ทะเบียนกฎหมายและข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ที่

ผู้จัดทำ นำยวิทยำ ศรีนรคุตร

ผู้อนุมัติ รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร (ประธำนกรรมกำรหมวด ๑)

วันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน 256๓ ครั้งที่ ๑/256๔

วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563

ชื่อกฎหมำย

สำระสำคัญกฎหมำย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
สอด
คล้อง

1 นาเสีย
1.1 พระรำชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษำ หมวดที่ 4 กำรควบคุมมลพิษ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ส่วนที่ 5 มลพิษทำงน้ำ
2535
มำตรำ 70 เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมีหน้ำที่ต้องก่อสร้ำง ติดตั้ง
หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตำมที่เจ้ำหน้ำที่พนักงำน
ควบคุมมลพิษกำหนด
1.2 ประกำศกระทรวง
ขอ 5 อำคำรประเภท ข. หมำยควำมถึง อำคำรดังต่อไปนี้
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
(6) อำคำรโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทำงรำชกำร สถำบันอุดมศึกษำ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
ของเอกชน หรือสถำบันอุดมศึกษำของทำงรำชกำรที่มีพื้นที่ใช้ สอย
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้ง
รวมกัน ทุกชั้นของอำคำรหรือกลุ่ มของอำคำรตั้งแต่ 5,000 ตำรำง
จำกอำคำรบำงประเภทและบำง
เมตร แต่ ไมถึง 25,000 ตำรำงเมตร (อำคำร 14 มีพื้นที่ 10,389
ขนำด พ.ศ.2548

ตำรำงเมตร)
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) สำรที่ ล ะลำยได้ ทั้ ง หมด (Total Dissolved Solids) ต้ อ งมี ค่ ำ
เพิ่มขึ้นจำกปริมำณสำรละลำยในน้ำใช้ตำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

ไม่
เพื่อ
สอดคล้อง ทรำบ




เอกสำรแนบ ๑
รำยงำนกำรตรวจวัดคุณภำพของน้ำ ณ จุด
น้ำทิ้ง อำคำร 14
ห น่ ว ย ง ำ น ต ร ว จ วั ด โ ป ร แ ก ร ม วิ ช ำ
วิทยำศำสตร์และสิ่งแวดล้อม
วันที่ตรวจวัด ๓1 ตุลำคม 256๓
ผลกำรตรวจวัด อำคำรประเภท ข.
ดัชนี
มำตรฐำน
ผลกำร
คุณภำพ
กฎหมำย
ตรวจ
กรด-ด่ำง
5-9
7.45
(pH)
บีโอดี
๓๐
9.53
สำร
๔๐
28.75
แขวนลอย
ซัลไฟด์
๑
ทีเคเอ็น
๓๕
67.02
สำรละลำย
๕๐๐
43.16
ทั้งหมด

(7) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่ำไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตร
ต่อลิตร
(8) น้ ำมั น และไขมั น (Fat Oil and Grease) ต้ อ งมี ค่ ำ ไม่ เ กิ น 20
มิลลิกรัมต่อลิตร
๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.1 พระรำชบัญญัติป้องกันและ
หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 มำตรำ 25 ในกรณีที่เกิดสำธำรณภัยและภยันตรำยจำกสำธำรณภัยนั้นใกล้จะถึง
ผอ.มีอำนำจสั่งให้เจ้ำพนักงำนดัดแปลง ทำลำย หรือเคลื่อนย้ำยสิ่งก่อสร้ำง วัสดุ
หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่กำรบำบัดปัดป้องกันภยันตรำยได้
มำตรำ 26 เจ้ำพนักงำนสำมำรถเข้ำไปในอำคำรหรือสถำนที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัยเพื่อทำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้เมื่อได้รับ
อนุญำตจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง อำคำรหรือสถำนที่ หำกไม่มีเจ้ำของหรือผู้
ครอบครองกระทำได้หำกอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ ผอ.
มำตรำ 27 ในกำรบรรเทำสำธำรณภัย ผอ. และเจ้ำพนักงำนซึ่งได้รบั มอบหมำย
จำก ผอ. มีอำนำจหน้ำที่กำเนินกำรดังนี้
(1) จัดให้มีสถำนที่ชั่วครำวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อำศัยหรือรับกำรปฐมพยำบำล
และกำรรักษำทรัพย์สินของผู้ประสบภัย
(2) จัดระเบียบกำรจรำจรชั่วครำวในพื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(3) ปิดกั้นมิให้ผไู้ ม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำไปในพื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัยและพื้นที่
ใกล้เคียง
(4) จัดให้มีกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้ำย
(5) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ำยทรัพย์สินในพื้นที่ที่เกิดสำธำรณภัย
และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อเจ้ำของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ
มำตรำ 28 เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับมอบหมำยสำมำรถสั่งอพยพผู้อยู่อำศัยในพื้นที่
อันตรำยหรือกีดขวำงกำรปฏิบัติงำนได้
มำตรำ 29 เมื่อเกิดหรือใกล้เกิดสำธำรณภัยบริเวณใด ผอ. จะประกำศห้ำมเข้ำไป
อยู่อำศัยหรือดำเนินกิจกำรใดในพื้นที่ดังกล่ำวก็ได้ โดยกำหนดระยะเวลำกำรห้ำม
ไว้ด้วย
หมวด 6 บทกาหนดโทษ
มำตรำ 50 ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ หำกไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรำ 25 และ 26

ตะกอน
หนัก
น้ำมันและ
ไขมัน











๐.๕

2.83

๒๐

8.16

เอกสำรแนบ ๒
ป้ำยสัญลักษณ์แสดงจุดรวมพล กรณีเกิดเหตุ
สำธำรณภัย

2.2 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนใน
กำรบริหำรจัดกำรและดำเนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

มำตรำ 51 ผู้ใดเข้ำไปในพื้นที่ที่ปิดกั้นตำมมำตรำ 27 (3) โดยไม่มีอำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำยหรือคำสั่งของ ผอ. ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหกพันบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มำตรำ 52 ต้องระวำงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบำท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ หำกไม่ปฏิบัตติ ำมมำตรำ 28 และ 29
หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 2 ให้นำยจ้ำงจัดให้มรี ะบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบกิจกำร
ตำมกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย
ข้อ 3 ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำงจัดทำป้ำยข้อปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
กำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และปิดประกำศให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน
ข้อ 4 ในสถำนประกอบกิจกำรที่มลี ูกจ้ำงตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นอกจำกต้องปฏิบัติ
ตำมข้อ 3 แล้วให้นำยจ้ำงจัดให้มแี ผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยกำร
ตรวจตรำ กำรอบรม กำรรณรงค์ปอ้ งกันอัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ
และกำรบรรเทำทุกข์
ให้นำยจ้ำงจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถำนประกอบกิจกำรพร้อมที่
จะให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภัยตรวจสอบได้
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ
ข้อ 8 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเส้นทำงหนีไฟทุกชั้นของอำคำรอย่ำงน้อยชั้นละสอง
เส้นทำงซึ่งสำมำรถอพยพลูกจ้ำงทีท่ ำงำนในเวลำเดียวกันทั้งหมดสู่จดุ ที่ปลอดภัย
ได้โดยปลอดภัยภำยในเวลำไม่เกินห้ำนำที
เส้นทำงหนีไฟจำกจุดที่ลูกจ้ำงทำงำนไปสู่จดุ ที่ปลอดภัยต้องปรำศจำกสิ่งกีดขวำง
ประตูที่ใช้ในเส้นทำงหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น
และเป็นชนิดที่บำนประตูเปิดออกไปตำมทิศทำงของกำรหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์
ที่บังคับให้บำนประตูปดิ ได้เอง ห้ำมใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน
และห้ำมปิดตำย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ำมโซ่ หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มี
ลูกจ้ำงทำงำน










เอกสำรแนบ ๓
1. ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
2. แผนระงับเหตุฉุกเฉิน
3. ภำพถ่ำยป้ำย อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญำณ
เตือนภัย
4. หลักฐำนทำงเอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมำยฉบับนี้ เช่น ใบรับรองกำรฝึกซ้อม
ใบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น

ข้อ 9 สถำนประกอบกิจกำรที่มีอำคำรตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบ
กิจกำรตั้งแต่สำมร้อยตำรำงเมตรขึน้ ไป ให้นำยจ้ำงจัดให้มีระบบสัญญำณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ในสถำนประกอบกิจกำรทุกชั้นโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่
ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงำน
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสำมำรถส่งเสียงหรือสัญญำณให้ทุก
คนภำยในอำคำรได้ยินหรือทรำบอย่ำงทั่วถึงเพื่อกำรหนีไฟ
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน เข้ำถึงได้ง่ำย หรืออยู่
ในเส้นทำงหนีไฟโดยติดตั้งห่ำงจำกจุดที่ลูกจ้ำงทำงำนไม่เกินสำมสิบเมตร
(3) เสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในกำรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียงหรือสัญญำณที่
แตกต่ำงไปจำกเสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในสถำนประกอบกิจกำร
(4) กิจกำรโรงพยำบำลหรือสถำนที่ห้ำมใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล ต้องจัดให้มี
อุปกรณ์หรือมำตรกำรอื่นใด เช่น สัญญำณไฟ หรือรหัส ที่สำมำรถแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(5) กำรติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ
สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือมำตรฐำนอื่น
ที่อธิบดีกำหนด
ข้อ 10 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอสำหรับเส้นทำงหนีไฟในกำร
อพยพลูกจ้ำงออกจำกอำคำรเพื่อกำรหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำสำรอง
ที่สำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำเพื่อกำรหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรือ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีทไี่ ฟฟ้ำดับ
ข้อ 11 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีป้ำยบอกทำงหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ตัวอักษรต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำสิบเซนติเมตร และมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
(2) ป้ำยบอกทำงหนีไฟต้องมีแสงสว่ำงในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่ำง
ชัดเจนตลอดเวลำ
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่ำงที่กลมกลืนไปกับกำรตกแต่งหรือป้ำยอื่น ๆ ที่ติดไว้
ใกล้เคียง หรือโดยประกำรใดที่ทำให้เห็นป้ำยไม่ชัดเจน







หมวด 3 การดับเพลิง
ข้อ 13 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ โดยต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ตำมประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไป
ตำมมำตรฐำนทีส่ ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกำหนด หรือตำม
มำตรฐำนที่อธิบดีกำหนด
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมำยหรือ
สัญลักษณ์แสดงว่ำเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมำยหรือ
สัญลักษณ์นั้นต้องมีขนำดที่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตร
ห้ำสิบเซนติเมตร
(3) ห้ำมใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่ นย้ำยได้ที่อำจเกิดไอระเหยของสำรพิษ เช่น
คำร์บอนเตตรำคลอไรด์
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ตำมจำนวน ควำมสำมำรถของ
เครื่องดับเพลิงและกำรติดตั้งดังต่อไปนี้
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จำนวน
ควำมสำมำรถของเครื่องดับเพลิง และกำรติดตั้ง ให้คำนวณตำมพื้นที่ของสถำนที่
ซึ่งมีสภำพเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงที่ 2 ท้ำยกฎกระทรวง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ควำมสำมำรถของ
เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้ำถึงตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงที่ 3 ท้ำย
กฎกระทรวง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี กำรติดตั้งให้พิจำรณำ
จำกวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่ำจะทำให้เกิดเพลิงประเภท เอ
หรือ บี และติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั้น
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในกำรติดตั้งให้มีระยะ
เข้ำถึงไม่เกินยีส่ ิบสำมเมตร
(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวำงเครื่องดับเพลิงในสภำพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
สำมำรถนำมำใช้ได้ง่ำยและรวดเร็ว



(ค) ให้จัดทำรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภำษำไทยที่เห็นได้อย่ำง
ชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณทีต่ ดิ ตั้ง
(5) จัดให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้
ดี โดยกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
หมวด 8 การดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน
ข้อ 27 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละสีส่ ิบของจำนวนลูกจ้ำงในแต่
ละหน่วยงำนของสถำนประกอบกิจกำรรับกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั้นต้น โดย
ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็นผูด้ ำเนินกำร
ฝึกอบรม
ข้อ 28 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย
ดังต่อไปนี้
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยรับกำรฝึกอบรม
เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย กำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรดับเพลิง กำร
ปฐมพยำบำล และกำรช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ข้อ 29 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจำกอำคำรไปตำม
เส้นทำงหนีไฟตำมที่กำหนดไว้ในหมวด 2
ข้อ 30 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงทุกรำยที่ทำงำนอยู่
ภำยในอำคำรเดียวกันและในวันและเวลำเดียวกันทำกำรฝึกซ้อมพร้อมกัน และ
ก่อนกำรฝึกซ้อมไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน ให้นำยจ้ำงส่งแผนกำรฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมำยเพื่อให้ควำมเห็นชอบ
ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถดำเนินกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตำมวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ทไี่ ด้รับใบอนุญำตจำกกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนเป็นผูด้ ำเนินกำรฝึกซ้อม
ให้นำยจ้ำงจัดทำรำยงำนผลกำรฝึกซ้อมดังกล่ำวตำมแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่น
ต่ออธิบดีหรือผูซ้ ึ่งอธิบดีมอบหมำยภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นกำร
ฝึกซ้อม








2.3 กฎกระทรวง กำหนดมำตรฐำนใน
กำรบริหำร จัดกำร และดำ
เนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน
แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ. 2559

2.4 ประกำศกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน เรื่อง มำตรฐำน
ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้ำงได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำรทำงำน
ในแต่ละวัน 2561
2.5 ประกำศกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน เรื่องมำตรฐำน
ควำมเข้มข้นของแสงสว่ำง

หมวด 2 แสงสว่าง
ข้อ 4 แสงสว่ำงต้องเป็นไปตำมที่อธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ 5 แสงสะท้อนเข้ำนัยน์ตำจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
หมวด 3 เสียง
ข้อ 7 เสียงดังสูงสุดไม่เกิน 140 เดซิเบล
ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลำทำงำนในแต่ละวันไม่เกินมำตรฐำนอธิบดี
ประกำศกำหนด
ข้อ 9 หำกระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
ส่วนบุคคล
ข้อ 10 หำกระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 จัดให้มเี ครื่องหมำยเตือนให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลติดให้เห็นได้ชัดเจน
ข้อ 11 ระดับเสียงเฉลีย่ ตลอดทำงำน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85
เดซิเบลเอขึ้นไปต้องมีมำตรกำรกำรอนุรักษ์กำรได้ยิน










หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคล
ข้อ 4 งำนที่มีระดับเสียงเกินมำตรฐำนให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหูลด
เสียง
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน และการรายงานผล
ข้อ 14 จัดให้มีกำรตรวจวัดควำมเสียงภำยในสถำนประกอบกำร
ข้อ 15 จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจวัดวิเครำะห์ พร้อมส่งรำยงำนต่ออธิบดีภำยใน
30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นกำรตรวจวัด
ข้อ ๓ นำยจ้ำงต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำร
ทำงำน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้เกิน 85 เดซิเบลเอ

ข้อ 3 ในประกำศนี้
“ควำมเข้มของแสงสว่ำง” หมำยควำมว่ำ ปริมำณแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วย
ตำรำงเมตร ซึ่งในประกำศนี้ใช้หน่วยควำมเข้มของแสงสว่ำงเป็นลักซ์ (lux)
ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมเข้มของแสงสว่ำงไม่ต่ำกว่ำ
มำตรฐำนที่กำหนดไว้ตำมตำรำงแนบท้ำยประกำศนี้
ตำรำงแนบท้ำยประกำศ

เอกสำรแนบ ๔
ผลกำรตรวจสอบควำมแสงสว่ำง







เอกสำรแนบ ๔
ผลกำรตรวจสอบควำมแสงสว่ำง

-

2.6 ประกำศกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรตรวจวัด
และกำรวิเครำะห์สภำวะกำร
ทำงำนเกี่ยวกับระดับควำมร้อน
แสงสว่ำง หรือเสียง รวมทั้ง
ระยะเวลำและประเภทกิจกำรที่
ต้องดำเนินกำร 2561

บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงำน ได้แก่ ห้องสำนักงำน
ห้องฝึกอบรมห้องบรรยำยห้องสืบค้นหนังสือ /เอกสำรห้องถ่ำยเอกสำร
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชำสัมพันธ์หรือติดต่อ
ลูกค้ำ พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ
โดยกำหนดค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำงที่ 300 ลักซ์ และจุดที่
ควำมเข้มของแสงสว่ำงต่ำสุดที่ 150 ลักซ์
หมวด ๓ กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงและประเภทกิจกำรทีต่ ้อง
ดำเนินกำร
ข้อ ๗ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงในสถำนประกอบ
กิจกำร
ทุกประเภทกิจกำรโดยให้ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณกำรผลิตภำยใน
สถำนประกอบกิจกำรและบริเวณที่ลูกจ้ำงต้องทำงำนโดยใช้สำยตำมองเฉพำะจุด
หรือต้องใช้สำยตำอยู่กับที่ในกำรทำงำนในสภำพกำรทำงำนปกติและในช่วงเวลำ
ที่มีแสงสว่ำงตำมธรรมชำติน้อยทีส่ ุด
ข้อ ๘ กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำง ต้องใช้เครื่องวัดแสงที่ได้มำตรฐำน CIE
1931
ของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมส่องสว่ำง (International
Commission on Illumination) หรือ ISO/CIE 10527 หรือเทียบเท่ำ เช่น
JIS และก่อนเริม่ กำรตรวจวัดต้องปรับให้เครื่องวัดแสงอ่ำนค่ำที่ศูนย์
(Photometer Zeroing)
ข้อ ๙ กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณกำรผลิต
ภำยใน
สถำนประกอบกิจกำรให้ตรวจวัดในแนวระนำบสูงจำกพื้น 75 เซนติเมตร
ให้หำค่ำเฉลีย่ ควำมเข้มของแสงสว่ำง โดยวัดค่ำควำมเข้มของแสงสว่ำงทุกๆ ๒ x
๒ ตำรำงเมตร
แต่หำกมีกำรติดหลอดไฟที่มีลักษณะที่แน่นอนซ้ำๆ กันสำมำรถวัดแสงในจุดที่เป็น
ตัวแทนของพื้นที่ที่มีแสง
ตกกระทบในลักษณะเดียวกันได้
สำหรับกำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงบริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีกำรสัญจรใน
ภำวะฉุกเฉิน







ให้ตรวจวัดตำมเส้นทำงสัญจรในภำวะฉุกเฉินในแนวระนำบที่พื้นผิวทำงเดิน แล้ว
นำมำคำนวณค่ำเฉลี่ยตำมวิธีกำรวัดแสงและกำรคำนวณค่ำเฉลี่ยตำมมำตรฐำน
ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน
ข้อ ๑๐ กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงบริเวณที่ลูกจ้ำงต้องทำงำนโดยใช้
สำยตำมองเฉพำะจุดหรือต้องใช้สำยตำอยู่กับที่ในกำรทำงำน ให้ตรวจวัดในจุดที่
สำยตำตกกระทบชิ้นงำนหรือจุดทีท่ ำงำนของลูกจ้ำง (Workstation)
หมวด ๕ คุณสมบัตผิ ู้ตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำน
ข้อ ๑๕ ผู้ที่ดำเนินกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนในสถำนประกอบ
กิจกำร
ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับ
วิชำชีพของสถำน
ประกอบกิจกำรกับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน สำมำรถดำเนินกำร
ตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง หรือเสียง
ภำยในสถำนประกอบกิจกำรของตนเอง
(๒) เป็นบุคคลทีผ่ ู้สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีสำขำอำชีวอนำมัยหรือ
เทียบเท่ำ
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของสถำนประกอบ
กิจกำรกับกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน สำมำรถดำเนินกำรตรวจวัดและ
วิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกีย่ วกับควำมร้อนแสงสว่ำง หรือเสียง ภำยในสถำน
ประกอบกิจกำรของตนเอง
(๓) เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตำมมำตรำ ๙ หรือมำตรำ ๑๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๖ ผู้ตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนต้องลงลำยมือชื่อรับรองใน
แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน
แสงสว่ำง หรือเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำรตำมข้อ ๑๕ ที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
หมวด ๖ กำรวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับระดับควำมร้อน แสงสว่ำง และ
เสียง
ข้อ ๑๗ ให้นำยจ้ำงทำกำรวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับระดับควำมร้อน
แสงสว่ำงหรือเสียงที่ลูกจ้ำงได้รับกรณีผลกำรตรวจวัดมีคำ่ เกินหรือต่ำกว่ำ









2.7 ประกำศกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน
เรื่อง กำหนดแบบรำยงำนผลกำร
ตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำร
ทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสง
สว่ำง และเสียงภำยในสถำน
ประกอบกิจกำร 2561

๓ สิ่งปฏิกลู
3.1 พระรำชบัญญัตสิ ำธำรณสุข พ.ศ.
2535

3.2 พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

3.3 กฎกระทรวง สุขลักษณะกำร
จัดกำรมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560

มำตรฐำนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือประกำศกรมแล้วแต่กรณี ต้องระบุ
สำเหตุและปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำคำรสถำนที่ กำรระบำยอำกำศ
เครื่องจักร กำรบำรุงรักษำ จำนวนลูกจ้ำงที่สัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับอันตรำย
สภำพและลักษณะกำรทำงำนของลูกจ้ำง รวมถึงวิธีกำรหรือมำตรกำรในกำร
ปรับปรุงแก้ไขและระยะเวลำที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๒ แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับควำม
ร้อน แสงสว่ำง
และเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำร ให้เป็นไปตำมแบบท้ำยประกำศนี้
1. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกีย่ วกับควำม
ร้อน แสงสว่ำง และเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำร
2. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกีย่ วกับแสงสว่ำง
(แบบ รสส.2)
4. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกีย่ วกับเสียง
(แบบ รสส.3)
มำตรำ 19 ห้ำมมิให้ผู้ใดดำเนินกำรรับกำรเก็บ ขน หรือ ดำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูล
ฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดค่ำบริกำร เว้น
แต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่พนักงำน
มำตรำ 20 ข้อ (1) ห้ำมกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทำงสำธำรณะซึ่ง
สิ่งกุลหรือมูลฝอยนอกจำกในที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
มำตรำ 18 กำรเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยในเขตรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นใดให้เป็นอำนำจส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น
มำตรำ ๗๓/๑ ผูใ้ ดฝ่ำฝืนข้อกำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๒๐
(๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรำยจำกชุมชน ต้องระวำงโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท
หมวด ๑ บททั่วไป
ข้อ ๓ ห้ำมผู้ใดถ่ำย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทำงสำธำรณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป
นอกจำกถ่ำย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถำนที่ หรือตำมวิธีที่รำชกำรส่วนท้องถิ่น
กำหนดหรือจัดให้



เอกสำรแนบ ๔
ผลกำรตรวจสอบควำมแสงสว่ำง







เอกสำรแนบ ๕ กำรคัดแยกขยะในสำนักงำน
เอกสำรแนบ ๖ กำรแยกมูลฝอยทีเ่ ป็นพิษ
หรืออันตรำยจำกชุมชน

หมวด 2 กำรเก็บมูลฝอยทั่วไป
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูล
ฝอยที่อย่ำงน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำย
จำกชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนำกลับมำใช้ใหม่ออกจำกมูลฝอยทั่วไปด้วย
3.4 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง หมวด ๑ บททั่วไป
กำรจัดกำรมูลฝอย
ข้อ 4 กำรจัดกำรมูลฝอยตำมประกำศนี้ ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรตำม
พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดกำรและกำจัดมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภำพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำมำรถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ
ได้
3.5 ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
ข้อ ๗ ห้ำมผู้ใดทำกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยในที่หรือ
ตำบลนครชุม เรื่อง กำรกำจัดสิ่ง ทำงสำธำรณะ นอกจำกในที่ที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนครชุมจัดไว้ให้หรือในที่
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
รองรับสิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอยที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนครชุมจัดไว้ให้
ข้อ ๘ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ ต้องจัดให้มีทรี่ องรับสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมตำมที่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขประกำศกำหนด
บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนครชุม เรื่อง
กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558
1.อัตรำค่ำเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๑.๑ ค่ำเก็บและขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ
๑.๑.๑ เศษของลูกบำศก์เมตรหรือลูกบำศก์เมตรแรกและลูกบำศก์เมตรต่อๆ
ไป ลูกบำศก์เมตรละ ๒๕๐ บำท
๑.๑.๒ เศษไม่เกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ลูกบำศก์เมตรละ ๑๕๐ บำท
เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับ ๑ ลูกบำศก์เมตร
๑.๒ ค่ำเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
๑.๒.๑ ค่ำเก็บและขนมูลฝอยทัว่ ไปประจำรำยเดือน
(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 ลูกบำศก์
เมตร 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 ลูกบำศกเมตร
หรือเศษของลูกบำศกเมตร ลูกบำศก์เมตรละ ๑๕๐ บำท
4 อากาศ
4.1 พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยำสูบ พ.ศ. 2560

หมวด 5 กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่
มำตรำ 41 ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร มี อ ำนำจประกำศ
ประเภทหรือ ชื่อของสถำนที่สำธำรณะ สถำนที่ทำงำน และยำนพำหนะ ให้ส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถำนที่ และยำนพำหนะดังกล่ำว เป็นเขตปลอดบุหรี่
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำร อำจกำหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ ตำมวรรคหนึ่งก็ได้
มำตรำ 42 ห้ำมผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขตสูบบุหรี่ที่กำหนด
ตำมมำตรำ 41 วรรคสอง
มำตรำ 43 เมื่อรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรประกำศให้สถำนที่
สำธำรณะ สถำนที่ทำงำน หรือยำนพำหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ดำเนินกำร
จัดให้สถำนที่หรือยำนพำหนะ ดังกล่ำวมีสภำพและลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีเครื่องหมำยแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตปลอดบุหรี่
(2) ปรำศจำกอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับกำรสูบบุหรี่
(3) มีสภำพและลักษณะอื่นใดตำมที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมกำร
มำตรำ ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกำศกำหนดเขตสูบบุหรี่ตำมมำตรำ
๔๑ วรรคสอง ผู้ ด ำเนิ น กำรอำจจั ด ให้ มี เ ขตสู บ บุ ห รี่ ไ ด้ โดยต้ อ งมี ส ภำพและ
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีเครื่องหมำยติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตสูบบุหรี่
(2) ไม่อยู่ในบริเวณทำงเข้ำออกของสถำนที่หรือยำนพำหนะนั้น หรือในบริเวณ
อื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด
(3) มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนึงถึงกำรระบำยอำกำศที่เหมำะสม และไม่
มีลักษณะ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนรำคำญแก่ผู้อื่น
(4) แสดงสื่ อ รณรงค์ เ พื่ อ กำรลด ละ เลิ ก กำรบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย ำสู บ ตำมที่
รัฐมนตรีประกำศ กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำร
(5) มีสภำพและลักษณะอื่นใดตำมที่รัฐมนตรีประกำศกำหนดโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมกำร








เอกสำรแนบ ๘
ภำพถ่ำยแสดงจุดสูบบุหรี่ เขตห้ำมสูบบุหรี่

มำตรำ 45 เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ตำมมำตรำ 43 (1) หรือเขตสูบบุหรี่ตำม
มำตรำ 44 (1) ที่ ผู้ ด ำเนิ น กำรจัด ให้มี ต้ อ งเป็ น ไปตำมลั กษณะและวิ ธี กำรที่
รัฐมนตรีประกำศกำหนดโดยคำแนะนำ ของคณะกรรมกำร
มำตรำ 46 ให้ผู้ดำเนินกำรมีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่ำสถำนที่นั้นเป็น
เขตปลอดบุหรี่ และควบคุมดูแล ห้ำมปรำม หรือดำเนินกำรอื่นใด เพื่อไม่ให้มีกำร
สู บ บุ ห รี่ ใ นเขตปลอดบุ ห รี่ ในกรณี ที่ มี ผู้ ฝ่ ำ ฝื น สู บ บุ ห รี่ ใ นเขตปลอดบุ ห รี่ หำก
ผู้ดำเนินกำรได้ดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ตำมสมควรแล้ว ผู้ดำเนินกำรนั้นไม่มี
ควำมผิด
มำตรำ 48 เพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมหมวด 5 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจ
หน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) เข้ำไปในสถำนที่สำธำรณะหรือสถำนที่ทำงำน ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์
ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำทำกำรของสถำนที่นั้น เพื่อตรวจสอบให้
เป็นไปตำมหมวด 5
(2) มีหนังสือสอบถำมหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมำให้ถ้อยคำหรือให้ส่งคำชี้แจง
เอกสำร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่จำเป็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่หรือเพื่อกำรดำเนินคดี
(3) เรียก ขอดูบัตรประจำตัวประชำชน หรือเอกสำรอื่นใด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่ และ
ปรำกฏ รู ป ถ่ ำ ยของผู้ ถื อ บั ต รเพื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในกรณี ที่ มี ก ำรกระท ำ
ควำมผิดหรือกรณีที่มีหลักฐำนตำมสมควรว่ำ มีกำรกระทำควำมผิดตำม
หมวด 5
(4) ถ่ำยภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว บัน ทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอื่นใด เพื่อ
เป็นพยำนหลักฐำน
(5) ออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้ชำระเงินค่ำปรับตำมที่เปรียบเทียบในกรณีที่มี
กำรกระทำ ควำมผิดตำมหมวด 5 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำร
ออกคำสั่ง และแบบของหนังสือ ดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรี ประกำศ
กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำร
มำตรำ 67 ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 42 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บำท
มำตรำ 68 ผู้ดำเนินกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 43 หรือมำตรำ 44 ต้องระวำง
โทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บำท
มำตรำ 69 ผู้ดำเนินกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 45 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน
5,000 บำท










มำตรำ 70 ผู้ดำเนินกำรผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 46 วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษ
ปรับ ไม่เกิน 3,000 บำท
4.2 ประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข ข้อ ๕ ให้สถำนที่ดังต่อไปนี้เป็นสถำนที่สำธำรณะที่ให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้
เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของ ไม่ สู บ บุ ห รี่ โดยก ำหนดให้ พื้ น ที่ แ ละบริ เวณทั้ งหมดซึ่ งใช้ ป ระกอบภำรกิ จ ของ
สถำนที่สำธำรณะ สถำนที่ทำงำน สถำนที่นั้น ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำง บริเวณที่จัด
และยำนพำหนะ ให้ส่วนใดหรือ ไว้ให้ผู้มำรับบริกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ ว่ำจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตำม เป็นเขต
ทั้งหมดของสถำนที่และ
ปลอดบุหรี่ แต่สำมำรถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นกำรเฉพำะได้ ในพื้นที่นอกอำคำร
ยำนพำหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงได้
หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ (๕.๑) สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ
พ.ศ.25๖๑
4.3 ประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข
ข้อ 3
เรื่อง ลักษณะและวิธีกำรในกำร
“สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ” หมำยถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มี
แสดงเครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ เส้นขอบหนำสีแดง และมีรูปมวนบุหรี่ซิกำแรตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนำดใหญ่เห็นได้
และเครื่องหมำยสูบบุหรี่ พ.ศ.
ชัดเจนอยู่ภำยในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีควำมหนำของเส้นในขนำด
25๖๑
เพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พำดทับรูปมวนบุหรี่ดังกล่ำวในแนวเฉียง
“สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ” หมำยถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้น
ขอบหนำสี ฟ้ ำ และมี รู ป มวนบุ ห รี่ ซิ ก ำแรตสี ด ำที่ มี ค วั น ซึ่ งมี ข นำดใหญ่ เ ห็นได้
ชัดเจนอยู่ภำยในวงกลมนั้น
ข้อ ๔ เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ต้องมี
พื้นผิวพื้นหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และข้อควำมตำม
(๓) ได้อย่ำงชัดเจน
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมี ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวงกลมไม่
น้อยกว่ำ ๑๐๐ มิลลิเมตร
(๓) แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ “ห้ำมสูบ
บุหรี่ ฝ่ำฝืนมีโทษปรับตำมกฎหมำย” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “No smoking. It
is against the law to smoke in this area” หรื อ ข้ อ ควำมอื่ น ในทำ นอง
เดียวกัน
ข้อ ๕ เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ที่ จะใช้ติดแสดง ณ สถำนที่สำธำรณะ เฉพำะ
บริ เ วณที่ รั ฐ มนตรี ประกำศก ำหนดให้ร ะยะห่ ำงจำกประตู หน้ ำ ต่ ำ ง ทำงเข้ำ
ทำงออก ท่อหรือช่องระบำยอำกำศ หรือ พื้นที่โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย
ต้องมีอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชั ดเป็นภำษำไทยว่ำ “ห้ำมสูบบุหรี่ ใน










เอกสำรแนบ ๘ ภำพถ่ำยป้ำยสัญลักษณ์
แสดงเขตปลอดสูบบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่

ระยะ ๕ เมตร” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “No smoking within 5 meters”
หรือข้อควำมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชำชนเข้ำใจได้ ว่ำเขตปลอด
บุหรี่ในบริเวณนั้นครอบคลุม ถึงระยะห่ำงดังกล่ำว
ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๒) สถำนที่สำธำรณะที่รัฐมนตรีประกำศให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สบู บุหรี่
โดยกำหนดให้พื้นที่เฉพำะส่วนที่ระบุไว้ของสถำนที่นั้น เป็นเขตปลอดบุหรี่
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทำงเข้ำหลักของอำคำรโรงเรือน
พื้นที่ใต้หลังคำ หรือสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนที่สำธำรณะนั้น
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจำนวนที่เหมำะสม ภำยใน
และดำดฟ้ำของอำคำร หรือโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนที่สำธำรณะนั้น
ข้อ ๗ เครื่องหมำยเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมี
พื้นผิว พื้นหลังหรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ และข้อควำมตำม (๓)
ได้อย่ำงชัดเจน
(๒) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวงกลมไม่น้อย
กว่ำ ๗๐ มิลลิเมตรและต้องไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร
(๓) แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ “เขตสูบ
บุหรี่” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “Smoking Area” หรือข้อควำมอื่นในทำนอง
เดียวกัน
ข้ อ ๘ ให้ ติ ด แสดงเครื่ อ งหมำยเขตสู บบุ ห รี่ไ ว้โ ดยเปิด เผย มองเห็ น ได้ ชัดเจน
ภำยในบริเวณที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่ ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่ำว มีทำงเข้ำ
อย่ำงชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมำยเขตสูบบุหรี่ ณ ทำงเข้ำเขตสูบบุหรี่ดังกล่ำว
ด้วย
๕ พลังงาน
5.1 พระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
อนุรักษ์พลังงำน พ.ศ.2535

หมวด 2 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร
มำตรำ 17 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรได้แก่กำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร
(2) กำรปรับอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรรักษำอุณหภูมิภำยในอำคำร
ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
(3) กำรใช้ วั ส ดุ ก่ อ สร้ำ งอำคำรที่ จะช่ ว ยอนุรั ก ษ์ พ ลังงำน ตลอดจนกำรแสดง
คุณภำพของวัสดุก่อสร้ำงนั้น ๆ









5.2 พระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
อนุรักษ์พลังงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550

5.3 พระรำชกฤษฎีกำ กำหนดอำคำร
ควบคุม พ.ศ. 2538
5.4 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำน
ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ วิ ธี ก ำ ร จั ด
กำรพลั ง งำน ในโรงงำนควบคุ ม
และอำคำรควบคุม พ.ศ. 2552

(4) กำรใช้แสงสว่ำงในอำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(5) กำรใช้และกำรติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดกำรอนุรักษ์
พลังงำนในอำคำร
(6) กำรใช้ระบบควบคุมกำรทำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์
(7) กำรอนุรักษ์พลังงำนโดยวิธีอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
หมวด 3 กำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมกำรใช้วัสดุ
หรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
มำตรำ 23 เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
รวมทั้งให้มีกำรส่งเสริมกำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน ให้
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำร นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ มีอำนำจ
ออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กำหนดมำตรฐำนด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์
(2) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตำมประเภท ขนำด ปริมำณกำรใช้พลังงำน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำน และประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงใด เป็น
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูง
(3) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมประเภท คุณภำพและ
มำตรฐำนอย่ำงใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
(4) กำหนดให้ผผู้ ลิตและผู้จำหน่ำยเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่ำ
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน
มำตรำ 3 กำหนดกำรใช้พลังงำนต่อไปนี้เป็นอำคำรควบคุม
ข้อ 1 อำคำรหลังเดียวหรือหลำยหลังภำยใต้ เลขที่บ้ำนเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจำก
ผู้จำหน่ำยให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้ำ หรือให้ติดตั้งหม้ อแปลงไฟฟ้ำชุดเดียวหรือหลำย
ชุดรวมกันมีขนำดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป
ข้อ 3 เจ้ำของอำคำรควบคุมจัดให้มีกำรจัดกำรพลังงำนในอำคำรควบคุม โดย
จัดทำนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน เป้ำหมำย และแผนกำรอนุรักษ์พลังงำน และวีจัด
กำรพลังงำน กรณีใช้กฎกระทรวงนี้ครั้งแรกจะต้ องประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้น
ข้อ 4 นโยบำยพลังงำนจะต้องมุ่งมั่นในกำรจัดกำรพลังงำน จัดทำเป็นเอกสำร
และลงลำยมือชื่อเจ้ำของอำคำรควบคุม จะต้องเผยแพร่นโยบำยพลังงำน เพื่อให้
บุคลำกรรับทรำบและปฏิบัติตำม









ข้อ 5 จัดให้มีคณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน กำหนดโครงสร้ำง อำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ โดยจัดทำเป็นเอกสำรเผยแพร่ให้บุคลำกรของอำคำร
ทรำบ
ข้อ 6 เจ้ำของอำคำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์พลังงำน โดยกำรตรวจสอบ
และประเมินกำรใช้พลังงำนที่มีนัยสำคัญตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่รัฐมนตรี
ประกำศ
ข้อ 7 จัดให้มีกำรกำหนดเป้ำหมำย และแผนงำนอนุรักษ์พลังงำนที่ประสงค์จะให้
ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมำณพลังงำนเดิมที่ใช้ หรือกำหนดกำรใช้
พลังงำนต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลำกำรดำเนินกำร กำรลงทุน
และผลที่คำดว่ำจะได้รับ สำมำรถจัดให้มีแผนกำรฝึกอบรมและกิจ กรรมเพื่ อ
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
ข้อ 8 เจ้ำของอำคำรควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีกำรดำเนินกำรตำมแผนอนุรักษ์
พลังงำน
ข้ อ 9 ข้ ำ วของอำคำรต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรตรวจ ติ ด ตำม และประเมิ น กำรจั ด
กำรพลั ง งำน รวมถึ ง ทบทวน วิ เ ครำะห์ และแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งของกำรจั ด
กำรพลังงำนตำมช่วงเวลำที่กำหนดอย่ำงเหมำะสมเป็นประจำ อย่ำงน้อยปีละ 1
ครั้ง
ข้ อ 10 เจ้ ำ ของอำคำรควบคุ ม จั ด ให้ มี ก ำรตรวจสอบและรั บ รองกำรจั ด
กำรพลังงำนของอำคำรควบคุมโดยผู้ตรวจสอบรับรอง
ข้อ 11 เจ้ำของอำคำรควบคุมส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัด
กำรพลังงำนตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ของปีที่ล่วงมำให้แก่อธิบดีภำยใน
เดือนมีนำคมของทุกปี
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)
โดยมี นำยวิทยำ ศรีนรคุตร ตำแหน่ง นิติกร เป็นผู้รับผิดชอบในกำรสืบค้นและปรับปรุงข้อกฎหมำยและข้อกำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม ทุกๆ ๖ เดือน
ทะเบียนกฎหมายและข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมอาคารเรียนรวมและอานวยการ กฎหมาย และหลักฐานที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่
shorturl.asia/KwAgD

ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดาเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวมและอานวยการ
เอกสำรแนบ ๑ มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้งจำกอำคำรตำมประเภทอำคำรของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ำทิ้ง จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด พ.ศ. 2548
หน่วย
มาตรฐานที่กาหนด
ดัชนีคุณภาพ
ผลการตรวจวัด
อาคารประเภท ข
(๑) pH
7.45
pH
5-9
(๒) บีโอดี
9.53
mg/l
BOD
30
(๓) สำรแขวนลอย
28.75
mg/l
SS
40
(๔) ซัลไฟด์
mg/l
Sulfide
1.0
(๕) ทีเคเอ็น
67.02
mg/l
TKN
35
(๖) สำรทีล่ ะลำยได้ทั้งหมด
43.16
mg/l
TDS
500
(๗) ตะกอนหนัก
mg/l
SS
0.5
(๘) น้ำมันและไขมัน
mg/l
Oil&grease
20

กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

เอกสำรแนบ ๒ 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 17 กรกฎำคม 2563

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

มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

(๔) เครื่องดับเพลิงแบบ

- ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้
- ให้ติดตั้งหรือจัดวำงเครื่องดับเพลิงในสภำพที่มั่นคง มองเห็นได้
อย่ำงชัดเจน
- ให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภำพที่
ใช้งำนได้

(๕) แสงสว่ำง

ห้องธุรการ
พื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงำน ได้แก่ ห้องสำนักงำน ฯลฯ
โดยกำหนดค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำงที่ 300 ลักซ์ และจุดที่ ห้องประชาสัมพันธ์
ควำมเข้มของแสงสว่ำงต่ำสุดที่ 150 ลักซ์
ห้อง Green Office
ห้องการเงิน
ห้องสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
ห้องพัสดุ
ห้องการเจ้าหน้าที่และนิติกร
ห้องเรียน 14301
ห้องรองอธิการบดี 1
ห้องรองอธิการบดี 2
ห้องรองอธิการบดี 3
ห้องรองอธิการบดี 4

303.00
324.50
315.75
307.75
310.50
300.50
300.00
351.25
304.75
309.75
309.75
310.00

กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด

หลักฐำนกำรปฏิบัติ
ห้องรองอธิการบดี 5
ห้องรองอธิการบดี 6
ห้องบริหารงานทั่วไป
ห้องเลขานุการ
ห้องประชุม
ห้องอธิการบดี
ห้องเรียน 14501
ห้องเรียน 14502
ห้องเรียน 14503
ห้องเรียน 14601
ห้องเรียน 14602
ห้องเรียน 14603
ห้องเรียน 14604
ห้องเรียน 14701
ห้องเรียน 14702
ห้องเรียน 14703
ห้องเรียน 14704
ห้องกองนโยบายและแผน
ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณ
การศึกษา
ห้องประชุม
ห้องประชุมและรับรอง
ห้องประชุม

307.00
301.50
309.75
270.00
302.50
301.25
360.75
350.75
345.00
352.50
357.75
355.25
351.75
339.00
354.00
341.00
349.25
338.25
312.25
307.00
446.00
300.25

กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
(๑) กำรคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนและจุด
รองรับ

เอกสำรแนบ ๓ 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

กำรจัดกำรด้ำนอำกำศ
(1) กำรกำหนดเขตสูบบุหรี่ (ภำยนอกอำคำร)

เอกสำรแนบ ๔ ด้ำนอำกำศ
มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
- มีเครื่องหมำยติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตสูบบุหรี่
- ไม่อยู่ในบริเวณทำงเข้ำออกของสถำนที่หรือยำนพำหนะนั้น หรือใน
บริเวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด
- มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคำนึงถึงกำรระบำยอำกำศที่
เหมำะสม และไม่มลี ักษณะ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนรำคำญ
แก่ผู้อื่น
- แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ
“เขตสูบบุหรี่” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “Smoking Area” หรือ
ข้อควำมอื่นในทำนองเดียวกัน
-

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

กำรจัดกำรด้ำนอำกำศ
(๒) กำรกำหนดเขตปลอดสูบบุหรี่ (ภำยในอำคำรทุกแห่ง)

มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
- มีเครื่องหมำยแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตปลอดบุหรี่
- ปรำศจำกอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับกำรสูบบุหรี่
- 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

กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน
กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร จำกกำรออกแบบอำคำรเพื่อลดควำม
ร้อนจำกแสงอำทิตย์ไม่ให้กระทบผนังห้องทำงำนหรือห้องเรียน
โดยตรง

เอกสำรแนบ ๕ ด้ำนพลังงำน
มำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
- กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร

หลักฐำนกำรปฏิบัติ

เอกสารแนบ 1
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้า บริเวณประตูระบายน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร
ตามมาตรฐานคุณภาพน้าทิงอาคารประเภท ก ของกรมควบคุมมลพิษ
ดัชนีคุณภาพ วิธีการวิเคราะห์

เกณฑ์ก้าหนด
สูงสุดตาม

น้า

ค่าคุณภาพน้า ปี 2563
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ษ.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

5-9

7.87

7.64

7.85

7.02

6.83

6.34

7.58

7.20

6.94

7.45

ไม่เกิน 20 mg/l

12.65

13.22

17.25

22.14

24.62

19.04

15.87

11.28

13.90

9.53

ไม่เกิน 30 mg/l

30.15

19.04

16.32

18.21

15.44

19.67

18.06

28.43

22.28

25.33

ไม่เกิน 500 mg/l

202.56

165.92

143.10

153.11

104.32

142.33

116.64

101.46

86.44

43.16

มาตรฐานควบคุม
การระบายน้าทิง
อาคารประเภท ก
pH

pH Meter

BOD

Azide
Modification

Suspend
Solids
Total
Dissolved
Solids

Dry
103105C
Dry
103105C

พ.ย.

ธ.ค.

เอกสารแนบ 1
Settleable

Imhoff

Solids

Settling Cone

Nitrogen

Total
Kjeldahl

(TKN)

ไม่เกิน 0.5 ml/l

3.02

0.18

0.11

0.36

0.45

0.26

0.14

4.07

0.51

2.83

ไม่เกิน 35 mg/l

-13.40

-10.10

-8.74

-10.59

22.16-

28.52-

32.29-

50.40

-11.00

67.20-

ไม่เกิน 20 mg/l

2.02

1.46

5.23

3.63

2.15

2.70

11.48

6.02

8.13

8.16

ไม่เกิน 1.0 mg/l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nitrogen
Fat Oil and Solvent
Grease

extraction

Sulfide

Iodometric
Method

ค่าคุณภาพน้้าตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งอาคาร ประเภท ก ในปี 2563 พบว่า ค่า pH, ค่าของแข็งละลายน้้า, และค่าไขมันและน้้ามัน มีค่า
เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ค่า BOD ไม่เป็นตามค่ามาตรฐานในเดือน เมษายน – พฤษภาคม, ค่าของแข็งแขวนลอย ไม่เป็นตามค่ามาตรฐานในเดือนมกราคม, ค่าตะกอนหนัก
มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในเดือนมกราคม, สิงหาคม – ตุลาคม, ปริมาณไนโตรเจน ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในเดือนสิงหาคม และตุลาคม ในกรณีของค่าซัลไฟด์ ปี
2563 หน่วยงานวิเคราะห์คุณภาพน้้าไม่ได้ด้าเนินการเนื่องจากยังขาดสารเคมีและอุปกรณ์สนับสนุน

เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 2 ป้ายสัญลักษณ์แสดงจุดรวมพล อาคาร 14 กรณีเกิดสาธารณภัย

เอกสารแนบ 2
บริเวณทิศตะวันออกของอาคาร 14 เป็นพื้นที่จุดรวมพล

เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 3 ภาพถ่ายการปฏิบัติตามกฎหมายทีเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
1. ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบ 3
ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ (ต่อ)

เอกสารแนบ 3
ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ (ต่อ)

เอกสารแนบ 3
2. เส้นทางหนีไฟ

เอกสารแนบ 3
2. เส้นทางหนีไฟ (ต่อ)

เอกสารแนบ 3
ภาพ เส้นทางหนีไฟ (ต่อ)

เอกสารแนบ 3
3. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เอกสารแนบ 3
ภาพ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ต่อ)

เอกสารแนบ 3
4. ป้ายบอกทางหนีไฟ

เอกสารแนบ 3
5. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้

เอกสารแนบ 3
ภาพ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ต่อ)

เอกสารแนบ 3
ภาพ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ต่อ)

เอกสารแนบ 4

รายงานการตรวจวัดแสงสว่าง
อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563)
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด
เครื่องวัดแสงสว่าง (Lux meter) ยี่ห้อ DIGICON รุ่น LX-73 Serial no. Q950281
สรุปผลการตรวจวัด
จากการตรวจวัดระดับความเข้มแสงบริเวณพื้นที่การปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ โดยทาการตรวจวัดแบบ
พื้นที่จุดตรวจวัดห้องสานักงานและห้องเรียนภายในอาคารเรียนรวมและอานวยการ โดยได้นาผลจากการ
ตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามลักษณะงานที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 หมวด 2 (แสงสว่าง) ผลการตรวจวัดพบว่า ระดับความเข้ม
แสงสว่างแบบพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งค่ามาตรฐานบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสานักงานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสง
สว่าง 300 ลักซ์ และจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่าสุด 150 ลักซ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
คิดเป็นร้อยละ 100

310
284
279
297
298
283
284
321
281
299

329
349
342
321
342
311
321
371
319
317

318
295
286
284
278
290
287
325
301
298

255
370
356
329
324
318
308
388
318
325

ค่าเฉลี่ย

ห้องธุรการ
ห้องประชาสัมพันธ์
ห้อง Green Office
ห้องการเงิน
ห้องสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ห้องพัสดุ
ห้องการเจ้าหน้าที่และนิติกร
ห้องเรียน 14301
ห้องรองอธิการบดี 1
ห้องรองอธิการบดี 2

ด้านหลังขวาห้อง

1
1
1
2
2
3
3
3
4
4

ด้านหน้าขวาห้อง

ชื่อห้อง

ด้านหลังซ้ายห้อง

ชั้น

ด้านหน้าซ้ายห้อง

ค่าความสว่าง

303.00
324.50
315.75
307.75
310.50
300.50
300.00
351.25
304.75
309.75

หน่วย

lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx

เอกสารแนบ 4
4 ห้องรองอธิการบดี 3

289

332

298

320

309.75

lx

ค่าเฉลี่ย

ห้องรองอธิการบดี 4
ห้องรองอธิการบดี 5
ห้องรองอธิการบดี 6
ห้องบริหารงานทั่วไป
ห้องเลขานุการ
ห้องประชุม
ห้องอธิการบดี
ห้องเรียน 14501
ห้องเรียน 14502
ห้องเรียน 14503
ห้องเรียน 14601
ห้องเรียน 14602
ห้องเรียน 14603
ห้องเรียน 14604
ห้องเรียน 14701
ห้องเรียน 14702
ห้องเรียน 14703
ห้องเรียน 14704
ห้องกองนโยบายและแผน
ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณการศึกษา
ห้องประชุม
ห้องประชุมและรับรอง
ห้องประชุม

ด้านหลังขวาห้อง

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9

ด้านหน้าขวาห้อง

ชื่อห้อง

ด้านหลังซ้ายห้อง

ชั้น

ด้านหน้าซ้ายห้อง

ค่าความสว่าง

292
298
290
299
281
318
320
315
321
315
333
321
334
326
312
324
314
320
255
272
278
266
298

322
325
320
317
276
311
301
379
359
371
357
380
377
358
364
361
355
369
464
348
320
310
302

301
297
285
298
256
291
294
355
342
315
349
344
330
342
325
364
321
329
268
264
297
454
296

325
308
311
325
267
290
290
394
381
379
371
386
380
381
355
367
374
379
366
365
333
754
305

310.00
307.00
301.50
309.75
270.00
302.50
301.25
360.75
350.75
345.00
352.50
357.75
355.25
351.75
339.00
354.00
341.00
349.25
338.25
312.25
307.00
446.00
300.25

หน่วย

lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx
lx

เอกสารแนบ 4

การวัดค่าความสว่างบนโต๊ะทางาน
ห้องงานธุรการ
โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1
โต๊ะ 2
โต๊ะ 3
โต๊ะ 4
โต๊ะ 5

439
548
524
610
681
ห้องงานประชาสัมพันธ์

โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1
โต๊ะ 2
โต๊ะ 3
โต๊ะ 4

375
576
421
549
ห้องไปรษณีย์

โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1

681
ห้อง Green Office

โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1

457

เอกสารแนบ 4
ห้องสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1
โต๊ะ 2
โต๊ะ 3
โต๊ะ 4
โต๊ะ 5
โต๊ะ 6
โต๊ะ 7
โต๊ะ 8
โต๊ะ 9
โต๊ะ 10
โต๊ะ 11
โต๊ะ 12
โต๊ะ 13
โต๊ะ 14
โต๊ะ 15
โต๊ะ 16
โต๊ะ 17
โต๊ะ 18

397
415
551
471
652
425
624
422
435
476
491
431
421
451
499
378
452
387
ห้องงานสารสนเทศ IT

โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1
โต๊ะ 2
โต๊ะ 3
โต๊ะ 4

376
379
369
412

เอกสารแนบ 4
ห้องงานการเงิน
โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1
โต๊ะ 2
โต๊ะ 3
โต๊ะ 4
โต๊ะ 5
โต๊ะ 6
โต๊ะ 7
โต๊ะ 8
โต๊ะ 9
โต๊ะ 10
โต๊ะ 11
โต๊ะ 12

367
377
451
432
276
621
410
432
421
674
658
698
ห้องงานพัสดุ

โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1
โต๊ะ 2
โต๊ะ 3
โต๊ะ 4
โต๊ะ 5
โต๊ะ 6
โต๊ะ 7
โต๊ะ 8

378
388
462
367
584
394
421
422

เอกสารแนบ 4
ห้องงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร
โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1
โต๊ะ 2
โต๊ะ 3
โต๊ะ 4
โต๊ะ 5
โต๊ะ 6
โต๊ะ 7

392
402
421
428
451
369
367
ห้องงานบริหารทั่วไป

โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1
โต๊ะ 2
โต๊ะ 3
โต๊ะ 4
โต๊ะ 5

423
501
545
602
784
ห้องงานเลขานุการ

โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1
โต๊ะ 2
โต๊ะ 3

421
456
381
ห้องอธิการบดี

โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1

465

เอกสารแนบ 4
ห้องรองบริหาร(เก่า)
โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1

527
ห้องรองวิชาการ

โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1

568

ห้องรองกิจการนักศึกษาและ
ศิลปะวัฒนธรรมฯ
โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1

574
ห้องรองแผนฯ

โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1

542
ห้องรองบริหาร

โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1

601
ห้องที่ปรึกษา

โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1

413

เอกสารแนบ 4
ห้องที่ปรึกษา
โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1

445

ห้องกองนโยบายและแผน
โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1
โต๊ะ 2
โต๊ะ 3
โต๊ะ 4
โต๊ะ 5
โต๊ะ 6

452
487
352
399
485
421

ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา
โต๊ะทางาน

ค่าความสว่าง (Lux)

โต๊ะ 1
โต๊ะ 2
โต๊ะ 3
โต๊ะ 4
โต๊ะ 5
โต๊ะ 6
โต๊ะ 7

441
423
521
398
429
375
389

เอกสารแนบ 4

ห้องงานธุรการ

N
524 Lx

548 Lx

610 Lx

681 Lx

375 Lx

ห้องงานประชาสัมพันธ์
421 Lx

439 Lx

ห้องงานไปรษณีย์
681 Lx

576 Lx

549 Lx

ห้อง Green Office

457 Lx

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 4

ห้องสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

N

435Lx

476 Lx

431 Lx

421 Lx

451 Lx

624 Lx

387 Lx

452 Lx

471 Lx

491 Lx

499 Lx

652 Lx

392Lx
397 Lx

415 Lx

551 Lx
938 Lx
425 Lx

422 Lx

เอกสารแนบ 4

N

ห้องงานสารสนเทศ

376 Lx

379 Lx

369 Lx

412 Lx

เอกสารแนบ 4

N

ห้องงานการเงิน

321 Lx

392Lx

698 Lx

621 Lx

674 Lx

432 Lx

4451

377 Lx

367 Lx

421 Lx

658 Lx
938 Lx

410 Lx

432 Lx

476 Lx

เอกสารแนบ 4

N

ห้องงานพัสดุ

392Lx

584 Lx

462 Lx

421 Lx

367 Lx

394 Lx
422 Lx

388 Lx

938 Lx

378 Lx

เอกสารแนบ 4

ห้องงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร

N
392Lx

451 Lx

428 Lx

402 Lx
369 Lx
367 Lx

402 Lx
392 Lx

เอกสารแนบ 4

ห้องรองบริหาร

N

ห้องงานบริหารงานทั่วไป

392Lx

423 Lx
392Lx

527 Lx

602 Lx

501 Lx

612 Lx

545 Lx

ห้องรองวิชาการ
392Lx

784 Lx

568 Lx

เอกสารแนบ 4

ห้องรองศิลปะฯ

ห้องรองแผนฯ

ห้องรองบริหาร
392Lx

392Lx

392Lx
542 Lx

574 Lx

601 Lx

N

ห้องที่ปรึกษา
392Lx

413 Lx

เอกสารแนบ 4

N

ห้องงานเลขานุการ

456 Lx

392Lx

392Lx

421 Lx

381 Lx

ห้องอธิการบดี

465 Lx

เอกสารแนบ 4

ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

N

441 Lx

398 Lx

375 Lx

423 Lx

429 Lx

389 Lx

521 Lx

เอกสารแนบ 4

N

ห้องกองนโยบายและแผน

487 Lx

485 Lx

421 Lx

439 Lx

452 Lx

352 Lx

399 Lx

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 4

ภาพถ่ายการตรวจวัดค่าความสว่าง

เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ ๕ ภาพถ่ายภาชนะการคัดแยกขยะในสานักงาน

เอกสารแนบ 6
เอกสารแนบ ๖ ภาพถ่ายภาชนะบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

เอกสารแนบ 7
เอกสารแนบ 7 ภาพถ่ายจุดรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

เอกสารแนบ 8
เอกสารแนบ 8 ภาพถ่ายเขตจุดสูบบุหรี่ เขตห้ามสูบบุหรี่

เอกสารแนบ 8

เอกสารแนบ 8

เอกสารแนบ 8

เอกสารแนบ ๙
เอกสารแนบ ๙ ภาพถ่ายการอาคารที่เว้นระยะผนังเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาใน
อาคาร

เอกสารแนบ ๙

