
ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม  

 ผู้จัดท ำ นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร         ผู้อนุมัติ รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร (ประธำนกรรมกำรหมวด ๑) 

 วันที่  27  กรกฎำคม  256๕ (ครั้งที่ ๒/256๕)       วันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที ่ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
สอด 
คล้อง 

ไม่
สอดคล้อง 

เพื่อ
ทรำบ 

1 น  าเสีย 
1.1 พระรำชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษำ

คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.
2535 

หมวดที่ 4 กำรควบคุมมลพิษ 
ส่วนท่ี 5 มลพิษทำงน้ ำ 
มำตรำ 70 เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมีหน้ำที่ต้องก่อสร้ำง ติ ดตั้ง 
หรือจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียหรือระบบก ำจัดของเสียตำมที่เจ้ำหน้ำที่พนักงำน
ควบคุมมลพิษก ำหนด 

   เอกสำรแนบ 1  
ประเภทกำรบ ำบัดน้ ำเสียของส ำนักงำน 
แบบเติมอำกำศ 

1.2 ประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนด
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้ง 
จำกอำคำรบำงประเภทและบำง
ขนำด พ.ศ.2548 

ขอ 5 อำคำรประเภท ข. หมำยควำมถึง อำคำรดังต่อไปนี้ 
(6) อำคำรโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทำงรำชกำร สถำบันอุดมศึกษำของ
เอกชน หรือสถำบันอุดมศึกษำของทำงรำชกำรที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของ
อำคำรหรือกลุ่มของอำคำรตั้งแต่ 5,000 ตำรำงเมตร แต่ไมถึง 25,000 ตำรำง
เมตร (อำคำร 14 มีพ้ืนท่ี 10,389 ตำรำงเมตร) 
ข้อ 9 ประกอบข้อ 10 มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรประเภท 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) ต้องมีค่ำเพิ่มขึ้นจำก
ปริมำณสำรละลำยในน้ ำใช้ตำมปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(7) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่ำไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร 
(8) น้ ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่ำไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 
 

   เอกสำรแนบ ๒  
รำยงำนกำรตรวจวัดคุณภำพของน้ ำ ณ จุด
น้ ำท้ิง 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 
วันท่ีตรวจวัด ๓1 พฤษภำคม 256๕ 
ผลกำรตรวจวัด อำคำรประเภท ข. 

ดัชนี
คุณภำพ 

มำตรฐำน 
กฎหมำย 

ผลกำร 
ตรวจ 

กรด-ด่ำง 
(pH) 

5-9 7.5 

บีโอด ี ๓๐ 18.37 
สำร
แขวนลอย 

๔๐ 28.75 

ตะกอน
หนัก 

๐.๕ 0.35 

สำรละลำย
ทั้งหมด 

๕๐๐ 213.56 
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ซัลไฟด ์ ๑ 0.30 
ทีเคเอ็น ๓๕ 32.46 
น้ ำมันและ
ไขมัน 

๒๐ 16.34 

 
๒ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.1 พระรำชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั พ.ศ. 2550 

หมวด 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มำตรำ 25 ในกรณีที่เกดิสำธำรณภัยและภยันตรำยจำกสำธำรณภัยนั้นใกล้จะถึง 
ผอ.มีอ ำนำจสั่งให้เจ้ำพนักงำนดัดแปลง ท ำลำย หรือเคลื่อนย้ำยสิ่งก่อสร้ำง วัสดุ 
หรือทรัพย์สินของบุคคลใดท่ีเป็นอปุสรรคแก่กำรบ ำบดัปัดป้องกันภยนัตรำยได้ 
มำตรำ 26 เจ้ำพนักงำนสำมำรถเข้ำไปในอำคำรหรือสถำนท่ีที่อยู่ใกล้เคียงกับ
พื้นที่ท่ีเกิดสำธำรณภยัเพื่อท ำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยไดเ้มื่อไดร้ับ
อนุญำตจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง อำคำรหรือสถำนท่ี หำกไมม่ีเจ้ำของหรือผู้
ครอบครองกระท ำได้หำกอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของ ผอ. 
มำตรำ 27 ในกำรบรรเทำสำธำรณภัย ผอ. และเจ้ำพนักงำนซึ่งไดร้บัมอบหมำย
จำก ผอ. มีอ ำนำจหน้ำท่ีก ำเนินกำรดังนี ้
(1) จัดให้มีสถำนท่ีช่ัวครำวเพื่อให้ผู้ประสบภยัอยู่อำศัยหรือรับกำรปฐมพยำบำล
และกำรรักษำทรัพยส์ินของผู้ประสบภัย 
(2) จัดระเบียบกำรจรำจรช่ัวครำวในพื้นที่ท่ีเกิดสำธำรณภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 
(3) ปิดกั้นมิให้ผูไ้มม่ีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำไปในพ้ืนท่ีที่เกิดสำธำรณภัยและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 
(4) จัดให้มีกำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อยและป้องกันเหตโุจรผู้ร้ำย 
(5) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ำยทรัพยส์ินในพ้ืนท่ีที่เกิดสำธำรณภัย
และพื้นที่ใกล้เคยีง เมื่อเจ้ำของหรอืผู้ครอบครองทรัพยส์ินร้องขอ 
มำตรำ 28 เจ้ำพนักงำนซึ่งไดร้ับมอบหมำยสำมำรถสั่งอพยพผู้อยู่อำศัยในพ้ืนท่ี
อันตรำยหรือกีดขวำงกำรปฏบิัติงำนได ้

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ ๓ 
ป้ำยสัญลักษณแ์สดงจดุรวมพล กรณีเกดิเหตุ
สำธำรณภัย  
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มำตรำ 29 เมื่อเกิดหรือใกล้เกดิสำธำรณภัยบรเิวณใด ผอ. จะประกำศห้ำมเข้ำไป
อยู่อำศัยหรือด ำเนินกิจกำรใดในพ้ืนท่ีดังกล่ำวก็ได้ โดยก ำหนดระยะเวลำกำรห้ำม
ไว้ด้วย 
หมวด 6 บทก าหนดโทษ 
มำตรำ 50 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ หำกไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ 25 และ 26 
มำตรำ 51 ผู้ใดเข้ำไปในพ้ืนท่ีที่ปิดกั้นตำมมำตรำ 27 (3) โดยไมม่อี ำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งของ ผอ. ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กินสำมเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหกพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
มำตรำ 52 ต้องระวำงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบำท หรือท้ัง
จ ำทั้งปรับ หำกไม่ปฏิบัตติำมมำตรำ 28 และ 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมวด 1 บทท่ัวไป 
ข้อ 2 ให้นำยจ้ำงจัดให้มรีะบบป้องกันและระงับอัคคภีัยในสถำนประกอบกิจกำร
ตำมกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย 
ข้อ 3 ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำงจัดท ำป้ำยข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับ
กำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และปิดประกำศใหเ้ห็นได้อย่ำงชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถำนประกอบกิจกำรที่มลีูกจ้ำงตั้งแตส่ิบคนข้ึนไป นอกจำกต้องปฏิบัติ
ตำมข้อ 3 แล้วให้นำยจ้ำงจัดให้มแีผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยกำร
ตรวจตรำ กำรอบรม กำรรณรงค์ปอ้งกันอัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ 
และกำรบรรเทำทุกข์ 
ให้นำยจ้ำงจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถำนประกอบกจิกำรพร้อมที่
จะให้พนักงำนตรวจควำมปลอดภยัตรวจสอบได้ 
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เอกสำรแนบ ๔ 
1. ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟล่ำสุด
วันที ่29 มิถุนำยน 2565 
2. แผนระงับเหตุฉุกเฉินล่ำสุด 
เดือนพฤษภำคม 2565 
3. ภำพถ่ำยป้ำย อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญำณ
เตือนภัย  
4. หลักฐำนทำงเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมำยฉบับนี้ เช่น ใบตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิง เป็นต้น 
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ข้อ 8 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเส้นทำงหนีไฟทุกช้ันของอำคำรอย่ำงน้อยชั้นละสอง
เส้นทำงซึ่งสำมำรถอพยพลูกจ้ำงทีท่ ำงำนในเวลำเดียวกันทั้งหมดสู่จดุที่ปลอดภยั
ได้โดยปลอดภัยภำยในเวลำไม่เกินห้ำนำที 
-เส้นทำงหนีไฟจำกจดุที่ลูกจ้ำงท ำงำนไปสู่จดุที่ปลอดภัยต้องปรำศจำกสิ่งกีดขวำง 
-ประตูที่ใช้ในเส้นทำงหนีไฟต้องท ำด้วยวัสดุทนไฟ ไมม่ีธรณีประตูหรอืขอบกั้น 
และเป็นชนิดที่บำนประตูเปิดออกไปตำมทิศทำงของกำรหนไีฟกับตอ้งติดอุปกรณ์
ที่บังคับให้บำนประตูปดิได้เอง ห้ำมใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน 
และห้ำมปิดตำย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ำมโซ่ หรือท ำให้เปดิออกไมไ่ด้ในขณะที่มี
ลูกจ้ำงท ำงำน 
ข้อ 9 สถำนประกอบกิจกำรที่มีอำคำรตั้งแตส่องช้ันข้ึนไป หรือมีพื้นที่ประกอบ
กิจกำรตั้งแตส่ำมร้อยตำรำงเมตรขึน้ไป ให้นำยจ้ำงจัดใหม้ีระบบสัญญำณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ในสถำนประกอบกิจกำรทุกช้ันโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
(1) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่
ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสญัญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท ำงำน 
(ข) อุปกรณ์ส่งสญัญำณแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องสำมำรถส่งเสียงหรือสญัญำณให้ทุก
คนภำยในอำคำรไดย้ินหรือทรำบอย่ำงทั่วถึงเพื่อกำรหนีไฟ 
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในท่ีเห็นได้อย่ำงชัดเจน เข้ำถึงไดง่้ำย หรืออยู่
ในเส้นทำงหนีไฟโดยตดิตั้งห่ำงจำกจุดที่ลูกจ้ำงท ำงำนไม่เกินสำมสิบเมตร 
(3) เสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในกำรแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องมีเสยีงหรือสญัญำณที่
แตกต่ำงไปจำกเสยีงหรือสญัญำณที่ใช้ในสถำนประกอบกิจกำร 
(4) กิจกำรโรงพยำบำลหรือสถำนที่ห้ำมใช้เสียงหรือใช้เสยีงไมไ่ดผ้ล ต้องจัดให้มี
อุปกรณ์หรือมำตรกำรอื่นใด เช่น สัญญำณไฟ หรือรหสั ท่ีสำมำรถแจ้งเหตุเพลิง
ไหมไ้ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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(5) กำรติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ
สมำคมวศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือมำตรฐำนอื่น
ที่อธิบดีก ำหนด 
ข้อ 10 ให้นำยจ้ำงจัดใหม้ีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอส ำหรับเส้นทำงหนีไฟในกำร
อพยพลูกจ้ำงออกจำกอำคำรเพื่อกำรหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำสำรอง
ที่สำมำรถจำ่ยไฟฟ้ำเพื่อกำรหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรือ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีทีไ่ฟฟ้ำดับ 
ข้อ 11 ให้นำยจ้ำงจัดใหม้ีป้ำยบอกทำงหนีไฟท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) ตัวอักษรต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำสิบเซนติเมตร และมองเห็นได้อยำ่งชัดเจน 
(2) ป้ำยบอกทำงหนีไฟต้องมีแสงสว่ำงในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เหน็ได้อย่ำง
ชัดเจนตลอดเวลำ 
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปรำ่งที่กลมกลืนไปกับกำรตกแต่งหรือป้ำยอื่น ๆ ท่ีติดไว้
ใกล้เคียง หรือโดยประกำรใดท่ีท ำให้เห็นป้ำยไม่ชัดเจน 
หมวด 3 การดับเพลิง 
ข้อ 13 ให้นำยจ้ำงจัดใหม้ีเครื่องดบัเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ โดยต้องปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ตำมประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไป
ตำมมำตรฐำนท่ีสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมก ำหนด หรือตำม
มำตรฐำนที่อธิบดีก ำหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมำยหรือ
สัญลักษณ์แสดงว่ำเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมำยหรือ
สัญลักษณ์นั้นต้องมีขนำดที่มองเหน็ได้อย่ำงชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตร
ห้ำสิบเซนติเมตร 
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(3) ห้ำมใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่นย้ำยได้ที่อำจเกิดไอระเหยของสำรพิษ เช่น 
คำร์บอนเตตรำคลอไรด ์
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ตำมจ ำนวน ควำมสำมำรถของ
เครื่องดับเพลิงและกำรติดตั้งดังตอ่ไปนี้ 
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จ ำนวน 
ควำมสำมำรถของเครื่องดับเพลิง และกำรติดตั้ง ให้ค ำนวณตำมพื้นที่ของสถำนท่ี
ซึ่งมีสภำพเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่ 2 ท้ำยกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ควำมสำมำรถของ
เครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมรีะยะเข้ำถึงตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงที่ 3 ท้ำย
กฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี กำรตดิตั้งให้พิจำรณำ
จำกวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่ำจะท ำให้เกิดเพลิงประเภท เอ 
หรือ บี และตดิตั้งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทน้ัน 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในกำรตดิตั้งให้มีระยะ
เข้ำถึงไม่เกินยีส่ิบสำมเมตร 
(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวำงเครื่องดับเพลิงในสภำพท่ีมั่นคง มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
สำมำรถนำมำใช้ได้ง่ำยและรวดเรว็ 
(ค) ให้จัดท ำรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภำษำไทยท่ีเห็นได้อย่ำง
ชัดเจนติดไว้ท่ีตัวถังหรือบรเิวณทีต่ดิตั้ง 
(5) จัดให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภำพท่ีใช้งำนได้
ดี โดยกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง 
หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน 
ข้อ 27 ให้นำยจ้ำงจัดใหลู้กจ้ำงไมน่้อยกว่ำร้อยละสีส่ิบของจ ำนวนลกูจ้ำงในแต่
ละหน่วยงำนของสถำนประกอบกจิกำรรับกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั้นต้น โดย
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ให้ผู้ที่ไดร้ับใบอนุญำตจำกกรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็นผูด้ ำเนินกำร
ฝึกอบรม 
ข้อ 28 ให้นำยจ้ำงจัดใหม้ีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย 
ดังต่อไปนี ้
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหนำ้ที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยรับกำรฝึกอบรม
เกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคภีัย กำรใช้อุปกรณต์่ำงๆ ในกำรดบัเพลิง กำร
ปฐมพยำบำล และกำรช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นำยจ้ำงจัดใหลู้กจ้ำงฝกึซ้อมอพยพหนีไฟออกจำกอำคำรไปตำม
เส้นทำงหนีไฟตำมที่ก ำหนดไว้ในหมวด 2 
ข้อ 30 ให้นำยจ้ำงจัดใหลู้กจ้ำงทกุคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
พร้อมกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ท้ังนี้ ให้ลูกจ้ำงของนำยจ้ำงทุกรำยที่ท ำงำนอยู่
ภำยในอำคำรเดียวกันและในวันและเวลำเดียวกันท ำกำรฝึกซ้อมพรอ้มกัน และ
ก่อนกำรฝึกซ้อมไม่น้อยกว่ำสำมสบิวัน ให้นำยจ้ำงส่งแผนกำรฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรำยละเอียดเกีย่วกับกำรฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมำยเพื่อให้ควำมเหน็ชอบ 
ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนนิกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตำมวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ทีไ่ด้รับใบอนญุำตจำกกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนเป็นผูด้ ำเนินกำรฝึกซ้อม 
ให้นำยจ้ำงจัดท ำรำยงำนผลกำรฝกึซ้อมดังกล่ำวตำมแบบท่ีอธิบดีก ำหนด และยื่น
ต่ออธิบดีหรือผูซ้ึ่งอธิบดีมอบหมำยภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีเสรจ็สิ้นกำร
ฝึกซ้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.3 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำนใน
กำรบริหำร จัดกำร และ
ด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม 

หมวด 2 แสงสว่าง 
ข้อ 4 แสงสว่ำงต้องเป็นไปตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
ข้อ 5 แสงสะท้อนเข้ำนัยนต์ำจะตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล 
 

   
 
 

 

เอกสำรแนบ  ๕ 
ผลกำรตรวจสอบควำมแสงสว่ำง 
วันท่ี  25 กรกฎำคม  2565 
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ในกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน  
แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ. 2559 

หมวด 3 เสียง 
ข้อ 7 เสียงดังสูงสุดไม่เกิน  140 เดซิเบล 
ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลำท ำงำนในแต่ละวันไม่เกินมำตรฐำนอธิบดี
ประกำศก ำหนด 
ข้อ 9 หำกระดับเสยีงเกินในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
ส่วนบุคคล 
ข้อ 10 หำกระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 จัดให้มเีครื่องหมำยเตือนให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลติดใหเ้ห็นได้ชัดเจน 
ข้อ 11 ระดับเสียงเฉลีย่ตลอดท ำงำน 8 ช่ัวโมงตั้งแต่ 85  
เดซิเบลเอขึ้นไปต้องมีมำตรกำรกำรอนุรักษ์กำรได้ยิน 
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ข้อ ๑๒ (4) งำนท่ีมีระดับเสียงเกินมำตรฐำนใหส้วมใส่ปลั๊กลดเสียงหรือที่ครอบหู
ลดเสียง 
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน และการรายงานผล 
ข้อ 14 จัดให้มีกำรตรวจวัดควำมเสียงภำยในสถำนประกอบกำร 
ข้อ 15 จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจวัดวิเครำะห์ พร้อมส่งรำยงำนต่ออธิบดีภำยใน 
30 วันนับแต่วันท่ีเสรจ็สิ้นกำรตรวจวัด 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.4 ประกำศกรมสวสัดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน เรื่อง มำตรฐำน
ระดับเสียงท่ียอมใหลู้กจ้ำงได้รับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำรท ำงำน
ในแต่ละวัน 2561 

ข้อ ๓ นำยจ้ำงต้องควบคุมระดับเสียงท่ีลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำร
ท ำงำน ในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้เกิน 85 เดซเิบลเอ 

   
 

 

2.5 ประกำศกรมสวสัดิกำรและ
คุม้ครองแรงงำน เรื่องมำตรฐำน
ควำมเข้มข้นของแสงสว่ำง 

ข้อ 3 ในประกำศนี ้
“ควำมเข้มของแสงสว่ำง” หมำยควำมว่ำ ปริมำณแสงท่ีตกกระทบตอ่หน่ึงหน่วย
ตำรำงเมตร ซึ่งในประกำศนี้ใช้หน่วยควำมเข้มของแสงสวำ่งเป็นลักซ์ (lux) 
ข้อ ๔ นำยจ้ำงต้องจัดให้สถำนประกอบกิจกำรมีควำมเข้มของแสงสว่ำงไม่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนที่ก ำหนดไวต้ำมตำรำงแนบท้ำยประกำศนี ้

 
 

  เอกสำรแนบ  ๕ 
ผลกำรตรวจสอบควำมแสงสว่ำง 
วันท่ี  25 กรกฎำคม  2565 
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ตำรำงแนบท้ำยประกำศ (ตำรำงที่ ๑) 
- บริเวณพื้นท่ีใช้ประโยชน์ในส ำนักงำน ได้แก่ ห้องส ำนักงำน 

ห้องฝึกอบรมห้องบรรยำยห้องสบืค้นหนังสือ /เอกสำรห้องถ่ำยเอกสำร
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บรเิวณโตะ๊ประชำสัมพันธ์หรือติดต่อ
ลูกค้ำ พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ 
โดยก ำหนดค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำงท่ี  300 ลักซ์ และจดุที่
ควำมเข้มของแสงสว่ำงต่ ำสุดที่ 150 ลักซ ์

2.6 ประกำศกรมสวสัดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรตรวจวัด 
และกำรวเิครำะห์สภำวะกำร
ท ำงำนเกี่ยวกับระดับควำมร้อน 
แสงสว่ำง หรือเสียง รวมทั้ง
ระยะเวลำและประเภทกิจกำรที่
ต้องด ำเนินกำร 2561 

หมวด ๓ กำรตรวจวดัควำมเข้มของแสงสว่ำงและประเภทกิจกำรทีต่้อง
ด ำเนินกำร 
ข้อ ๗ ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงในสถำนประกอบ
กิจกำรทุกประเภทกิจกำรโดยให้ตรวจวัดบรเิวณพื้นที่ท่ัวไปและบริเวณกำรผลติ
ภำยในสถำนประกอบกิจกำรและบริเวณทีลู่กจ้ำงต้องท ำงำนโดยใช้สำยตำมอง
เฉพำะจุดหรือต้องใช้สำยตำอยู่กับที่ในกำรท ำงำนในสภำพกำรท ำงำนปกติและใน
ช่วงเวลำที่มีแสงสว่ำงตำมธรรมชำติน้อยท่ีสุด 
ข้อ ๘ กำรตรวจวดัควำมเข้มของแสงสว่ำง ต้องใช้เครื่องวัดแสงที่ไดม้ำตรฐำน CIE 
1931 ของคณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำมส่องสว่ำง 
(International Commission on Illumination) หรือ ISO/CIE 10527 หรือ
เทียบเท่ำ เช่น JIS และก่อนเริ่มกำรตรวจวดัต้องปรับให้เครื่องวัดแสงอ่ำนค่ำที่
ศูนย์ (Photometer Zeroing) 
ข้อ ๙ กำรตรวจวดัควำมเข้มของแสงสว่ำงบริเวณพื้นที่ท่ัวไปและบรเิวณกำรผลติ
ภำยในสถำนประกอบกิจกำรให้ตรวจวัดในแนวระนำบสูงจำกพ้ืน 75 เซนตเิมตร  
ให้หำค่ำเฉลีย่ควำมเข้มของแสงสวำ่ง โดยวัดค่ำควำมเข้มของแสงสวำ่งทุกๆ  
๒ x ๒ ตำรำงเมตร แต่หำกมีกำรตดิหลอดไฟท่ีมีลักษณะที่แน่นอนซ้ ำๆ กัน
สำมำรถวัดแสงในจุดที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ท่ีมีแสงตกกระทบในลักษณะเดียวกัน
ได ้
ส ำหรับกำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงบริเวณพื้นที่ท่ัวไปที่มีกำรสัญจรใน
ภำวะฉุกเฉินให้ตรวจวัดตำมเส้นทำงสัญจรในภำวะฉุกเฉินในแนวระนำบท่ีพื้นผิว
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ทำงเดิน แล้วน ำมำค ำนวณค่ำเฉลีย่ตำมวิธีกำรวดัแสงและกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ย
ตำมมำตรฐำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน... 
ข้อ ๑๐ กำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงบริเวณที่ลูกจำ้งต้องท ำงำนโดยใช้
สำยตำมองเฉพำะจดุหรือต้องใช้สำยตำอยู่กับทีใ่นกำรท ำงำน ให้ตรวจวัดในจุดที่
สำยตำตกกระทบช้ินงำนหรือจุดทีท่ ำงำนของลูกจ้ำง (Workstation) 
หมวด ๕ คณุสมบัตผิู้ตรวจวัดและวิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำน 
ข้อ ๑๕ ผู้ที่ด ำเนินกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรท ำงำนในสถำนประกอบ
กิจกำร 
ต้องมีคุณสมบัติอยำ่งหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็นบุคคลที่ข้ึนทะเบียนเป็นเจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับ
วิชำชีพของสถำน 
ประกอบกิจกำรกับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน สำมำรถด ำเนินกำร
ตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง หรือเสียง 
ภำยในสถำนประกอบกิจกำรของตนเอง 
(๒) เป็นบุคคลทีผู่้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีสำขำอำชีวอนำมัยหรือ
เทียบเท่ำ 
ที่ข้ึนทะเบียนเป็นเจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของสถำนประกอบ
กิจกำรกับกรมสวัสดิกำรและคุม้ครองแรงงำน สำมำรถด ำเนินกำรตรวจวัดและ
วิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำนเกีย่วกบัควำมร้อนแสงสว่ำง หรือเสียง ภำยในสถำน
ประกอบกิจกำรของตนเอง 
(๓) เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ข้ึนทะเบียนตำมมำตรำ ๙ หรือมำตรำ ๑๑ แห่ง
พระรำชบัญญัต ิ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
แล้วแต่กรณ ี
ข้อ ๑๖ ผู้ตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรท ำงำนต้องลงลำยมือช่ือรับรองใน
แบบรำยงำนผลกำรตรวจวดัและวิเครำะห์สภำวะกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน 
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แสงสว่ำง หรือเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำรตำมข้อ ๑๕ ที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
หมวด ๖ กำรวิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำนเกี่ยวกับระดับควำมร้อน แสงสว่ำง และ
เสียง 
ข้อ ๑๗ ให้นำยจ้ำงท ำกำรวเิครำะห์สภำวะกำรท ำงำนเกี่ยวกับระดบัควำมร้อน 
แสงสว่ำงหรือเสียงท่ีลูกจ้ำงไดร้ับกรณผีลกำรตรวจวัดมีคำ่เกินหรือต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือประกำศกรมแล้วแต่กรณี ต้องระบุ
สำเหตุและปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำคำรสถำนท่ี กำรระบำยอำกำศ
เครื่องจักร กำรบ ำรุงรักษำ จ ำนวนลูกจ้ำงท่ีสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับอันตรำย 
สภำพและลักษณะกำรท ำงำนของลูกจ้ำง รวมถึงวิธีกำรหรือมำตรกำรในกำร
ปรับปรุงแก้ไขและระยะเวลำที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 

2.7  ประกำศกรมสวสัดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน 
เรื่อง ก ำหนดแบบรำยงำนผลกำร
ตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำร
ท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสง
สว่ำง และเสียงภำยในสถำน
ประกอบกิจกำร 2561 

ข้อ ๒ แบบรำยงำนผลกำรตรวจวดัและวเิครำะห์สภำวะกำรท ำงำนเกี่ยวกับควำม
ร้อน แสงสว่ำง 
และเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำร ให้เป็นไปตำมแบบท้ำยประกำศนี้ 
1. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำนเกีย่วกับควำม
ร้อน แสงสว่ำง และเสียงภำยในสถำนประกอบกิจกำร 
2. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำนเกีย่วกับแสงสว่ำง 
(แบบ รสส.2) 
4. แบบรำยงำนผลกำรตรวจวัดและวิเครำะหส์ภำวะกำรท ำงำนเกีย่วกับเสียง 
(แบบ รสส.3) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ สิ่งปฏิกลู 
3.1 พระรำชบัญญัตสิำธำรณสุข พ.ศ.

2535 
มำตรำ 19  ห้ำมมิให้ผู้ใดด ำเนินกำรรับกำรเก็บ ขน หรือ ด ำจดัสิ่งปฏิกูล หรือมูล
ฝอยโดยท ำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยกำรคิดคำ่บริกำร เว้น
แต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่พนักงำน 

มำตรำ 20 ข้อ (1) ห้ำมกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือท ำให้มีขึ้นในที่หรือทำงสำธำรณะซึ่ง
สิ่งกุลหรือมูลฝอยนอกจำกในท่ีรำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให ้
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3.2 พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

มำตรำ 18 กำรเก็บ ขน หรือก ำจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยในเขตรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นใดให้เป็นอ ำนำจส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น 
มำตรำ ๗๓/๑ ผูใ้ดฝ่ำฝืนข้อก ำหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๒๐ 
(๑) (๒) (๓) หรือ (๖) ในกรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรำยจำกชุมชน ต้องระวำงโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 

   
 

 

3.3 กฎกระทรวง สุขลักษณะกำร
จัดกำรมลูฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 

หมวด ๑ บททั่วไป 
ข้อ ๓ ห้ำมผู้ใดถ่ำย เท ท้ิง หรือท ำให้มีขึ้นในที่หรือทำงสำธำรณะซึ่งมูลฝอยทั่วไป  
นอกจำกถ่ำย เท ทิ้ง หรือก ำจัด ณ สถำนท่ี หรือตำมวิธีท่ีรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ก ำหนดหรือจดัให ้
หมวด 2 กำรเก็บมลูฝอยท่ัวไป 
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บมลูฝอยท่ัวไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกดิมูลฝอยคัดแยกมลู
ฝอยท่ีอย่ำงน้อยต้องคัดแยกเป็นมลูฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำย
จำกชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ำกลับมำใช้ใหม่ออกจำกมลูฝอยทั่วไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

3.๔ กฎกระทรวง กำรจัดกำรมูลฝอยท่ี
เป็นพิษหรืออัตรำยจำกชุมชน 
พ.ศ. 256๓ 

หมวด ๒ กำรเก็บมลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน 
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บมลูฝอย ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยท่ีเปน็พิษหรือ
อันตรำยจำกชุมชนคัดแยกมลูฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนออกจำกมูล
ฝอยท่ัวไปและมลูฝอยติดเชื้อตำมประเภท ดังต่อไปนี ้
(๑) หลอดไฟ 
(๒) ถ่ำนไฟฉำยและแบตเตอรี ่
(๓) ภำชนะบรรจุสำรเคมี และใหร้วมถึงกระป๋องสเปรย์ กระป๋องสำรก ำจัด
ศัตรูพืช กระป๋องสี ขวดน้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ตลับหมึกพิมพ์ ภำชนะบรรจุน้ ำมัน
ปิโตรเลียม หรือภำชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ป้องกันหรือก ำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ
ในบ้ำนเรือน 
(๔) ยำและเวชภัณฑ์ตำมทีร่ัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
(๕) ผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๖) มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนประเภทอื่นตำมที่รัฐมนตรีก ำหนด
โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ  ๖ 
ภำพถ่ำยภำชนะบรรจมุูลฝอยท่ีเปน็พิษหรือ
อันตรำยจำกชุมชน 
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สอด 
คล้อง 

ไม่
สอดคล้อง 

เพื่อ
ทรำบ 

ข้อ ๑๐ ภำชนะบรรจมุูลฝอยท่ีเปน็พิษหรืออันตรำยจำกชุมชน ต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และมลีักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภำชนะบรรจุมลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนที่เป็นกล่องหรือถัง ต้อง
ท ำจำกวัสดุที่แข็งแรง ทนทำน ไมร่ั่วซึม มฝีำปิดมดิชิด สำมำรถป้องกันสัตว์และ
แมลงพำหะน ำโรคได้ขนำดเหมำะสม สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวก และง่ำยต่อ
กำรถ่ำยและเทมลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน 
(๒) ภำชนะบรรจุมลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนที่เป็นถุง ต้องท ำจำก
พลำสติกหรือวัสดุอื่นท่ีมีควำมเหนยีว ทนทำน ไม่ฉีกขำดง่ำย ไม่รั่วซมึ ขนำด
เหมำะสม และสำมำรถเคลื่อนยำ้ยไดส้ะดวก 
ข้อ ๑๑ ภำชนะรองรับมูลฝอยท่ีเปน็พิษหรืออันตรำยจำกชุมชน ต้องเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และมลีักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องท ำจำกวัสดุที่แข็งแรง ทนทำน สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนหรือกำร
เกิดปฏิกริิยำของสำรเคมี กันน้ ำได ้ไม่รั่วซมึ มีฝำปดิมดิชิด เหมำะสมตำมประเภท
ของมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน และสำมำรถป้องกันกำรรั่วไหล
ระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมและขนสง่ 
 (๒) มีข้อควำมว่ำ “มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน” หรือข้อควำมที่ท ำ
ให้เข้ำใจได้ว่ำเป็นมูลฝอยท่ีเป็นพษิหรืออันตรำยจำกชุมชน โดยมีขนำดและสีของ
ข้อควำมที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน 
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมสะอำดและกำรจดัระเบียบในกำรเกบ็ ขน หรือ
ก ำจัดมลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน ให้รัฐมนตรมีีอ ำนำจประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำก ำหนดตรำหรือสัญลักษณ์เพื่อแสดงบนภำชนะรองรับมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนตำมวรรคหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๓.๕ กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจดัขยะ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี ้
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมำยควำมวำ มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปรมิำณหรือมี
ควำมเขมขน้ซึ่งถำมีกำรสมัผสัหรือใกลชิดกับมูลฝอยนั้นแลวสำมำรถท ำใหเกิดโรค
ได ้

   
 
 
 
 

เอกสำรแนบ  ๗ 
ภำพถ่ำยภำชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือ 



14 
 

ที ่ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
สอด 
คล้อง 

ไม่
สอดคล้อง 

เพื่อ
ทรำบ 

ข้อ ๔ ห้ำมมิใหผู้ใดถ่ำย เท ท้ิง หรอืท ำใหมีขึ้นในท่ีหรือทำงสำธำรณะซึ่งมูลฝอย
ติดเชื้อ นอกจำกถ่ำย เท หรือท้ิง หรือก ำจัด ณ สถำนท่ี หรือตำมวิธทีี่รำชกำร
ส่วนทองถิ่นก ำหนดหรือจัดให 
   ใหรำชกำรสวนทองถิ่นจัดใหมีสถำนท่ีถ่ำย เท หรือท้ิงมูลฝอยติดเช้ือในท่ีหรือ
ทำงสำธำรณะ หรือก ำหนดใหมีวิธีก ำจัดมลูฝอยติดเชื้อที่ถ่ำย เท หรอืท้ิงโดยวิธีอ่ืน
ตำมมำตรฐำนท่ีระบุไวในกฎกระทรวงน้ีหรือตำมหลักเกณฑที่กระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนดแลวแตก่รณ ี

 
 
 

3.๖ ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง 
กำรจัดกำรมูลฝอย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หมวด ๑ บททั่วไป 
ข้อ 4 กำรจัดกำรมูลฝอยตำมประกำศนี้ ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำม
หลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยจดัให้มีระบบจดักำรและก ำจดัมลูฝอยที่มี
ประสิทธิภำพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ 
ได ้

   
 
 

 

3.๗ ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนครชุม เรื่อง กำรก ำจดัสิ่ง
ปฏิกูลและมลูฝอย พ.ศ. 2558 

ข้อ ๗ ห้ำมผู้ใดท ำกำรถ่ำย เท ทิ้ง หรือท ำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยในท่ีหรือ
ทำงสำธำรณะ นอกจำกในท่ีที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนครชุมจัดไวใ้ห้หรือในท่ี
รองรับสิ่งปฏิกลู หรือมลูฝอยท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนครชุมจดัไว้ให้ 
ข้อ ๘ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนท่ีใดๆ ต้องจัดใหม้ีทีร่องรับสิ่ง
ปฏิกูลและมลูฝอยท่ีถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมตำมที่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นโดยค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขประกำศก ำหนด 
บัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนครชุม เรื่อง 
กำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 
1.อัตรำค่ำเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
  ๑.๑ ค่ำเก็บและขนอุจจำระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
    ๑.๑.๑ เศษของลูกบำศก์เมตรหรือลูกบำศกเ์มตรแรกและลูกบำศก์เมตรต่อๆ 
ไป ลูกบำศก์เมตรละ ๒๕๐ บำท 
    ๑.๑.๒ เศษไมเ่กินครึ่งลูกบำศกเ์มตร ลูกบำศก์เมตรละ ๑๕๐ บำท 
เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับ ๑ ลูกบำศก์เมตร 
  ๑.๒ ค่ำเก็บและขนมลูฝอยท่ัวไป 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

เอกสำรแนบ  ๘ 
ภำพถ่ำยจุดรองรับสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยท่ีถูก
สุขลักษณะ 
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ที ่ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
สอด 
คล้อง 

ไม่
สอดคล้อง 

เพื่อ
ทรำบ 

    ๑.๒.๑ ค่ำเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปประจ ำรำยเดือน 
      (๑) ที่มีปริมำณวันหน่ึงไมเ่กิน ๑๐ ลติร เดือนละ ๒๐ บำท 
      (๒) ค่ำเก็บขนและขนทุก ๆ ๑๐ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๑๐ ลิตร เดือนละ 
๒๐ บำท 
      (๓) ที่มีปริมำณวันหน่ึงเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไมเ่กิน ๑ ลูกบำศก์เมตร เดือนละ 
๒,๐๐๐ บำท 
      (๔) ที่มีปริมำณวันหน่ึงเกิน ๑ ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนทุก ๆ ลูกบำศก์
เมตร หรือเศษของลูกบำศก์เมตร เดือนละ ๒,๐๐๐ บำท 
    ๑.๒.๒ ค่ำเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปเป็นครั้งครำว 
      (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 พระรำชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑ์

ยำสูบ พ.ศ. 2560 
หมวด 5 กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไมสู่บบุหรี ่
มำตรำ 41 ใหร้ัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร มีอ ำนำจประกำศ
ประเภทหรือ ช่ือของสถำนท่ีสำธำรณะ สถำนท่ีท ำงำน และยำนพำหนะ ให้ส่วน
หนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดของสถำนที่ และยำนพำหนะดังกล่ำว เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร อำจก ำหนดใหม้ีเขตสูบบหุรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ ตำมวรรคหนึ่งก็ได้  
มำตรำ 42 หำ้มผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแตเ่ป็นเขตสูบบหุรี่ที่ก ำหนด
ตำมมำตรำ 41 วรรคสอง  
มำตรำ 43 เมื่อรัฐมนตรโีดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรประกำศใหส้ถำนท่ี
สำธำรณะ สถำนท่ีท ำงำน หรือยำนพำหนะใด เป็นเขตปลอดบหุรี่ ให้ผู้ด ำเนินกำร
จัดให้สถำนท่ีหรือยำนพำหนะ ดังกล่ำวมีสภำพและลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) มีเครื่องหมำยแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตปลอดบุหรี่  
(2) ปรำศจำกอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรสูบบุหรี่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแนบ  ๙ 
ภำพถ่ำยเขตจุดสูบบุหรี่ เขตห้ำมสูบบุหรี่ 
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ที ่ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
สอด 
คล้อง 

ไม่
สอดคล้อง 

เพื่อ
ทรำบ 

(3) มีสภำพและลักษณะอื่นใดตำมทีร่ฐัมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำร  

มำตรำ ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบหุรี่ใดมีประกำศก ำหนดเขตสูบบุหรี่ตำมมำตรำ 
๔๑ วรรคสอง ผูด้ ำเนินกำรอำจจัดให้มีเขตสูบบุหรีไ่ด้ โดยต้องมสีภำพและ
ลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(1) มีเครื่องหมำยติดแสดงไว้ให้เห็นไดโ้ดยชัดเจนว่ำเป็นเขตสูบบุหรี่  
(2) ไม่อยู่ในบรเิวณทำงเข้ำออกของสถำนท่ีหรือยำนพำหนะนั้น หรือในบริเวณ

อื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด  
(3) มีพื้นท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค ำนงึถึงกำรระบำยอำกำศท่ีเหมำะสม และไม่

มีลักษณะ ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเดอืดร้อนร ำคำญแก่ผู้อื่น  
(4) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อกำรลด ละ เลกิกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมที่

รัฐมนตรีประกำศ ก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร  
(5) มีสภำพและลักษณะอื่นใดตำมทีร่ฐัมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของ

คณะกรรมกำร 
มำตรำ 45 เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ตำมมำตรำ 43 (1) หรือเขตสูบบุหรีต่ำม
มำตรำ 44 (1) ที่ผู้ด ำเนินกำรจดัให้มี ต้องเป็นไปตำมลักษณะและวธิีกำรที่
รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำ ของคณะกรรมกำร  
มำตรำ 46 ใหผู้้ด ำเนินกำรมหีน้ำที่ประชำสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่ำสถำนท่ีนั้น
เป็น เขตปลอดบุหรี่ และควบคมุดแูล ห้ำมปรำม หรือด ำเนินกำรอื่นใด เพื่อไม่ให้
มีกำรสูบบุหรี่ในเขตปลอดบหุรี่ ในกรณีที่มผีู้ฝ่ำฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หำก
ผู้ด ำเนินกำรได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ตำมสมควรแล้ว ผู้ด ำเนินกำรนั้นไมม่ี
ควำมผิด 
มำตรำ 48 เพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมหมวด 5 ให้พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่มีอ ำนำจ
หน้ำท่ี ดังต่อไปนี ้
(1) เข้ำไปในสถำนท่ีสำธำรณะหรือสถำนท่ีท ำงำน ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์

ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำท ำกำรของสถำนท่ีนั้น เพื่อตรวจสอบให้
เป็นไปตำมหมวด 5 
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(2) มีหนังสือสอบถำมหรือมีหนังสือเรยีกบุคคลใดมำให้ถ้อยค ำหรือให้ส่งค ำช้ีแจง 
เอกสำร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่จ ำเปน็เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่หรือเพื่อกำรด ำเนินคด ี

(3) เรียก ขอดูบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือเอกสำรอื่นใด ซึ่งระบุช่ือ ที่อยู่ และ
ปรำกฏ รูปถ่ำยของผู้ถือบัตรเพื่อบนัทึกข้อมูล ในกรณีที่มีกำรกระท ำ
ควำมผิดหรือกรณีที่มีหลักฐำนตำมสมควรว่ำ มีกำรกระท ำควำมผิดตำม
หมวด 5  

(4) ถ่ำยภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวตัถุอื่นใด เพื่อ
เป็นพยำนหลักฐำน 

(5) ออกค ำสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้ช ำระเงินค่ำปรับตำมที่เปรยีบเทียบในกรณีที่มี
กำรกระท ำ ควำมผิดตำมหมวด 5 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำร
ออกค ำสั่ง และแบบของหนังสือ ดงักล่ำว ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร 

มำตรำ 67 ผู้ใดฝำ่ฝืนมำตรำ 42 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บำท 
มำตรำ 68 ผู้ด ำเนินกำรผู้ใดไม่ปฏบิัติตำมมำตรำ 43 หรือมำตรำ 44 ต้องระวำง
โทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บำท  

มำตรำ 69 ผู้ด ำเนินกำรผู้ใดไม่ปฏบิัติตำมมำตรำ 45 ต้องระวำงโทษปรับไมเ่กิน 
5,000 บำท  

มำตรำ 70 ผู้ด ำเนินกำรผู้ใดไม่ปฏบิัติตำมมำตรำ 46 วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษ
ปรับ ไม่เกิน 3,000 บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 ประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข 

เรื่อง ก ำหนดประเภทหรือช่ือของ
สถำนท่ีสำธำรณะ สถำนท่ีท ำงำน 
และยำนพำหนะ ให้ส่วนใดหรือ
ทั้งหมดของสถำนท่ีและ
ยำนพำหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 

ข้อ ๕ ให้สถำนท่ีดังต่อไปนีเ้ป็นสถำนท่ีสำธำรณะที่ให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้
ไม่สูบบุหรี่ โดยก ำหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภำรกิจของ
สถำนท่ีนั้น ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้ำง บริเวณที่จัด
ไว้ให้ผู้มำรับบริกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่ำจะมีรั้วล้อมหรือไม่กต็ำม เป็นเขต
ปลอดบุหรี่ แต่สำมำรถจดัให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็นกำรเฉพำะได้ ในพ้ืนท่ีนอกอำคำร 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำงได้ 
(๕.๑) สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
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หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 
พ.ศ.25๖๑ 

4.3 ประกำศกระทรวงสำธำรณะสุข 
เรื่อง ลักษณะและวิธีกำรในกำร
แสดงเครื่องหมำยเขตปลอดบหุรี่
และเครื่องหมำยสูบบุหรี่ พ.ศ.   
25๖๑ 

ข้อ 3  
“สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่” หมำยถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มี
เส้นขอบหนำสีแดง และมีรปูมวนบุหรี่ซิกำแรตสดี ำที่มีควันซึ่งมีขนำดใหญ่เห็นได้
ชัดเจนอยู่ภำยในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีควำมหนำของเสน้ในขนำด
เพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พำดทับรูปมวนบุหรีด่ังกล่ำวในแนวเฉียง  

“สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่” หมำยถงึ สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้น
ขอบหนำสีฟ้ำ และมรีูปมวนบุหรีซ่กิำแรตสดี ำที่มีควันซึ่งมีขนำดใหญเ่ห็นได้
ชัดเจนอยู่ภำยในวงกลมนั้น 
ข้อ ๔ เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรีต่้องมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดอุื่นใดท่ีใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ต้องมี
พื้นผิวพ้ืนหลัง หรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณเ์ขตปลอดบุหรี่ และข้อควำมตำม 
(๓) ได้อย่ำงชัดเจน 
(๒) แสดงสญัลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวงกลมไม่
น้อยกว่ำ ๑๐๐ มิลลิเมตร 
(๓) แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ “ห้ำมสูบ
บุหรี่ ฝ่ำฝืนมีโทษปรับตำมกฎหมำย” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “No smoking. It 
is against the law to smoke in this area” หรือข้อควำมอื่นในท ำนอง
เดียวกัน 
ข้อ ๕ เครื่องหมำยเขตปลอดบุหรีท่ี่จะใช้ติดแสดง ณ สถำนท่ีสำธำรณะ เฉพำะ
บริเวณทีร่ัฐมนตรี ประกำศก ำหนดให้ระยะห่ำงจำกประตู หน้ำต่ำง ทำงเข้ำ 
ทำงออก ท่อหรือช่องระบำยอำกำศ หรือ พื้นที่โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย 
ต้องมีอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญเ่ห็นได้ชัดเป็นภำษำไทยว่ำ “ห้ำมสูบบุหรี่ ใน
ระยะ ๕ เมตร” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “No smoking within 5 meters” 
หรือข้อควำมอื่นในท ำนองเดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชำชนเข้ำใจได้ว่ำเขตปลอด
บุหรี่ในบริเวณนั้นครอบคลุม ถึงระยะห่ำงดังกล่ำว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เอกสำรแนบ  ๙ 
ภำพถ่ำยเขตจดุสูบบหุรี่ เขตห้ำมสบูบุหรี ่
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ข้อ ๖ ให้ติดแสดงเครื่องหมำยเขตปลอดบุหรี่ในลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(๒) สถำนท่ีสำธำรณะที่รัฐมนตรีประกำศให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไมสู่บบุหรี่ 
โดยก ำหนดให้พื้นที่เฉพำะส่วนท่ีระบุไว้ของสถำนท่ีนั้น เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(ก) ติดแสดงไวโ้ดยเปิดเผย มองเหน็ได้ชัดเจน ณ ทำงเข้ำหลักของอำคำรโรงเรือน
พื้นที่ใต้หลังคำ หรือสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนท่ีสำธำรณะนั้น 
(ข) ติดแสดงไวโ้ดยเปิดเผย มองเหน็ได้ชัดเจน และในจำนวนท่ีเหมำะสม ภำยใน
และดำดฟ้ำของอำคำร หรือโรงเรอืน หรือสิ่งปลูกสร้ำงของสถำนท่ีสำธำรณะนั้น 
ข้อ ๗ เครื่องหมำยเขตสูบบุหรีต่้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดอุื่นใดท่ีใช้แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ต้องมี
พื้นผิว พื้นหลังหรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณเ์ขตสูบบหุรี่ และข้อควำมตำม (๓) 
ได้อย่ำงชัดเจน 
(๒) แสดงสญัลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึง่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวงกลมไม่น้อย
กว่ำ ๗๐ มลิลเิมตรและต้องไมเ่กิน ๑๐๐ มิลลิเมตร 
(๓) แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ “เขตสูบ
บุหรี่” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “Smoking Area” หรือข้อควำมอืน่ในท ำนอง
เดียวกัน 
ข้อ ๘ ให้ติดแสดงเครื่องหมำยเขตสูบบุหรีไ่ว้โดยเปิดเผย มองเห็นไดชั้ดเจน 
ภำยในบริเวณที่จัดใหเ้ป็นเขตสูบบหุรี่ ในกรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่ำว มีทำงเข้ำ
อย่ำงชัดเจน ให้ติดแสดงเครื่องหมำยเขตสูบบุหรี่ ณ ทำงเข้ำเขตสูบบหุรี่ดังกล่ำว
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ พลังงาน 
5.1 พระรำชบัญญัตสิ่งเสริมและ

อนุรักษ์พลังงำน พ.ศ.2535 
หมวด 2 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร 
มำตรำ 17 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรได้แก่กำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง
ดังต่อไปนี ้
(1) กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทติย์ที่เข้ำมำในอำคำร 
(2) กำรปรับอำกำศอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรรักษำอณุหภมูิภำยในอำคำร
ให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสม 

 
 
 

  
 
 

เอกสำรแนบ  ๑๐   
ภำพถ่ำยกำรอำคำรที่เว้นระยะผนงัเพื่อลด
ควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร 
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(3) กำรใช้วัสดุก่อสร้ำงอำคำรที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงำน ตลอดจนกำรแสดง
คุณภำพของวัสดุก่อสร้ำงนั้น ๆ 
(4) กำรใช้แสงสว่ำงในอำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(5) กำรใช้และกำรติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดกำรอนุรักษ์
พลังงำนในอำคำร 
(6) กำรใช้ระบบควบคมุกำรท ำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ ์
(7) กำรอนุรักษ์พลังงำนโดยวิธีอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

5.2 พระรำชบัญญัตสิ่งเสริมและ
อนุรักษ์พลังงำน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2550 

หมวด 3 กำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมกำรใช้วัสดุ
หรืออุปกรณเ์พื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
มำตรำ 23 เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
รวมทั้งให้มีกำรส่งเสริมกำรใช้วัสดหุรืออุปกรณเ์พื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน ให้
รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร นโยบำยพลังงำนแห่งชำต ิมีอ ำนำจ
ออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก ำหนดมำตรฐำนด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ ์
(2) ก ำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตำมประเภท ขนำด ปรมิำณกำรใช้พลังงำน 
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำน และประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงใด เป็น
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสทิธิภำพสูง 
(3) ก ำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมประเภท คณุภำพและ
มำตรฐำนอยำ่งใด เป็นวัสดหุรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
(4) ก ำหนดให้ผูผ้ลติและผู้จ ำหน่ำยเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่ำ
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

   
 

 

5.3 พระรำชกฤษฎีกำ ก ำหนดอำคำร
ควบคุม พ.ศ. 2538 

มำตรำ 3 ก ำหนดกำรใช้พลังงำนตอ่ไปนี้เป็นอำคำรควบคุม 
ข้อ 1 อำคำรหลังเดียวหรือหลำยหลังภำยใตเ้ลขท่ีบำ้นเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจำก
ผู้จ ำหนำ่ยใหใ้ช้เครื่องวัดไฟฟ้ำ หรอืให้ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้ำชุดเดยีวหรือหลำย
ชุดรวมกันมีขนำดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปรข์ึ้นไป 
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5.4 กฎกระทรวง ก ำหนดมำตรฐำน 
หลักเกณฑ และวิธีกำรจัด
กำรพลังงำน ในโรงงำนควบคุม
และอำคำรควบคุม พ.ศ. 2552 

ข้อ 3 เจ้ำของอำคำรควบคุมจดัใหม้ีกำรจัดกำรพลังงำนในอำคำรควบคุม โดย
จัดท ำนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน เปำ้หมำย และแผนกำรอนุรักษ์พลังงำน และวีจัด
กำรพลังงำน กรณีใช้กฎกระทรวงนี้ครั้งแรกจะต้องประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้น 

ข้อ 4 นโยบำยพลังงำนจะต้องมุ่งมั่นในกำรจัดกำรพลังงำน จัดท ำเป็นเอกสำร 
และลงลำยมือช่ือเจ้ำของอำคำรควบคุม จะต้องเผยแพร่นโยบำยพลงังำน เพื่อให้
บุคลำกรรับทรำบและปฏิบัติตำม 
ข้อ 5 จัดให้มีคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน ก ำหนดโครงสร้ำง อ ำนำจ
หน้ำท่ี และควำมรับผดิชอบ โดยจดัท ำเป็นเอกสำรเผยแพร่ให้บคุลำกรของอำคำร
ทรำบ 
ข้อ 6 เจ้ำของอำคำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์พลังงำน โดยกำรตรวจสอบ
และประเมินกำรใช้พลังงำนท่ีมีนัยส ำคัญตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีร่ัฐมนตรี
ประกำศ 
ข้อ 7 จัดให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และแผนงำนอนุรักษ์พลังงำนท่ีประสงค์จะให้
ลดลง โดยก ำหนดเป็นร้อยละของปริมำณพลังงำนเดมิที่ใช้ หรือก ำหนดกำรใช้
พลังงำนต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลำกำรด ำเนินกำร กำรลงทุน 
และผลที่คำดวำ่จะได้รับ สำมำรถจัดให้มีแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
ข้อ 8 เจ้ำของอำคำรควบคุมต้องควบคุมดูแลใหม้ีกำรด ำเนินกำรตำมแผนอนุรักษ์
พลังงำน 
ข้อ 9 ข้ำวของอำคำรต้องจัดให้มีกำรตรวจ ติดตำม และประเมินกำรจัด
กำรพลังงำน รวมถึงทบทวน วิเครำะห์ และแกไ้ขข้อบกพร่องของกำรจัด
กำรพลังงำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนดอย่ำงเหมำะสมเป็นประจ ำ อย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
ข้อ 10 เจ้ำของอำคำรควบคุมจัดให้มีกำรตรวจสอบและรับรองกำรจดั
กำรพลังงำนของอำคำรควบคุมโดยผู้ตรวจสอบรับรอง 
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ข้อ 11  เจ้ำของอำคำรควบคมุส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัด
กำรพลังงำนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ของปีท่ีล่วงมำให้แก่อธิบดีภำยใน
เดือนมีนำคมของทุกป ี

 
 

 
๖ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
๖.๑ ข้อก ำหนด ออกตำมควำมใน

มำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด 

กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๔6) 

ข้อ ๓ กำรผ่อนคลำยข้อปฏิบตัิในกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำทั่ว
รำชอำณำจักรเพื่อให้ประชำชนสำมำรถด ำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภำวะปกติ
ยิ่งข้ึน จึงสมควรผ่อนคลำยข้อจ ำกดัในเรื่องกำรสวมหน้ำกำกอนำมยัหรือหน้ำกำก
ผ้ำ โดยยกเลิกควำมในข้อ ๑ แห่งข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๔ แห่งพระ
รำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒) ลง
วันท่ี ๑๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำให้เป็นกำรปฏิบตัิโดยควำมสมัครใจ โดย
ขอให้ประชำชนพิจำรณำประโยชน์ตำมข้อมูลทีฝ่่ำยสำธำรณสุขรำยงำนว่ำ กำร
สวมหน้ำกำกอย่ำงถูกวิธีเป็นประโยชน์ด้ำนสุขอนำมัยในกำรป้องกันกำรแพร่เช้ือ
และกำรรับเช้ือ ทั้งเชื้อโรคโควดิและโรคตดิเช้ือทำงระบบทำงเดินหำยใจอ่ืน ๆ 
รวมทั้งยังสำมำรถลดควำมเสี่ยงอืน่ท่ีอำจมีผลกระทบต่อสุขภำพกระทรวง
สำธำรณสุข (กรมอนำมัย) จึงมีข้อแนะน ำให้ประชำชนท่ัวไปสวมหนำ้กำกอนำมัย
เมื่ออยู่ร่วมกับบคุคลอื่นในสถำนท่ีหรือในพ้ืนท่ีแออัด มีกำรรวมกลุ่มคนจ ำนวน
มำก ไมส่ำมำรถเว้นระยะห่ำงได้หรืออำกำศระบำยถ่ำยเทไม่ดเีพื่อลดควำมเสี่ยง
ในกำรแพร่เช้ือหรือรับเชื้อ 

   
 

 

๖.๒ ประกำศกรมอนำมัยเรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำร
กำรป้องกันควำมเสีย่งจำกโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019หรือโรค
โควิด 19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID– 19)) ส ำหรับ
สถำนท่ีรำชกำร สถำนท่ีท ำงำน

ข้อ 3 หัวหน้ำส่วนรำชกำร เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือผู้ประกอบกิจกำร 
ควรพึงปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) กำรควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอำคำรและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอำคำร 

(ก) ท ำควำมสะอำดอำคำรและบรเิวณโดยรอบอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น พื้น ผนัง 
ประตู เป็นต้น 

(ข) ท ำควำมสะอำดจดุหรือบริเวณที่มีกำรใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู 
รำวจับหรือรำวบันได จุดประชำสมัพันธ์ จุดช ำระเงิน สวติช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รโีมท 
โทรศัพท์ ด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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เอกชน และสถำนประกอบกิจกำร 
พ.ศ. 2563 

(ค) มีระบบกำรระบำยอำกำศและถ่ำยเทอำกำศภำยในอำคำรที่เหมำะสม และท ำ
ควำมสะอำดระบบระบำยอำกำศและถ่ำยเทอำกำศอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(ง) กรณีสถำนท่ีท ำงำนหรือสถำนประกอบกิจกำร มีกำรจ ำหน่ำยอำหำรหรือโรง
อำหำรต้องท ำควำมสะอำดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอำหำร อุปกรณท์ี่ใช้ในกำร
ปรุง ประกอบอำหำร อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรับประทำนอำหำร รวมถึงอุปกรณ์ท ำ
ควำมสะอำดอื่นด้วยน้ำยำท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(จ) กำรท ำควำมสะอำดบรเิวณที่อำจมีกำรปนเปื้อนหรือบรเิวณที่มีกำรสัมผสับ่อย 
ๆ ซึ่งอำจเป็นแหล่งที่มีกำรแพร่กระจำยเชื้อโรค ได้แก่ โถส้วม ท่ีกดชักโครกหรือ
โถปัสสำวะ สำยฉีดช ำระ กลอนหรือลูกบิดประตู ฝำรองนั่ง ฝำปดิชักโครก ก๊อก
น้ ำอ่ำงล้ำงมือ ด้วยน้ ำยำท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(2) กำรจัดอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อโรค 

(ก) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลท ำควำมสะอำดมือไว้ในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลำง เช่น 
จุดประชำสัมพันธ์ ห้องอำหำร ห้องออกก ำลังกำย ประตูทำงเข้ำออก หรือหน้ำ
ลิฟท์ เป็นต้น 

(ข) บริเวณอ่ำงล้ำงมือและห้องสุขำต้องสะอำด และจดัให้มีสบูล่้ำงมอือย่ำง
เพียงพอ 

(ค) จัดเตรยีมอุปกรณ์และน้ ำยำท ำควำมสะอำดอำคำรอปุกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ 
เช่น น้ ำยำท ำควำมสะอำดพื้น น้ ำยำล้ำงห้องน้ำ และเหล็กคบีด้ำมยำวส ำหรับเก็บ
มูลฝอย เป็นต้น 

(3) กำรป้องกันส ำหรบัเจ้ำหน้ำทีผู่ป้ฏิบัติงำน 

(ก) ผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีควำมเสีย่งต่อกำรรับสัมผสั เช่น พนักงำนต้อนรับ 
ประชำสมัพันธ์ พนักงำนยกกระเปำ๋ ลูกค้ำสมัพันธ์ รวมถึงพนักงำนท ำควำม
สะอำด เป็นต้น ต้องมีกำรป้องกันตนเอง โดยอำจใช้หน้ำกำกผ้ำ ท ำควำมสะอำด
มือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงกำรใช้มือสัมผสัใบหน้ำ ตำ ปำก จมูก โดยไม่จ ำเป็น และ
พนักงำนท ำควำมสะอำดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบตัิงำน(ข) หำกผู้ปฏิบัติงำนมี
อำกำรเจ็บป่วย เช่น มไีข้ ไอ จำม เจ็บคอ มีน้ ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบตัิงำน
และเข้ำรับกำรรักษำตัวในสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
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(ค) พนักงำนเก็บมูลฝอยท่ีปนเปื้อนเสมหะ น้ ำมูก น้ ำลำย เช่น กระดำษเช็ดปำก 
กระดำษช ำระในห้องส้วมต้องมีกำรป้องกันตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น 
หน้ำกำกอนำมัย ถุงมือยำงและใช้เหล็กคีบด้ำมยำวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมลูฝอย
ปิดปำกถุงให้มิดชิด น ำไปรวบรวมไว้ท่ีพักมูลฝอยและล้ำงมือหลังปฏบิัติงำนทุก
ครั้ง 

(4) กำรให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และสื่อสำรประชำสัมพันธ์ เจ้ำของหรอื 
ผู้ครอบครองอำคำรหรือผู้ประกอบกำร ควรจัดหำสื่อประชำสมัพันธ์ หรือช่องทำง
ให้ควำมรู้ในกำรป้องกันและกำรลดควำมเสี่ยงกำรแพร่กระจำยเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) ให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริกำร เช่น วิธีกำรสังเกตผู้สงสัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) ค ำแนะน ำ
กำรปฏิบัตติัว ท่ีถูกวิธี 

๖.๓ ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภฏั
ก ำแพงเพชร 

เรื่อง มำตรกำรป้องกันและกำร
เฝ้ำระวังกำรแพรร่ะบำด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ฉบับท่ี ๓๕ 

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนภำคเรียน
ที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

๒. มำตรกำรด้ำนสุขลักษณะ สถำนท่ี และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรับกำรใช้
อำคำรสถำนท่ีเพื่อจดักำรศึกษำ เพื่อกำรจัดกำรสอบ หรือกำรฝึกอบรมระยะสั้น 

๒.๑ ใหม้ีกำรก ำหนดจุดเข้ำออกและจุดคัดกรองประจ ำอำคำรสถำนที่ โดยให้มี
กำรวัดอุณหภูมริ่ำงกำย รวมถึงสังเกตอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หวดั ส ำหรบั
ทุกคนท่ีเข้ำมำใช้ห้องเรียน อำคำรสถำนท่ี  
๒.๒ ให้มจีุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู ่แอลกอฮอล์ หรือน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค 

๒.๓ ให้ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
อำคำร สถำนท่ี และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำคำรเรียน อำคำรบริกำร โรง
อำหำร ห้องที่ใช้ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ห้องสุขำ รวมถึงอุปกรณภ์ำยในตวัอำคำร 
หอพักนักศึกษำ ท้ังก่อนกำรใช้งำนและหลังกำรใช้งำน และจัดใหม้กีำรระบำย
อำกำศที่ดี 
๒.๔ ให้ท ำควำมสะอำดจุดทีเ่ป็นผวิสัมผสัร่วม เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
อนุญำตให้ยืมใช้งำน ลูกบิดประตู รำวบันได สวิตช์ไฟ หรือปุ่มกดลิฟท์ เป็นต้น 
อย่ำงสม่ ำเสมอทุก ๒ ช่ัวโมง  
๒.๕ ให้จดักำรขยะมลูฝอยให้ถูกสขุลักษณะ  
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ที ่ ชื่อกฎหมำย สำระส ำคัญกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
สอด 
คล้อง 

ไม่
สอดคล้อง 

เพื่อ
ทรำบ 

๒.๖ จดัที่นั่งในพื้นที่จัดกำรเรยีนกำรสอนและพื้นท่ีบริกำรให้มีระยะห่ำงระหว่ำง
บุคคลอย่ำงน้อย ๑ เมตร 

๒.๗ ให้ควำมรู้และค ำแนะน ำกับผูป้ระกอบกำรในมหำวิทยำลยั ให้ปฏิบัติตำม
มำตรกำรของมหำวิทยำลัยหรือท่ีรำชกำรก ำหนด 

๒.๘ ให้มีกำรตรวจตรำ ควบคุม ก ำกับให้เป็นไปตำมมำตรกำรของมหำวิทยำลัย
หรือท่ีรำชกำรก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 

 
หมำยเหตุ 
1. แหล่งสบืค้นกฎหมำยและข้อก ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม   

 ๑. www.diw.go.th/webdiw  (กรมโรงงำนอุตสำหกรรม) 

 ๒. www.pcd.go.th (กรมควบคุมมลพิษ) 

 ๓. www.ratchakitcha2.soc.go.th  (รำชกิจจำนเุบกษำ) 

 ๔. www.mol.go.th  (กระทรวงแรงงำน) 

 ๕. www.dede.go.th (กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน) 

 ๖. www.shawpat.or.th (สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและอนำมัยในกำรท ำงำน ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์) 

ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมอาคารเรียนรวมและอ านวยการ  กฎหมาย  และหลักฐานที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

shorturl.asia/KwAgD 

 

 

 

http://www.dede.go.th/
http://www.shawpat.or.th/


26 
 

ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ  

เอกสำรแนบ 1 ประเภทของอำคำรของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด พ.ศ. 2548 

ประเภทอาคาร ขนาดอาคารที่ก้าหนดตามมาตรฐานการระบายน ้าทิ ง  ประเภทการบ าบัดน  าเสียของส านักงาน 
 

อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร เป็นอำคำรที่สร้ำงโดย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซ่ึงมีสถำนะเป็นส่วน
รำชกำรในสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มีพ้ืนที่ใช้สอยภำยในอำคำร 10,389 ตำรำง
เมตร 

เป็นอำคำรประเภท ข แบบเติมอำกำศ 

 
เอกสำรแนบ ๒ มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกอำคำรตำมประเภทอำคำรของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้ง จำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด พ.ศ. 2548 
ดัชนีคุณภาพ หน่วย  มาตรฐานที่ก้าหนด ผลการตรวจวัด 

อาคารประเภท ข 
(๑) pH pH  5-9 7.5 
(๒) บีโอด ี BOD mg/l 30 18.37 

(๓) สำรแขวนลอย SS mg/l 40 28.75 

(๔) ซัลไฟด ์ Sulfide mg/l 1.0 0.30 

(๕) ทีเคเอ็น TKN mg/l 35 32.46 

(๖) สำรทีล่ะลำยได้ทั้งหมด TDS mg/l 500 213.56  

(๗) ตะกอนหนัก SS mg/l 0.5 0.35 

(๘) น้ ำมันและไขมัน Oil&grease mg/l 20 16.34 
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เอกสำรแนบ ๓ ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 

(1) จุดรวมพล กรณีเกิดเหตสุำธำรณภยั ให้มีสถำนที่ช่ัวครำวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อำศัยหรือรับกำรปฐม
พยำบำลและกำรรักษำทรัพยส์ินของผู้ประสบภัย 

 
(๒) กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในสถำนประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่สิบคนข้ึนไป นอกจำกต้อง

ปฏิบัติตำมข้อ 3 แล้วให้นำยจ้ำงจดัให้มีแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประกอบด้วยกำรตรวจตรำ กำรอบรม กำรรณรงค์ป้องกัน
อัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ และกำรบรรเทำทุกข์ 
 
ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจำกอำคำรไปตำม
เส้นทำงหนีไฟ 

กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนไีฟ วันท่ี 29 มิถุนำยน 2565 
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กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
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กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
(๓) แผนระงับเหตุฉุกเฉิน ให้นำยจ้ำงจัดให้มรีะบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถำนประกอบ

กิจกำร ท ำป้ำยข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับกำรดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
 
- ป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) ตัวอักษรต้องมีขนาดไมเ่ล็กกว่าสิบเซนติเมตร และมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็น
ได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 
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กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
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กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
(๔) เครื่องดับเพลิงแบบ - ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได ้

- ให้ติดตั้งหรือจัดวำงเครื่องดับเพลิงในสภำพที่มั่นคง มองเห็นได้
อย่ำงชัดเจน 
- ให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภำพท่ีใช้
งำนได ้
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กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
(๕) แสงสว่ำง พื้นที่ใช้ประโยชน์ในส ำนักงำน ไดแ้ก่ ห้องส ำนักงำน ฯลฯ 

โดยก ำหนดค่ำเฉลี่ยควำมเข้มของแสงสว่ำงท่ี  300 ลักซ์ และจดุที่
ควำมเข้มของแสงสว่ำงต่ ำสุดที่ 150 ลักซ ์

 

ห้องธุรการ 450.50 lx 
ห้องประชาสัมพันธ์ 500.75 lx 
ห้อง Green Office 395.75 lx 
ห้องการเงิน 482.25 lx 
ห้องส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

405.00 lx 

ห้องพัสด ุ 444.50 lx 
ห้องการเจ้าหน้าที่และนิติกร 491.50 lx 
ห้องเรียน 14301 441.50 lx 
ห้องรองอธิการบดี 1 429.75 lx 
ห้องรองอธิการบดี 2 430.00 lx 
ห้องรองอธิการบดี 3 418.00 lx 
ห้องรองอธิการบดี 4 422.25 lx 
ห้องรองอธิการบดี 5 444.50 lx 
ห้องรองอธิการบดี 6 456.25 lx 
ห้องบริหารงานท่ัวไป 499.00 lx 
ห้องเลขานุการ 409.75 lx 
ห้องประชุม 457.50 lx 
ห้องอธิการบดี 462.00 lx 
ห้องเรียน 14501 475.00 lx 
ห้องเรียน 14502 423.25 lx 
ห้องเรียน 14503 447.50 lx 
ห้องเรียน 14601 470.50 lx 
ห้องเรียน 14602 530.75 lx 
ห้องเรียน 14603 538.50 lx 
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กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
ห้องเรียน 14604 564.50 lx 
ห้องเรียน 14701 331.25 lx 
ห้องเรียน 14702 378.50 lx 
ห้องเรียน 14703 323.25 lx 
ห้องเรียน 14704 333.25 lx 
ห้องกองนโยบายและแผน 314.75 lx 
ห้องงานมาตรฐานและประกัน
คุณการศึกษา 

372.75 lx 

ห้องประชุม 412.00 lx 
ห้องประชุมและรับรอง 376.50 lx 
ห้องประชุม 392.75 lx 

 
เอกสำรแนบ ๔ ด้ำนสิ่งปฏิกูลสิ่งปฏิกูล 

กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
(1) กำรคัดแยกขยะมลูฝอยท่ัวไป เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บมลูฝอยท่ัวไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมลูฝอยคัด

แยกมูลฝอยท่ีอย่ำงน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยท่ัวไปและมลูฝอยท่ี
เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยน ำกลบัมำใช้
ใหม่ออกจำกมูลฝอยท่ัวไปด้วย 
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กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
(๒) กำรคัดแยกมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนและจดุ
รองรับ 

- เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บมูลฝอย ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรืออันตรำยจำกชุมชนคัดแยกมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำก
ชุมชนออกจำกมูลฝอยท่ัวไปและมลูฝอยติดเชื้อ 
- ภำชนะบรรจมุูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชนที่เป็นกล่อง
หรือถัง ต้องท ำจำกวัสดุที่แข็งแรง ทนทำน ไม่รั่วซึม มฝีำปดิมิดชิด 
สำมำรถป้องกันสัตว์และแมลงพำหะน ำโรคได้ขนำดเหมำะสม 
สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้สะดวก และง่ำยต่อกำรถ่ำยและเทมูลฝอยท่ี
เป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน 
- ภำชนะรองรับมลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน ท ำจำกวัสดุ
ที่แข็งแรง ทนทำน สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนหรือกำรเกดิปฏิกริิยำ
ของสำรเคมี กันน้ ำได้ ไม่รั่วซมึ มีฝำปิดมิดชิด 

 
(๓) กำรคัดแยกมูลฝอยตดิเช้ือและจุดรองรับ - “มูลฝอยตดิเช้ือ” หมำยควำมวำ มูลฝอยท่ีมเีชื้อโรคปะปนอยู่ใน

ปริมำณหรือมคีวำมเขมขน้ซึ่งถำมกีำรสัมผัสหรือใกลชิดกับมูลฝอย
นั้นแลวสำมำรถท ำใหเกิดโรคได ้
- ห้ำมมิใหผู้ใดถ่ำย เท ท้ิง หรือท ำใหมีขึ้นในท่ีหรือทำงสำธำรณะซึ่ง
มูลฝอยติดเชื้อ นอกจำกถ่ำย เท หรือท้ิง หรือก ำจัด ณ สถำนท่ี หรือ
ตำมวิธีที่รำชกำรส่วนทองถิ่นก ำหนด 
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กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
(๔) จุดรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะอย่ำงเพียงพอ
และเหมำะสม 

เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนท่ีใด ๆ ต้องจัดใหม้ีที่
รองรับสิ่งปฏิกลูและมูลฝอยท่ีถูกสขุลักษณะอยำ่งเพียงพอและ
เหมำะสม 
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เอกสำรแนบ ๕ ด้ำนอำกำศ 
กำรจัดกำรด้ำนอำกำศ มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 

(1) กำรก ำหนดเขตสูบบุหรี่ (ภำยนอกอำคำร) - มีเครื่องหมำยติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตสบูบุหรี่  
- ไม่อยู่ในบริเวณทำงเข้ำออกของสถำนท่ีหรือยำนพำหนะนั้น หรือใน
บริเวณอื่นใด อันเปดิเผยเห็นได้ชัด  
- มีพื้นท่ีเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค ำนึงถึงกำรระบำยอำกำศท่ี
เหมำะสม และไม่มลีักษณะ ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญ
แก่ผู้อื่น  
- แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ 
“เขตสูบบุหรี่” หรือเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “Smoking Area” หรือ
ข้อควำมอื่นในท ำนองเดียวกัน 
-  
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กำรจัดกำรด้ำนอำกำศ มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 
(๒) กำรก ำหนดเขตปลอดสูบบุหรี่ (ภำยในอำคำรทุกแห่ง) - มีเครื่องหมำยแสดงไว้ใหเ้ห็นได้โดยชัดเจนว่ำเป็นเขตปลอดบุหรี่  

- ปรำศจำกอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรสูบบุหรี่  
- มสีติ๊กเกอร์ แผ่นป้ำย หรือวัสดุอืน่ใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลอด
บุหรี่ต้องมีพื้นผิวพื้นหลัง หรือสีทีท่ำให้มองเห็นสัญลักษณเ์ขตปลอด
บุหรี่ได้อย่ำงชัดเจน 
- แสดงสัญลักษณเ์ขตปลอดบุหรี่ ซึ่งมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของ
วงกลมไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ มลิลเิมตร 
- แสดงอักษรข้อควำมที่มีขนำดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภำษำไทยว่ำ 
“ห้ำมสูบบุหรี่ ฝ่ำฝืนมีโทษปรับตำมกฎหมำย” หรือเป็นภำษำอังกฤษ
ว่ำ “No smoking. It is against the law to smoke in this area
” หรือข้อควำมอื่นในท ำนองเดียวกัน 
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เอกสำรแนบ ๖ ด้ำนพลังงำน 
กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน มำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หลักฐำนกำรปฏิบัติ 

กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำร จำกกำรออกแบบอำคำรเพือ่ลดควำม
ร้อนจำกแสงอำทิตยไ์ม่ให้กระทบผนังห้องท ำงำนหรือห้องเรียน
โดยตรง 

- กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร 
 

 

 
 



เอกสารแนบ 1 

 

แบบ ทส. ๑ 

 

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

ของแหล่งก้าเนิดมลพิษ 

 

 แหล่งก า เนิดมลพิษ ตั้ งอยู่ เลขที่   69  หมู่ที่  1  ต าบลนครชุม   อ า เภอเมืองก าแพงเพชร              

จังหวัดก าแพงเพชร  โทรศัพท์ 055-706-555 โทรสาร 055-706-518  มี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ  ประกอบกิจการประเภท ก  สถาบันอุดมศึกษา

ของทางราชการที่มีพ้ืนที่ใช้สอบรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป       

ซึ่งมีแผนผังแสดงการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียดังนี้            

 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียตามอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร  

 จากการส ารวจการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด ๗ แห่ง 

มีดังนี ้

 ระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๙ แห่งมีระบบการท างานของระบบ

บ าบัด ๒ รูปแบบคือ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ  และระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศพร้อมระบบ

ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนไดออกไซด์แบบอัตโนมัติ  ซ่ึงติดตัง้ตามอาคารดังน้ี 

ล้าดับ อาคาร ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
๑ อาคารเรียนและอ านวยการ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ 
๒ โรงอาหาร ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ 
๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระ

ชนมพรรษา อาคาร ๑ (อาคารเรียนรวม) 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศพร้อมระบบฆ่าเชื้อ
ด้วยคลอรีนไดออกไซด์แบบอัตโนมัติ 

๔ อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ  ๖ รอบ พระ
ชนมพรรษา อาคาร ๒ (คณะวิทยาการจัดการ) 

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ 

๕ อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ 
๖ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เก่า)  ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศพร้อมระบบฆ่าเชื้อ

ด้วยคลอรีนไดออกไซด์แบบอัตโนมัติ 
๗ อาคารหอประชุมรัตนอาภา ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ 
๘ อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ 

๙ อาคารคณะครุศาสตร์ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ 
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ภาพ 1 ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศ 1 

 

 

AERATION 

AIR LIFT 

PUMP 

AIR BLOWER 
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SOLID SEPARATION 
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ภาพ 2  แผนผังระบบบ้าบัดน ้าเสียในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

ตะแกรง 

น ้าเสียจากอาคาร 

น ้าเสียจากอาคาร 

น ้าเสียจากอาคาร 

น ้าเสียจากอาคาร และพื นที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย 

ประตูน ้า 

ตะแกรง 

ตะแกรง 

ถังดักไขมัน 

น ้าระบายสู่พื นที่สาธารณะ ระบบบ้าบัดน ้าเสีย

แบบเติมอากาศ 1 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย

แบบเติมอากาศ 1 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศพร้อมระบบ

ฆ่าเชื อด้วยคลอรีนไดออกไซด์แบบอัตโนมัติ 2 

บึงพักน ้า 

คลองระบายน ้า 

คลองระบายน ้า 

คลองระบายน ้า 

คลองระบายน ้า 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้า บริเวณประตูระบายน ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 
ตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ งอาคารประเภท ก ของกรมควบคุมมลพิษ 

 
ดัชนีคุณภาพ

น ้า 
วิธีการวิเคราะห ์ เกณฑ์ก้าหนด

สูงสุดตาม

มาตรฐานควบคุม

การระบายน ้าทิ ง

อาคารประเภท ก 

ค่าคุณภาพน ้า ปี 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

pH pH Meter 5-9 5.80  6.30  7.50        

BOD Azide 

Modification 

ไม่เกิน 20 mg/l 12.74  10.63  18.37        

Suspend 

Solids 

Dry  

103105C 

ไม่เกิน 30 mg/l 16.06  12.50  28.75        

Total 

Dissolved 

Solids 

Dry  

103105C 

ไม่เกิน 500 mg/l 220.24  190.32  213.56        
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ดัชนีคุณภาพ

น ้า 
วิธีการวิเคราะห ์ เกณฑ์ก้าหนด

สูงสุดตาม

มาตรฐานควบคุม

การระบายน ้าทิ ง

อาคารประเภท ก 

ค่าคุณภาพน ้า ปี 2565 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

Settleable 

Solids 

Imhoff 

Settling Cone 

ไม่เกิน 0.5 ml/l 

 

0.10  0.13  0.35        

Nitrogen 

(TKN) 
Total 

Kjeldahl 

Nitrogen 

ไม่เกิน 35 mg/l 32.47  20.34  32.46        

Fat Oil and 

Grease 
Solvent 

extraction  
ไม่เกิน 20 mg/l  14.64                                                   12.32  16.34        

Sulfide Iodometric 

Method  
ไม่เกิน 1.0 mg/l 0.00  0.10  0.30        

ค่าคุณภาพน ้าตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งอาคาร ประเภท ข  ในปี 2565 (มกราคม – พฤษภาคม)   
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 เอกสารแนบ ๓ ป้ายสัญลักษณ์แสดงจุดรวมพล อาคาร 14 กรณีเกิดสาธารณภัย 
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 บริเวณทิศตะวันออกของอาคาร 14 เป็นพื้นที่จุดรวมพล 
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เอกสารแนบ ๔ ภาพถ่ายการปฏิบัติตามกฎหมายทีเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

1. ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 
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ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ (ต่อ) 
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ป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ (ต่อ) 
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2. เส้นทางหนีไฟ 
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ภาพ เส้นทางหนีไฟ (ต่อ) 
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ภาพ เส้นทางหนีไฟ (ต่อ) 
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ภาพ เส้นทางหนีไฟ (ต่อ) 
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3. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
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ภาพ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ต่อ) 
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4. ป้ายบอกทางหนีไฟ 
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5. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
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ภาพ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ต่อ) 
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ภาพ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ (ต่อ) 
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6. รายงานการตรวจสอบเครื่องดับเพลิง 
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แผนป้องกนัและระงับอัคคีภัย 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร14) 

 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าน า 

    อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดท าแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ลดผลกระทบจากการเกิด

อัคคีภัย พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

และเพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความตระหนักและมีความพร้อม สามารถระงับเหตุรวมทั้งช่วยเหลือตนเอง

ได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 

    คณะผู้จัดท า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จะเป็นเครื่องมือส าคัญ  

ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งเกิดทักษะ 

ในการปฏิบัติตลอดจนน าผลการประเมินฝึกซ้อมแผนไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบรองรับภาวะฉุกเฉินให้

มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. หลักการและเหตุผล  

   อัคคีภัย หรือ ภัยที่เกิดจากไฟไหม้ หมายถึง สาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ  ไฟเป็นพลังงาน

อย่างหนึ่งที่ให้ความร้อน  ความร้อนของไฟที่ขาดการควบคุม ดูแล  จะท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ 

ที่มีเชื้อเพลิง เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง  หากปล่อยเวลาของการลุกไหม้ให้นานเกินไป จะท าให้เกิดการติดต่อลุกลาม

มากยิ่งขึ้น สภาวะของของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถ้าหากการลุกไหม้ มีเชื้อเพลิงหนุน หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับ

ออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น   สิ่งที่ท าให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย   หมายถึง   เชื้อเพลิง สารเคมี   

หรือวัตถุใดๆ ทั้งที่มีสถานะเป็นของแข็ง  ของเหลว หรือก๊าซ  ที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใดๆ 

หรือการสันดาปเอง 

   อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ ส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวังหรือ

พลั้งเผลอ ท าให้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินของรัฐเป็นจ านวนมาก ดังนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เนื่องจากมีบุคลากรและผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยฯเป็นจ านวนมาก ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

ส านักงาน และเอกสารต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี  หากไม่มีการตรวจตราอย่างระมัดระวังอาจเป็น

สาเหตุที่ท าให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย อีกทั้งยังมีต้นไม้และกิ่งไม้เป็นจ านวนมาก หากเกิดไฟไหม้จะได้มีการระงับได้

อย่างทันท่วงท ี

     โดยหน่วยงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงได้จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกัน

และลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯเป็นไปโดยราบรื่น และมีความมั่นใจว่าบุคคลากรและ

นักศึกษาจะมีการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากการเกิดอัคคีภัย ท าให้สามารถป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยด้านอัคคีภัยได้ และรวมถึงการจัดให้มีการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย

ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ อย่างมีระสิทธิภาพ    

2. วัตถุประสงค์ 

   2.1  เพ่ือป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย  

   2.2  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยฯให้มปีระสิทธิภาพ สามารถลดอัตรา
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ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย  

   2.3  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความตระหนักและมีความพร้อมสามารถระงับเหตุรวมทั้ง

ชว่ยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้  

   3.1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้  

   3.2 การปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้  

   3.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ 

4. รายละเอียดการปฏิบัติ  

   4.1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย  

     4.1.1 แผนการตรวจตรา เปน็แผนการเฝ้าระวงัป้องกันและส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภยั 

และความเรียบร้อยของอาคารส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยด าเนินการ ดังนี้  

       4.1.1.1  ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯส ารวจตรวจตราความปลอดภัย 

บริเวณส านักงาน อาคาร สถานที่ วัสดุ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัย ตลอดจน

อุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รีบแจ้งที่

ส านักงานแต่ละคณะ หรือ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี หรืองานอาคารสถานที่ เพ่ือด าเนินการแก้ไขหรือ 

เพ่ิม ความระมัดระวังเป็นพิเศษ  

      4.1.1.2 ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายใน 

อาคารให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนด

และเปลี่ยนน้ ายาตามวาระและอายุของน้ ายานั้น และต้องติดตั้งในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวก

ไม่มีสิ่งกีดขวาง  

      4.1.1.3 จัดท าป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจน 

ทั้งกลางวันและกลางคืน ป้ายข้อความ “ทางเข้า” และ “ทางออก” เป็นต้น 

      4.1.1.4 แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนทราบ  

      4.1.1.5 ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ส ารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ 

เครือ่งใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มีเสียหายหรือช ารุด ตลอดจนการจัดแหล่ง

สะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุอ่ืนๆที่ติดไฟง่าย เป็นต้น  

      4.1.1.6 จัดท าผังขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหาร 

หน่วยงานผู้ดูแลอาคาร สถานีต ารวจในพื้นที ่และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยท าป้ายติดให้ชัดเจนและทั่วถึง  

      4.1.1.7 แผนการจัดท าระบบส ารองข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแผน 

การจดัท าข้อมูลส ารองในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยฯ ยังคงสามารถ 
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ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหลังระบบสารสนเทศเสียหายอย่างสิ้นเชิง 

      4.1.1.8 จัดเวรยามตรวจตราทุกกะ และรายงานสรุปข้อบกพร่องของทุกเดือน 

    4.1.2 แผนการอบรม เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

และอพยพหนีไฟส าหรับบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงาน ดังนี้  

      4.1.2.1 การฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนมีความรู้  

ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิงขั้นต้น การดับเพลิงขั้นสูงหรือข้ันก้าวหน้า วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ 

การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร การอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต รวมถึงทราบ

ต าแหน่งที่ตั้งเมนสวิทซ์ (คัทเอาท์) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน ทราบจุดที่ตั้ง 

ของถงัดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงาน   

      4.1.2.2 การฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติโดยการซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 

ให้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง     

    4.1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนที่เน้นความส าคัญของการป้องกัน และรณรงค์

ให้ทุกคนมีจิตส านึกในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้ด าเนินการ 

ดังนี้ 

      4.1.3.1  ผู้อ านวยการกองกลาง และหัวหน้างานอาคารสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดท า 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมมอบหมายภารกิจหน้าที่ เช่น การก าหนดผู้น าในการอพยพหนีไฟ ก าหนด 

ผู้ขนย้ายทรัพย์สิน ก าหนดผู้มีหน้าที่ในการดับเพลิงขั้นต้น (ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิง ขั้นต้น)  

ก าหนดผู้มีหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

      4.1.3.2 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการรณรงค์ 

อย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนรวมถึงการรณรงค์ให้บุคลากรและ

นักศึกษาทุกคนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  

      4.1.3.3 การรณรงค์การป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้  

การจัดเก็บวัสดุไวไฟ การลดการสูบบุหรี่ ผลที่เกิดข้ึนจากอัคคีภัย การท าความสะอาด โดยเลือกวิธีการหรือ

รูปแบบการรณรงค์ท่ีเหมาะสม เช่น การประกวด การจัดท าโปสเตอร์และป้ายต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ  

การใช้สื่อต่าง ๆ และประเมินผลจากการรณรงค์ทุกครั้ง   

    4.1.4 แผนป้องกันอัคคีภัย   กรณีการเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้

ตลอดเวลา โดยที่บางครั้งเราอาจไม่ทันรู้ตัวซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท าที่มีมูลเหตุ  

จากความประมาท ดังในกรณีของอัคคีภัยนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และหากไม่ได้รับการดูแล  

ตรวจตราเอาใจใส่ให้ความส าคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่  
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จึงควรจัดท าแผนป้องกันอัคคีภัยขึ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในสถานประกอบการในการป้องกันอัคคีภัย  

    หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วย 

     1. ฝ่ายบริหาร 

     2. บุคลากรทุกคน 

     3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  

     4. เจ้าหน้าที่ตรวจเวรยาม  

  4.1.4.1 ฝ่ายบริหาร 
4.1.4.1.1 มอบหมายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  

ก าหนดแผน และการด าเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น การฝึกอบรม การตรวจสอบ  
และการปรับปรุงของงาน เป็นต้น 

4.1.4.1.2 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 
4.1.4.1.3 วางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น ในเรื่องการติดตั้งระบบ  

ตรวจสอบสารไวไฟหรือควันไฟ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในจุดที่มีสารไวไฟหรือสารติดไฟได้ง่าย 
4.1.4.1.4 ก าหนดระเบียบและการควบคุมผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการก่อเกิดไฟ 
   4.1.4.2 หน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย 
  4.1.4.2.1 บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการท างาน ดังนี้ 
   1) ห้ามก่อไฟในบริเวณที่หวงห้ามหรือในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดเหตุ 
เพลิงไหม้ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
   2) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้าย “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด” หรือ 
“บริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่” นอกจากสถานที่จัดไว้เท่านั้น 
          3) ห้ามท าการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้
ง่ายโดยพละการก่อนที่ช่างซ่อมและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะร่วมกันจ าท าใบแจ้งซ่อมตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ก าหนด 

4.1.4.2.2 การควบคุมพ้ืนที่ที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายการน าไฟมาใช้หรือก่อให้เกิด
ไฟในพ้ืนที่ใด ๆ ต้องห่างจากบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายอย่างน้อยในรัศมี 10 เมตร กรณีที่ไม่
อาจท าให้ต้องท าการป้องกันสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายอย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย 
  4.1.4.2.3 การป้องกันสถานที่ท างานและวิธีการที่เลี่ยงไฟ 
      1)  การป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่าง ๆ 

        -  บุคลากรที่พบเห็นภาชนะที่ใส่สารไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่าง ๆ อยู่ใน

สภาพที่ช ารุด หรือ อาจเกิดการรั่วไหล ให้รีบรายงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและกรณีที่พบว่าการรั่วไหลนั้น
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อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่แก้ไขให้รีบท าการแก้ไขและ/หรือรายงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

แก้ไขทันที 

      2) การก าจัดขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย 

        -  ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย พนักงานจะต้องเก็บรวบรวมไว้ใน

ภาชนะที่ไม่ติดไฟได้ง่ายและห้ามน าออกจากบริเวณที่ท างานไปเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยอย่างน้อยวันละ  

1 ครั้งต่อกะ 

      3)  เสื้อผ้าที่เปียกเปื้อนด้วยสารไวไฟ 

        -  เสื้อผ้าที่เปียกเปื้อนดว้ยสารไวไฟ พนักงานจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านั้นทันที 

      4)  การป้องกันอัคคีภัยจากยานพาหนะ 

        -  พนักงานที่ใช้ยานพาหนะขนถ่ายสิ่งของในบริเวณที่มีสารไวไฟ ถังแก๊ส

จะต้องระมัดระวังการชน การกระแทก หรือการก่อให้เกิดอัคคีภัย  

  5)  การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

        -  สายไฟ หลอดไฟ สวิทช์มอเตอร์ไฟฟ้า พัดลม เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้

ไฟฟ้าที่มี หรือใช้อยู่ในบริเวณสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย จะต้องตรวจตราเป็นประจ า ในเรื่องสภาพที่

ช ารุด การต่อไฟ ปลั๊กไฟ การต่อสายดิน หรือกรณีอ่ืนใดที่อาจเป็น สาเหตุของอัคคีภัย  

      6)  การป้องกันอัคคีภัยจากการเชื่อมโลหะ 

        ก.  อุปกรณ์การเชื่อมสายไฟและข้อต่อที่หลอมหรือช ารุด ต้องท าการ

แก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 

        ข.  ท าการตรวจสอบการรั่วไหลของข้อต่อและวาล์วเป็นประจ า ถ้าพบว่า

มีการรั่วไหลของแก๊สจากถังแก๊สให้หยุดการท างานที่ใช้ไฟในบริเวณนั้น และรีบท า การป้องกันแก้ไขโดยเร็ว  

        ค.  ถังแก๊สและถังน้ ามันเชื้อเพลิงต้องวางไว้ห่างจากเปลวไฟประกายไฟ 

ความร้อน ท่อร้อยต่าง ๆ หรือส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดความร้อนได้ในระยะ 7 เมตร  

        ง.  สายไฟ สายแก๊ส ขณะท าการตัดเชื่อมต้องไม่กีดขวางการท างาน  

หรือตรงบริเวณที่อาจเหยียบทับของคนหรือยานพาหนะ 

        จ.  ห้ามทิ้งหรือปล่อยหัวเชื่อมไว้โดยไม่ดับไฟหรือปิดเครื่อง 

        ฉ.  การเชื่อมต้องระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟที่จะถูกลมพัดปลิวไปตก 

อยู่ในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย หรือเป็นอันตรายต่อพนักงานข้างเคียง  

      7)  การเคลื่อนย้ายขนส่งสารไวไฟโดยพนักงาน 

        ก.  การเคลื่อนย้ายขนส่งสารไวไฟห้ามผ่านหรือให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง 

ที่มีการท างานแล้วเกิดประกายไฟ เปลวไฟ ท่อร้อย สะเก็ดโลหะ ฯลฯ  
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        ข.  การขนส่งสารไวไฟให้ระมัดระวังการตกหรือหกเรีย่ราดบนพ้ืนที่ท างาน 

        ค. ให้ใช้วิธีการขน-ยกที่ปลอดภัย 

        ง. ภาชนะที่บรรจุสารไวไฟที่ไม่จ าเป็นต้องเปิดฝาให้ปิดฝาให้มิดชิด 

        จ. ให้ระมัดระวังการเรียงตั้งที่อาจเกิดการตกหล่นหรือล้มลงมาได้  

  4.1.4.3 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

    4.1.4.3.1 ก าหนดเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ 

    4.1.4.3.2 ตรวจสอบสถานที่ล่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นประจ า 

    4.1.4.3.3 ก าหนดรายละเอียดของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดให้มีการ

อบรมและฝึกปฏิบัติเป็นระยะ ๆ 

    4.1.4.3.4 จัดหาซ่อมบ ารุง และตรวจสอบเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงให้ 

อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา 

    4.1.4.3.5 ควบคุมการท างานของผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับอัคคีภัย 

    4.1.4.3.6 ออกใบอนุญาตการท างานในพ้ืนที่ควบคุมอัคคีภัย 

  4.1.4.4 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจเวรยาม 

    4.1.4.4.1  ตรวจตราไม่ให้บุคคลภายนอกหรือผู้รับส่งสนิค้าเข้าไปในโรงงานหรือสถานที่เสี่ยง 

ต่อการเกิดเพลิงไหม้ 

    4.1.4.4.2  ระมัดระวังการก่อวินาศภัยบริเวณเก็บวัตถุระเบิดหรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ 

    4.1.4.4.3 เมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ให้รีบรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  4.2 การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ   

    4.2.1 แผนการดับเพลิง  

      4.2.1.1  การแจ้งเหตุ กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ รายละเอียดข้อมูล 

การติดต่อสื่อสาร และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน  

      4.2.1.2  การดับเพลิงขั้นต้น  

        1)  ผู้พบเหตุการณ์คนแรกท าการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิง 

แบบมือถือและหากรู้ว่าคัทเอาท์ไฟฟ้าอยู่ที่ไหน ควรรีบสับอัทเอาท์ลงก่อน    

        2)  แจ้งเหตุที่หน่วยรักษาความปลอดภัยรปภ. เวรยาม เพ่ือช่วยกัน

ดับเพลิง  

        3)  แจ้งชุดปฏิบัติการดับเพลิงเข้าควบคุม  

        4) กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิดหน้าต่าง ประตู 

เครื่องปรับอากาศ ในบริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด    



10 
 

        5) ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจ าชั้นที่ใกล้ที่สุดแล้วรายงาน 

ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์    

        6) แจ้งสายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลนครชุม หมายเลข 055-850870 ส านักงานเทศบาลต าบลนครชุม หมายเลข 055-799199  

เบอร์มือถือ 0846225495 

    4.2.1.3  การดับเพลิงขั้นรุนแรง  

     1) ให้ยามรักษาการจัดการจราจร โดยรอบเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่

การเคลื่อนย้ายรถยนต์และเอกสารที่ส าคัญ และให้รถดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้โดยสะดวก  

     2) เคลื่อนย้ายบุคลากร ทรัพย์สิน และเอกสารที่ส าคัญไปยังจุดรวมพล 

ที่ก าหนด   

   4.2.2  แผนการอพยพหนีไฟ เมื่อเพลิงไหมขั้นลุกลามให้อธิการบดี / รองอธิการบดี/คณบดี/

รองคณบดี/ผู้อ านวยการ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามโครงสร้าง

องค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน  

    4.2.2.1  ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อด าเนินการควบคุมพ้ืนที่และอ านวยการปฏิบัติ 

แจ้งประกาศแนะน าให้อพยพตามแผนที่ก าหนดไว้  

      4.2.2.2  ก าหนดให้มีจุดนัดพบ หรือจุดรวมพลที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพบุคลากร

ในการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหมข้ันลุกลาม และให้ด าเนินการ ดังนี้  

      1)  ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้    

     2)  บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ทันที    

     3)  ยามรักษาการณ์ด าเนินการปิดจราจรโดยรอบและจัดการจราจรให้ 

ระบายรถยนต์ออกจากบริเวณตึกที่เกิดเพลิงไหม้ไปยังสถานที่ปลอดภัย  

     4)  ผู้น าทางหนีไฟจะเป็นผู้น าทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีก าหนดไว้ 

แตล่ะหน่วยงาน เพ่ือไปยังจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามปีนหนีขึ้นข้างบนและไม่ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิงไหม้ 

หากมีกลุ่มควันให้คลานต่ าและห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ  

     5)  ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดจ านวนบุคลากรพร้อมรายงาน 

ต่อผู้บังคับบัญชา หากพบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจ านวนจริงจะได้ท าการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป   

     6)  หน่วยปฐมพยาบาลท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีมีผู้เป็นลม 

บาดเจ็บ หรือหมดสติให้รีบส่งแพทย์ พยาบาลโดยเร็ว 

  4.3  การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ  ประกอบด้วย  

   4.3.1  แผนการบรรเทาทุกข์  ปฏิบัติต่อเนื่องจากข้ันตอนปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุ ประกอบด้วย    
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    4.3.1.1  ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล หรือหน่วยกู้ชีพ 

    4.3.1.2    ส ารวจ ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์ เพลิงไหม้  

    4.3.1.3  การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย 

      4.3.1.4  การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนย์อ านวยการ 

    4.3.2  แผนการฟ้ืนฟูบูรณะ  

    4.3.2.1  ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น  

    4.3.2.2  ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้และด าเนินการน าส่ง 

แพทย์เพ่ือรับการรักษาอย่างถูกต้อง  

    4.3.2.3  ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังทีป่ลอดภัย  

    4.3.2.4  ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ   

    4.3.2.5   การประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจใหก้ลับคืนสู่สภาพปกติ โดยเร็ว  

    4.3.2.6  ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่ภาพปกติ  

    4.3.2.7  รักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่เกิดเหตุ  

    4.3.2.8  ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจนใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ด าเนินการจัดหา 

สถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราว และประกาศทางสื่อสาธารณะ เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพ่ือให้

ผู้รับบริการ หน่วยราชการ และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อราชการได้  

5.  การแบ่งมอบภารกิจหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี ้ 

  5.1  การก าหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีการก าหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ เพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุ และหลัง

เกิดเหตุ  โดยแบ่งผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กรรองรับ ภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย  

   5.1.1  ผู้อ านวยการภาวะฉุกเฉิน มีหน้าที่  

     1)  สั่งการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงท าการดับเพลิง  

     2)  เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ให้สั่งการใช้แผนการอพยพหนีไฟ  

    3)  แจ้งให้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ทราบเพ่ือขอก าลังสนับสนุน  

จากหน่วยงานภายนอกมาช่วยเหลือ 

    4)  ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวย 

ความสะดวก  

   5.1.2  ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้   

    1)  ประกาศแจ้งเหตุทางเครื่องขยายเสียง ประกาศซ้ า 2 ครั้ง เป็นระยะๆ   

      2)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก   
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    3)  ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์อ านวยการเพ่ือควบคุมสถานการณ์ตามค าสั่ง 

ของผู้บัญชาการเหตุการณ์  

    4)  อยู่ประจ าศูนย์อ านวยการเพ่ือติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด  

   5.1.3  ชุดปฏิบัติการดับเพลิง ท าหน้าที่ดับเพลิงเมื่อมีการลุกไหม้เกิดขึ้น โดยใช้เครื่องดับเพลิง

แบบมือถือที่มีอยู่ตามชั้นต่างๆ เพื่อท าการดับเพลิงในเบื้องต้นก่อนหากไม่สามารถ ควบคุมเพลิงได้ให้รายงาน

ผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์  

   5.1.4   ชุดอพยพ ท าหน้าที่ค้นหา ตรวจสอบว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารหรือห้องต่างๆ

หรือไม่ และต้องมีความเข้าใจหลักในการเคลื่อนย้าย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน ลักษณะต่างๆพร้อมทั้ง 

ให้ค าแนะน าผู้ประสบภัยออกจากอาคารที่เกิดเหตุมายังศูนย์อ านวยการ ได้อย่างปลอดภัย  

   5.1.5  ชุดปฐมพยาบาล  ท าหน้าที่ทั้งในอาคารที่เกิดเหตุการณ์และศูนย์อ านวยการตลอดเวลา 

โดยจ าแนกผู้บาดเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนน าส่งศูนย์อ านวยการหากบาดเจ็บมากให้ส่งต่อไปยัง

โรงพยาบาลใกล้เคียงพร้อมทั้งจัดท าบัญชีรายชื่อ ผู้บาดเจ็บ การรักษา และรายงานเป็นระยะๆ  

ต่อผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์  

   5.1.6  ชุดรักษาความปลอดภัย ท าหนา้ที่ควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก อ านวยความสะดวกแก่

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับเพลิงและชุดปฏิบัติการงานอ่ืนๆ ห้ามผู้ไม่เก่ียวข้องเข้าไป ในบริเวณท่ีเกิดเหตุพร้อมทั้ง

เฝ้าระวังพ้ืนที่เกิดเหตุและศูนย์อ านวยการเพ่ือป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินและเหตุร้ายต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 
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รายงานการตรวจวัดแสงสว่าง 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565) 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด  
เครื่องวัดแสงสว่าง (Lux meter) ยี่ห้อ DIGICON รุ่น LX-73 Serial no. Q950281 

สรุปผลการตรวจวัด 
  จากการตรวจวัดระดับความเข้มแสงบริเวณพ้ืนที่การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่างๆ โดยท าการตรวจวัดแบบ
พ้ืนที่จุดตรวจวัดห้องส านักงานและห้องเรียนภายในอาคารเรียนรวมและอ านวยการ โดยได้น าผลจากการ
ตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามลักษณะงานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 หมวด 2 (แสงสว่าง) ผลการตรวจวัดพบว่า ระดับความเข้ม
แสงสว่างแบบพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งค่ามาตรฐานบริเวณพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในส านักงานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสง
สว่าง 300 ลักซ์ และจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ าสุด 150 ลักซ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 100  

ชั้น ชื่อห้อง 

ค่าความสว่าง 

หน่วย 

ด้า
นห

น้า
ซ้า

ยห้
อง

 

ด้า
นห

ลัง
ซ้า

ยห
้อง

 

ด้า
นห

น้า
ขว

าห
้อง

 

ด้า
นห

ลัง
ขว

าห
้อง

 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

1 ห้องธุรการ 440 489 437 436 450.50 lx 
1 ห้องประชาสัมพันธ์ 483 534 486 500 500.75 lx 
1 ห้อง Green Office 379 366 428 410 395.75 lx 
2 ห้องการเงิน 469 454 523 483 482.25 lx 
2 ห้องส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 426 447 279 468 405.00 lx 
3 ห้องพัสดุ 440 459 439 440 444.50 lx 
3 ห้องการเจ้าหน้าที่และนิติกร 487 481 500 498 491.50 lx 
3 ห้องเรียน 14301 430 450 442 444 441.50 lx 
4 ห้องรองอธิการบดี 1 444 489 399 387 429.75 lx 
4 ห้องรองอธิการบดี 2 439 454 398 429 430.00 lx 
4 ห้องรองอธิการบดี 3 420 444 398 410 418.00 lx 
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ชั้น ชื่อห้อง 

ค่าความสว่าง 

หน่วย 

ด้า
นห

น้า
ซ้า

ยห้
อง

 

ด้า
นห

ลัง
ซ้า

ยห
้อง

 

ด้า
นห

น้า
ขว

าห
้อง

 

ด้า
นห

ลัง
ขว

าห
้อง

 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

4 ห้องรองอธิการบดี 4 432 459 410 388 422.25 lx 
4 ห้องรองอธิการบดี 5 452 415 422 489 444.50 lx 
4 ห้องรองอธิการบดี 6 460 480 475 410 456.25 lx 
4 ห้องบริหารงานทั่วไป 495 501 499 501 499.00 lx 
4 ห้องเลขานุการ 407 420 403 409 409.75 lx 
4 ห้องประชุม 449 460 459 462 457.50 lx 
4 ห้องอธิการบดี 478 471 444 455 462.00 lx 
5 ห้องเรียน 14501 466 468 485 481 475.00 lx 
5 ห้องเรียน 14502 412 439 422 420 423.25 lx 
5 ห้องเรียน 14503 467 453 431 439 447.50 lx 
6 ห้องเรียน 14601 468 471 465 478 470.50 lx 
6 ห้องเรียน 14602 450 768 444 461 530.75 lx 
6 ห้องเรียน 14603 670 450 585 449 538.50 lx 
6 ห้องเรียน 14604 581 550 583 544 564.50 lx 
7 ห้องเรียน 14701 350 315 308 352 331.25 lx 
7 ห้องเรียน 14702 361 391 381 381 378.50 lx 
7 ห้องเรียน 14703 351 308 309 325 323.25 lx 
7 ห้องเรียน 14704 311 309 346 367 333.25 lx 
8 ห้องกองนโยบายและแผน 312 321 310 316 314.75 lx 
8 ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณการศึกษา 369 378 379 365 372.75 lx 
8 ห้องประชุม 356 451 409 432 412.00 lx 
9 ห้องประชุมและรับรอง 361 399 356 390 376.50 lx 
9 ห้องประชุม 431 361 416 363 392.75 lx 
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ภาพถ่ายการตรวจวัดค่าความสว่าง 
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 เอกสารแนบ ๖ ภาพถ่ายภาชนะบรรจุมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
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 เอกสารแนบ ๗ ภาพถ่ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
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 เอกสารแนบ ๘ ภาพถ่ายจุดรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
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 เอกสารแนบ 9 ภาพถ่ายเขตจุดสูบบุหรี่ เขตห้ามสูบบุหรี่ 
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 เอกสารแนบ ๑๐ ภาพถ่ายการอาคารที่เว้นระยะผนังเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ท่ีเข้ามาใน
อาคาร 
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