบรมเกีย่ วกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย กำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ใน
กำรดับเพลิง กำรปฐมพยำบำล และกำรช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ข้อ 29 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจำกอำคำรไป
ตำมเส้นทำงหนีไฟตำมที่กำหนดไว้ในหมวด 2
ข้อ 30 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟพร้อมกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงทุก
รำยที่ทำงำนอยู่ภำยในอำคำรเดียวกันและในวันและเวลำเดียวกันทำกำร
ฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนกำรฝึกซ้อมไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน ให้นำยจ้ำง
ส่งแผนกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยเพื่อให้ควำม
เห็นชอบ
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ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟตำมวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตจำกกรม
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็นผู้ดำเนินกำรฝึกซ้อม
ให้นำยจ้ำงจัดทำรำยงำนผลกำรฝึกซ้อมดังกล่ำวตำมแบบที่อธิบดีกำหนด
และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
เสร็จสิ้นกำรฝึกซ้อม
9 กฎกระทรวง กำหนด
หมวด 2 แสงสว่ำง
มำตรฐำนในกำรบริหำร
ข้อ 4 นำยจ้ำงต้องจัดให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมเข้มของแสงสว่ำง
จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน ไม่ต่ำกว่ำมำตรฐำนที่อธิบดีประกำศกำหนด
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ข้อ 5 นำยจ้ำงต้องใช้หรือจัดให้มีฉำก แผ่นฟิล์มกรองแสง หรือมำตรกำร
และสภำพแวดล้อมในกำร อื่นที่เหมำะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนจำก
ทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน
แหล่งกำเนิดแสงหรือดวงอำทิตย์ที่มีแสงจ้ำส่องเข้ำนัยน์ตำลูกจ้ำงโดยตรง
แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ.
ในขณะทำงำน
2559
หมวด 3 เสียง
ข้อ 7 เสียงดังสูงสุดไม่เกิน 140 เดซิเบล
ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลำทำงำนในแต่ละวันไม่เกินมำตรฐำน
อธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ 11 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดทำงำน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85
เดซิเบลเอขึ้นไปต้องมีมำตรกำรกำรอนุรักษ์กำรได้ยิน
10 10.1 ประกำศกรม
ข้อ 3 ในประกำศนี้
สวัสดิกำรและคุ้มครอง
“ควำมเข้มของแสงสว่ำง” หมำยควำมว่ำ ปริมำณแสงที่ตกกระทบต่อ
แรงงำน เรื่องมำตรฐำนควำม หนึ่งหน่วยตำรำงเมตร ซึ่งในประกำศนี้ใช้หน่วยควำมเข้มของแสงสว่ำง
เข้มข้นของแสงสว่ำง
เป็นลักซ์ (lux)
ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมเข้มของแสงสว่ำง
ไม่ต่ำกว่ำมำตรฐำนที่กำหนดไว้ตำมตำรำงแนบท้ำยประกำศนี้
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ตำรำงแนบท้ำยประกำศ
- บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงำน ได้แก่ ห้องสำนักงำน
ห้องฝึกอบรมห้องบรรยำยห้องสืบค้นหนังสือ /เอกสำรห้องถ่ำยเอกสำร
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชำสัมพันธ์หรือติดต่อลูกค้ำ
พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ
โดยกำหนดค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำงที่ 300 ลักซ์ และจุดที่ควำม
เข้มของแสงสว่ำงต่ำสุดที่ 150 ลักซ์

10.2 ประกำศกรม
สวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ตรวจวัด และกำรวิเครำะห์
สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับ
ระดับควำมร้อน แสงสว่ำง
หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลำ
และประเภทกิจกำรที่ต้อง
ดำเนินกำร 2561

หมวด ๓ กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงและประเภทกิจกำรที่ต้อง
ดำเนินกำร
ข้อ ๗ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงในสถำน
ประกอบกิจกำร
ทุกประเภทกิจกำรโดยให้ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณกำรผลิต
ภำยในสถำนประกอบกิจกำรและบริเวณที่ลูกจ้ำงต้องทำงำนโดยใช้
สำยตำมองเฉพำะจุดหรือต้องใช้สำยตำอยู่กับที่ในกำรทำงำนในสภำพ
กำรทำงำนปกติและในช่วงเวลำที่มีแสงสว่ำงตำมธรรมชำติน้อยที่สุด
ข้อ ๘ กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำง ต้องใช้เครื่องวัดแสงที่ได้
มำตรฐำน CIE 1931
ของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมส่องสว่ำง
(International Commission on Illumination) หรือ ISO/CIE
10527 หรือเทียบเท่ำ เช่น JIS และก่อนเริ่มกำรตรวจวัดต้องปรับให้
เครื่องวัดแสงอ่ำนค่ำที่ศูนย์ (Photometer Zeroing)
ข้อ ๙ กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณ
กำรผลิตภำยใน
สถำนประกอบกิจกำรให้ตรวจวัดในแนวระนำบสูงจำกพื้น 75
เซนติเมตร
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ให้หำค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำง โดยวัดค่ำควำมเข้มของแสงสว่ำง
ทุกๆ ๒ x ๒ ตำรำงเมตร
แต่หำกมีกำรติดหลอดไฟที่มีลักษณะที่แน่นอนซ้ำๆ กันสำมำรถวัดแสงใน
จุดที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีแสง
ตกกระทบในลักษณะเดียวกันได้
สำหรับกำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงบริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีกำร
สัญจรในภำวะฉุกเฉิน
ให้ตรวจวัดตำมเส้นทำงสัญจรในภำวะฉุกเฉินในแนวระนำบที่พื้นผิว
ทำงเดิน แล้วนำมำคำนวณค่ำเฉลี่ยตำมวิธีกำรวัดแสงและกำรคำนวณ
ค่ำเฉลี่ยตำมมำตรฐำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำย
ทำงออกฉุกเฉิน
ข้อ ๑๐ กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงบริเวณที่ลูกจ้ำงต้องทำงำน
โดยใช้สำยตำมองเฉพำะจุดหรือต้องใช้สำยตำอยู่กับที่ในกำรทำงำน ให้
ตรวจวัดในจุดที่สำยตำตกกระทบชิ้นงำนหรือจุดที่ทำงำนของลูกจ้ำง
(Workstation)
หมวด ๕ คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำน
ข้อ ๑๕ ผู้ที่ดำเนินกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนในสถำน
ประกอบกิจกำร
ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ระดับวิชำชีพของสถำน
ประกอบกิจกำรกับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน สำมำรถ
ดำเนินกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน
แสงสว่ำง หรือเสียง ภำยในสถำนประกอบกิจกำรของตนเอง
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(๒) เป็นบุคคลที่ผู้สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีสำขำอำชีวอนำมัย
หรือเทียบเท่ำ
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของสถำน
ประกอบกิจกำรกับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน สำมำรถ
ดำเนินกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน
แสงสว่ำง หรือเสียง ภำยในสถำนประกอบกิจกำรของตนเอง
(๓) เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตำมมำตรำ ๙ หรือมำตรำ ๑๑
แห่งพระรำชบัญญัติ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ.
๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๖ ผู้ตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนต้องลงลำยมือชื่อ
รับรองในแบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำน
เกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง หรือเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำรตำม
ข้อ ๑๕ ที่กำหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๖ กำรวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับระดับควำมร้อน แสง
สว่ำง และเสียง
ข้อ ๑๗ ให้นำยจ้ำงทำกำรวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับระดับ
ควำมร้อน แสงสว่ำงหรือเสียงที่ลูกจ้ำงได้รับกรณีผลกำรตรวจวัดมีค่ำเกิน
หรือต่ำกว่ำมำตรฐำนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือประกำศกรมแล้วแต่
กรณี ต้องระบุสำเหตุและปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำคำรสถำนที่
กำรระบำยอำกำศเครื่องจักร กำรบำรุงรักษำ จำนวนลูกจ้ำงที่สัมผัสหรือ
เกี่ยวข้องกับอันตรำย สภำพและลักษณะกำรทำงำนของลูกจ้ำง รวมถึง
วิธีกำรหรือมำตรกำรในกำรปรับปรุงแก้ไขและระยะเวลำที่คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จ
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10.๓ ประกำศกรม
สวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน เรื่อง มำตรฐำน
ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้ำง
ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลำ
กำรทำงำนในแต่ละวัน
2561
10.4 ประกำศกรม
สวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน
เรื่อง กำหนดแบบรำยงำนผล
กำรตรวจวัดและวิเครำะห์
สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับ
ควำมร้อน แสงสว่ำง และ
เสียงภำยในสถำนประกอบ
กิจกำร 2561
สิ่งปฏิกูล
11 พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข
พ.ศ. 2535

12 พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

สำระสำคัญกฎหมำย
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ข้อ ๓ นำยจ้ำงต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลำ

กำรทำงำน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้เกิน
85 เดซิเบลเอ

ข้อ ๒ แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำน
เกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง
และเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำร ให้เป็นไปตำมแบบท้ำยประกำศนี้
1. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับ
ควำมร้อน แสงสว่ำง และเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำร
2. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับ
แสงสว่ำง (แบบ รสส.2)
4. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับ
เสียง (แบบ รสส.3)
มำตรำ 19 ห้ำมมิให้ผู้ใดดำเนินกำรรับกำรเก็บ ขน หรือ ดำจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยกำร
คิดค่ำบริกำร เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่พนักงำน
มำตรำ 20 ข้อ (1) ห้ำมกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทำง
สำธำรณะซึ่งสิ่งกุลหรือมูลฝอยนอกจำกในที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
มำตรำ 18 กำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอำนำจส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น
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มำตรำ ๗๓/๑ ผู้ใดฝ่ำฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตำมควำมใน
มำตรำ ๒๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน ต้องระวำงโทษปรับ ไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบำท
13 กฎกระทรวง สุขลักษณะกำร หมวด ๑ บททั่วไป
จัดกำรมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.
ข้อ ๓ ห้ำมผู้ใดถ่ำย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทำงสำธำรณะซึ่งมูล
2560
ฝอยทั่วไป นอกจำกถ่ำย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถำนที่ หรือตำมวิธีที่
รำชกำรส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้
หมวด 2 กำรเก็บมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัด
แยกมูลฝอยที่อย่ำงน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรำยจำกชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนำกลับมำใช้ใหม่ออก
จำกมูลฝอยทั่วไปด้วย
14 ประกำศกระทรวงมหำดไทย หมวด ๑ บททั่วไป
เรื่อง กำรจัดกำรมูลฝอย
ข้อ 4 กำรจัดกำรมูลฝอยตำมประกำศนี้ ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๐
ดำเนินกำรตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดกำรและ
กำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภำพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำมำรถนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ ได้
15 ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร
ข้อ ๗ ห้ำมผู้ใดทำกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ส่วนตำบลนครชุม เรื่อง กำร ในที่หรือทำงสำธำรณะ นอกจำกในที่ที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนครชุม
กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จัดไว้ให้หรือในที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2558
นครชุมจัดไว้ให้
ข้อ ๘ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ ต้องจัดให้มีที่
รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
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เอกสำรแนบ ๕ ภำพถ่ำยภำชนะ
กำรคัดแยกขยะในสำนักงำน
เอกสำรแนบ ๖ ภำชนะบรรจุมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำก
ชุมชน










เอกสำรแนบ 7 ภำพถ่ำยจุด
รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย
ตำมทีเ่ จ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
ประกำศกำหนด
บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนครชุม
เรื่อง กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
1.อัตรำค่ำเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๑.๑ ค่ำเก็บและขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
๑.๑.๑ เศษของลูกบำศก์เมตรหรือลูกบำศก์เมตรแรกและลูกบำศก์เมตร
ต่อๆ ไป
ลูกบำศก์เมตรละ ๒๕๐ บำท
๑.๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ลูกบำศก์เมตรละ ๑๕๐ บำท
เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับ ๑ ลูกบำศก์เมตร
๑.๒ ค่ำเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
๑.๒.๑ ค่ำเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจำรำยเดือน
(๑) ที่มีปริมำณวันหนึ่งไม่เกิน ๑๐ ลิตร เดือนละ ๒๐ บำท
(๒) ค่ำเก็บขนและขนทุก ๆ ๑๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๑๐ ลิตร
เดือนละ ๒๐ บำท
(๓) ที่มีปริมำณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบำศก์เมตร
เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท
(๔) ที่มีปริมำณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนทุก ๆ
ลูกบำศก์เมตร หรือเศษของลูกบำศก์เมตร เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท
๑.๒.๒ ค่ำเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งครำว
(๑) ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบำศก์เมตร ครั้งละ ๑๕๐ บำท
(๒) ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนทุกๆ ลูกบำศก
เมตร หรือเศษของลูกบำศกเมตร ลูกบำศก์เมตรละ ๑๕๐ บำท
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16 กฎกระทรวงมหำดไทย ฉบับ หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
ที่ 33 (พ.ศ.2535) ( หมวด ข้อ 40 อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีที่พักรวมมูล
5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย) ฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 3 เท่ำของปริมำณมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
แต่ละวัน
(2) ผนังต้องทำด้วยวัสดุถำวรและทนไฟ
(3) พื้นผิวภำยในต้องเรียบและกันน้ำซึม
(4) ต้องมีกำรป้องกันกลิ่นและน้ำฝน
(5) ต้องมีกำรระบำยน้ำเสียงจำกมูลฝอยเข้ำสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
(6) ต้องมีกำรระบำยอำกำศและป้องกันน้ำซึม
พลังงำน
17 17.1 พระรำชบัญญัติ
หมวด 2 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร
ส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงำน มำตรำ 17 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรได้แก่กำรดำเนินกำรอย่ำงใด
พ.ศ.2535
อย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร
(2) กำรปรั บ อำกำศอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมทั้ ง กำรรั ก ษำอุ ณ หภู มิ
ภำยในอำคำรให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
(3) กำรใช้วัสดุก่อสร้ำงอำคำรที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงำน ตลอดจนกำร
แสดงคุณภำพของวัสดุก่อสร้ำงนั้น ๆ
(4) กำรใช้แสงสว่ำงในอำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(5) กำรใช้และกำรติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดกำร
อนุรักษ์พลังงำนในอำคำร
(6) กำรใช้ระบบควบคุมกำรทำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์
(7) กำรอนุรักษ์พลังงำนโดยวิธีอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
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17.2 พระรำชบัญญัติ
หมวด 3 กำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริม
ส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงำน กำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
มำตรำ 23 เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ รวมทั้งให้มีกำรส่งเสริมกำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์
พลังงำน ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำร นโยบำยพลังงำน
แห่งชำติ มีอำนำจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กำหนดมำตรฐำนด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์
(2) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตำมประเภท ขนำด ปริมำณกำรใช้
พลังงำน อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำน และประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนอย่ำงใด เป็นเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูง
(3) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมประเภท
คุณภำพและมำตรฐำนอย่ำงใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์
พลังงำน
(4) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ำยเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่ำ
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน
17.3 ประกำศกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผล
พลังงำน เรื่องกำรกำหนดค่ำ ต่อกำร ประหยัดพลังงำนจะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดรำยละเอียดแนบ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ท้ำย ได้แก่
ค่ำประสิทธิภำพกำรให้ควำม (1) เครื่องปรับอำกำศขนำดเล็ก
เย็นและค่ำพลังงำนไฟฟ้ำต่อ (2) ระบบปรับอำกำศขนำดใหญ่
ตันควำมเย็นของระบบปรับ (ก) เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศ
อำกำศที่ติดตั้งใช้งำนใน
(ข) ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอำกำศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ
อำคำร พ.ศ.2552
(3) เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน
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ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ
17.4 ประกำศอธิบดีกรม
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไข ของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ

พัฒนำพลังงำนทดแทนและ เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนด
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
รำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
กำหนดคุณสมบัติ
(1) ตู้เย็น
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
(2) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร (4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 1) (5) บัลลำสต์เหล็กนิรภัย
พ.ศ.2552
(6) บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5
(7) พัดลมไฟฟ้ำ
(8) หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ
(9) โคมไฟฟ้ำ
(11) เตำหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
(11) อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์
(12) กระจก
(13) ฉนวนใยแก้ว
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
17.5 ประกำศอธิบดีกรม
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ

พัฒนำพลังงำนทดแทนและ เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนด
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
รำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ โคมไฟชนิดส่องลง (Down Light)
กำหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
17.6 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
กำหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553
17.7 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
กำหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2553
17.8 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
กำหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ

สำระสำคัญกฎหมำย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนด
รำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับปรับอำกำศที่มี
ประสิทธิภำพสูง เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพสูง กระติกน้ำร้อน
ไฟฟ้ำประสิทธิภำพสูงมอเตอร์เหนี่ยวนำสำมเฟสที่มีประสิทธิภำพสูง



ประเภท ยี่ ห้ อ รุ่ น ของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำร
ประหยัดพลังงำนตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลฉลำกตู้เย็น เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกเครื่องปรับอำกำศ เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกพัดลม เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5



คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไข ของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อกำหนด
รำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
หม้อไอน้ำ
เครื่องทำน้ำร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อำกำศเป็นแหล่งพลังงำน



หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2553

ประเภท ยี่ ห้ อ รุ่ น ของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำร
ประหยัดพลังงำน
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลม
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดผอมเบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – บัลลำสต์ทรอนิกส์เบอร์ 5
ประเภท ยี่ ห้ อ รุ่ น ของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์
5

17.9 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
กำหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2553
17.10 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
กำหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร

ประเภท ยี่ ห้ อ รุ่ น ของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรสเซนซ์
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – บัลลำสต์นิรภัย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ





หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 7) ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
พ.ศ. 2553
เตำหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์
17.11 ประกำศอธิบดีกรม ประเภท ยี่ ห้ อ รุ่ น ของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำร
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
กำหนดคุณสมบัติ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
โคมไฟชนิดตะแกรง
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2553
17.12 ประกำศอธิบดีกรม ประเภท ยี่ ห้ อ รุ่ น ของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำร
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
กำหนดคุณสมบัติ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดผอมเบอร์ 5
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553
17.13 ประกำศอธิบดีกรม ประเภท ยี่ ห้ อ รุ่ น ของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งจั ก ร ที่ มี ผ ลต่ อ กำร
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น
กำหนดคุณสมบัติ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ







หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – โคมไฟฟ้ำ
รำยชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก
รำยชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มี
ประสิทธิภำพสูง
17.14 ประกำศอธิบดีกรม หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ กำรประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษี
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
เงินได้จำกกรมสรรพำกร
กำหนดคุณสมบัติ
1. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำนตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น
ที่มีผลต่อกำรประหยัด
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
พลังงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรส
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เซนต์ (CFL)
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับ "Standby Power 1 Watt
รักษ์โลก" ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับ "Standby Power 1 Watt
รักษ์โลก" ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์
ฉนวนใยแก้ว กระจก เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มี
ประสิทธิภำพสูง

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์
หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่
10)พ.ศ. 2553



หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

17.15 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
กำหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข
วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
กำรประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษี
เงินได้จำกกรมสรรพำกร
1. เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพสูง
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับพัดลมไฟฟ้ำ
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ (CFL)
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5)
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์
5
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับ Standby Power 1 Watt
8.1 เครื่องรับโทรทัศน์
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้ำ
10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ำ
11. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
กำรประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษี
เงินได้จำกกรมสรรพำกร
1. พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ

17.16 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
กำหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ




หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับพัดลมไฟฟ้ำ
3.1 พัดลมไฟฟ้ำชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น
3.2 พัดลมไฟฟ้ำชนิดส่ำยรอบตัว
3.3 พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ (CFL)
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์
5
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับ Standby Power 1 Watt
7.1 เครื่องรับโทรทัศน์
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้ำ
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ำ
10. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
17.17 ประกำศอธิบดีกรม หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ กำรประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษี
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
เงินได้จำกกรมสรรพำกร
กำหนดคุณสมบัติ
1. ตอมพิวเตอร์ (เฉพำะประเภท คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ, โน๊ตบุ๊คค
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข อมพิวเตอร์)
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร 2. เครื่องพิมพ์
ที่มีผลต่อกำรประหยัด

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ

วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร
ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับที่ 4)พ.ศ.
2555



หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย
พลังงำน (ฉบับที่ 5)พ.ศ.
2555

สำระสำคัญกฎหมำย
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
1. ข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ำ.
2. ข้อมูลฉลำกตู้เย็นเบอร์ 5
3. ข้อมูลเครื่องปรับอำกำศเบอร์ 5
4.ข้อมูลพัดลมไฟฟ้ำเบอร์ 5
4.1 พัดลมไฟฟ้ำชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น
4.2 พัดลมไฟฟ้ำชนิดส่ำยรอบตัว
4.3 พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ
5. ข้อมูลหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) เบอร์ 5
6. ข้อมูลหลอดผอมเบอร์ 5
7. ข้อมูลฉลำกแสดงระดับประสิทธิภำพ “Standby Power 1 Watt
รักษ์โลก”7.1 ประเภทเครื่องรับโทรทัศน์
8. ข้อมูลฉลำกแสดงประสิทธิภำพกระติกน้ำร้อนไฟฟ้ำ
9. ข้อมูลหลอกแอลอีดี
10. ข้อมูลหม้อไอน้ำ
11. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
12. รำยละเอียดผลกำรประเมินและวิเครำะห์ผลกำรประหยัดพลังงำน
ของผลิตภัณฑ์
12.1 เตำหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊ำซปิโตรเลียมเหลวรุ่นใหม่ที่ได้รับ
ฉลำกประสิทธิภำพสูง
12.2 อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์รุ่นใหม่ที่ได้รับฉลำก
ประสิทธิภำพสูง
12.3 กระจกใหม่ที่ได้รับฉลำกประสิทธิภำพสูง

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ที่

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

17.18 ประกำศอธิบดีกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน เรื่อง
กำหนดคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข
วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร
ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับที่ 6)พ.ศ.
2555

หลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
กำรประหยัดพลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษี
เงินได้จำกกรมสรรพำกร
1. แอลอีดี
2. เตำรีดไฟฟ้ำ
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับตู้เย็น
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับพัดลมไฟฟ้ำ
3.1 พัดลมไฟฟ้ำชนิดตั้งโต๊ะ ติดผนัง และตั้งพื้น
3.2 พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5)
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับ Standby Power 1 Watt
6.1 เครื่องรับโทรทัศน์
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับกระติกน้ำร้อนไฟฟ้ำ
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ำ
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 สำหรับเตำรีดไฟฟ้ำ
10. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง
11. หลอดแอลอีดี

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอดคล้อง
ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ


หลักฐำนกำรปฏิบัติ

หมำยเหตุ
1. แหล่งสืบค้นกฎหมำยและข้อกำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม
๑. www.diw.go.th (กรมโรงงำนอุตสำหกรรม)
๒. www.pcd.go.th (กรมควบคุมมลพิษ)
๓. www.mratchakitcha.soc.go.th (รำชกิจจำนุเบกษำ)
๔. www.mol.go.th (กระทรวงแรงงำน)

๕. www.dede.go.th (กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน)
๖. www.shawpat.or.th (สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและอนำมัยในกำรทำงำน ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ทะเบียนกฎหมายและข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมอาคารเรียนรวมและอานวยการ กฎหมาย และหลักฐานที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่
shorturl.asia/KwAgD

ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดาเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวมและอานวยการ
เอกสำรแนบ ๑ มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งจำกอำคำรตำมประเภทอำคำรของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้ง จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด พ.ศ. 2548
หน่วย
มาตรฐานที่กาหนด
ดัชนีคุณภาพ
ผลการตรวจวัด
อาคารประเภท ข
(๑) pH
7.42
pH
5-9
(๒) บีโอดี
10.22
mg/l
BOD
30
(๓) สำรแขวนลอย
13.38
mg/l
SS
40
(๔) ซัลไฟด์
mg/l
Sulfide
1.0
(๕) ทีเคเอ็น
mg/l
TKN
35
(๖) สำรทีล่ ะลำยได้ทั้งหมด
88.57
mg/l
TDS
500
(๗) ตะกอนหนัก
mg/l
SS
0.5
(๘) น้ำมันและไขมัน
17.56
mg/l
Oil&grease
20

เอกสำรแนบ ๒ ด้ำนอำกำศ
กำรจัดกำรด้ำนอำกำศ
(1) กำรกำหนดเขตสูบบุหรี่ (ภำยนอกอำคำร)

มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
- สติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
ต้องมีพื้นผิว พื้นหลังหรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
- แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของ
วงกลมไม่น้อยกว่ำ ๗๐ มิลลิเมตรและต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร
- แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ
“เขตสูบบุหรี่” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “Smoking Area” หรือ
ข้อควำมอื่นในทำนองเดียวกัน
- ติดแสดงเครื่องหมำยเขตสูบบุหรีไ่ ว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน
ภำยในบริเวณที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

กำรจัดกำรด้ำนอำกำศ
(๒) กำรกำหนดเขตปลอดสูบบุหรี่ (ภำยในอำคำรทุกแห่ง)

มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
- มีสติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดุอนื่ ใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอด
บุหรี่ต้องมีพื้นผิวพื้นหลัง หรือสีทที่ ำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอด
บุหรี่ได้อย่ำงชัดเจน
- แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของ
วงกลมไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ มิลลิเมตร
- แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ
“ห้ำมสูบบุหรี่ ฝ่ำฝืนมีโทษปรับตำมกฎหมำย” หรือเป็นภำษำอังกฤษ
ว่ำ “No smoking. It is against the law to smoke in this area
” หรือข้อควำมอื่นในทำนองเดียวกัน

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

เอกสำรแนบ ๓ ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด

(1) จุดรวมพล กรณีเกิดเหตุสำธำรณภัย

ให้มีสถำนที่ชั่วครำวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อำศัยหรือรับกำรปฐม
พยำบำลและกำรรักษำทรัพย์สินของผู้ประสบภัย

(๒) กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ในสถำนประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นอกจำกต้อง
ปฏิบัติตำมข้อ 3 แล้วให้นำยจ้ำงจัดให้มีแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประกอบด้วยกำรตรวจตรำ กำรอบรม กำรรณรงค์ป้องกัน
อัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ และกำรบรรเทำทุกข์
ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจำกอำคำรไปตำม
เส้นทำงหนีไฟ

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วันที่ 7 สิงหำคม 2562

กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
(๓) แผนระงับเหตุฉุกเฉิน

มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
ให้นำยจ้ำงจัดให้มรี ะบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบ
กิจกำร ทำป้ำยข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าสิบเซนติเมตร และมองเห็นได้
อย่างชัดเจน
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้
เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
(๔) เครื่องดับเพลิงแบบ

มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
- ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้
- ให้ติดตั้งหรือจัดวำงเครื่องดับเพลิงในสภำพที่มั่นคง มองเห็นได้
อย่ำงชัดเจน
- ให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภำพที่
ใช้งำนได้

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
(๑) กำรคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนและจุด
รองรับ

เอกสำรแนบ % ด้ำนสิ่งปฏิกูลสิ่งปฏิกูล
มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
- เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บมูลฝอย ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรำยจำกชุมชนคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำก
ชุมชนออกจำกมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ
- ภำชนะบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนที่เป็นกล่อง
หรือถัง ต้องทำจำกวัสดุที่แข็งแรง ทนทำน ไม่รั่วซึม มีฝำปิดมิดชิด
สำมำรถป้องกันสัตว์และแมลงพำหะนำโรคได้ขนำดเหมำะสม
สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวก และง่ำยต่อกำรถ่ำยและเทมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน
- ภำชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน ทำจำกวัสดุ
ที่แข็งแรง ทนทำน สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนหรือกำรเกิดปฏิกริ ิยำ
ของสำรเคมี กันน้ำได้ ไม่รั่วซึม มีฝำปิดมิดชิด

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
(๒) จุดรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอ
และเหมำะสม

มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่
รองรับสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน
กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร จำกกำรออกแบบอำคำรเพื่อลดควำม
ร้อนจำกแสงอำทิตย์ไม่ให้กระทบผนังห้องทำงำนหรือห้องเรียน
โดยตรง

เอกสำรแนบ ๕ ด้ำนพลังงำน
มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
- กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

เอกสารแนบ 1
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้า บริเวณประตูระบายน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร
ตามมาตรฐานคุณภาพน้าทิงอาคารประเภท ก ของกรมควบคุมมลพิษ
ดัชนี

วิธีการวิเคราะห์

เกณฑ์ก้าหนด
สูงสุดตาม

คุณภาพน้า

ค่าคุณภาพน้า ปี 2562
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ษ.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

5-9

7.17

8.34

8.56

7.23

7.55

7.10

7.18

7.30

7.63

7.82

8.54

7.42

ไม่เกิน 20 mg/l

14.82

15.92

20.54

25.23

19.06

18.56

12.34

10.22

8.60

8.45

9.36

10.22

ไม่เกิน 30 mg/l

160.35

128.45

113.56

95.64

35.44

88.45

54.75

16.82

13.44

18.32

16.96

13.38

ไม่เกิน 500 mg/l

600.34

535.84

543.10

558.27

300.82

240.08

251.67

201.46

183.68

140.23

115.12

88.57

มาตรฐานควบคุม
การระบายน้าทิง
อาคารประเภท ก
pH

pH Meter

BOD

Azide
Modification

Suspend
Solids
Total
Dissolved
Solids

Dry
103105C
Dry
103105C

เอกสารแนบ 1
Settleable

Imhoff

Solids

Settling Cone

Nitrogen

Total
Kjeldahl

(TKN)

ไม่เกิน 0.5 ml/l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่เกิน 35 mg/l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่เกิน 20 mg/l

45.89

30.46

35.43

38.52

22.65

16.44

13.07

13.76

14.13

11.41

18.94

17.56

ไม่เกิน 1.0 mg/l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nitrogen
Fat Oil

Solvent

and Grease extraction
Sulfide

Iodometric
Method

ค่าคุณภาพน้้าตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งอาคาร ประเภท ก ในปี 2562 พบว่า ค่า pH มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน แต่ค่า BOD, ค่าของแข็ง
แขวนลอย,

ค่าของแข็งละลายน้้า, และค่าไขมันและน้้ามัน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในบางเดือน ช่วง มกราคม - สิงหาคม โดยเฉพาะค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย

ในกรณีของ ค่าตะกอนหนัก, ปริมาณไนโตรเจน, และค่าซัลไฟด์ ปี 2562 หน่วยงานวิเคราะห์คุณภาพน้้าไม่ได้ด้าเนินการเนื่องจากยังขาดสารเคมีและอุปกรณ์สนับสนุน

เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 2 ภาพถ่ายเขตจุดสูบบุหรี่ เขตห้ามสูบบุหรี่

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ ๓ ป้ายสัญลักษณ์แสดงจุดรวมพล อาคาร 14 กรณีเกิดสาธารณภัย

เอกสารแนบ 3
บริเวณทิศตะวันออกของอาคาร 14 เป็นพื้นที่จุดรวมพล

เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ ๔ ภาพถ่ายการปฏิบัติตามกฎหมายทีเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
1. ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบ 4
ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ (ต่อ)

เอกสารแนบ 4
ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ (ต่อ)

เอกสารแนบ 4
2. เส้นทางหนีไฟ

เอกสารแนบ 4
2. เส้นทางหนีไฟ (ต่อ)

เอกสารแนบ 4
ภาพ เส้นทางหนีไฟ (ต่อ)

เอกสารแนบ 4
3. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เอกสารแนบ 4
ภาพ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ต่อ)

เอกสารแนบ 4
4. ป้ายบอกทางหนีไฟ

เอกสารแนบ 4
5. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้

เอกสารแนบ 4
ภาพ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ต่อ)

เอกสารแนบ 4
ภาพ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ต่อ)

เอกสารแนบ 4
๖. การอบรม การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ ๕ ภาพถ่ายภาชนะการคัดแยกขยะในสานักงาน

เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ ๖ ภาพถ่ายภาชนะบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 7 ภาพถ่ายจุดรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

เอกสารแนบ 8
เอกสารแนบ 8 ภาพถ่ายการอาคารที่เว้นระยะผนังเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาใน
อาคาร

เอกสารแนบ 8

