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เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) 
 

ส านักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง ส านักงานที่กิจกรรมต่างๆ ภายในส านักงานมีการบริหาร
จัดการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางใน
การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ า รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน 

 
การประเมินส านักงานสีเขียว : 6 หมวด 23 ประเด็น 63 ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมวด 1 การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ 25  
หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตส านึก                                ร้อยละ 15 
หมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน                                ร้อยละ 15  
หมวด 4 การจัดการของเสีย                                            ร้อยละ 15  
หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย                          ร้อยละ 15  
หมวด 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง                                          ร้อยละ 15  

** ค่าคะแนน 0 – 4 (แต่ละตัวชี้วัดคะแนนเต็ม 4 คะแนน) ** 
 
หมายเหตุ  

1. การแสดงหลักฐานข้อมูลต่างๆ สามารถแสดงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2. กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุหรือยกระดับผู้ตรวจประเมินจะต้องทราบช่วงเวลาที่ส านักงาน

เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียวในครั้งแรก เพ่ือพิจารณาถึงเกณฑ์ที่ในการตรวจประเมิน  
3. แบบฟอร์มที่ส านักงานใช้ในการบันทึกข้อมูล อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ข้ึนอยู่แต่ละองค์กร  
4. กรณตี่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก 

จะได้ 1-3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอ
การรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

5. โปรดศึกษาเอกสารเกณฑ์และหลักฐานการประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) ฉบับนี้ 
ก่อนการตรวจประเมินทุกครั้ง 
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เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) 
หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 

หมวด 1 การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
1.1 การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม 
1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในส านักงาน 
(1) มีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ ของ

ส านักงาน 
(2) มีการก าหนดขอบเขตกิจกรรมของ

ส านักงาน 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ  
1 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
2 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ แต่ไม่เป็นไปตาม

ค านิยามของส านักงาน 
3 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ และเป็นไปตาม

ค านิยามของส านักงาน แต่ไม่พบหลักฐานการ
ลงนามอนุมัติ และวันที่จัดท าปัจจุบัน 

4 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ และเป็นไปตาม
ค านิยามของส านักงาน พบการลงนามอนุมัติ 
พร้อมวันที่จัดท าปัจจุบัน 

 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 
1-3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่
สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) เอกสารที่แสดงแผนผังของส านักงานโดยเน้นพ้ืนที่ภาพรวมให้เห็นถึงขอบเขต

ทางกายภาพที่จะขอการรับรอง  
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) เอกสารที่แสดงกิจกรรมทั้งหมดท่ีอยู่ภายใต้ข้อ (1) 
 
หมายเหตุ 
1. การลงนามอนุมัติจะต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) และ (2) สามารถอ้างอิงจากรายงานการประชุมที่มีการหารือเพ่ือก าหนดบริบท

ส านักงานในการด าเนินงานส านักงานสีเขียว และได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 
 
ค าอธิบาย 
          ส านักงาน หมายถึง สถานที่ท างานท่ีมีการออกแบบและก่อสร้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ 
และเอกชน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ที่ผู้ท างานหรือผู้ประกอบอาชีพใช้เป็นที่ปฏิบัติงานด้าน
เอกสาร ด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ภายในส านักงาน ได้แก่ 
พ้ืนที่รับประทานอาหาร พ้ืนที่ประกอบอาหาร ห้องน้ า ลานจอดรถ พ้ืนที่รองรับของเสีย ระบบบ าบัดของ
เสีย 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1.1.2 นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมที่
สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตาม
เ กณฑ์ส า น ัก ง านส ีเขียวโดยแสดง
ความมุ่งม่ันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
(1) การปรั บปรุ ง ระบบการจั ดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
(2) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบ

ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และ
มลพิษ/ของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อ 
จัดจ้าง และบริการที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(3) การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์
การเป็นส านักงานสี เขียวของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(4) การสร้างความรู้และความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง 

0 คะแนน = รายละเอียดนโยบายไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว 

1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (4) ได้แก ่เอกสารนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือนโยบายส านักงานสีเขียวของส านักงาน 
2. ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาเนื้อหาของนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือนโยบายส านักงานสีเขียว               

ว่าสอดคล้องกับเกณฑ์หรือไม ่
 

หมายเหตุ  
1. การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่จ ากัดจ านวนข้อ แต่จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมข้อ (1) - (4)  

ของเกณฑ์การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม 
2. การสร้างความรู้และการตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม จะเขียนนโยบายอย่างไรก็ได้ แต่จะต้องสะท้อนให้

เห็นหรือรับทราบความรู้และความตระหนัก  
3. บางส านักงานมีนโยบายสิ่งแวดล้อมข้อเดียวแต่มีท้ัง 4 หัวข้อนี้รวมกัน ยังคงได้ 4 คะแนน  
4. กรณีท่ีเข้าตรวจประเมิน แต่นโยบายสิ่งแวดล้อมประกาศใช้เมื่อเดือนที่แล้ว สามารถให้คะแนนเต็มได้ 
ค าอธิบาย 
การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องค านึงถึง 
1. ความเพียงพอของทรัพยากรในการด าเนินงาน 
2. การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
3. การติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข

ปรับปรุงและพัฒนา 
1.1.3 การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
จากผู้บริหารระดับสูง 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ  
                หรือด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(1) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการ

อนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจ 

(2) มี การระบุ วั นที่ ก ารประกาศ ใช้
นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 

(3) ผู้ บริหารหรือผู้ มี อ านาจจะต้อง
สามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์และ
จุดมุ่ งหมายด้านสิ่ งแวดล้อมของ
ส านักงาน 

(4) ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจจะต้องมีส่วน
ในการติดตามผลการปฏิบัติตาม
นโยบายสิ่งแวดล้อมของส านักงาน 

1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบทั้ง 4 ข้อ แต่มีการน าไป

ปฏิบัติไม่ชัดเจนหรือเป็นบางส่วน 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบทั้ง 4 ข้อ และมีการน าไป

ปฏิบัติชัดเจน  
 
หมายเหตุ      
1. หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ

นโยบายต้องเป็นปัจจุบัน 
2. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง

ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 
คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรอง
ครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) และ (2) ได้แก่ เอกสารนโยบายสิ่งแวดล้อมของส านักงานที่มีหลักฐานการลงนาม

จากผู้บริหารสูงสุดหรือผู้มีอ านาจ รวมถึงวันที่ประกาศใช้นโยบายอย่างชัดเจน 
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (3) สัมภาษณ์ผู้บริหารถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ

ส านักงานโดยจะต้องสอดคล้องกับที่ระบุลงในนโยบายสิ่งแวดล้อม  
3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (4) สัมภาษณ์ผู้บริหารถึงแนวทางหรือวิธีการในการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

ซึ่งหลักฐานอาจจะปรากฏในรายงานการประชุมประจ าเดือนหรือการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้ 
4. หลักฐานการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมสามารถดูได้จากหมวด 1 (1.8) การทบทวนฝ่ายบริหาร  

ข้อ 1.8.2 วาระท่ี 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ค าอธิบาย 
- 
1.1.4 มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน
ส านักงานสีเขียวประจ าปี 
(1) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการ

ด าเนินงานครบถ้วนทุกหมวด 
(2) มีการก าหนดเวลาหรือความถี่ของ

การด าเนินงานของแต่ละหมวด 
(3) มีการก าหนดแผนด าเนินงานเป็น

ลายลักษณ์อักษร และได้รับการ
อนุมัติจากผู้บริหาร 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ  
                หรือมีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ แต่ยังไม่มีการ

ปฏิบัติตามแผน  
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ ทั้ง 3 ข้อ แต่มีปฏิบัติตาม

แผนงานเป็นบางส่วน 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ ทั้ง 3 ข้อ และมีปฏิบัติ

ตามแผนงานอย่างสมบูรณ์ 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 
คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก 
จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
เอกสารแผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียวประจ าปี พร้อมการลงนามอนุมัติ 
 

หมายเหตุ แบบฟอร์มเป็นไปตามความเหมาะสมขององค์กร 
ค าอธิบาย 
- 
 
1.1.5  มีการก าหนดเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร 
พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก ดังนี้  
(1) การใช้ไฟฟ้า  
(2) การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
(3) การใช้น้ า  
(4) การใช้กระดาษ 
(5) ปริมาณของเสีย 
(6) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
 

0 คะแนน = ไม่มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด  
                หรือก าหนดเพียง 4 ข้อ 
1 คะแนน = มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเพียง 5 ข้อ 
2 คะแนน = มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ครบ 6 ข้อ 

แต่ไม่พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และ/
หรือไม่พบวันที่ประกาศใช้ปัจจุบัน  

3 คะแนน = มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ครบ 6 
และมีหลักฐานการลงนามอนุมัติ และวันที่
ประกาศใช้ที่เป็นปัจจุบัน 

4 คะแนน = มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ครบ 6 ข้อ  
มีหลักฐานการลงนามอนุมัติและวันที่
ประกาศใช้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โดย
จะต้องน าเสนอการน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
และจะต้องสามารถอธิบายที่มาของการก าหนด
เป้าหมายได้ 

หมายเหตุ  
1. ส านักงานจะต้องก าหนดเป้าหมายของการใช้ไฟฟ้า

และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากไม่มีการ
ก าหนดจะไม่น ามานับจ านวนข้อในการให้คะแนน 

2. การลงนามอนุมัติจะต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
3. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง

ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 
คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรอง
ครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) – (6) คือ เอกสารก าหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมการลงนามอนุมัติ

จากผู้บริหาร 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่มาอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการก าหนดเป้าหมายทั้ง 6 ด้าน  
3. แสดงข้อมูลการพิจารณาที่มาของการตั้งเป้าหมาย เช่น สถิติข้อมูลการใช้พลังงาน ทรัพยากร รายงาน

การประชุม เป็นต้น 
ค าอธิบาย 
การก าหนดเป้าหมายผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดการพลังงาน และของเสีย 
ขององค์กร ดังนั้น ผู้ตรวจประเมินจะต้องค านึงถึงการจัดการด้านพลังงาน ทรัพยากร และของเสีย ที่ผ่านมา
ในแต่ละองค์กร เช่น สถิติข้อมูลการใช้พลังงาน ทรัพยากร รายงานการประชุม เป็นต้น เพ่ือตัดสินถึงความมี
ประสิทธิภาพในการก าหนดเป้าหมาย 
1.2 คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทาง
ด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ

ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของส านักงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนาม
อนุมัติ  โดยคณะกรรมการหรื อ
ทีมงานจะต้องครอบคลุมทุกหมวด 
และบุคลากร/ผู ้แทนจากทุกฝ่าย
ในหน่วยงาน  

(2) ก าหนดอ านาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ
ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน 

0 คะแนน =  ไม่มีการด าเนินการ 
1 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียงข้อใดข้อหนึ่ง 
2 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ 
3 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ แต่มีการปฏิบัติเป็น

บางส่วน 
4 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ และมีการปฏิบัติ

ที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้  
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่
สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) – (2) คือ เอกสารประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม 
พร้อมลงนามอนุมัติจากผู้บริหาร 
ค าอธิบาย 
- 
1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือ
ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจ
ในบทบาท และหน้ าที่ รั บผิ ดชอบ
ประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี้ 
(1) ประธาน/หัวหน้า 
(2) คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้าน

สิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบทุกหมวด 

0 คะแนน = ประธาน คณะกรรมการ หรือทีมงานไม่มีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 

1 คะแนน=  น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนที่สุ่มสัมภาษณ์
ทุกหมวด 

2 คะแนน = ร้อยละ 50 - 75 ของจ านวนที่สุ่มสัมภาษณ์
ทุกหมวด 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
( ส ามารถมอบหมาย ให้ ผู้ ต ร วจ
ประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้) 

3 คะแนน = มากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนที่สุ่มสัมภาษณ์
ทุกหมวด 

4 คะแนน = ร้อยละ 100 ของจ านวนที่สุ่มสัมภาษณ์ทุกหมวด 
หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) – (2) ได้แก่ การสุ่มสัมภาษณ์ถึงความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ พิจารณาจากจ านวนเจ้าหน้าที่ในทีมงานแต่ละหมวด 
ค าอธิบาย 
- 
1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของส านักงาน
ภายใต้ขอบเขตการขอการรับรอง
ส านักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุ
และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(1) มีการรวบรวมกิจกรรมของส านักงาน

ทั้งทางตรง และทางอ้อม ครบถ้วน
ตามกิจกรรม ขอบเขตและบริบท
ของส านักงาน   

(2) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้
ความเข้าใจ 

(3) ระบุการใช้พลั ง งาน ทรัพยากร 
วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย ของแต่ละ
กิจกรรมจะต้องครบถ้วน 

(4) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและ
ทางอ้อมครบถ้วน 

(5) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ 
ผิดปกติ และฉุกเฉินครบถ้วน 

(6) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
นั้นๆ อย่างครบถว้นและถูกต้อง 

(7) การประเมินเพ่ือจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(8) มีหลักฐานการก าหนดระยะเวลาใน
การทบทวนการระบุประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการตามแนวทางหรือ
ด าเนินการเพียง 5 ข้อ 

1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 6 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 7 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการ 8 ข้อ ขึ้นไป  

และ/หรือไม่พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ 
และ/หรือไม่พบวันที่จัดท าที่เป็นปัจจุบัน  
และ/หรือขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล 

4 คะแนน = มีการด าเนินการ 8 ข้อ ขึ้นไป โดยพบหลักฐาน
การลงนามอนุมัติ และวันที่จัดท าที่เป็นปัจจุบัน
และมีความสมบูรณ์ของข้อมูล  

 
หมายเหตุ  
1. การลงนามอนุมัติจะต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
2. หากไม่สามารถอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินปัญหา

สิ่งแวดล้อมได้ จะไม่ให้คะแนนในข้อ (7) 
3. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล

ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก 
จะได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ 
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการ
ขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

4. กรณีมีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ที่ตั้งอยู่
ในเลขที่ตั้งเดียวกัน หรืออยู่ในพ้ืนที่ล้อมรั้วเดียวกันกับ
พ้ืนที่ส านักงานที่ขอรับการประเมินส านักงานสีเขียว 
ถึงแม้ว่าพื้นที่ก่อสร้างนั้นจะไม่ได้ขอการรับรองส านักงาน
สี เขี ยว  ก็จะต้องท าการระบุและประเมินปัญหา
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(9) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมี

กิจกรรมเพ่ิมเติม (เช่น มีแผนที่จะ
ก่อสร้างอาคาร หรือเพ่ิมเติมกิจกรรม
ของส านักงานในอนาคตอันใกล้ เป็น
ต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าว
ด้วย (ถ้ามี) 

สิ่งแวดล้อมร่วมด้วย เพ่ือน าไปวางแผนจัดการกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมต่อไป หากไม่ด าเนินการจะหัก 1 คะแนน 
 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (7) อ้างอิงแบบฟอร์ม 1.3 (1) - (3) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น

เพ่ือใช้แสดงข้อมูล  
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) ผู้รับผิดชอบจะต้องสามารถอธิบายแนวทางการระบุและประเมินปัญหา

สิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน 
3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (7) ผู้รับผิดชอบจะต้องแสดงเกณฑ์การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 
4. หลักฐานอ้างอิงข้อ (8) สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.1 (1) แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียวประจ าปี

เป็นหลักฐานในการแสดงข้อมูล 
5. หลักฐานอ้างอิงข้อ (9) กิจกรรมเพิ่มเติมภายในอนาคตอันใกล้ หมายถึงว่าส านักงานมีแผนงานชัดเจน

ว่าจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมภายในปีปัจจุบันที่ท าการตรวจประเมิน  
ค าอธิบาย 
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรง หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินการของบุคลากรของ

ส านักงาน 
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบุคคลภายนอกส านักงาน เช่น 

ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง ผู้เข้ามาใช้บริการ เป็นต้น 
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดเป็นประจ าทุกครั้งเมื่อท ากิจกรรมนั้นๆ 
4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะผิดปกติ หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดเป็นครั้งคราว เช่น สารเคมีหก

รั่วไหลปริมาณไม่มาก ท่อน้ าแตก เป็นต้น 
5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะฉุกเฉิน หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและมีความ

รุนแรงมากกว่าสภาวะผิดปกติ เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีหกรั่วไหลปริมาณมาก ก๊าซพิษรั่วไหล 
1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 
(1) มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี

นัยส าคัญ 
(2) ก าหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
มีนัยส าคัญ 

(3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญมีการ
ด าเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือ
แนวทางการแก้ไขครบถ้วน   

0 คะแนน  =  ไม่มีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการ
เพียง 2 ข้อ 

1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ  
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 4 ข้อ 
3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความสมบูรณ์ 

และ/หรือ ไม่พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ 
และ/หรือไม่พบวันที่จัดท าที่เป็นปัจจุบัน 

4 คะแนน =   มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความ
สมบูรณ์ พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และ
วันที่จัดท าที่เป็นปัจจุบัน 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(4) ก าหนดมาตรการ คู่มือ หรือแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะ
ฉุกเฉิน 

(5) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะ
ผิดปกติและสภาวะฉุกเฉินมีการ
ด าเนินการตามมาตรการ คู่มือ หรือ
แนวทางการป้องกันครบถ้วน  

 
 

หมายเหตุ  
1. การลงนามอนุมัติจะต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
2. การให้คะแนนจะต้องพิจารณาว่ามาตรการและการ

ปฏิบัติ ตามมาตรการจะต้องครบถ้ วนตามปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 

3. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ 
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการ
ขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) อ้างอิงแบบฟอร์ม 1.3 (4) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้นในการแสดง

ข้อมูล  
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) และ (3) มี 2 ส่วน คือ 

 กรณีที่ 1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นนัยส าคัญที่สามารถน ามาก าหนดเป็นแผนงานโครงการ
สิ่งแวดล้อม ให้ไปพิจารณาหลักฐานในหมวด 1.6   

 กรณีที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถน ามาก าหนดเป็นแผนงานโครงการสิ่งแวดล้อมได้ 
ส านักงานจะต้องแสดงหลักฐานมาตรการควบคุมและมีการปฏิบัติจริงซึ่งสามารถอ้างอิงไปยัง
หมวดต่างๆ ของเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 

3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (4) และ (5) มี 3 ส่วน คือ  
 กรณีที่ 1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติ จะต้องก าหนดมาตรการป้องกันและมีการ

ปฏิบัติให้ผู้ตรวจประเมินเห็นอย่างชัดเจน 
 กรณีที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุเพลิงไหม้สามารถอ้างอิงไปยังหมวด 

5 (5.5) 
 กรณีที่ 3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ เช่น สารเคมีหกรั่วไหลปริมาณมาก     

เป็นต้น จะต้องก าหนดแผนระงับเหตุฉุกเฉินและมีการปฏิบัติให้ผู้ตรวจประเมินเห็นอย่างชัดเจน 
ค าอธิบาย 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง (M) ขึ้นไป 
1.4 กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1 . 4 . 1  มี ก า ร รวบร วมกฎ ห ม า ย
สิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภั ยที่
เกี่ยวข้องกับส านักงาน โดยมีแนวทาง 
การด าเนินงานดังนี้ 
(1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวม

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 

0 คะแนน  =  ไม่มีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการ
เพียง 3 ข้อ 

1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 4 ข้อ  
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 5 ข้อ 
3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ แต่ขาดความสมบูรณ์ 

และ/หรือไม่พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ 
ไม่พบและ/หรือวันที่จัดท าท่ีเป็นปัจจุบัน 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(2) จัดท ารายการกฎหมายที่ครอบคลุม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของ
ส านักงาน  

(3) สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมาย
และข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องได ้

(4) สามารถระบุความเกี่ ยวข้องของ
ก ฎ ห ม า ย กั บ ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อมได้ 

(5) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ที่เก่ียวข้องจะต้องเป็นปัจจุบัน 

(6) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมาย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 
หมายเหตุ  ส านักงานจะต้องค้นหา
กฎหมายท้องถิ่นเพ่ิมเติม 

4 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ และมีความ
สมบูรณ์ พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และ
วันที่จัดท าที่เป็นปัจจุบัน 

หมายเหตุ  
1. การลงนามอนุมัติจะต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
2. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล

ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ 
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการ
ขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) , (3) และ (4) ได้จากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโดยจะต้องสอบถามขั้นตอน

การจัดท าทะเบียนกฎหมาย ตั้งแต่การรวบรวมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การพิจารณากฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และแหล่งการสืบค้นกฎหมาย 

2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) และ (5) อ้างอิงแบบฟอร์ม 1.4 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น
เพ่ือแสดงรายการกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (6) อ้างอิงแบบฟอร์ม 1.1 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือแสดง
แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียวประจ าปี 

 
หมายเหตุ จะต้องตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นในทะเบียนกฎหมาย 

ค าอธิบาย 
1. กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของส านักงานนั้นๆ โดยจะต้องพิจารณาประเด็นจากบริบทของ
ส านักงาน และข้อ 1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย เช่น กฎหมาย
ควบคุมมลพิษทางน้ า การจัดการขยะ อัคคีภัย แสงสว่าง บุหรี่ พลังงาน เป็นต้น 

2. กฎหมายสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น หมายถึง บทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในท้องถิ่นที่ส านักงาน
นั้นๆ ตั้งอยู่ 

3. แหล่งที่มาของกฎหมาย จะต้องเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานราชการ website รวบรวม
กฎหมายโดยเฉพาะ (www.pcd.go.th, www.diw.go.th, www.shawpat.or.th 
www.ratchakitcha.soc. go.th เป็นต้น) 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของ
กฎหมายกับการด าเนินงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของส านักงาน โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 
(1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการ

ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส อด ค ล้ อ ง ข อ ง
กฎหมายกับการด าเนินงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

(2) มีการประเมินความสอดคล้องของ
กฎหมายครบถ้วน 

(3) มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง  
กรณีที่ พบว่ าการด า เนิ นง าน ไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย จะต้องมีการ
วิเคราะห์สาเหตุ และก าหนดแนว
ทางการแก้ไข (ถ้ามี) 

(4) มีการก าหนดความถี่ในการประเมิน
ความสอดคล้องของกฎหมายอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ที่เหมาะสมและมี
การปฏิบัติตามท่ีก าหนดได้ 

0 คะแนน =  ไม่มีการด าเนินการตามแนวทาง หรือ   
                มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
1 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ  
2 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบูรณ์ 

และ/หรือไม่พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ 
และ/หรือไม่พบวันที่จัดท าที่เป็นปัจจุบัน 

4 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ์ 
พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และวันที่จัดท า
ที่เป็นปัจจุบัน 

 
หมายเหตุ  
1. การลงนามอนุมัติจะต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ 
2. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล

ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ 
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการ
ขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบถึงวิธีการพิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมาย  
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) อ้างอิงแบบฟอร์ม 1.4 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้นเพ่ือแสดง

การประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย 
3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (3) อ้างอิงแบบฟอร์ม 1.4 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้นเพ่ือแสดง

หลักฐานการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กรณีท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมายจะต้องมีเอกสารการวิเคราะห์ 
หมายเหตุ สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7 (1) ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้ 

4. หลักฐานอ้างอิงข้อ (4) อ้างอิงแบบฟอร์ม 1.1 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือแสดง
แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียวประจ าปี  

5. การตรวจเอกสารเรื่องการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย อย่าลืมตรวจสอบในส่วนการประเมิน
ความสอดคล้องของกฎหมายท้องถิ่น 

6. ในกรณีที่เข้าไปตรวจประเมินในพ้ืนที่พบว่า ส านักงานนั้นท าผิดกฎหมายทางผู้ตรวจประเมินจะ
ด าเนินการตรวจประเมินต่อไปตามปกติ ตรงไหนผิดหรือไม่ตรงตามเกณฑ์ก็ให้ตัดคะแนนตามตัวชี้วัด
นั้น ยกตัวอย่างในกรณีที่พบก้นบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบซึ่งถือว่าผิดกฎหมายให้ตัดคะแนนในหมวด 5 
ข้อ 5.1.2 การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการก าหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามท่ีก าหนด 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
1. สอดคล้องกับกฎหมาย หมายถึง ส านักงานมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายนั้นๆ ได้ก าหนดไว้ และ

จะต้องอ้างอิงหลักฐานของการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยสามารถอ้างอิงจากภาพถ่าย เอกสารการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องนั้นๆ 

2. ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หมายถึง ส านักงานไม่มีการปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายนั้นๆ ได้ก าหนดไว้ 
หรือปฏิบัติผิดกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมาย 

3. เพื่อทราบ หมายถึง กฎหมายที่ไม่ได้มีบทใช้บังคับกับส านักงาน แต่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติได้ 

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมในส านั กงาน จะต้ อง
ประกอบไปด้วย 
(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงส าหรับการ

เดินทาง 
(3) ปริมาณการใช้น้ าประปา 
(4) ปริมาณการใช้กระดาษ 
(5) ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ) 
(โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (Emission Factor ; EF) ของ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ล่าสุด) 

0 คะแนน =  ไม่มีการเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
หรือด าเนินการเพียง 2 ข้อ 

1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 3  ข้อ 
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 4 ข้อ  
3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ  
                 แต่ค่า Emission Factor (EF) ไม่เป็นปัจจุบัน 
4 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ  
                  และค่า Emission Factor (EF) เป็นปัจจุบัน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิงข้อ (1 ) - (5) ใช้แบบฟอร์ม 1.5 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือใช้ในการ
ค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
หมายเหตุ  
1. ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาปัจจัยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรมีความ

แตกต่างกัน  
2. ผู้ตรวจประเมินจะต้องศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor ; EF) 

ที่เป็นค่าปัจจุบันก่อนการตรวจประเมิน 
ค าอธิบาย 
1. แหล่งสืบค้นค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor ; EF) คือ  

http://www.tgo.or.th/ 
2. ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ) หมายถึง ขยะทั่วไปหรือขยะที่องค์กรพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถ

น ากลับไปใช้ประโยชน์ จะต้องเข้าสู่กระบวนการฝังกลบ โดยมีหน่วยงานมารับไปสู่หลุมฝังกลบ 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุ
เป้าหมาย 
กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(1) สรุปสาเหตุที่น าไปสู่การบรรลุ เพ่ือการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
(1) มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ ไม่

บรรลุเป้าหมาย 
(2) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ ไม่

บรรลุเป้าหมาย 
(3) มีการติดตามผลหลังแก้ไข 

 

 
 
กรณีบรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน = บรรลุเป้าหมาย  
4 คะแนน = บรรลุเป้าหมาย สรุปสาเหตุที่น าไปสู่การบรรลุ  
              เพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
0 คะแนน = ไม่บรรลุเป้าหมาย และไม่มีการด าเนินการใดๆ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
และหากวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์
ย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 
คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานแสดงการบรรลุเป้าหมาย คือ แบบฟอร์ม 1.5 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือใช้
ในการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
หมายเหตุ  
1. กรณีส านักงานขอการรับรองใหม่ ส านักงานจะต้องการสรุปและวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็น

รายเดือน 
2. กรณีส านักงานต่ออายุส านักงานสีเขียว และขอยกระดับส านักงานสีเขียว จะต้องสรุปและวิเคราะห์

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกย้อนหลัง 3 ปี เป็นภาพรวมของแต่ละปี หากเป็นปีปัจจุบันจะต้องสรุปและ
วิเคราะห์ผลเป็นรายเดือน 

3. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกหากไม่ลดลงตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส านักงานต้องอธิบายได้ ประกอบกับ
ผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เช่น ไม่ลดลงเนื่องจากมีการจัดประชุมเพิ่ม 
มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่ม มีการเดินทางเพิ่ม มีการขยายพื้นที่ หรือบุคลากรเพิ่ม เป็นต้น ถือว่าให้ 
4 คะแนน แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากขาดความตระหนักจากการใช้หรือมาตรการไม่ได้ผล  จะได้
เพียง 3 คะแนน 

4. กรณีต้องการเปรียบเทียบแนวโน้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละปี สามารถใช้ค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor ; EF) ปีปัจจุบันค านวณย้อนหลังได้ 

5. สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือบันทึกใบขอให้แก้ไขและ
ป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข 

ค าอธิบาย 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
- 
1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความ
เข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกของส านั กงาน โดยจะต้ อง
สอบถามดังนี้ 
(1) ความส าคัญของก๊าซเรือนกระจกกับ

การท าส านักงานสีเขียว 
(2) แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 
(3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของส านักงาน

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ 
1. พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบาย

ให้ได้ทั้ง 3 ข้อ 
2. สอบถามพนักงาน 4 คนขึ้นไป 

0 คะแนน  = พนักงานไม่สามารถอธิบายได้ 
1 คะแนน  = น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม  
2 คะแนน  = ร้อยละ 50 - 75 ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 
3 คะแนน  = มากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 
4 คะแนน  = ร้อยละ 100 ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (3) ได้แก่ การสัมภาษณ์พนักงาน 
 
ค าอธิบาย 
- 
1.6 แผนงานโครงการที่น าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
1.6 .1 การก าหนด วัตถุ ประสงค์  
เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม 
จะต้องมีการด าเนินการดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้อง

สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม 
หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 
หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม  

(2) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถ
วัดผลได้  

(3) กิจกรรม/นวัตกรรมที่ ก าหนดใน
โครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

(4) ระยะเวลาการท าโครงการมีความ
เหมาะสม  

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการ
เพียง 2 ข้อ 

1 คะแนน  = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ  
2 คะแนน  = มีการด าเนินการเพียง 4 ข้อ 
3 คะแนน  = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความสมบูรณ์

ไม่พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และ/หรือไม่
พบวันที่จัดท าที่เป็นปัจจุบัน 

4 คะแนน  = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ์ 
พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และวันที่จัดท า
ที่เป็นปัจจุบัน 

 
หมายเหตุ  กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก 
จะได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(5) โครงการมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ

อย่างชัดเจน และจะต้องมีความเข้าใจ 
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอ
การรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (5) ใช้เอกสารโครงการสิ่งแวดล้อมที่ทางส านักงานก าหนดขึ้น  
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องถึงความเข้าใจในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ

แผนงาน 
3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (3) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่ากิจกรรมในโครงการสิ่งแวดล้อม

จะต้องมีความแตกต่างจากกิจกรรม มาตรการ หรือแนวทางเดิมท่ีเคยปฏิบัติภายในส านักงาน 
4. หลักฐานอ้างอิงข้อ (4) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดท า

โครงการสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่น ามาจัดท าโครงการ 
5. หลักฐานอ้างอิงข้อ (5) สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องถึงบทบาทหน้าที่ ความเข้าใจในการด าเนินโครงการ

สิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ กรณีท่ีส านักงานไม่มีกิจกรรม มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่มีนัยส าคัญมาก่อน สามารถอ้างอิงกิจกรรมที่ถูกก าหนดในตัวโครงการ 
ค าอธิบาย 
1. เป้าหมายที่ก าหนดจะต้องมีความแตกต่างจากเป้าหมายของการใช้ทรัพยากร พลังงาน และปริมาณ

ของเสียที่ก าหนดในข้อ 1.1.5 
2. เป้าหมายสามารถถูกวัดได้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
3. กิจกรรมในโครงการจะต้องแตกต่างจากมาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน มาตรการจัดการของเสีย 

และอ่ืนๆที่ก าหนดในหมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 และหมวดที่ 6 (สามารถแสดงนวัตกรรม 
แนวทาง/แนวคิดใหม่) 

4. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการจะต้องพิจารณาจากความยากง่ายของวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
5. นวัตกรรม หมายถึง การท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ

ท างาน หรือเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การพัฒนาต่อยอด 
1.6.2 ผลส าเร็จของวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(1) มี แผนการด า เนิ นโครงการหรื อ

นวัตกรรมที่ชัดเจน 
(2) ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้

อย่างต่อเนื่อง 
(3) มีการก าหนดความถี่ในการติดตามผล

และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 
(4) มีการติดตามความก้ าวหน้ าของ

โครงการ 
(5) ด าเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตาม

เป้าหมายที่ก าหนด / กรณีที่ไม่บรรลุ

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการ
เพียง 3 ข้อ 

1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 4 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 5 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 6 ข้อขึ้นไป แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 6 ข้อขึ้นไป และมีความสมบูรณ์  
 
หมายเหตุ   
1. กรณีโครงการยังไม่แล้วเสร็จ แต่มีหลักฐานรายงาน

สรุปผลความคืบหน้าของโครงการ และผลการด าเนินงาน
เชิงประจักษ์ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน รวมถึง



 

16 
 

หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
เป้ าหมายมีการทบทวนเ พ่ือหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไข 

(6) มีการก าหนดแนวทางเพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด 

 

สามารถแสดงหลักฐานข้อ (6) ได้อย่างชัดเจน จะได้         
4 คะแนน 

2. กรณีต่ออายุหากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
และการวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอ
การรับรองครั ้งแรก จะได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั ้น 
หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถแสดง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ย้อนหลังได้ทุกปี หลังจาก
การขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

 
หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) , (3) ใช้แบบฟอร์ม 1.6 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือแสดง

แผนงานโครงการและกิจกรรม  
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2), (4) เอกสารรายงานความคืบหน้าของโครงการ หรือรายงานการประชุม

ทบทวนฝ่ายบริหาร อ้างอิงวาระที่ 4 การติดตามผลการด าเนินงาน 
3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (5) เอกสารสรุปผลโครงการโดยจะต้องมีการวัดผลการด าเนินงานเทียบเป้าหมาย  
4. หลักฐานอ้างอิงข้อ (6) สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการสิ่งแวดล้อมถึงแนวทางการจัดการ

อย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดโครงการ 
กรณีโครงการแล้วเสร็จ 
1. บรรลุผล จะต้องเสนอแนวทางเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง เช่น น ากิจกรรมหรือนวัตกรรม หรือ แนวทาง 

การด าเนินการไปเพิ่มเติมในมาตรการเดิมที่มี เป็นต้น 
2. ไม่บรรลุผล จะต้องแสดงหลักฐานการหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข ซึ่งสามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7 (1) 

ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้ 
 
กรณีโครงการไม่แล้วเสร็จ  
1. ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณา รายงานสรุปผลความคืบหน้าของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ

จนถึงปัจจุบัน โดยจะต้องอ้างอิงตามแผนการด าเนินโครงการสิ่งแวดล้อมแบบฟอร์ม  1.6 (1) 
แผนงานโครงการและกิจกรรมขององค์กร   

2. กรณีพบแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย จะต้องแสดงหลักฐานการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
เพ่ือส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 

ค าอธิบาย 
- 
1.7  การตรวจประเมินส านักงานสีเขียวภายในส านักงาน (ส าหรับหน่วยงานต่ออายุและขอยกระดับ
ส านักงานสีเขียว) 
1.7.1 การวางแผนและด าเนินการตรวจ
ประเ มินส านั กงานสี เขี ยวภายใน
ส านักงาน 

0 คะแนน  =  ไม่มีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการ
เพียง 2 ข้อ 

1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ  
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 4 ข้อ 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(1) มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินส านักงานสี เขียวภายใน
ส านักงาน ประกอบด้วย หัวหน้า
ผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน 
ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
การด าเนินงานส านักงานสีเขียว และ
หลักสูตรการตรวจประเมินส านักงาน
สีเขียว 

(2) มีการก าหนดความถี่ ในการตรวจ
ประเมินส านักงานสี เขียวภายใน
ส านักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(3) มีการจัดท าข้อก าหนดการตรวจ
ประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด 

(4) ก าหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละ
หมวดมีความเพียงพอและเหมาะสม 
มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมิน
อย่างชัดเจน  

(5) การด า เ นิ นการตรวจปร ะ เ มิ น
ส านักงานสีเขียวภายในส านักงาน
ครบถ้วนทุกหมวด 

3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ ์และ/หรือไม่พบหลักฐานการลงนาม
อนุมัติ และ/หรือไม่พบวันที่จัดท าท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

4 คะแนน =   มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความ
สมบูรณ์ พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และ
วันที่จัดท าที่เป็นปัจจุบัน 

 
หมายเหตุ หลักฐานการตรวจประเมินภายในส านักงานจะต้องมี
อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนรับการตรวจประเมินกรณีต่ออายุ
ส านักงานสีเขียว และยกระดับส านักงานสีเขียวจากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) เอกสารประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน ใบรับรองผู้ตรวจประเมิน

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) แบบฟอร์ม 1.1 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือบันทึก

แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียวประจ าปี 
3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (3) - (4) เอกสารก าหนดการตรวจประเมิน โดยจะต้องมีรายการเรื่องที่จะต้อง

ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้รับการตรวจประเมิน และวันเวลาในการตรวจประเมิน 
4. หลักฐานอ้างอิงข้อ (5) เอกสารรายการตรวจประเมินของกรมส่งเสริมฯ หากพบข้อบกพร่องจะต้องใช้

แบบฟอร์ม 1.7 (1) ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง 
 
หมายเหตุ 
1. ส านักงานสามารถอบรม Internal Auditor โดยให้วิทยากรหรือคณะท างานในส านักงานที่ผ่านการ

อบรมได้ใบรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมิน และสามารถให้ส านักงานออกใบรับรองหรือหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่าผ่านการอบรมแล้ว เช่น ประวัติการฝึกอบรม เป็นต้น ไว้เป็นหลักฐานให้กรรมการดูได้ 
ทั้งนี้การตรวจประเมินภายในองค์กรจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ตรวจประเมินที่ได้รับใบรับรอง
การเป็นผู้ตรวจประเมิน 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ส านักงานสามารถขอความประสงค์ไปยังหน่วยงานอ่ืนที่มีผู้ตรวจประเมินที่ได้รับใบรับรองการเป็น

ผู้ตรวจประเมินมาตรวจประเมินส านักงานท่ีแจ้งความประสงค์ได้ 
ค าอธิบาย 
- 
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร 
1.8.1 การก าหนดองค์ประชุมทบทวน
ฝ่ายบริหาร 
(1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  
(2) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วน

งานที่ มี คว าม เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ การ
ด าเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วม
ประชุม  

(3) จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้อง
มากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผู้ที่
เป็นคณะกรรมการส านักงานสีเขียว 
พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วม
ประชุม 

(4) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถ
เข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงาน
ผลการประชุมให้รับทราบ พร้อมรับ
ข้อเสนอแนะ 

0 คะแนน  =  ไม่มีการด าเนินงาน 
1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
3 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์ 
 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้  
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่
สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (3) ใบลงชื่อเข้าร่วมประชุม หรือการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้การ

จัดประชุมหมายรวมถึงการประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ 
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (3) ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนฝ่ายบริหารแต่ละครั้ง จะต้องมีกลุ่มฝ่ายบริหาร หรือ 

Steering committee โดยมีอ านาจในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานส านักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง และจะต้องได้รับการแต่งตั้งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนใน
การเข้าประชุม 

3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (4) สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาแนวทางการรายงานผลการประชุม หรือแสดงหลักฐาน
การเวียนรายงานการประชุม ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ค าอธิบาย 
- 
1.8.2 มีการก าหนดวาระการประชุม 
และท าการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ดังนี้ 
(1) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการ
เพียง 5 ข้อ 

1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 6 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 7 ข้อ 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(2) วาระที่ 1 การติดตามผลการประชุม

ทบทวนฝ่ายบริหารที่ผ่านมา 
(3) วาระท่ี 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม 
(4) วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของ

คณะกรรมการหรือทีมงานด้ าน
สิ่ งแวดล้อม (ความเพียงพอและ
ความเหมาะสม)  

(5) ว าระที่  4  กา รติ ดตามผล กา ร
ด าเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม การ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ข้ อ คิ ด เ ห็ น ด้ า น
สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย 
รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนา 

(6) วาระที่  5 การเปลี่ยนแปลงที่จะ
ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

(7) วาระท่ี 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหาร
ของการด าเนินงานส านักงานสีเขียว
อย่างต่อเนื่อง 

(8) จัดท ารายงานการประชุมทบทวน
ฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้
เห็นว่ามีการประชุมจริง 

3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์ 

4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ และมีความ
สมบูรณ์  

 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้  
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่
สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) แบบฟอร์ม 1.1 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือแสดงแผนการ

ด าเนินงานส านักงานสีเขียวประจ าปี 
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) - (8) รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และแสดงภาพถ่ายการประชุม 
3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (7) สัมภาษณ์ผู้บริหารเพ่ือดูถึงวิสัยทัศน์การด าเนินงานส านักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 

ค าอธิบาย 
1. วาระที่ 4 การติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา หมายถึง การรายงานผลการ
ด าเนินงานส านักงานสีเขียวทุกหมวด หากมีประเด็นข้อบกพร่องหรือปัญหา ต้องรายงานแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

2. วาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
แนวคิดผู้บริหาร กิจกรรม งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมภายนอกส านักงาน 
เศรษฐกิจ เป็นต้น หากพบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะต้องน าเข้าที่ประชุมเพ่ือหาแนวทางหรือ           
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
กลยุทธ์ในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ส่งผลให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถด าเนินการ
ต่อเนื่องได ้

3. วาระท่ี 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการด าเนินงานส านักงาน
สีเขียวอย่างต่อเนื่อง จะเน้นการวางแผนการด าเนินงานเพื่อน าไปปฏิบัติในรอบถัดไป 

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตส านึก 
2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ 
2.1.1 ก าหนดแผนการฝึกอบรม 
ด าเนินการอบรม การประเมินผล และ
บันทึกประวัติการฝึกอบรม 
(1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรม

ลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตร
ครอบคลุมเนื ้อหามีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้ 
- ความส าคัญของส านักงานสีเขียว 
- การใช้พลังงานและทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การจัดการมลพิษและของเสีย 
- การจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
- ก๊าซเรือนกระจก  

(2) ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการ
ฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการ
อบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร 

(3) ประ เมิ นผลการฝึ กอบรม  เ ช่ น 
ข้อสอบ หรือการประเมินขณะ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

(4) จัดท าประวัติการอบรมของพนักงาน 

0 คะแนน  =  ไม่มีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการ
เพียง 1 ข้อ 

1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ  
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์  
 
หมายเหตุ  
1. กรณีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ผู้ด าเนินการฝึกอบรมและ
จ านวนผู้เข้าอบรม อ้างอิงกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และเกณฑ์
ส านักงานสีเขียวหมวด 5 (5.5) การเตรียมความพร้อม
ต่อสภาวะฉุกเฉิน 

2. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะ
ได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ 
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการ
ขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) แบบฟอร์ม 2.1 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือแสดง

หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมประจ าปี 
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) ได้แก่ แบบฟอร์ม 2.1 (2) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือแสดง

การลงทะเบียนและประเมินผลบุคลากร และสื่อที่ใช้ในการสร้างความรู้ให้กับบุคลากร 
3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (3) แบบฟอร์ม 2.1 (2) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือแสดงการ

ลงทะเบียนและประเมินผลบุคลากร และหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการอบรม 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
4. หลักฐานอ้างอิงข้อ (4) แบบฟอร์ม 2.1 (3) ประวัติการอบรม หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนด 

หรือสามารถแสดงในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ค าอธิบาย 
- 
2.1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบด้านการ
อบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม  
(1) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้อง

เข้าใจเนื้อหาในการอบรม 
(2) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมี

หลักฐานแสดงความสามารถ เช่น 
ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก 
หรือ ประวัติ  หรือประสบการณ์ 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

0 คะแนน =  ไม่มีการด าเนินการ  
1 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
2 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ แต่ข้อมูลมีความ

สมบูรณ์ 
3 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์ 
 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้  
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่
สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (2) สัมภาษณ์วิทยากรในการอบรมถึงความเข้าใจและความสามารถในการ

ถ่ายทอด (หากวิทยากรอยู่ประจ าส านักงาน) 
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมส านักงานสีเขียวจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ 

หรือเอกสารประวัติการท างานด้านสิ่งแวดล้อม หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม (อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง) 

ค าอธิบาย 
- 
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน 
2.2.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและ
แนวทางสื่อสารด้านสิ่ งแวดล้อมทั้ ง
ภายในและภายนอกส านักงาน 
(1) ก าหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสาร

อย่างน้อย ดังนี้ 
หัวข้อ ความถี่ 

1. นโยบาย
สิ่งแวดล้อม 

ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

0 คะแนน  =  ไม่มีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการ
เพียง 1 ข้อ 

1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ  
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์  
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
2. ปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมี
นัยส าคัญและการ
จัดการ 

ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

3. การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

4. ความสะอาด
และความเป็น
ระเบียบ (5ส.) 

ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

5. เป้าหมายและ
มาตรการพลังงาน-
ทรัพยากร (ได้แก่ 
น้ า ไฟฟ้า น้ ามัน
เชื้อเพลิง ก๊าซหุง
ต้ม กระดาษ และ
อ่ืนๆ) 

ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

6. เป้าหมายและ
มาตรการจัดการ
ของเสีย 

ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

7. ผลการใช้
ทรัพยากร 
พลังงาน และของ
เสีย 

ทุกเดือน 

8.สินค้าและ
บริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

9. ก๊าซเรือน
กระจก 

ทุกเดือน 

(2) ก าหนดช่องทางการสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสาร
และองค์กร (ไม่จ ากัดจ านวนช่องทาง) 

(3) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร 
( ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งที่ อ ยู่ ภ าย ในและ
ภายนอกส านักงาน) 

(4) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 

หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้  
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่
สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (4) แบบฟอร์ม 2.2 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือแสดง
แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจ าปี พร้อมกับสัมภาษณ์เพ่ือดูถึงความเข้า ใจของผู้รับผิดชอบในการ
วางแผนการสื่อสาร 
ค าอธิบาย 
- 
2.2.2  มีการรณรงค์สื่อสารและให้
ความรู้ตามที่ก าหนดในข้อ 2.2.1  

 

0 คะแนน  =  ไม่มีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการ
เพียง 6 ข้อ 

1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 7 ข้อ  
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 8 ข้อ 
3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 9 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 9 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์  
หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง จะต้องตรวจสอบการสื่อสารตามแผนการสื่อสารที่ก าหนดในข้อ 2.2.1   
ค าอธิบาย 
- 
2.2.3  ร้อยละความเข้าใจนโยบาย
สิ่ ง แวดล้ อมแล ะก า รด า เ นิ น ง า น
ส านักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) 
โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคน
อย่างน้อยตามข้อ 2.2.1 (1) 

0 คะแนน  =  พนักงานไม่มีความเข้าใจจากที่สุ่มสอบถาม 
1 คะแนน  =  น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 
2 คะแนน  = ร้อยละ 50 - 75 ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 
3 คะแนน  =  มากกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 
4 คะแนน  =  ร้อยละ 100 ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง สัมภาษณ์พนักงานจะต้องสอบถามความเข้าใจอย่างน้อย 9 รายการ ตามข้อ 2.2.2 (1) 
ค าอธิบาย 
- 
2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และน ามา
ปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทางดังนี้ 
(1) มีช่ องทางเ พ่ือรับข้อเสนอแนะ/

ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไลน์ 
QR Code การประชุม เว็บไซต์ 

(2) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น 

(3) มี ก า ร แสด งข้ อ เ สน อแ น ะด้ า น
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ 

0 คะแนน =  ไม่มีการก าหนดชอ่งทางรับข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็น หรือพบข้อร้องเรียนแต่ไม่มีการ
ด าเนินการปรบัปรุง หรือด าเนนิการเพียง 1 ข้อ 

1 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
2 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบูรณ์ 
4 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบรูณ์ 
 
หมายเหตุ  
1. กรณีที่ไม่พบข้อร้องเรียนได้ 4 คะแนน แต่จะต้องมีการ

ก าหนดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไข 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(4) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการ

จัดการแก่ผู้ บริหาร (บรรยายให้
เหมาะสม) 

2. กรณีพบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับการจัดการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้ 4 คะแนน  

3. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อเสนอแนะ
และ/หรือข้อร้องเรียนย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอ
การรับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่
มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 
คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (4) แบบฟอร์ม 2.2 (2) ใบรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมหรือแบบฟอร์มที่

หน่วยงานก าหนดขึ้น หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ส านักงานเลือกใช้ 
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการรับข้อเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน 
3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (4) สามารถใช้หลักฐานรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร วาระที่ 4 การ

ติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตาม
กฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

ค าอธิบาย 
1. การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ในระหว่างที่ด าเนินการจะมีการให้

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนจากบุคลากรทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์กร เพ่ือน าไป
พัฒนาปรับปรุง 

2. ข้อเสนอแนะสามารถมาได้จากการประชุม การหารือ ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่
จะต้องมีหลักฐานข้อเสนอแนะรองรับ เช่น รายงานการประชุม หรือข้อเสนอแนะผ่าน Social media 
เป็นต้น 

 
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 

3.1 การใช้น้ า 
3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ ามี
ความเหมาะสมกับส านักงานจะต้อง
ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้ 
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ า 
(2) การก าหนดเวลาการใช้น้ า เช่น เวลา

รดน้ าต้นไม้ เป็นต้น 
(3) การก าหนดรูปแบบการน าน้ ากลับมา

ใช้ใหม่ 
(4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ า 

0 คะแนน = ไม่มีการก าหนดมาตรการหรือด าเนินการครบ 
1 ข้อ 

1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่มาตรการไม่

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมาตรการ

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
 
หมายเหตุ  
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึง

ความเหมาะสมของมาตรการ เช่น หากก าหนด
มาตรการสอดคล้องกับเกณฑ์เพียง 3 ข้อ แต่มีความ
เหมาะสมกับองค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน 

2. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 
คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้ง
แรก จะได้ 0 คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณา
ถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละปี 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (4) ใช้เอกสารมาตรการประหยัดน้ าของส านักงานประกอบการพิจารณาความ

เหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบริบทและความเป็นไปได้ในการใช้ได้จริงของมาตรการ 
2. กรณีต่ออายุ สามารถดูหลักฐานการทบทวนมาตรการได้จากรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้ 
 
หมายเหตุ  
อุปกรณ์หรือเครื่องสุขภัณฑ์หากยังใช้งานได้ ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนในทันทีตามข้อ (4) แต่ผู้ตรวจประเมิน
จะต้องพิจารณาถึงแนวทางในอนาคตกรณีเสียหรือช ารุด แล้วเปลี่ยนเป็นแบบอุปกรณ์ประหยัดน้ า 
 
ค าอธิบาย 
1. ส านักงานควรมีการทบทวนมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การใช้ทรัพยากรและ

พลังงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
2. การน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ การน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด หรือน าน้ าเหลือทิ้ง (น้ าควบแน่นจาก

เครื่องปรับอากาศ น้ าดื่มเหลือจากการจัดประชุม) น ากลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
3.1.2  มีการจัดท าข้อมูลการใช้น้ าต่อ
หน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ า

แต่ละเดือน 
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ า

ต่อหน่วย 
(3) บรรลุเป้าหมาย 
(4) สรุปสาเหตุที่น าไปสู่การบรรลุ เพ่ือ

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ 
 
 
 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ า

แต่ละเดือน 
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ า

ต่อหน่วย 
(3) มีการวิ เคราะห์สา เหตุและแนว

ทางแก้ไข 
 
หมายเหตุ  การ เปรี ยบเทียบข้อมูล
สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของ
หน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจ านวน
พนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม 
หรือเปรียบเทียบต่อพ้ืนที่ เป็นต้น 
 
 

1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
และการวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์
ย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 
คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานแสดงการบรรลุเป้าหมาย สามารถใช้แบบฟอร์ม 3.1 (1) บันทึกการใช้น้ า หรือแบบฟอร์มที่

หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือแสดงการบันทึกการใช้น้ า และหลักฐานการสรุปสาเหตุของการบรรลุ
เป้าหมาย  

2. หลักฐานแสดงการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข ในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ  
1. กรณีส านักงานขอการรับรองใหม่ ส านักงานจะต้องสรุปและวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ าเป็นรายเดือน 
2. กรณีส านักงานต่ออายุส านักงานสีเขียว และขอยกระดับส านักงานสีเขียว จะต้องสรุปและวิเคราะห์

ปริมาณน้ าย้อนหลัง 3 ปี เป็นภาพรวมของแต่ละปี หากเป็นปีปัจจุบันจะต้องสรุปและวิเคราะห์ผลเป็น
รายเดือน 

3. ปริมาณการใช้น้ าหากไม่ลดลงตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส านักงานต้องอธิบายได้ ประกอบกับผู้ตรวจ
ประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เช่น ไม่ลดลงเนื่องจากมีการจัดประชุมเพิ่ม มีการ
ขยายพื้นที่ หรือบุคลากรเพิ่ม เป็นต้น ถือว่าให้ 4 คะแนน แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากขาดความตระหนัก
จากการใช้หรือมาตรการไม่ได้ผล ได้เพียง 3 คะแนน 

4. สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7 (1) ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
และแนวทางการแก้ไข 

5. ส่วนกรณีท่ีส านักงานย้ายสถานที่ จะไม่มีฐานข้อมูลย้อนหลังของปีที่ผ่านมา อนุโลมให้รวบรวมข้อมูลใน
ปีล่าสุด 

ค าอธิบาย 
- 
3.1.3  ร้อยละของการปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดน้ าในพื้นที่ท างาน 

0 คะแนน  =  ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการ  
1 คะแนน  =  น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรใน
พื้นที่) 

2 คะแนน  =  ร้อยละ 50-75 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
3 คะแนน  =  มากกว่าร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
4 คะแนน  =  ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานการส ารวจพื้นที่ท่ีมีการใช้น้ า ตามมาตรการที่ก าหนด 
 
ค าอธิบาย 
- 
3.2 การใช้พลังงาน 
3.2.1 มาตรการหรือแนวทางการใช้
ไฟฟ้าเหมาะสมกับส านักงานจะต้อง
ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้ 
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้

ไฟฟ้า 
(2) การก าหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น 

เวลาการเปิด - ปิด เป็นต้น 
(3) การใช้พลังงานทดแทน 
(4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า 

0 คะแนน  =  ไม่มีการก าหนดมาตรการหรือด าเนินการ 
เพียง 1 ข้อ 

1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ  
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่มาตรการไม่

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
4 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมาตรการ

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
 
หมายเหตุ  
1. ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึง

ความเหมาะสมของมาตรการ เช่น หากก าหนด
มาตรการสอดคล้องกับเกณฑ์เพียง 3 ข้อ แต่มีความ
เหมาะสมกับองค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน 

2. กรณีต่ออายุ  หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะ
ได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ 
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการ
ขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจ
ประเมินจะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยน
มาตรการของแต่ละปี 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (4) ใช้เอกสารมาตรการประหยัดไฟฟ้าของส านักงานประกอบการพิจารณา

ความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบริบทและความเป็นไปได้ในการใช้ได้จริงของมาตรการ 
2. กรณีต่ออายุ สามารถดูหลักฐานการทบทวนมาตรการได้จากรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารได้ 
 
หมายเหตุ  
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหากยังใช้งานได้ ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนในทันทีตามข้อ (4) แต่ผู้ตรวจประเมิน
จะต้องพิจารณาถึงแนวทางในอนาคตกรณีเสียหรือช ารุด แล้วเปลี่ยนเป็นแบบอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า 
 
ค าอธิบาย 
ส านักงานควรมีการทบทวนมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การใช้ทรัพยากรและ
พลังงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
3.2.2  มีการจัดท าข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า

แต่ละเดือน 
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ต่อหน่วย 
(3) บรรลุเป้าหมาย 
(4) สรุปสาเหตุที่น าไปสู่การบรรลุ เพ่ือการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า

แต่ละเดือน 
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ต่อหน่วย 
(3) มีการวิ เคราะห์สา เหตุและแนว

ทางแก้ไข 
 

หมายเหตุ  การ เปรี ยบเทียบข้อมูล
สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของ
หน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจ านวน
พนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม 
หรือเปรียบเทียบต่อพ้ืนที่ เป็นต้น 

 
 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ 
 
 
 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
และการวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์
ย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 
คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานแสดงการบรรลุเป้าหมาย สามารถใช้แบบฟอร์ม 3.2 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

เพ่ือแสดงการบันทึกการใช้ไฟฟ้า และหลักฐานการสรุปสาเหตุของการบรรลุเป้าหมาย  
2. หลักฐานแสดงการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข ในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ  
1. กรณีส านักงานขอการรับรองใหม่ ส านักงานจะต้องสรุปและวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นรายเดือน 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
2. กรณีส านักงานต่ออายุส านักงานสีเขียว และขอยกระดับส านักงานสีเขียว จะต้องสรุปและวิเคราะห์

ปริมาณไฟฟ้าย้อนหลัง 3 ปี เป็นภาพรวมของแต่ละปี หากเป็นปีปัจจุบันจะต้องสรุปและวิเคราะห์ผล
เป็นรายเดือน 

3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าหากไม่ลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด ส านักงานต้องอธิบายได้ ประกอบกับ
ผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เช่น ไม่ลดลงเนื่องจากมีการจัดประชุมเพิ่ม มี
การขยายพื้นที่เพิ่ม หรือบุคลากรเพิ่ม เป็นต้น ถือว่าให้ 4 คะแนน แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากขาดความ
ตระหนักจากการใช้หรือมาตรการไม่ได้ผล ได้เพียง 3 คะแนน 

4. สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น เพ่ือแสดงการขอให้แก้ไขและ
ป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข 

5. ส่วนกรณีท่ีส านักงานย้ายสถานที่ จะไม่มีฐานข้อมูลย้อนหลังของปีที่ผ่านมา อนุโลมให้รวบรวมข้อมูลใน
ปีล่าสุด โดยจะต้องสรุปและวิเคราะห์ผลเป็นรายเดือน 

ค าอธิบาย 
- 
3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ท างาน 

0 คะแนน =  ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการ  
1 คะแนน =  น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
2 คะแนน =  ร้อยละ 50 - 75 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
3 คะแนน =  มากกว่าร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
4 คะแนน =  ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานการส ารวจพื้นที่ท่ีมีการใช้ไฟฟ้า ตามมาตรการ 
ค าอธิบาย 
- 
3.2.4  มาตรการหรือแนวทางการใช้
น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ในการ เดินทางที่
เหมาะสมกับส านักงาน ด าเนินการดังนี้ 
(1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(2) การวางแผนการเดินทาง 
(3) การซ่อมบ ารุงดูแลยานพาหนะ 
(4) การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะ

มาท างาน 

0 คะแนน = ไม่มีการก าหนดมาตรการหรือด าเนินการเพียง 1 
ข้อ 

1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่มาตรการไม่

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมาตรการ

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
หมายเหตุ 
1. ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึง

ความเหมาะสมของมาตรการ เช่น หากก าหนด
มาตรการสอดคล้องกับเกณฑ์เพียง 3 ข้อ แต่มีความ
เหมาะสมกับองค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน 

2. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะ
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
ได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ 
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการ
ขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจ
ประ เมินจะต้ อง พิจารณาถึ งความจ า เป็ น ในการ
ปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละปี 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (4) ใช้เอกสารมาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงของส านักงานประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบริบทและความเป็นไปได้ในการใช้ได้จริงของมาตรการ 
ค าอธิบาย 
ส านักงานควรมีการทบทวนมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การใช้ทรัพยากรและ
พลังงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
3.2.5 มีการจัดท าข้อมูลการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงแต่ละเดือน 
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงต่อหน่วย 
(3) บรรลุเป้าหมาย 
(4) สรุปสาเหตุที่น าไปสู่การบรรลุ เพ่ือการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงแต่ละเดือน 
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงต่อหน่วย 
(3) มีการวิ เคราะห์สา เหตุและแนว

ทางแก้ไข 
 
หมายเหตุ  การ เปรี ยบเทียบข้อมูล
สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของ
หน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจ านวน
พนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม 

 
 
 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ 
 
 
 
 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ 
1 คะแนน  = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
2 คะแนน  = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
3 คะแนน  = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
และการวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์
ย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 
คะแนน  
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
ห รื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ต่ อ พ้ื น ที่  ห รื อ
เปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น 
หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานแสดงการบรรลุเป้าหมาย สามารถใช้แบบฟอร์ม 3.2 (1) บันทึกการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง หรือ

แบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น และจะต้องสรุปและวิเคราะห์ผลเป็นรายเดือนและหลักฐานการสรุป
สาเหตุของการบรรลุเป้าหมาย  

2. หลักฐานแสดงการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข ในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
หมายเหตุ 
1. กรณีส านักงานขอการรับรองใหม่ ส านักงานจะต้องสรุปและวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง

เป็นรายเดือน 
2. กรณีส านักงานต่ออายุส านักงานสีเขียว และขอยกระดับส านักงานสีเขียว จะต้องสรุปและวิเคราะห์

ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงย้อนหลัง 3 ปี เป็นภาพรวมของแต่ละปี หากเป็นปีปัจจุบันจะต้องสรุปและ
วิเคราะห์ผลเป็นรายเดือน 

3. ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงไม่ลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด ส านักงานต้องอธิบายได้ ประกอบ
กับผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เช่น ไม่ลดลงเนื่องจาก มีการจัดประชุมเพิ่ม 
มีการเดินทางเพิ่ม หรือบุคลากรเพิ่ม เป็นต้น ถือว่าให้ 4 คะแนน แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากขาดความ
ตระหนักจากการใช้หรือมาตรการไม่ได้ผล ได้เพียง 3 คะแนน 

4. สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7 (1) ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
และแนวทางการแก้ไข หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

ค าอธิบาย 
ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงจะคิดจากการใช้ที่อยู่ภายใต้บริบทในการขอการรับรองส านักงานสีเขียว เช่น การ
เดินทางไปประชุม การรับส่งเอกสาร การติดต่อประสานงาน เป็นต้น 
3.3  การใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ 
3.3.1 มาตรการหรือแนวทางการใช้
กระดาษที่ เหมาะสมกับส านักงาน
จะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียด
ดังนี้ 
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้

กระดาษ 
(2) การก าหนดรูปแบบการใช้กระดาษ  
(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(4) การน ากระดาษกลับมาใช้ใหม่ 

0 คะแนน = ไม่มีการก าหนดมาตรการหรือด าเนินการ เพียง 
1 ข้อ 

1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่มาตรการไม่

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมาตรการ

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
หมายเหตุ  
1. ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึง

ความเหมาะสมของมาตรการ เช่น หากก าหนด
มาตรการสอดคล้องกับเกณฑ์เพียง 3 ข้อ แต่มีความ
เหมาะสมกับองค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
2. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล

ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะ
ได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ 
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการ
ขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจ
ประ เมินจะต้ อง พิจารณาถึ งความจ า เป็ น ในการ
ปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละปี 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (4) ใช้เอกสารมาตรการประหยัดกระดาษของส านักงานประกอบการพิจารณา
ความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบริบทและความเป็นไปได้ในการใช้ได้จริงของมาตรการที่ก าหนด 

ค าอธิบาย 
ส านักงานควรมีการทบทวนมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การใช้ทรัพยากรและ
พลังงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
3 .3 .2  มีกา รจั ดท าข้ อ มูลการ ใช้
กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(1) มีการ เก็บข้ อมูลปริ มาณการ ใช้

กระดาษแต่ละเดือน 
(2) มีการ เก็บข้ อมูลปริ มาณการ ใช้

กระดาษต่อหน่วย 
(3) บรรลุเป้าหมาย 
(4) สรุปสาเหตุที่น าไปสู่การบรรลุ เพ่ือการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้

กระดาษแต่ละเดือน 
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้

กระดาษต่อหน่วย 
(3) มีการวิ เคราะห์สาเหตุและแนว

ทางแก้ไข 
 

หมายเหตุ  การ เปรี ยบเทียบข้อมูล
สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของ
หน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจ านวน
พนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม 
หรือเปรียบเทียบต่อพ้ืนที่ เป็นต้น 

 
 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ 
 
 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
และการวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์
ย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 
คะแนน 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานแสดงการบรรลุเป้าหมาย เช่น บันทึกปริมาณกระดาษ และหลักฐานการสรุปสาเหตุของการ

บรรลุเป้าหมาย  
2. หลักฐานแสดงการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข ในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
หมายเหตุ  
1. กรณีส านักงานขอการรับรองใหม่ ส านักงานจะต้องสรุปและวิเคราะห์ปริมาณการใช้กระดาษเป็นราย

เดือน 
2. กรณีส านักงานต่ออายุส านักงานสีเขียว และขอยกระดับส านักงานสีเขียว จะต้องสรุปและวิเคราะห์

ปริมาณกระดาษย้อนหลัง 3 ปี เป็นภาพรวมของแต่ละปี หากเป็นปีปัจจุบันจะต้องสรุปและวิเคราะห์
ผลเป็นรายเดือน 

3. ปริมาณการใช้กระดาษไม่ลดลงตามเป้าหมายที่ก าหนด ส านักงานต้องอธิบายได้ ประกอบกับ
ผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เช่น ไม่ลดลงเนื่องจาก มีการจัดประชุมเพิ่ม มี
กิจกรรมเพิ่ม บุคลากรเพิ่ม ถือว่าให้ 4 คะแนน แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากขาดความตระหนักจากการใช้
หรือมาตรการไม่ได้ผล ได้เพียง 3 คะแนน 

4. สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7 (1) ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
และแนวทางการแก้ไขหรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

ค าอธิบาย 
- 
3.3.3  ร้อยละของการปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่
ท างาน (ประเมินจากพฤติกรรมของ
บุคลากรในพื้นที่) 

0 คะแนน =  ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการ  
1 คะแนน =  น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
2 คะแนน =  ร้อยละ 50 - 75 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
3 คะแนน =  มากกว่าร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
4 คะแนน =  ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานการส ารวจพื้นที่ท่ีมีการใช้กระดาษ ตามมาตรการที่ก าหนด 
ค าอธิบาย 
- 
3.3.4  มาตรการหรือแนวทางการใช้
หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุ
อุปกรณ์เหมาะสมกับส านักงานจะต้อง
ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้ 
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้ 
(2) การก าหนดรูปแบบการใช้ 
(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

0 คะแนน = ไม่มีการก าหนดมาตรการ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ แต่มาตรการไม่

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ และมาตรการ

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
หมายเหตุ  
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึง

ความเหมาะสมของมาตรการ เช่น หากก าหนด
มาตรการสอดคล้องกับเกณฑ์เพียง 2 ข้อ แต่มีความ
เหมาะสมกับองค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน 

2. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะ
ได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ 
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการ
ขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจ
ประ เมินจะต้ อง พิจารณาถึ งความจ า เป็ น ในการ
ปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละปี 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) - (3) ใช้เอกสารมาตรการประหยัดหมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ 
ของส านักงานประกอบการพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบริบทและความเป็นไปได้ในการใช้ได้
จริงของมาตรการ 
 
หมายเหตุ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานสามารถใช้เป้าหมายอ้างอิงมาตรฐาน 5ส. ได้ หรือสามารถก าหนดได้ว่า
เป็นอุปกรณ์ส่วนตัวหรือส่วนรวม และน ามาเป็นตัวควบคุมปริมาณของอุปกรณ์ส านักงาน 
ค าอธิบาย 
- 
3.3.5 ร้อยละของการด าเนินตาม
มาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ 
อุปกรณ์ เครื่ องเขียน วัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน  (ประเมินจากพฤติกรรมของ
บุคลากรในพ้ืนที่) 

0 คะแนน   =  ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการ  
1 คะแนน   =  น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
2 คะแนน   =  ร้อยละ 50 - 75 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
3 คะแนน   =  มากกว่าร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
4 คะแนน   =  ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ที่สุ่มตรวจสอบ 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานการส ารวจพื้นที่ท่ีมีการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรการที่ก าหนด 
ค าอธิบาย 
- 
3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ 
3 . 4 . 1   ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร ใ ช้ สื่ อ
อิ เล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อ
เตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, 
Email, Social Network, Intranet 
เป็นต้น 

0 คะแนน  =  ไม่มีการด าเนินการ หรือน้อยกว่าร้อยละ 25
ของการประชุมที่สุ่มตรวจสอบ 

1 คะแนน  =  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของการ
ประชุมที่สุ่มตรวจสอบ 

2 คะแนน  =  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของการ
ประชุมที่สุ่มตรวจสอบ 
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3 คะแนน  =  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ของการ

ประชุมที่สุ่มตรวจสอบ 
4 คะแนน  =  ร้อยละ 100 ของการประชุมที่สุ่มตรวจสอบ 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง ได้แก่ หลักฐานการจัดประชุมตั้งแต่เริ่มท าโครงการส านักงานสีเขียวจนถึงปัจจุบัน และ
หลักฐานการเชิญประชุม เพ่ือน ามาพิจารณาถึงร้อยละการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ค าอธิบาย 
- 
3 . 4 . 2  ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ
นิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร -
พลังงาน และลดของเสียที่ เกิดขึ้น 
จะต้องด าเนินการดังนี้ 
(1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุม 

เหมาะสมกับจ านวนผู้ เข้าประชุม 
หรือจัดนิทรรศการ 

(2) ห้องประชุมหรือพ้ืนที่จัดนิทรรศการ
ไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลาย
ยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 

(3) การก าหนดแนวทางเลือกสถานที่
ภายนอกส านักงานที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม 
โดยจะต้องลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ 

(5) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

0 คะแนน  =  ไม่มีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการ
เพียง 2 ข้อ 

1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ  
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 4 ข้อ 
3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์  
 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) ขอดูหลักฐานการแบ่งขนาดห้องประชุมตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วม

ประชุมหรือนิทรรศการ 
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) ส ารวจห้องประชุมในส านักงานจะต้องไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลาย

ยาก หากส านักงานมีดอกไม้ประดิษฐ์ (จัดวางไว้ก่อนท าโครงการส านักงานสีเขียว) ที่ท ามาจากผ้า
หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยังคงสามารถตกแต่งในห้องประชุมได้ 

3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (3) สามารถใช้แบบฟอร์ม 6.2 (3) การคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้นและการสัมภาษณ์ความเข้าใจ โดยส านักงานต้องหาข้อมูล
โรงแรมในพ้ืนที่ที่เป็นโรงแรม Green hotel หรือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไว้ ต้องแสดง
หลักฐานว่าทางส านักงานมีการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อเป็นแผนไว้ส าหรับการจะจัดประชุมนอกสถานที่ 
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4. หลักฐานอ้างอิงข้อ (4) - (5) สามารถสังเกตได้จากวันที่ตรวจประเมิน 
 
หมายเหตุ กรณีท่ีไม่มีโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ส านักงานสามารถท าหนังสือขอความร่วมมือ
กับโรงแรมที่จะเข้าใช้บริการว่าการในจัดประชุมขอให้จัดประชุมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green meeting) 
ค าอธิบาย 
สถานที่จัดประชุมหรือนิทรรศการที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ ได้แก่ สถานที่ไม่มีการใช้พลังงานใดๆ 
หรือเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานให้น้อยลง ซึ่งสามารถอยู่ในตัวอาคารหรือนอกอาคารก็ได้ 

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย 
4.1 การจัดการของเสีย 
4.1.1  มีการด าเนินงานตามแนว
ทางการคัดแยก รวบรวม และก าจัด
ขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
(1) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะท่ี

เกิดข้ึนจากกิจกรรมภายในส านักงาน 
และจัดวางถังขยะตามพ้ืนที่ท างานต่างๆ 
อย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ 

(2) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่าง
ถู ก ต้ อ ง แล ะชั ด เ จนทุ ก ถั ง ที่ สุ่ ม
ตรวจสอบ 

(3) มีจุดพักขยะที่ เหมาะสมตามหลัก
วิชาการ โดยจะต้องมีพ้ืนที่รองรับ
ขยะแต่ละประเภทจากข้อ (1) อย่าง
เพียงพอ 

(4) มีการทิ้ งขยะถูกต้องทุกจุดที่ สุ่ ม
ตรวจสอบ 

(5) มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

(6) มีการติดตาม ตรวจสอบการก าจัด
ขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการ
อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
(กรณีส่ งให้  อปท.ให้ถือว่ามีการ
จัดการอย่างเหมาะสม) 

(7) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพ้ืนที่
ของส านักงาน (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับ
การอนุญาตอย่างถูกต้อง) 

0 คะแนน  =  ไม่มีการด าเนินการตามแนวทาง หรือ
ด าเนินการเพียง 4 ข้อ 

1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 5 ข้อ  
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 6 ข้อ 
3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์  
 
 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
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1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือดูว่าการแบ่งประเภทของถังขยะถูกต้องและเหมาะสมตาม

กิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่หรือไม่ (สุ่มพ้ืนที่ห้องท างาน ห้องอาหาร พ้ืนที่โดยรอบอาคาร เป็นต้น) 
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) จะต้องพิจารณาถึงความชัดเจนของป้าย ความถูกต้องของป้าย การสังเกตเห็น

ไดช้ัดเจนของป้าย 
3. หลักฐานอ้างอิงข้อ (3) จุดพักขยะจะต้องจ าแนกเพ่ือรองรับประเภทขยะตามที่ก าหนด โดยจุดพักขยะ

จะต้องมีป้ายบ่งชี้ชัดเจน ห่างไกลรางระบายน้ า มีการรองรับเพ่ือป้องกันน้ าขยะรั่วไหลหรือขยะปลิว
ออกสู่ภายนอก อยู่ในที่ร่มที่สามารถป้องกันแดดและฝนได้  

 
หมายเหตุ จุดพักขยะสามารถก าหนดกระจายตามพ้ืนที่ได้ขึ้นอยู่กับบริบทและความจ ากัดของพ้ืนที่  

ของส านักงาน 
4. หลักฐานอ้างอิงข้อ (4) ส ารวจพ้ืนที่ทิ้งขยะถูกต้อง ร่วมกับการสัมภาษณ์พนักงานถึงความเข้าใจขยะ

แต่ละประเภท (สุ่มพ้ืนที่ห้องท างาน ห้องอาหาร พ้ืนที่โดยรอบอาคาร เป็นต้น) และมติที่ประชุมวันที่ 
27 มีนาคม 2562 เห็นว่าการสุ่มการทิ้งขยะจะได้คะแนนเต็มต้องทิ้งถูกประเภท 70% ของทุกจุด
ที่สุ่มตรวจ 

5. หลักฐานอ้างอิงข้อ (5) หลักฐานการส่งขยะแต่ละประเภทไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย 
เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือ หนังสือยืนยันจากหน่วยงานรับขยะไปก าจัด เป็นต้น 

6. หลักฐานอ้างอิงข้อ (6) หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าส านักงานมีการติดตามเส้นทางการก าจัดขยะ ได้แก่ 
เอกสารระบุเส้นทางจัดการขยะตั้งแต่จุดก าเนิดขยะถึงปลายทางจัดการขยะ (ส านักงานจัดท าเอกสาร
ได้เอง แต่จะต้องมีหลักฐานการส่งก าจัดอย่างถูกต้อง) 

7. หลักฐานอ้างอิงข้อ (7) ส ารวจพื้นที่ดูถึงร่องรอยการเผาขยะ 
ค าอธิบาย 
- 
4.1.2 การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
หรือน ากลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะท่ีจะ
ส่งไปก าจัดมีปริมาณน้อยลง 
(1) มีการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ 
(2) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละ

ประเภทครบถ้วนทุกเดือน 
(3) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่า

เป้าหมายที่ได้ก าหนดจากหมวด 1 
ข้อ 1.1.5 

(4) ปริมาณขยะที่ส่งก าจัดมีแนวโน้ม
ลดลง  

 
 

0 คะแนน  =  ไม่มีการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์/กลับมา
ใช้ใหม่ หรือมีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ 

1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ  
3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และสามารถน า

ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าร้อยละ 
45  แต่ข้อมูลยังขาดความสมบูรณ์  

4 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และสามารถน า 
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าร้อยละ 
45 และข้อมูลมีความสมบูรณ์ หรือมี
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ในการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ 

                     หรือ มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และ
สามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้
มากกว่าร้อยละ 30 และข้อมูลมีความ
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สมบูรณ์ และมีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใน
การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
 

หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
และการวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์
ย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 
คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 4.1 (1) หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น และเอกสารแสดงการค านวณ
ร้อยละของปริมาณท่ีน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ค าอธิบาย 
(1) การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือน ากลับมาใช้ใหม่ หมายถึง การน าขยะทุกประเภทที่สามารถน า

กลับมาใช้ใหม่หรือสามารถสร้างประโยชน์ได้ ส่งผลต่อการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมโดยการฝังกลบหรือ
เผาท าลายในเตาเผา เป็นต้น 

(2) ร้อยละของปริมาณขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ = 
(ปริมาณขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่สะสม x 100)

ปริมาณขยะท้ังหมดสะสม
 

 

(3) ร้อยละของปริมาณขยะท่ัวไป = 
(ปริมาณขยะท่ัวไปสะสม x 100)

ปริมาณขยะท้ังหมดสะสม
 

 
(4) นวัตกรรม หมายถึง การท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ

ท างาน หรือเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การพัฒนาต่อยอด 
4.2 การจัดการน้ าเสีย 
4 . 2 . 1   ก า ร จั ด ก า ร น้ า เ สี ย ข อ ง
ส านักงาน และคุณภาพน้ าทิ้งจะต้อง
อยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
(1) การก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลการ

จัดการน้ าเสีย และจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแล 

(2) มีการบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรง
ดักเศษอาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมี
ระบบบ าบัดน้ าเสียเหมาะสมกับ
องค์ประกอบของน้ าเสีย 

0 คะแนน = ไม่มีการจัดการน้ าเสียของส านักงาน หรือ
ด าเนินการเพียง 1 ข้อ หรือคุณภาพน้ าทิ้งไม่
ผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดโดยไม่มีการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและก าหนดแนวทางแก้ไข 

1 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
2 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ หรือคุณภาพน้ า

ทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด แต่มีการ
วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไข 

3 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์  

4 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความ
สมบูรณ์  
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(3) มีการบ าบัดน้ า เสียครบทุกจุดที่

ปล่อยน้ าเสีย 
(4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่

อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที่
กฎหมายก าหนด  

                 หรือมีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่การ  
ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งไม่ผ่านในครั้งแรก และ
ได้มีการ แก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้งตรวจวัด
คุณภาพน้ าทิ้งอีกครั้ง และหากพบว่าผลการ
ตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด
ทุกค่าจะได้ 4 คะแนน 

 
หมายเหตุ  
1. หากส านักงานมีพ้ืนที่ของอาคารน้อยกว่า 5,000  ตร.ม. 

และสามารถด าเนินการตั้งแต่ข้อ (1) - (3) และมีความ
สมบูรณ์จะได้ 4 คะแนน หากไม่สมบูรณ์จะได้ 3 คะแนน 

2. กรณีต่ออายุ ส านักงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องตรวจวัด
คุณภาพน้ าทิ้ง หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอ
การรับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่
มีการด า เน ินการใดๆ  หร ือไม ่สามารถแสดงข ้อมูล
ย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะ
ได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (1) สัมภาษณ์ความเข้าใจผู้รับผิดชอบ 
2. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (2) - (3) ตรวจสอบความเหมาะสมของการบ าบัดน้ าเสีย ที่รองรับน้ าเสียของ

ส านักงาน โดยลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง 
3. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (4) รายงานผลการตรวจวัดน้ าทิ้ง จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และผลการตรวจวัด

จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
ค าอธิบาย 
การบ าบัดน้ าเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ าเสีย หมายถึง การบ าบัดน้ าเสียทุกจุดก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ 
4.2.2  การดูแลอุปกรณ์บ าบัดน้ าเสีย 
โดยมีแนวทางดังนี้ 
(1) มีการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือมี

การตักและท าความสะอาดเศษ
อาหาร และไขมันออกจากตะแกรง
ดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ตามความถ่ี
ที่ก าหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณ
และการปนเปื้อน 

(2) มีการน ากากตะกอนจากระบบบ าบัด
น้ าเสีย หรือเศษอาหาร น้ ามันและ

0 คะแนน =  ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
1 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
2 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์ 
 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
หลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 
คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถ
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
ไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปก าจัด
อย่างถูกต้อง 

(3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถใช้งาน
และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

(4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ าเสีย
อย่ างสม่ า เสมอเ พ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนของน้ าเสียไปยังแหล่งอ่ืนๆ 

แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้ง
แรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (1) แบบฟอร์ม 4.1 (2) บันทึกการตักคราบน้ ามันและไขมันหรือแบบฟอร์มที่

หน่วยงานก าหนดขึ้น 
2. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (2) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบถึงการจัดการเศษอาหารและไขมัน หรือกากตะกอนจาก

ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (3) - (4) ส ารวจสภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย ถังดักไขมัน และ/หรือหลักฐาน

เอกสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ค าอธิบาย 
- 

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
5.1 อากาศในส านักงาน 
5.1.1  การควบคุมมลพิษทางอากาศ
ในส านักงาน 
(1) มีแผนการดูแลบ ารุงรักษา ได้แก่ 

เ ครื่ อ งปรั บอากาศ เครื่ อ งถ่ า ย
เ อ ก ส า ร  เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ เ อ ก ส า ร 
(Printer) พรมปูพ้ืนห้อง (ขึ้นอยู่กับ
ส านักงาน) 

(2) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามแผนการดูแลบ ารุงรักษา 

(3) มีการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดใน 
ข้อ 1 

(4) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
การปฏิบัติในข้อ 1  

(5) การจัดวาง เครื่ อง พิมพ์ เอกสาร 
เครื่องถ่ายเอกสาร (Printer)  ให้
ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการเพียง 5 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 6 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 7 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์ 
 
หมายเหตุ  
1. หากส านักงานไม่มีการก าจัดแมลงโดยการพ่นสารเคมี

ภายในส านักงาน จะไม่คิดคะแนนในข้อ 7  
2. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล

ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะ
ได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ 
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการ
ขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(6) การควบคุมควั น ไอ เสี ย รถยนต์

บริเวณส านักงาน เช่น ติดป้ายดับ
เครื่องยนต์ 

(7) การป้องกันอันตรายจากการพ่นยา
ก าจัดแมลง (ถ้ามี)   

(8) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการ
เกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือการเตรียมความพร้อม
และระวังการได้รับอันตราย  
(สามารถพิจารณาจากเอกสารหรือ
ภาพถ่ายเป็นหลักฐานประกอบ) 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (1) - (2) แบบฟอร์ม 5.1 (1) แผนการบ ารุงรักษาประจ าปี หรือแบบฟอร์มที่

หน่วยงานก าหนดขึ้น 
2. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (3) หลักฐานแสดงถึงการดูแลรักษา เช่น บันทึกการล้างเครื่องปรับอากาศทั้งจาก

หน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอก บันทึกการซ่อมบ ารุงเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร 
(Printer) 

3. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (4) - (8) สัมภาษณ์และ ส ารวจถึงการควบคุมมลพิษจากแหล่งต่างๆ 
ค าอธิบาย 
- 
5.1.2  มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมี
การก าหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่ เหมาะสม
และปฏิบัติตามที่ก าหนด 
(1) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ 
(2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 
(3) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ 
(4) เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่
ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง ไม่
อยู่ ในบริเวณทางเข้า – ออกของ
สถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณ
ที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มา
ใช้สถานที่นั้น 

(5) ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอก
เขตสูบบุหรี่ 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
1 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
2 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 4 ข้อ 
3 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบรูณ ์
 
หมายเหตุ  
1. กรณีส านักงานใช้พ้ืนที่สูบบุหรี่ร่วมกับส านักงานหรือพ้ืนที่

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว หากพบก้นบุหรี่
บริเวณเขตปลอดบุหรี่จะถูกหัก 1 คะแนน 

2. กรณีส านักงานก าหนดเป็นส านักงานปลอดบุหรี่ทั้งหมด 
ไม่มีการก าหนดพ้ืนที่สูบบุหรี่ หากพบก้นบุหรี่จะถูกหัก 1 
คะแนน 

3. หากพบก้นบุหรี่ภายในอาคารจะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
1. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (1) เช่น โปสเตอร์ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เลิกสูบบุหรี่ 
2. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (2) - (3) ตรวจสอบความถูกต้องของสัญลักษณ์ตามกฎหมาย 
3. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (4) ส ารวจส านักงานถึงพ้ืนที่ห้ามสูบบุหรี่และพ้ืนที่สูบบุหรี่ 
4. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (5) ส ารวจร่องรอยการสูบบุหรี่ 
ค าอธิบาย 
- 
5.1.3  การจัดการมลพิษทางอากาศ
จากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหรือ
อ่ืนๆ ในส านักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน 
(1) ก าหนดมาตรการรองรับเพ่ือจัดการ

มลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง 
ปรับปรุงอาคาร 

(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดใน
ข้อ (1)  

แนวทางการก าหนดมาตรการมีดังนี้ 
- มีพ้ืนที่ท างานส ารองให้กับพนักงาน  
- มี ที่ กั้ น เ พ่ื อป้ อ งกั นมล พิษ ทา ง

อ าก าศที่ จ ะส่ ง ผ ล กร ะ ท บ กั บ
พนักงานหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

- มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน 
เ พ่ือการเตรียมความพร้อมและ
ระวังการได้รับอันตราย  

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ กรณีท่ีมีแหล่งก าเนิดมลพิษ
ทางอากาศ  

1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์ 

2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ แต่ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์ 

3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์ 

4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ และมีความ
สมบูรณ์ 

 
หมายเหตุ หากไม่มีก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคาร แต่ทาง
ส านักงานจะต้องมีมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก
การก่อสร้างอย่างเหมาะสม ได้ 4 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) มาตรการรองรับการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง 
2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) ส ารวจการควบคุมมลพิษทางอากาศบริเวณพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้าง (ถ้ามี) 
ค าอธิบาย 
- 
5.2 แสงในส านักงาน 
5.2.1  มีการตรวจวัดความเข้มของ
แสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัด
ความเข้มของแสงสว่างที่ได้มาตรฐาน) 
และด าเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐาน
ก าหนด 
(1) มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

ประจ าปี พร้อมแสดงหลักฐานผล
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง
เฉพาะจุดท างานแลพื้นที่ท างาน 

0 คะแนน  =  ไม่มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง
ประจ าปี หรือผลการตรวจวัดความเข้มของ
แสงสว่างไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมาย และ
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการด าเนินการ
เพียง 1 ข้อ 

1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ หรือผลการ

ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างไม่ผ่านเกณฑ์
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(2) เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง

จะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ 
(แสดงหลักฐานใบรับรอง) 

(3) ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานกฎหมายก าหนด 

(4) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง
จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

  

ที่กฎหมายก าหนด แต่อยู่ในระหว่างการ
ปรับปรุง 

3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์ 

4 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความ
สมบูรณ์ หรือมีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างไม่ผ่านใน
ครั้งแรก และได้มีการแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้ง
ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างอีกครั้ง หาก
พบว่าผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนดจะได้ 4 คะแนน 

 
หมายเหตุ 
กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูลการ
ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างย้อนหลังได้บางปี หลังจาก
การขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หาก
ไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
(1) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (1) รายงานผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง 
(2) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (2) เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่างจะต้องได้มาตรฐาน และมีใบรับรองการสอบ

เทียบเครื่องมือ 
     หมายเหตุ ห้ามน าโปรแกรมในมือถือมาใช้ในการวัดความเข้มของแสงสว่าง  
(3) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (3) รายงานผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง หากพบว่าแสงสว่างไม่ผ่าน

ตามท่ีกฎหมายก าหนดสามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7 (1) ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง เพ่ือวาง
แผนการแก้ไข 

(4) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (4) ตรวจสอบผู้ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่
อนุญาต 

 
หมายเหตุ ส านักงานที่อยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวงแรงงาน แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ (จป.ว.) เนื่องด้วยจ านวนลูกจ้างต่ ากว่า 100 คน สามารถขอให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ (จป.ว.) ต้นสังกัดของส านักงานนั้นๆ ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างได้ หากกฎกระทรวงก าหนด
รายละเอียดของบุคคลที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือนิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 9 หรือมาตรา 
11 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.  2554 
ประกาศขึ้น ส านักงานหรือผู้ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างจะต้องด าเนินการตามกฎหมายฉบับดังกล่าว
ทันที่ท่ีมีผลบังคับใช้ 
ค าอธิบาย 
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1. กรณีส านักงานอยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวงแรงงาน เช่น หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

จะต้องด าเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด 
และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลา
และประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ 2561 

2. ส านักงานที่ไม่อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงาน เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันศึกษา เป็นต้น ไม่ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการตรวจวัด และการ
วิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและ
ประเภทกิจการที่ต้องด าเนินการ 2561  

5.3 เสียง 
5.3.1  การควบคุมมลพิษทางเสียง
ภายในอาคารส านักงาน 
(1) ก าหนดมาตรการรองรับเพ่ือจัดการ

เสียงดังที่มาจากภายในส านักงาน 
(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดใน

ข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจาก
ภายในส านักงาน 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ กรณีมีแหล่งก าเนิดเสียง 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ แต่ข้อมูลมีความ

สมบูรณ์ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์  
หลักฐานการตรวจประเมิน 
เดินส ารวจส านักงานถึงแหล่งก าเนิดเสียงและการควบคุม 
ค าอธิบาย 
- 
5.3.2  การจัดการเสียงดังจากการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออ่ืนๆ ใน
ส านักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน 
(1) ก าหนดมาตรการรองรับเพ่ือจัดการ

เสี ย งดั งที่ เ กิ ดจากการก่ อสร้ า ง 
ปรับปรุงอาคาร 

(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดใน
ข้อ (1)  

แนวทางการก าหนดมาตรการมีดังนี้ 
- มีพ้ืนที่ท างานส ารองให้กับพนักงาน  
- มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน 

เ พ่ือการเตรียมความพร้อมและ
ระวังการได้รับอันตราย 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ กรณีท่ีมีเสียงดัง  
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 1 ข้อ แต่ข้อมูลมีความ

สมบูรณ์ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์ 
 
หมายเหตุ หากไม่มีการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร แต่ทาง
ส านักงานจะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม ได้ 4 
คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิงข้อ (1) มาตรการรองรับการควบคุมมลพิษทางเสียงจากการก่อสร้าง 
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2. หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) ส ารวจการควบคุมมลพิษทางเสียงบริเวณพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้าง (ถ้ามี) 

ค าอธิบาย 
- 
5.4 ความน่าอยู ่
5.4.1  มีการวางแผนจัดการความน่า
อยู่ของส านักงานโดยจะต้องด าเนินการ
ดังนี้  
(1) จัดท าแผนผังของส านักงานทั้งในตัว

อาคารและนอกอาคาร โดยจะต้อง
ก าหนดพ้ืนที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น 
พ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนที่สีเขียว 
พ้ืนที่ส่วนรวม และพ้ืนที่ท างาน เป็น
ต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรือ
อ่ืนๆ ที่เหมาะสมเพ่ือบ่งชี้ 

(2) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมทั้งพ้ืนที่เฉพาะ และ
พ้ืนที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอก
อาคาร 

(3) มีการก าหนดเวลาในการดูแลรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ทั้งพ้ืนที่เฉพาะ และพ้ืนที่
ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร 

(4) การก าหนดแผนงานการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว และคงรักษาไว้ของส านักงาน 
รวมไปถึ งมี การปฏิบั ติ จ ริ งตาม
แผนงาน 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์ 
 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้  
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่
สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 
 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง ข้อ (1) - (4) แบบฟอร์ม 5.4 (1) แผนการดูแลพ้ืนที่ของส านักงานประจ าปีหรือ
แบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น พร้อมเดินส ารวจพ้ืนที่เพ่ือดูถึงการบ่งชี้การใช้ประโยชน์ และสัมภาษณ์
ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบตามพ้ืนที่ต่างๆ 
ค าอธิบาย  
- 
5.4.2   ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ส านักงานก าหนด 
 
 
 

0 คะแนน = การใช้สอยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
1 คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ใช้สอยที่สุ่ม

ตรวจสอบ 
2 คะแนน = ระหว่างร้อยละ 50-75 ของพ้ืนที่ใช้สอยที่สุ่ม

ตรวจสอบ 
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3 คะแนน = มากกว่าร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ใช้สอยที่สุ่ม
ตรวจสอบ 

4 คะแนน = ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมดที่สุ่ม
ตรวจสอบ 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
ส ารวจพื้นที่ตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์การใช้สอย 
หมายเหตุ  
หากส านักงานมีพื้นที่จ ากัด อาจมีการจัดเก็บของหรือใช้พื้นที่ร่วมกัน ดังนั้นหากไม่มีการแยกพื้นทีได้
อย่างชัดเจน สามารถแบ่งสัดส่วนการใช้งานและจัดเก็บของภายในพื้นที่นั้นได้ ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมิน
จะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาร่วมด้วยต่อสถานที่จริง 
ค าอธิบาย 
การใช้สอยพ้ืนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หมายถึง พ้ืนที่ที่ส านักงานก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านใดด้าน
หนึ่ง และได้มีการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวตามท่ีได้ก าหนดจริง โดยไม่มีสิ่งอ่ืนมาเก่ียวข้อง 
5.4.3  ร้อยละการดูแลบ ารุงรักษา
พื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สี เขียว พื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และ
พื้นที่ท างาน เป็นต้น 

0 คะแนน = ไม่มีการดูแลรักษาพ้ืนที่ตามแผนงานที่ก าหนด 
1 คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ใช้สอยที่สุ่ม

ตรวจสอบ  
2 คะแนน = ระหว่างร้อยละ 50 - 75 ของพ้ืนที่ใช้สอยที่สุ่ม

ตรวจสอบ 
3 คะแนน = มากกว่าร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ใช้สอยที่สุ่ม

ตรวจสอบ 
4 คะแนน = ร้อยละ 100ของพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมดที่สุ่ม

ตรวจสอบ 
หลักฐานการตรวจประเมิน 
ส ารวจพื้นที่ โดยพื้นที่เหล่านั้นจะต้องมีความสะอาดและเป็นระเบียบ พ้ืนที่สีเขียวได้รับการดูแล  
ค าอธิบาย 
1. พ้ืนที่สีเขียว สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับส านักงาน เช่น การท าสวนแนวดิ่งกรณีที่ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับ

ปลูกต้นไม้จากพ้ืนดิน การปลูกไม้กระถางบริเวณด้านนอกส านักงานหรือระเบียงทางเดินนอกห้อง
ท างาน 

2. ในการพิจารณาจะต้องดูถึงความสะอาดและความเป็นระเบียบร่วมด้วย 
5.4.4  มีการควบคุมสัตว์พาหะน าโรค
และด าเนินการได้ตามที่ก าหนด 
(1) มีการก าหนดแนวทางการป้องกัน

สัตว์พาหะน าโรคในส านักงานอย่าง
เหมาะสม ได้แก่   นกพิราบ หนู 
แมลงสาบ และอ่ืนๆ 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 4 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์ 
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(2) มี ก า ร ก า ห น ด ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร

ตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าโรค
อย่างน้อยท่ีสุดเดือนละ 1 ครั้ง  

(3) มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่
ที่ได้ก าหนด (เฉพาะตอนกลางวัน) 

(4) มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการ
เมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะน าโรค 

(5) ไม่พบร่องรอยหรือสัตว์พาหะน าโรค
ในระหว่างการตรวจประเมิน 

หมายเหตุ การควบคุมสัตว์พาหะน าโรค 
ส านักงานสามารถควบคุมและจัดการได้
เอง หรือว่าจ้างหน่วยงานเฉพาะมา
ด าเนินการแทน 

หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้  
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่
สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 
 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (1), (2), (4) แบบฟอร์ม 5.4 (2) แผนการควบคุมสัตว์พาหะน าโรค หรือ

แบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
2. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (3) แบบฟอร์ม 5.4 (3) บันทึกผลการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าโรค หรือ

แบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
หมายเหต ุจะต้องมีการส ารวจพ้ืนที่และสัมภาษณ์ถึงความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย 
ค าอธิบาย 
- 
5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน 
5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟตามแผนที่ก าหนด  
(1) มีการก าหนดแผนการฝึกอบรมและ

อพยพหนีไฟ 
(2) จ านวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง

ขั้นต้นจะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
ของพนักงานแต่ละแผนกหรือส่วนงาน  

(3) พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(พิจารณาพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนที่อยู่ประจ าพ้ืนที่ส านักงานที่มี
การฝึกซ้อมเท่านั้น) 

(4) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผน
ที่ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น 
ใบรับรองการอบรม ภาพถ่าย เป็นต้น 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการเพียง 5 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 6 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 7 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์ 
 
หมายเหตุ  
1. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล

ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะ
ได้ 1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ 
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการ
ขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 
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(5) มีการฝึ กซ้อมอพยพตามแผนที่

ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น 
ใบรับรอง ภาพถา่ย เป็นต้น 

(6) มีการก าหนดจุดรวมพลที่สามารถ
รองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่าง
ชัดเจน 

(7) มีการก าหนดเส้นทางหนีไฟ ธงน า
ทางหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล พร้อม
สื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

(8) มีการก าหนดทางออกฉุกเฉิน ทาง
หนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน 

2. หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ไม่ต้องรายงานผลการ
ฝึกอบรม การซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผน
อพยพหนีไฟ สามารถจัดในวันเดียวกันได้ 

3. หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานที่ต้องรายงานผลการ
ฝึกอบรม การซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผน
อพยพหนีไฟ ให้กรมสวัสดิการฯ ต้องแสดงผลการอบรม
และการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งตามกฎหมาย 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (1) แบบฟอร์ม 2.1 (1) หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมประจ าปี หรือหลักฐานที่

แสดงการก าหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟหรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
2. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (2), (4) รายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (ดพ.1) ภาพถ่าย 
3. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (3), (5) รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (ดพ.2) ภาพถ่าย 
4. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (6) จุดรวมพลจะต้องสามารถรองรับพนักงานได้ และจะต้องไม่น าจุดรวมพลไปใช้

ประโยชน์ในด้านอื่น เช่น จอดรถ หรือวางของ เป็นต้น 
5. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (7) แบบฟอร์ม 5.5 (1) แผนฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟจะต้องอ่านง่าย และเป็นปัจจุบัน 

หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
6. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (8) ส ารวจพื้นที่  
 
หมายเหตุ  
มติที่ประชุมวันที่ 27 มีนาคม 2562 เห็นว่า ส านักงานที่เช่าพ้ืนที่ กรณีที่เจ้าของพ้ืนที่ไม่ มีการอบรม
ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ส านักงานต้องท าหนังสือถึงเจ้าของตึกเช่าเพ่ือขอความร่วมมือส าหรับ
การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ หรือส านักงานไม่สามารถฝึกซ้อมเองได้เนื่องจากไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ ส านักงานจะต้องแสดงถึงจุดรวมพลที่สามารถรองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่าง
ชดัเจน มีการก าหนดเส้นทางหนีไฟ ธงน าทางหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล พร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการ
ก าหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน 
ค าอธิบาย 
- 
5.5.2  มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและ
เหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่
เข้าใจแผนฉุกเฉิน  
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน) 
 

0 คะแนน = ไม่มีแผนฉุกเฉิน หรือแผนฉุกเฉินไม่เป็นปัจจุบัน 
พนักงานไม่ทราบและไม่เข้าใจแผนฉุกเฉิน 

 
กรณีแผนฉุกเฉินเป็นปัจจุบัน 
1 คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ 50 จากที่สุ่มสอบถาม 
2 คะแนน  =  ระหว่างร้อยละ 50 - 75 จากที่สุ่มสอบถาม 
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3 คะแนน = มากกว่าร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม 
4 คะแนน = ร้อยละ 100 จากที่สุ่มสอบถาม 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้  
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่
สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
ตรวจสอบแผนระงับเหตุฉุกเฉิน และสุ่มสัมภาษณ์พนักงานตามโครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 
ค าอธิบาย 
แผนฉุกเฉินจะต้องประกอบไปด้วย 
1. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ แผนการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

แผนการตรวจตราเพื่อป้องกันอัคคีภัย 
2. ขณะเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ แผนระงับอัคคีภัย แผนอพยพหนีไฟ 
3. หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ แผนบรรเทาทุกข์ แผนปฏิรูปฟื้นฟู 
5.5.3  ความเพียงพอและการพร้อมใช้
งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและ
ป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงาน
ทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์
ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน) 
(1) มีการติดตั้ งและเตรี ยม อุปกรณ์

ดับเพลิง 
- ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน 

(ก าหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 
เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูง
จากพ้ืนไม่เกิน 150 เซนติเมตรนับ
จากคันบีบ และถ้าเป็นวางกับพ้ืน
จะต้องมีฐานรองรับ) พร้อมกับติด
ป้ายแสดง 

- ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
(ถ้ามี) 

- สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บสาย
ฉี ด  ( Hose and Hose Station) 
(ถ้ามี) 

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการเพียง 4 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์ 
 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้  
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่
สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 
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(2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและ

ต้องพร้อมใช้งาน 
- สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พ้ืนที่

มากกว่า 300 ตารางเมตรหรือ
อาคารสูงเกิน 2 ชั้นขึ้นไป) 

- ติ ด ตั้ ง ตั ว ดั ก จั บ ค วั น  ( smoke 
detector) หรือตัวตรวจจับความ
ร้อน (heat detector) 

(3) มีการตรวจสอบข้อ (1) - (2) และ
หากพบว่าช ารุดจะต้องด าเนินการ
แจ้งซ่อมและแก้ไข 

(4) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้
และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและ
สัญญาณแจ้งเตือน อย่างน้อยร้อยละ 
75 จากที่สุ่มสอบถาม 

(5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (1) - (2) ส ารวจดูการติดตั้งโดยอ้างอิงตามกฎหมาย 
2. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (3) แบบฟอร์ม 5.5 (2) ใบตรวจสอบถังดับเพลิง หรือใบตรวจสอบอุปกรณ์

ดับเพลิงอ่ืนๆ ที่ส านักงานมีไว้หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
     หากอุปกรณ์เกิดช ารุด  
    กรณีท่ี 1 จะต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไข จะถือว่าได้คะแนน  
    กรณีท่ี 2 ไม่มีการแสดงหลักฐานว่าอยู่ในระหว่างการแก้ไข จะถือว่าไม่ได้คะแนน 

3. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (4) สัมภาษณ์พนักงาน 
4. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (5) ส ารวจพ้ืนที่จุดที่จัดเก็บและติดตั้งอุปกรณด์ับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 
 
ค าอธิบาย 
ความถี่ในการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 
1. ถังดับเพลิงตรวจสอบทั่วไปเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ ชนิดของถังดับเพลิง สิ่งกีดขวาง ความดัน สภาพ

ช ารุดเสียหาย  
2. สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) ปีละ 1 ครั้ง 
3. ติดตั้งตัวดักจับควัน (Smoke detector) หรือตัวตรวจจับความร้อน (Heat detector) ปีละ 1 ครั้ง 
4. ระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (ดีเซล) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5. ระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (มอเตอร์ไฟฟ้า) เดือนละ 1 ครั้ง 
6. สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) เดือนละ 1 ครั้ง 
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หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง 

6.1 การจัดซื้อสินค้า 
6.1.1  การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(1) ก าหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจ 
(2) ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับ

สิ่ ง แวดล้ อม  และสามารถร ะบุ
แหล่งข้อมูลสืบค้นได้ 

(3) จัดท าบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้า
ที่ใช้จริงในส านักงาน โดยจะต้องระบุ
ร า ย ก า ร สิ น ค้ า  ยี่ ห้ อ  ฉ ล า ก
สิ่งแวดล้อม วันหมดอายุการรับรอง
ข อ ง สิ น ค้ า นั้ น  ห า ก เ ป็ น ฉ ล าก
สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศจะต้อง
อ้างอิงหน่วยงาน/ประเทศที่ให้การ
รับรองนั้นๆ ด้วย 

(4) แจ้งไปยังผู้ขายเพ่ือขอความร่วมมือ
ในการสั่ งซื้อสินค้าที่ เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม กรณีที่ ไม่มีร้านค้าที่
จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ที เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

ห ม า ย เ ห ตุ  สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการ
รับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น 
ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ 
เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลาก
คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน 
สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลาก
สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น 

0 คะแนน =  ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการเพียง 1 
ข้อ 

1 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
2 คะแนน =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ

สมบูรณ์ 
4 คะแนน =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความ

สมบูรณ์ หรือด าเนินการข้อ (1) - (3) กรณีท่ีมี
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (1) - (2) สัมภาษณ์ความเข้าใจผู้รับผิดชอบ ให้อธิบายถึงแนวทางการจัดซื้อสินค้า

ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล 
2. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (3) แบบฟอร์ม 6.1 (1) บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ

แบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
3. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (4) หลักฐานการขอความร่วมมือในการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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หมายเหตุ  

1. ส านักงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถรายงานปริมาณการซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยผ่านทาง http://gp.pcd.go.th/member-21-ssl 

2. สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมดอายุ และยังไม่มีการต่ออายุ และไม่มียี่ห้ออ่ืนที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม จะอนุโลมให้สามารถซื้อสินค้านั้นได้ แต่จะต้องยังมีฉลากสิ่งแวดล้อมก ากับที่สินค้า 

3. การเลือกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องพิจารณาฉลากเขียวและฉลากตะกร้ าเขียวก่อน
เป็นอันดับแรก 

4. ส านักงานสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  
แต่จะต้องแสดงส่วนประกอบจากธรรมชาติอ้างอิง 

ค าอธิบาย 

   ฉลากเขียว  
http://www.tei. or.th/greenlabel/ หรือ http://gp.pcd.go. th/all  
หรือ https://www.thaiecoproducts.com 
 
 

   ตะกร้าเขียว 
http://gp.pcd.go. th/all หรือ https://www.thaiecoproducts.com/ 
 

   ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน 
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/reduction_approval/reduction_approval.pnc  
หรือ http://gp.pcd.go. th/ หรือ https://www.thai ecoproducts.com/ 
 

   ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
http://labelno5.egat.co.th/new58/#to_label_info หรือ https://www.thai ecoproducts.com/ 
 

   ฉลากประสิทธิภาพสูง 
http://labelling.dede.go.th/survey/product/list-product?productTypeId=1 
หรือ https://www.thaiecoproducts.com/ 
 

   ฉลากประหยัดพลังงาน(Energy Star) ของสหรัฐอเมริกา ส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ 
(EPA) 
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ฉลากลดโลกร้อน 
 http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/rule.html 
 

 ฉลากหัวใจสีเขียว (GREEN HEART LABEL) 
https://www.siamcitycement.com/th/product/green_product 
 
 

 ฉลาก SCG Green Choice 
https://www.scgbuildingmaterials.com/th/campaign/scg-green-choice#section-2 
 

 ฉลาก Green for life 
https://greenforlife.pttgrp.com/index.aspx 

 ใบไม้เขียว (Green leaf) 
http://gp.pcd.go.th/all หรือ https://www.thaiecoproducts.com 
 

 Green Hotel 
http://gp.pcd.go.th/all หรือ https://www.thaiecoproducts.com 
6.1.2  ร้อยละของการจัดซื้อสินค้า
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
หมายเหตุ ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมจะเทียบกับปริมาณการ
ซื้อ และ/หรือมูลค่าสินค้า 
(1) แสดงรายการสินค้าส านักงานที่จัดซื้อ

ทั้งหมดโดยระบุยี่ห้อ และรุ่นสินค้า 
(2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ของสินค้า 

0 คะแนน  =  ไม่มีการสั่งซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หรือการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อ 

1 คะแนน  =  ด าเนินการครบ 3 ข้อ และจัดซื้อสินค้าที่เป็น
มิตรฯ สะสมน้อยกว่าร้อยละ 10 ของสินค้าที่
สั่งซื้อสะสมทั้งหมด 

2 คะแนน  =  ด าเนินการครบ 3 ข้อ และจัดซื้อสินค้าที่เป็น
มิตรฯ สะสมตั้งแต่ร้อยละ 10 - 29 ของ
สินค้าท่ีสั่งซื้อสะสมทั้งหมด 

http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/namelist.html
https://www.siamcitycement.com/th/product/green_product
https://www.scgbuildingmaterials.com/th/campaign/scg-green-choice#section-2
https://greenforlife.pttgrp.com/product-search.aspx
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(3) ค านวณจ านวนร้อยละสินค้าที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องแสดง
ให้เห็นถึงรายการสินค้า ปริมาณ
สินค้า และมูลค่า  

ห ม า ย เ ห ตุ  สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการ
รับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น 
ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ 
เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลาก
คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน 
สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลาก
สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น 

3 คะแนน  =  ด าเนินการครบ 3 ข้อ และจัดซื้อสินค้าที่เป็น
มิตรฯ สะสมตั้งแต่ร้อยละ 30 - 39 ของ
สินค้าท่ีสั่งซื้อสะสมทั้งหมด 

4 คะแนน  =  ด าเนินการครบ 3 ข้อ และจัดซื้อสินค้าที่เป็น
มิตรฯ สะสมตั้งแต่ร้อยละ 40 ของสินค้าที่
สั่งซื้อสะสมทั้งหมด ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ  
1. ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเทียบกับ

ปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลค่าสินค้า หากอย่างใดอย่าง
หนึ่ง สะสมตั้งแต่ร้อยละ 40 ของสินค้าที่สั่งซื้อสะสมทั้งหมด 
ขึ้นไป จะได้ 4 คะแนน 

2. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1 - 3 
คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก 
จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 6.1 (2) รายงานจัดซื้อจัดจ้าง หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

พร้อมสัมภาษณ์ความเข้าใจในการค านวณร้อยละของการจัดซื้อสินค้า (คะแนนการสัมภาษณ์จะน าไป
พิจารณารวมกับข้อ 6.1.1 (1)) 

2. สินค้าที่น ามาค านวณร้อยละการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องอยู่ภายใต้บริบทในการขอรับ
รองส านักงานสีเขียว และงบประมาณการซื้อสินค้าของส านักงานนั้นๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

ค าอธิบาย 
การค านวณร้อยละการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

1. ร้อยละปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรฯ = 
ปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรฯ สะสม x 100

ปริมาณสินค้าท่ีซื้อสะสมทั้งหมด
 

 

2. ร้อยละมูลค่าสินค้าท่ีเป็นมิตรฯ = 
มูลค่าสินค้าที่เป็นมิตรฯ สะสม x 100

มูลค่าสินค้าที่ซื้อสะสมทั้งหมด
 

6.1.3  ร้อยละของปริมาณและประเภท
ของวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

0 คะแนน  =  ไม่มีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 

1 คะแนน  =  น้อยกว่าร้อยละ 50 จากที่สุ่มสินค้าตรวจสอบ 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
ห ม า ย เ ห ตุ  สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการ
รับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น 
ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัด
ไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลาก
คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน 
สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลาก
สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น 

2 คะแนน  =  ระหว่างร้อยละ 50 - 75 จากที่สุ่มสินค้า
ตรวจสอบ 

3 คะแนน  =  มากกว่าร้อยละ 75 จากที่สุ่มสินค้าตรวจสอบ 
4 คะแนน  =  ร้อยละ 100 จากที่สุ่มสินค้าตรวจสอบ 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
ส ารวจสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส านักงาน 
 
หมายเหตุ หลักในการสุ่มสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นสินค้าที่ถูกขึ้นทะเบียนในแบบฟอร์ม 
6.1 (1) บัญชีรายชื่อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น ตามข้อ 6.1.1 
ค าอธิบาย 
- 
6.2  การจัดจ้าง 
6 . 2 . 1   ร้ อ ยล ะขอ งก า ร จั ด จ้ า ง
หน่วยงานหรือบุคคลที่มีการด าเนินงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้
การรับรองโดยจะต้องแสดงหลักฐาน
การรับรองดังกล่าว 

(2) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมรับรอง ทางส านักงาน
จะต้องท าการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 
ของหน่วยงานเบื้องต้น 

(3) มีการจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

(4) หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือก
จะต้องได้รับการอบรมหรือสื่อสาร
เกี่ ยวกับส านั กงานสี เขี ยว  และ
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวขอ้งกับกิจกรรมของตนเอง 

0 คะแนน  =  ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการเพียง 1 ข้อ 
1 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
2 คะแนน  =  มีการด าเนินการเพียง 3 ข้อ 
3 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ   
                  สมบูรณ์ 
4 คะแนน  =  มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความ   

สมบูรณ์ 
 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 
1 - 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนินการใดๆ หรือไม่
สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(5) หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถ

อธิบายแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของตนเองได้ 

หมายเหตุ  
- หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐาน

ด้ านสิ่ ง แ วดล้ อมรั บ ร อ ง จะต้ อง
พิจารณาทุกข้อ ยกเว้นข้อ (2) 

- ห า ก ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก ไ ม่ มี
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง
พิจารณาข้อ (2) - (5) 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (1) ใบรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือว่าหน่วยงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 

ISO 14001 ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น  
2. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (2) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบถึงวิธีการพิจารณาและแนวทางการคัดเลือก หรือมี

หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการคัดเลือก 
3. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (3) แบบฟอร์ม 6.2 (1) ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม หรือ

สัญญาว่าจ้างที่มีข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม หรอืแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
4. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (4) แบบฟอร์ม 2.1 (1) หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมประจ าปี หลักฐานการ

ฝึกอบรม แบบฟอร์ม 2.1 (2) ใบลงทะเบียนและประเมินผลบุคลากร หรือภาพถ่ายการอบรม
หน่วยงานภายนอก แบบฟอร์ม 2.2 (1) แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจ าปี หรือแบบฟอร์มที่
หน่วยงานก าหนดขึ้น หรือจัดท าคู่มือสิ่งแวดล้อม หรือขั้นตอนการท างานด้านสิ่งแวดล้อม หรือภาพถ่าย
การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม 
 
หมายเหตุ หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลภายนอกจะต้องได้รับการอบรมหรือสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม
ครบถ้วนทุกหน่วยงานถึงจะได้คะแนน 

5. หลักฐานอ้างอิง ข้อ (5) สุ่มสัมภาษณ์หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง และจะต้องตอบค าถามให้ได้ท้ังหมด ถึงจะได้คะแนน 

ค าอธิบาย 
- 
6.2.2  ร้อยละของการตรวจสอบด้าน
การดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบตัิงาน 
ของหน ่วยงานหร ือบ ุคคลที ่เข ้ามา
ด าเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง 
แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร 
เป็นต้น 
หมายเหตุ  

0 คะแนน  =  ไม่มีการประเมินการท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
1 คะแนน  =  น้อยกว่าร้อยละ 50 จากจ านวนผู้รับจ้าง

ทั้งหมด ของทุกการจ้างงาน 
2 คะแนน   =   ระหว่างร้อยละ 50 - 75 จากจ านวนผู้รับจ้าง

ทั้งหมดของทุกการจ้างงาน 
3 คะแนน  =  มากกว่าร้อยละ 75 จากจ านวนผู้รับจ้าง

ทั้งหมดของทุกการจ้างงาน 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
(1) กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจ า

ส านักงานจะต้องท าการประเมิน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

(2) กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจ า
ส านักงาน จะต้องท าการประเมิน
ท ุกครั้ ง เมื่ อ เข้ ามาปฏิบัติ งานใน
ส านักงาน 

4 คะแนน =   ร้อยละ 100 จากจ านวนผู้รับจ้างทั้งหมด 
ของทุกการจ้างงานและมีเกณฑ์การประเมิน
ที่เหมาะสม ชัดเจน 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 6.2 (2) การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง จะต้องครบถ้วนตาม

จ านวนหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก หรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
2. สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ประเมินหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ได้แก่ แนวทางการก าหนดเกณฑ์

การประเมิน วิธีการประเมิน การด าเนินการต่อหลังจากทราบผลการประเมิน 
หมายเหตุ จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การตรวจสอบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่   

ปฏิบัติงาน 
ค าอธิบาย 
- 
6.2.3  ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่
เ ป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( น อ ก
ส านักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัด
งาน หรืออ่ืนๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียน
การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
หมายเหตุ:   
(1) สถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO 
14001 Green Hotel ใบไม้เขียว 
ฉลาก เขี ยว  Green Office หรื อ 
Green Building เป็นต้น และมีการ
จั ดการประชุ มที่ ค า นึ ง ถึ ง ก า ร
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงาน และลดการก่อให้เกิดมลพิษ 

(2) ในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุมที่
ได้รับการรับรองฯ อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงส านักงาน จะต้องเลือก
สถานที่ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด 

0 คะแนน =  ไม่มีแนวทางในการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

1 คะแนน =  น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนครั้งที่มีการ
จัดงานทั้งหมดของหน่วยงาน 

2 คะแนน =  ระหว่างร้อยละ 50 - 84 ของจ านวนครั้งที่มี
การจัดงานทั้งหมดของหน่วยงาน 

3 คะแนน =  มากกว่าร้อยละ 85 ของจ านวนครั้งที่มีการ
จัดงานทั้งหมดของหน่วยงาน 

4 คะแนน =  ร้อยละ 100 ของจ านวนครั้งที่มีการจัดงาน
ทั้งหมดของหน่วยงาน และมีการรวบรวม
รายชื่อสถานที่ที่ให้บริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม หรือมีเกณฑ์การประเมินการ
เลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ
มีคู่มือ Green Meeting ของหน่วยงานที่
ขอรับการรับรอง 
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หมวด/ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน 
และจัดประชุมในรูปแบบ Green 
Meeting (ตามความเหมาะสมและ
เป็นไปได้) โดยจะต้องแสดงหลักฐาน
การคัดเลือกสถานที่เหล่านั้น 

หลักฐานการตรวจประเมิน 
1. หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 6.2 (3) การคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือแบบฟอร์มที่

หน่วยงานก าหนดขึ้น 
2. สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้คัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งการสืบค้นข้อมูล 

แนวทางการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก หากไม่สามารถอธิบายได้ จะได้ 0 คะแนน (ถือว่าไม่มี
แนวทางการเลือกใช้บริการ) 

หมายเหตุ กรณีที่ไม่เคยจัดประชุมภายนอก หรือใช้สถานที่อ่ืนภายนอกส านักงาน อย่างน้อยจะต้องทราบ
แหล่งการสืบค้นข้อมูล แนวทางการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก 
ค าอธิบาย 
- 
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แบบฟอร์มการด าเนินงาน "ส านักงานสีเขียว (Green Office)"



หมวด 1 ข้อ 1.1 (1) แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียวประจ าปี 

60 
 

แบบฟอร์ม 1.1 (1) 
แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี ..................... 

ล าดับ รายละเอียด ความถี่ 
เดือน 

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

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
จัดท าโดย ............................................................ 

 
 

ตรวจสอบโดย......................................... 
 

 
อนุมัติโดย .......................................... 

 

 

วันที่ ....................................................................  
 

วันที่ ......................................................  
 

วันที่ ................................................... 
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ระเบียบปฏิบัติงาน 
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
ตารางระดับความมีนัยส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ระดับนัยส าคัญ 

Low Medium High 
- การใช้ทรัพยากร (Resource Usage) ทางตรง 
- การใช้ทรัพยากร (Resource Usage) ทางอ้อม 
- มลภาวะ (Pollution) ทางตรง 
- มลภาวะ (Pollution) ทางอ้อม 

12 - 36 
15 - 45 
24 - 48 
28 - 56 

37 - 60 
46 - 75 
49 - 72 
57 - 84 

มากกว่า 60 
มากกว่า 75 
มากกว่า 72 
มากกว่า 84 

 
เกณฑ์การประเมินนัยส าคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากร (Resource Usage) 

โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

คะแนน 
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น  
(Consequence) 

คะแนน 

ระ เบี ยบคู่ มื อ  ขั้ นตอน มาตรการ
ปฏิบัติงานควบคุมการใช้ทรัพยากร 
พลังงาน และวัตถุดิบ (L1) 
- ระเบียบคู่มือ ขั้นตอน มาตรการ

ปฏิบัติงานอ้างอิงครบถ้วน หรือ 
ไม่จ ำเป็นต้องมีระเบียบคู่มือ 
ขั้นตอน มาตรการปฏิบัติงาน 

- มีระเบียบคู่มือ ขั้นตอน มาตรการ
ปฏิบั ติ งานอ้างอิ งครบถ้ วนเพียง
บางส่วน  

- ไม่มี ระเบียบคู่มือ ขั้นตอน 
มาตรการปฏิบัติงาน 

 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 

การปฏิบัติตามกฎหมาย (C1) 
- ไม่มีกฎหมายควบคุม 

มีกฎหมายควบคุมและปฏิบัติตาม
กฎหมายได้ 

- มีกฎหมายควบคุม แต่มีแนวโน้มที่จะ
ผิดกฎหมาย 

- มีกฎหมายควบคุมแต่ท าผิดกฎหมาย 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
1 
 
 

2 
 

3 

การฝึกอบรม/ความตระหนัก/ความ
เข้าใจแก่พนักงานด้านการใช้ทรัพยากร 
พลังงาน และวัตถุดิบ (L2) 
- พนักงานทุกคน 
- พนักงานมากกว่าร้อยละ 50 
- พนักงานน้อยกว่าร้อยละ50 

 
 
 

1 
2 
3 

การสร้างทรัพยากรและวัตถุดิบใหม่มา
ทดแทน (C2) (ทรัพยากรและวัตถุดิบ 
หมายถึง ทรัพยากรและวัตถุดิบที่ใช้ใน
กิจกรรมที่ท าการประเมิน) 
- สร้างใหม่ทดแทนได้ภายในระยะเวลา 

1 ปี  
- สร้างใหม่มาทดแทนได้โดยใช้เวลาเกิน 

1 ปี 
- ไม่สามารถสร้างใหม่มาทดแทนได้ 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

3 
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โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

คะแนน 
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น  
(Consequence) 

คะแนน 

การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า (L3) 
*ในกรณีที่ ไม่ เครื่องมือ , เครื่องจักร , 
อุปกรณ์ เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้นๆ ให้ท า
การประเมินคะแนนในระดับ 1 
- มีแผนการดูแลบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

และมีการปฏิบัติได้ครบถ้วนตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

- มีแผนการดูแลบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
เพียงบางส่วน หรือมีการปฏิบัติไม่
ครบถ้วนตามแผนที่ก าหนดไว้ 

- ไม่มีการก าหนดแผนการดูรักษา
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 

การน ากับมาใช้ซ้ า / การน ากับมาใช้ใหม่  
(C3) 
( ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ  ห ม า ย ถึ ง 
ทรัพยากรและวัตถุดิบที่ใช้ในกิจกรรมที่ท า
การประเมิน) 
- น ากลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 50% 

ของทั้งหมด 
- น ากลับมาใช้ใหม่ได้ต่ ากว่า 50% ของ

ทั้งหมด  
- ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

3 

ความถี่ของการใช้ทรัพยากร (L4) 
- ไม่เคยใช้หรือใช้ขึ้นน้อยมาก  

(ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี) 
- ใช้บ้างพอสมควร 

(ประมาณ 1 ครั้ง/เดือน) 
- ใช้เป็นประจ า 

(ทุกวันหรือมากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์) 

 
1 
 

2 
 

3 

  

การควบคุม / ผลักดันผู้รับเหมาในการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ของส านักงาน (L5) 
- ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติ

ตามครบถ้วน 
- ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติ

ตามบางส่วน 
- ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติ

ตามได้ 

 
 

 
1 
 

2 
 

3 

  

ด้านการใช้ทรัพยากรทางตรง  (RESOURCE USE – DIRECT CONTROL) 
การค านวณคะแนน  =  (L1+L2+L3+L4) x (C1+C2+C3)  
 
ด้านการใช้ทรัพยากรทางอ้อม (RESOURCE USE – INDIRECT CONTROL) 
การค านวณคะแนน  =  (L1+L2+L3+L4+L5) x (C1+C2+C3)  
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เกณฑ์การประเมินนัยส าคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านมลภาวะ (Pollution) 

โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

คะแนน 
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น 

Consequence) 
คะแนน 

ระเบียบคู่มือ ขั้นตอน มาตรการ
ปฏิบัติงาน (L1) 
- ระเบียบคู่มือ ขั้นตอน มาตรการ

ปฏิบัติงานอ้างอิงครบถ้วน หรือ 
ไม่จ ำเป็นต้องมีระเบียบคู่มือ ขั้นตอน 
มาตรการปฏิบัติงาน 

- มีระเบียบคู่มือ ขั้นตอน มาตรการ
ปฏิบัติงานอ้างอิงครบถ้วนเพียงบางส่วน  

- ไม่มี ระเบียบคู่มือ ขั้นตอน มาตรการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 

การปฏิบัติตามกฎหมาย (C1) 
- ไม่มีกฎหมายควบคุม 

มีกฎหมายควบคุมและปฏิบัติตาม
กฎหมายได้ 

- มีกฎหมายควบคุม แต่มีแนวโน้มที่จะ
ผิดกฎหมาย 

- มีกฎหมายควบคุมแต่ท าผิดกฎหมาย 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 
1 
 
 

2 
 

3 

การฝึกอบรม/ความตระหนัก/ความ
เข้าใจแก่พนักงานที่ก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม (L2) 
- พนักงานทุกคน 
- พนักงานมากกว่าร้อยละ 50  
- พนักงานน้อยกว่าร้อยละ50 

 
 
 

1 
2 
3 

ระดับความอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
(C2) 
- ไม่มีอันตราย หรือมีผลกระทบใดๆ 

เล็กน้อย 
- มี / อาจมีอันตราย หรือมีผลกระทบ

บางอย่าง หรือระดับปานกลาง 
- มีอันตรายถึงทุพพลภาพ สิ้นชีวิต หรือ

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก 

 
1 
 

2 
 

3 

การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ไฟฟ้า (L3) 
* ในกรณีที่ ไม่ เครื่ องมือ , เครื่ องจั กร , 
อุปกรณ์ เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้นๆ ให้ท า
การประเมินคะแนนในระดับ 1 
- มีแผนการดูแลบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

และมีการปฏิบัติได้ครบถ้วนตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 

- มีแผนการดูแลบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
เพียงบางส่วน หรือมีการปฏิบัติไม่
ครบถ้วนตามแผนที่ก าหนดไว้ 

- ไม่มีการก าหนดแผนการดู รั กษา
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  

 
 
 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 

ความสามารถในการบ าบัด ฟื้นฟู (C3) 
- สามารถบ าบัดได้เองตามธรรมชาติ  
- สามารถบ าบัดได้โดยใช้เวลาน้อยกว่า 

1 ปี และ/หรือ  ต้องใช้เทคโนโลยีใน
การบ าบัด/รีไซเคิล 

- สามารถบ าบัดได้โดยใช้เวลามากกว่า 
1 ปี และ/หรือไม่สามารถบ าบัดได้ 
และ/หรือยังไม่มีเทคโนโลยีที่มาบ าบัด
อย่างเหมาะสม 

 
1 
2 
 
 

3 

การควบคุมมลพิษ การกักเก็บ การ
ป้องกันการรั่วไหล แพร่กระจาย (L4) 

 
 

ระดับของผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 
(C 4) 
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โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) 

คะแนน 
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น 

Consequence) 
คะแนน 

- สามารถควบคุมได้ทั้งหมด 
- สามารถควบคุมได้บางส่วน 
- ไม่สามารถควบคุมได้ หรือระบบ

ควบคุมช ารุด 

1 
2 
3 

- ไม่ส่งผลกระทบ  
- ส่งผลกระทบภายในบริษัท 
- ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง 
 

1 
2 
3 

ความถี่ของกิจกรรม (L5) 
- ไม่เคยเกิดหรือเกิดขึ้นน้อยมาก  

(ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี) 
- เกิดข้ึนบ้างพอสมควร 

(ประมาณ 1 ครั้ง/เดือน) 
- เกิดข้ึนเป็นประจ า 

(ทุกวันหรือมากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์) 
 

 
1 
 

2 
 

3 

   

ข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอก  
(L6) 
- ไม่เคยมีข้อร้องเรียน 
- มีข้อร้องเรียนไม่เกิน 1 ครั้งในรอบ             

1 ปี 
- มีข้อร้องเรียนเกิน 1 ครั้งในรอบ 1 ปี 

 
 

1 
2 
 

3 

  

การควบคุม / ผลักดันผู้รับเหมาในการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม
ของส านักงาน(L7) 
- ผู้รับเหมาสามารถปฏิบัติตามครบถ้วน 
- ผู้รับเหมาสามารถปฏิบัติตามบางส่วน 
- ผู้รับเหมาไม่สามารถปฏิบัติตาม 

 
 
 

1 
2 
3 

  

ด้านมลภาวะทางตรง  (POLLUTION – DIRECT CONTROL) 
การค านวณคะแนน = (L1+L2+L3+L4+L5+L6) X (C1+C2+C3+C4) 

 
ด้านมลภาวะทางอ้อม  (POLLUTION – INDIRECT CONTROL) 

การค านวณคะแนน = (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7) X (C1+C2+C3+C4) 
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แบบฟอร์ม 1.3 (1) 
 

ตารางวิเคราะห์กระบวนการท างาน ประจ าปี ................. 
แผนก/ฝ่าย/ส่วนงาน………………………………………………………………………………………… 

 

ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ปัจจัยน าออก (Output) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
จัดท าโดย 
.................................................... 

 
ตรวจสอบโดย 
.................................................... 

 
อนุมัติโดย 
.................................................... 

 

วันที่ ........................................... 
 

วันที่ ........................................... 
 

วันที่ ........................................... 
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แบบฟอร์ม 1.3 (2) 
ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้าน (Input) ปี ……………….. 

แผนก/ฝ่าย/ส่วนงาน ………………………………………………………………………………………. 

กระบวนการ 
ปัญหา

สิ่งแวดล้อม 
(Input) 

ประเภทผลกระทบ 
D I 

สภาวะ 
N / A 
/ E 

กฎหมาย โอกาสที่จะเกิด รวม 
 L 

ความรุนแรง รวม 
C 

L 
x 
C 

ระดับ
นัยส าคัญ 

กระบวนการ
ควบคุม/ป้องกัน 

EL W F/G RM  Y N L1 L2 L3 L4 L5 C1 C2 C3 L M H 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ [โอกาสในการเกิด พิจารณา ต้ังแต่ L1 - L6 (ทางตรง) L1 - L7 (ทางอ้อม)] , [ความรุนแรง พิจารณา ต้ังแต่ C1 - C3] 
ปัญหาตามประเภทกจิกรรม ประเภททรัพยากร พลังงาน วัตถุดิบ สภาวะการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม        

D = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรง EL = Electric ไฟฟ้า                   F/G = Fuel / Gas เชื้อเพลิง         N = Normal สภาวะปกต ิ จัดท าโดย..................................... วันท่ี..................... 
I = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม W = Water น้ า                 RM = Raw material วัตถุดิบ A = Abnormal สภาวะผดิปกต ิ ตรวจสอบโดย.............................. วันท่ี..................... 
กฎหมาย    Y = มีกฎหมาย  N = ไม่มีกฎหมาย E = Emergency สภาวะฉุกเฉิน อนุมัติโดย.................................... วันท่ี..................... 

แบบฟอร์ม 1.3 (3) 
ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ (Output) ปี ……..........… 

แผนก/ฝ่าย/ส่วนงาน ………………………………………………………………………………………. 

กระบวนการ ประเภทผลกระทบ D I 
สภาวะ 
N/A/E 

กฎหมาย โอกาสที่จะเกิด 
รวม 
L 

ความรุนแรง 
รวม 
C 

LxC 
ระดับ

นัยส าคัญ 
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ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
(Output) 

AP WP NP WA Y N L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 C1 C2 C3 C4 L M H 
กระบวนการ

ควบคุม/
ป้องกัน 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

ประเมนิปญัหาส่ิงแวดล้อมด้านมลพษิ [โอกาสในการเกดิ พิจารณา ตัง้แต่ L1 - L6 (ทางตรง) L1 - L7 (ทางอ้อม)] , [ความรุนแรง พิจารณา ตั้งแต่ C1 - C4] 
ปญัหาตามประเภทกิจกรรม ประเภทมลพษิ สภาวะการเกดิปญัหาส่ิงแวดล้อม         

D = ปัญหาส่ิงแวดล้อมทางตรง NP = Noise Pollution มลพิษทางเสียง AP = Air Pollution มลพิษทางอากาศ      N = Normal สภาวะปกติ จัดท าโดย........................... วันท่ี......................... 
I = ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม WP = Water Pollution มลพิษทางน้ า WA- Waste ขยะ/ของเสีย A = Abnormal สภาวะผิดปกติ ตรวจสอบโดย.................... วันท่ี......................... 
กฎหมาย    Y = มีกฎหมาย  N = ไม่มีกฎหมาย E = Emergency สภาวะฉุกเฉิน อนุมัติโดย........................... วันท่ี......................... 
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 แบบฟอร์ม 1.3 (4) 
 

ทะเบียนจัดล าดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 
แผนก/ฝ่าย/ส่วนงาน………………………………………........................................ 

 

ล าดับ กิจกรรม 
ปัญหา

สิ่งแวดล้อม 
คะแนน 

ระดับ
นัยส าคัญ 

กระบวนการควบคุม 
/ป้องกัน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 
จัดท าโดย.................................................................... 

 
วันที่ ....................................................................... 

ตรวจสอบโดย............................................................. วันที่ ......................................................... .............. 

อนุมัติโดย..................................................... .............. วันที่ ....................................................................... 
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ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
วันท่ีทบทวนรายการกฎหมาย....................................................  แบบฟอร์ม 1.4 (1) 
วันท่ีประเมินการปฏิบตัิตามกฎหมาย.........................................   

 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่
สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

1 น้ าเสีย  
1.1 พระราชบัญญัติ ส่งเสริม

แ ล ะ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  
พ.ศ.2535 

หมวดที่ 4 การควบคุมมลพิษ 
ส่วนที่ 5 มลพิษทางน้ า 
มาตรา 70 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมีหน้าที่ต้อง
ก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือระบบก าจัด
ของเสียตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมมลพิษก าหนด 

 

  ประเภทการบ าบัดน้ าเสียของส านักงาน
......................................... 
 

1.2 ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเรื่อง 
ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น
ควบคุมการระบายน้ าทิ้ง 
จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด 2548 

“อาคาร”  หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมี
ลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่
ภายในพ้ืนที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ า
ท่อเดียวหรือมีหลายท่อ ที่เชื่อมต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม 
“น้ าทิ้ง” หมายความว่า น้ าเสียที่ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียแล้ว
จนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศนี้ 
 
เอกสารแนบ 1 ประเภทของอาคารอ้างอิงไว้ที่ ท้ายทะเบียน
กฎหมายฉบับนี้** 

 

  กรณีส านักงานอยู่ในข่ายที่ต้องตรวจวัดการ
ระบายน้ าทิ้ง 
หน่วยงานตรวจวัด............................ 
วันที่ตรวจวัด..................................... 
ผลการตรวจวัด อาคารประเภท......... 
 
 
 

ดัชนีคุณภาพ 
มาตรฐาน
กฎหมาย 

ผลการ
ตรวจ 

กรด-ด่าง (pH)   
บีโอดี   
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่
สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

เอกสารแนบ 2 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
อาคารตามประเภทอาคารอ้างอิงไว้ที่ท้ายทะเบียนกฎหมาย
ฉบับนี้** 
 

สารแขวนลอย    
ตะกอนหนัก   
สารละลาย
ทั้งหมด  

  

ซัลไฟด์   
ทีเคเอ็น   
น้ ามันและไขมัน    

1.2 กฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิติและ
ข้อมูล การจัดท าบันทึก
รายละเอียด และ
รายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัด
น้ าเสีย พ.ศ.2555 

แหล่งก าเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องด าเนินการตามกฎกระทรวงนี้ 
1. อาคารประเภท ก.  
2. อาคารประเภท ข.  
*อาคารประเภท ก. และ ข. อ้างอิงเอกสารแนบ 1ประเภท
ของอาคาร ของทะเบียนกฎหมายฉบับนี้ 
ข้อ 3 ผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษต้องเก็บสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน ตาม
แบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็น
ระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และ
จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่
ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
เจ้าหน้าที่พนักงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 

  1. แบบ ทส.1 แบบบันทึกรายละเอียดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
2. ส าเนาแบบ ทส.2 รายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่
สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

1.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 
44 (พ.ศ. 2538) ออก
ตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีระบบ
บ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอในการปรับปรุงน้ าเสีย
จากอาคารให้เป็นน้ าทิ้งท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ก่อนที่จะ
ระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ าทิ้ง 
1. อาคารประเภท ก. 
2. อาคารประเภท ข. 
3. อาคารประเภท ค. 
4. อาคารประเภท ง. 
ข้อ 8 การก าจัดน้ าทิ้งจากอาคารจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ า
ทิ้ง หรือระบายลงสู่พื้นดิน โดยผ่านบ่อหรือโดยวิธีอ่ืนที่
เหมาะสมกับสภาพของอาคารนั้นได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่นหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
**ประเภทของอาคาร อ้างอิงไว้ที่เอกสารแนบ 1 ท้าย
ทะเบียนกฎหมายฉบับนี้** 

 

  ประเภทการบ าบัดน้ าเสียของส านักงาน
......................................... 
 

2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.1 กฎกระทรวงก าหนด

มาตรฐานในการบริหาร
จัดการและด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยอาชี

หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และต้องดูแลระบบ

 

  1. ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟล่าสุดวันที่ 
....................................... 
2. แผนระงับเหตุฉุกเฉินล่าสุดวันที่
...................................................... 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่
สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างานเก่ียวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555 

ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ข้อ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดทาป้าย
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิด
ประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
ข้อ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป 
นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้นายจ้างจัดให้มีแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การ
อบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนี
ไฟ และการบรรเทาทุกข์ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงาน
ตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ 
หมวด 2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ 
ข้อ 8 ให้นายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอย่าง
น้อยชั้นละสองเส้นทางซึ่งสามารถอพยพลูกจ้างท่ีท างานใน
เวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภายใน
เวลาไม่เกินห้านาที 
- เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างท างานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้อง
ปราศจากสิ่งกีดขวาง 

3. ภาพถ่ายป้าย อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณ
เตือนภัย  
4. หลักฐานทางเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายฉบับนี้ เช่น ใบรับรองการฝึกซ้อม ใบ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่
สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

- ประตูท่ีใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณี
ประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่บานประตูเปิดออกไปตาม
ทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ท่ีบังคับให้บานประตู
ปิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และ
ห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือท าให้เปิดออก
ไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างท างาน 
ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป หรือ
มีพ้ืนที่ประกอบกิจการตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป ให้
นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถาน
ประกอบกิจการทุกชั้นโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย 
(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งท่ีใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ
และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพ่ือให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ท างาน 
(ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องสามารถส่งเสียง
หรือสัญญาณให้ทุกคนภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่าง
ทั่วถึงเพ่ือการหนีไฟ 
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(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟโดยติดตั้งห่างจากจุดที่
ลูกจ้างท างานไม่เกิน 30 เมตร 
(3) เสียงหรือสัญญาณท่ีใช้ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีเสียง
หรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณท่ีใช้ในสถาน
ประกอบกิจการ 
(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่
ได้ผล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอ่ืนใด เช่น สัญญาณไฟ 
หรือรหัส ที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอ่ืนที่อธิบดีก าหนด 
ข้อ 10 ให้นายจ้างจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอส าหรับ
เส้นทางหนีไฟในการอพยพลูกจ้างออกจากอาคารเพ่ือการหนี
ไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองที่สามารถจ่ายไฟฟ้า
เพ่ือการหนีไฟและส าหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรือ
อุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ในทันทีที่ไฟฟ้าดับ 
ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
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(1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร 
และเห็นได้อย่างชัดเจน 
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่อง
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 
ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือ
ป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ท าให้เห็นป้าย
ไม่ชัดเจน 
หมวด 3 การดับเพลิง 
ข้อ 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 
โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของ
เพลิง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดี
ก าหนด 
(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มี
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิง
ประเภทใด และเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่
มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบ
เซนติเมตร 
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(3) ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอ
ระเหยของสารพิษ เช่น คาร์บอนเตตราคลอไรด์ 
(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจานวน 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการติดตั้งดังต่อไปนี้ 
(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ 
จ านวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง ให้
ค านวณตามพ้ืนที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ 2 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ท่ีใช้ดับเพลิงประเภท บี 
ความสามารถของเครื่องดับเพลิงที่ติดตั้งต้องมีระยะเข้าถึง
ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ท่ีใช้ดับเพลิงประเภท ซี การ
ติดตั้งให้พิจารณาจากวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าจะท าให้เกิดเพลิงประเภท เอ หรือ บี และติดตั้ง
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ท่ีใช้ดับเพลิงประเภทนั้น 
เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ท่ีใช้ดับเพลิงประเภท ดี ใน
การติดตั้งให้มรีะยะเข้าถึงไม่เกินยี่สิบสามเมตร 
(ข) ให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง 
มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนามาใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
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(ค) ให้จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภาษาไทยที่
เห็นได้อย่างชัดเจนติดไว้ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 
(5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยการตรวจสอบ 
หมวด 8 การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย
และการรายงาน 
ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของ
จ านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับ
การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการ
ฝึกอบรม 
ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการด าเนินการเก่ียวกับความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้ 
(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง  
การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
ข้อ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจาก
อาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 
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ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้
ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท างานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน
และในวันและเวลาเดียวกันท าการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อน
การฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้
ความเห็นชอบ 
ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็น
ผู้ด าเนินการฝึกซ้อมให้นายจ้างจัดท ารายงานผลการฝึกซ้อม
ดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีก าหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ
ฝึกซ้อม 

2.3 ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง ก าหนดแบบและ
วิธีการรายงานผลการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและ

ข้อ 4 การรายผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงทะเบียนของ
ขอรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านทาง  
(http://eservice.labour.go.th)  
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ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2559 

2.4 กฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และด า 
เนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานเกี่ยวกับ
ความร้อน  
แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2559 

หมวด 2 แสงสว่าง 
ข้อ 4 แสงสว่างต้องเป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 
ข้อ 5 แสงสะท้อนเข้านัยน์ตาจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 
หมวด 3 เสียง 
ข้อ 7 เสียงดังสูงสุดไม่เกิน 140 เดซิเบล 
ข้อ 8 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาท างานในแต่ละวันไม่เกิน
มาตรฐานอธิบดีประกาศก าหนด 
ข้อ 9 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 ต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ข้อ 10 หากระดับเสียงเกินในข้อ 7 และ 8 จัดให้มี
เครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลติด
ให้เห็นได้ชัดเจน 
ข้อ 11 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดท างาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85  
เดซิเบลเอข้ึนไปต้องมีมาตรการการอนุรักษ์การได้ยิน 
หมวด 4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 

  ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง 
วันที่................................................ 
ผู้ตรวจวัด........................................ 
ผลการตรวจสอบเสียง (ถ้ามี) 
วันที่................................................ 
ผู้ตรวจวัด........................................ 
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ข้อ 4 งานที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานให้สวมใส่ปลั๊กลดเสียง
หรือที่ครอบหูลดเสียง 
หมวด 5 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน และ
การรายงานผล 
ข้อ 14 จัดให้มีการตรวจวัดความเสียงภายในสถาน
ประกอบการ 
ข้อ 15 จัดท ารายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์ พร้อมส่ง
รายงานต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ
ตรวจวัด 

2.5 ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานระดับ
เสียงที่ยอมให้ลูกจ้าง
ได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานใน
แต่ละวัน 2561 

ข้อ 3 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างาน ในแต่ละวัน (Time Weighted 
Average-TWA) มิให้เกิน 85 เดซิเบลเอ 

 

  ผลการตรวจสอบความเสียง(ถ้ามี) 
วันที่................................................ 
ผู้ตรวจวัด........................................ 

2.6 ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานความ

ข้อ 4 นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของ
แสงสว่างไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ดังนี้ 
1. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไป
และบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ 

 

  ผลการตรวจสอบความแสงสว่าง 
วันที่................................................ 
ผู้ตรวจวัด........................................ 
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เข้มของแสงสว่าง 
2561 

อ้างอิงมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพ้ืนที่ทั่วไป
และบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ไปยังเอกสาร
แนบ 3 ท้ายทะเบียนกฎหมายฉบับนี้ 
2. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ท างาน 
โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับท่ีในการ
ท างาน 
2.1 งานประจ าในส านักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งาน
บันทึกข้อมูล การอ่านและ ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม 
ค่าความเข้มแสง 400-500 ลักซ์ 

2.7 ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
ตรวจวัด และการ
วิเคราะห์สภาวะการ
ท างานเกี่ยวกับระดับ
ความร้อน แสงสว่าง 
หรือเสียง รวมทั้ง
ระยะเวลาและประเภท
กิจการที่ต้องด าเนินการ 
2561 

หมวด 3 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและประเภท
กิจการที่ต้องด าเนินการ 
ข้อ 7 ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างใน
สถานประกอบกิจการ 
ทุกประเภทกิจการโดยให้ตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่ทั่วไปและ
บริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณท่ี
ลูกจ้างต้องท างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้
สายตาอยู่กับที่ในการท างานในสภาพการท างานปกติและใน
ช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อยที่สุด 
ข้อ 8 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ต้องใช้เครื่องวัดแสง
ที่ได้มาตรฐาน CIE 1931 

 

  1 แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 
2. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการท างานเกี่ยวกับแสงสว่าง(แบบรสส.
2) 
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ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยความส่องสว่าง 
(International Commission on Illumination) หรือ 
ISO/CIE 10527 หรือเทียบเท่า เช่น JIS และก่อนเริ่มการ
ตรวจวัดต้องปรับให้เครื่องวัดแสงอ่านค่าที่ศูนย์ (Photometer 
Zeroing) 
ข้อ 9 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป
และบริเวณการผลิตภายใน 
สถานประกอบกิจการให้ตรวจวัดในแนวระนาบสูงจากพ้ืน 75 
เซนติเมตร ให้หาค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง โดยวัดค่า
ความเข้มของแสงสว่างทุกๆ 2 x 2 ตารางเมตรแต่หากมีการ
ติดหลอดไฟที่มีลักษณะที่แน่นอนซ้ าๆ กันสามารถวัดแสงในจุด
ที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ที่มีแสง 
ตกกระทบในลักษณะเดียวกันได้ ส าหรับการตรวจวัดความเข้ม
ของแสงสว่างบริเวณพ้ืนที่ทั่วไปที่มีการสัญจรในภาวะฉุกเฉิน 
ให้ตรวจวัดตามเส้นทางสัญจรในภาวะฉุกเฉินในแนวระนาบที่
พ้ืนผิวทางเดิน แล้วน ามาค านวณค่าเฉลี่ยตามวิธีการวัดแสง
และการค านวณค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 
ข้อ 10 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณท่ีลูกจ้าง
ต้องท างานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับ
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ที่ในการท างาน ให้ตรวจวัดในจุดที่สายตาตกกระทบชิ้นงาน
หรือจุดที่ท างานของลูกจ้าง (Workstation) 
หมวด 5 คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน 
ข้อ 15 ผู้ที่ด าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน
ในสถานประกอบกิจการ 
ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท างานระดับวิชาชีพของสถาน 
ประกอบกิจการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
สามารถด าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ภายในสถานประกอบ
กิจการของตนเอง 
(2) เป็นบุคคลที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาอา
ชีวอนามัยหรือเทียบเท่า 
ที่ข้ึนทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานของ
สถานประกอบกิจการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
สามารถด าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน
เกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง หรือเสียง ภายในสถานประกอบ
กิจการของตนเอง 
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(3) เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี 
ข้อ 16 ผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างานต้องลง
ลายมือชื่อรับรองในแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง
ภายในสถานประกอบกิจการตามข้อ 15 ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
หมวด 6 การวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง 
ข้อ 17 ให้นายจ้างท าการวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับ
ระดับความร้อน แสงสว่าง 
หรือเสียงที่ลูกจ้างได้รับกรณีผลการตรวจวัดมีค่าเกินหรือต่ า
กว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือประกาศกรม
แล้วแต่กรณี ต้องระบุสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งอาคารสถานที่ การระบายอากาศเครื่องจักร การ
บ ารุงรักษา จ านวนลูกจ้างที่สัมผัสหรือเก่ียวข้องกับอันตราย 
สภาพและลักษณะ 
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การท างานของลูกจ้าง รวมถึงวิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแก้ไขและระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

2.8  ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง ก าหนดแบบ
รายงานผลการตรวจวัด
และวิเคราะห์สภาวะ
การท างาน 
เกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียงภายใน
สถานประกอบกิจการ 
2561 

ข้อ 2 แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามแบบท้าย
ประกาศนี้ 
1. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถาน
ประกอบกิจการ 
2. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ท างานเก่ียวกับแสงสว่าง (แบบรสส.2) 
4. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ท างานเก่ียวกับเสียง (แบบรสส.3) 

 

  1 แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 
2. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการท างานเกี่ยวกับแสงสว่าง(แบบรสส.
2) 
3. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการท างานเกี่ยวกับเสียง (แบบรสส.3) 
 

3 สิ่งปฏิกูล 
3.1 พระราชบัญญัติ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 
มาตรา 19  ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการรับการเก็บ ขน หรือ ด า
จัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงาน 

 

  หลักฐานการส่งขยะก าจัด.......... 
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มาตรา 20 ข้อ (1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในที่
หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งกุลหรือมูลฝอยนอกจากในที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

3.2 พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2550 

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ านาจส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น 
มาตรา 73/1 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตาม
ความในมาตรา 20 (1) (2) (3) หรือ (6) ในกรณีเก่ียวกับมูล
ฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้อง
ระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

  หลักฐานการส่งขยะก าจัด.......... 

3.3 พระราชบัญญัติ รักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2560 

หมวด 3/1 การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
มาตรา 34/1 การเก็บ  ขน  และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
ในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด  ให้เป็นหน้าที่และ
อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  แต่ไม่รวมถึงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
**** กำรจัดกำรของเสียอันตรำยและของเสียไม่อันตรำย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน  ให้เป็นไป ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยโรงงำน  เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรำยหรือของเสีย
ไม่อันตรำยปนอยู่กับสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยท่ีรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บ  ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงำนของ

 

  หลักฐานการส่งขยะก าจัด.......... 
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รัฐหรือรำชกำร ส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมำยให้จัดเก็บ  แจ้งให้
พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนมำ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนต่อไป  ซ่ึงพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ ดังกล่ำวต้องเริ่มด ำเนินกำรภำยในสำมวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง  เมื่อพ้นก ำหนดเวลำดังกล่ำวหำกพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่นั้นยังมิได้ด ำเนินกำร ใหร้ำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงำนของรัฐหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้ง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมำยให้
จัดเก็บ ด ำเนินกำรกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้น ตำมที่
เห็นสมควร  และให้สันนิษฐำนว่ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนที่ได้รับแจ้ง จงใจละเว้น กำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

3.4 ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การเก็บ ขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย พ.ศ.2544 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท า ให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากท่ีที่กรุงเทพมหานคร
จัดไว้ให้ 
ข้อ 6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ต้องจัด
ให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในอาคารหรือสถานที่
นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 

 

  หลักฐานการส่งขยะก าจัด.......... 
ภาพถ่ายการจัดการขยะในส านักงาน 
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               ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คุ้ยเขี่ย ทิ้ง หรือท า ให้มีขึ้น
ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอยที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัด
ให้มีข้ึน เว้นแต่เป็นการกระท า ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
ในอ านาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
                ห้ามมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือน า สิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝังหรือถมในท่ีดินใด เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดขน น าพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลไปในที่
สาธารณะเว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่ง
ปฏิกูลหรือกลิ่นรั่วซึมออกมาภายนอกและต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 9 ห้ามมิให้ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลในที่รองรับมูลฝอย 
ข้อ 11 ห้ามมิให้ผู้ใดคุ้ยเข่ีย ขุด ขน มูลฝอย ในที่รองรับมูล
ฝอย รถหรือเรือเก็บ ขน มูลฝอยหรือสถานที่เทมูลฝอยใดๆ 
เว้นแต่เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่
หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด ตาม
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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมการเก็บและ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

3.5 ข้อบังคับ
กรุงเทพมหานคร ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดการมูลฝอยและ              
สิ่งปฎิกูลของอาคาร
สถานที่ และสถาน
บริการการสาธารณสุข 
พ.ศ.2545 
 

หมวด 2 การจัดการมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใดๆ ที่
ไม่ใช่สถานบริการสาธารณสุข 
ข้อ 7 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องจัดให้มี
ภาชนะรองรับมูลฝอยที่ท าจากวัสดุมั่นคง แข็งแรง มีรูปทรงที่
ท าความสะอาดได้ง่าย มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์
ไม่ให้คุ้ยเขี่ย รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความร าคาญเกินควร 
ข้อ 8 ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับจ านวนเพียงพอท่ีจะใส่มูลฝอย
ได้โดยไม่ล้นออกนอกภาชนะ 
ข้อ 10 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอย
ได้ในปริมาณ 3 วัน และท่ีพักมูลฝอยต้องมีลักษณะตามท่ี
ก าหนด 
ทั้งนี้ ต้องจัดการใส่มูลฝอยในถุงพลาสติก หรือถุงที่ กทม. 
ก าหนด ให้มีการแยกมูลฝอย ต้องด าเนินการแยกมูลฝอยที่อยู่
ในสภาพที่จะขนได้โดยสะดวก 

 

  หลักฐานการส่งขยะก าจัด.......... 
ภาพถ่ายการจัดการขยะในส านักงาน 

3.6 กฎกระทรวงมหาดไทย 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535) ( หมวด 5 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูล
ฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
- ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอย

ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

 

  ภาพถ่ายการจัดการขยะในส านักงาน 
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ระบบก าจัดขยะมูล
ฝอย) 

- ผนังต้องท าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
- พ้ืนผิวภายในต้องเรียบและกันน้ าซึม 
- ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ าฝน 
- ต้องมีการระบายน้ าเสียงจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ า

เสีย 
ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ าซึม 

3.7 กฎกระทรวง ว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2545 

ข้อ2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้ 
1) ข้อก าหนดทุหมวดตามกฎกระทรวงนี้ให้มีผลบังคับใน

ท้องที่ของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร
และเทศบาลเมืองทุกแห่ง 

2) ข้อก าหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยกรขนและการก าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ ให้กระทรวงสาธารณสุขก าหนดยกเว้นไม่ใช่
บังคับในท้องที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากข้อ 1. 
ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ โดยจะก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควรทั้งนี้ 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3) ข้อก าหนดใดส่วนที่ว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตาม
กฎกระทรวงนี้ ให้มีผลใช้บังคับแก่สถานบริการการ

 

  หลักฐานการส่งขยะก าจัด.......... 
ภาพถ่ายการจัดการขยะในส านักงาน 
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สาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายในเขตส่วน
ราชการท้องถิ่นทุกแห่ง 

 
 
 

ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้ 
“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่
ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับ
มูลฝอยเหล่านั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ 
1) ซากชิ้นส่วนที่มาจากการผ่าตัด 
2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กรบอกฉีดยา หลอดแก้ว 

ภาชนะท่ีท าด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ 
3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบ

ของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ าจากร่างกายของ
มนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิต เช่น 
ส าลี ผ้ากอซ ผ้าต่างๆ และท่อยาง 

4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง 
ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่สาธารณะ
นอกจากจะจัดการในท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนไว้ให้ 
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ข้อ  5 ห้ามมิให้ผู้ใดท าการเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงนี้ 
หมวด 2 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 
ข้อ 13 ภาชนะบรรจุส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุ
ของมีคมต้องมีลักษณะดังนี้  
(1) ท าด้วยวัสดุแข็ง ทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน มีฝาปิด

มิดชิด สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ  
(2) ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ต้องท าจาก

พลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่มี เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อ
สารเคมีและการรับน้ าหนัก กันน้ าได ้ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม 

       ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีสีแดง ทึบแสง 
และมีข้อความสีด าที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า  
“มูลฝอยติดเชื้อ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือ
สัญลักษณ์ท่ีใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้องมีข้อความว่า 
“ห้ามน ากลับมาใช้อีก” และ “ห้ามเปิด” 
ข้อ 14 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเชื้อในห้องที่มีการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
จ าเป็นต้องใช้งานตลอดเวลา จะไม่มีฝาปิดเปิดก็ได้ 
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ข้อที่ 15 การเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ต้องด าเนินการโดยไม่ปนกับ
มูลฝอยอื่น บรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่เกินสามในสี่ส่วนของความจุ 
แล้วผูกมัดปากถุง หากมีปริมาณมาก ต้องจัดมุมส าหรับวางมูล
ฝอยอันตราย ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่
มีลักษณะตามข้อ 16 ต้องท าความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง  
ข้อ 16 มีที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นห้องหรือเป็นอาคาร
เฉพาะแยกจากอาคารรอก าจัดโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) มีลักษณะไม่แพร่เชื้อ และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูล

ฝอยติดเชื้อไปก าจัด 
(2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติด

เชื้อได้อย่างน้อยสองวัน 
(3) พ้ืนและผนังต้องเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย 
(4) มีรางหรือท่อระบายน้ าทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบ าบัดน้ าเสีย 
(5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับชื้น 
(6) มีการป้องกันสัตว์แมลง ปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนที่

บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ 
(7) มีข้อความเป็นค าเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า 

“ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร 



หมวด 1 ข้อ 1.4 (1) บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

95 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่
สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(8) มีลานส าหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ มี
รางหรือท่อรวบรวมน้ าเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียในกรณีท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ไว้เกิน 7 วัน ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 
องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่านั้นได้ 

ข้อ 17 การเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไปเก็บกัก
ในที่พักต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
(1) ผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่าน การฝึกอบรมการป้องกันและระงับ

การแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
ตามหลักสูตร และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมี
เส้นทางเคลื่อนย้ายที่แน่นอน ต้องกระท าโดยระมัดระวัง
ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็นและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละครั้ง 

ข้อ 21 การขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของ
สถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบัติการเชื้อ
อันตรายต้องด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องขนโดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามข้อ 20 (1) 

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อที่ เท่านั้น 
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(2) ต้องขนตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงปริมาณของ
มูลฝอยติดเชื้อและสถานที่จัดเก็บ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
จ าเป็น 

ข้อ 25 การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีวิธีการดังนี้ 
(1) เผาในเตาเผา 
(2) ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า 
(3) ท าลายเชื้อด้วยความร้อน 
วิธีอ่ืนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

3.8 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง 
ก าหนดลักษณะของ
บริเวณท่ีพักภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
2548 

เพ่ือให้การเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการ
การสาธารณสุข ด้านสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้าง
คืน 
ก าหนดลักษณะของบริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อ
ดังนี้ 
ข้อ 1 บริเวณท่ีพักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะ
และอุปกรณ์ ดังนี้ 
(1) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจุดที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วน
เฉพาะ ไม่อับชื้น สะดวกส าหรับการขนมูลฝอยตืดเชื่อไปก าจัด 
และต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
รักษา 

 

  ภาพถ่ายการจัดการขยะในส านักงาน 



หมวด 1 ข้อ 1.4 (1) บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

97 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่
สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(2) มีภาชนะส าหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มี
ลักษณะตามที่ก าหนด 
ก) ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พื้นผิวต้องมี
ลักษณะเรียบ ท าความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด 
สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะน าโรค และให้มีการฆ่าเชื้อ
ก่อนน าไปใช้ 
ข) ต้องมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไว้เกิน 7 วัน 
ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส 
ค) ต้องพิมพ์ข้อความว่า “ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ” ขนาดและสีที่
มองเห็นได้ชัดเจนคู่กับตราสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ตราสัญลักษณ์ส าหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2546 บนภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูล
ฝอยติดเชื้อ 

3.11 
 

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ตรา
หรือสัญลักษณ์ส าหรับ
พิมพ์บนภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.
2546 

ก าหนดตราหรือสัญลักษณ์ที่ต้องพิมพ์ลงบน
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ให้มีลักษณะเป็น
รูปวงเดือน          3 วง สีด า ซ้อนทับบน
วงกลมสีด า โดยสัญลักษณ์ต้องรัศมีไม่น้อยกว่า 

1 นิ้ว 

 

  ภาพถ่ายการจัดการขยะในส านักงาน 
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3.12 กฎกระทรวง 
สุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ.
2560   

ข้อ 2 มูลฝอยทั่วไป ไม่รวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน และของเสียจากโรงงาน  
ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียที่
เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันราย  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
ข้อ 3 ห้ามถ่าย เท ทิ้ง นอกพ้ืนที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด
หรือจัดให้  
หมวด 2 การเก็บมูลฝอยทั่วไป  
ข้อ 5 ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยคัดแยกขยะ ต้องแยกมูลฝอย
ทั่วไป มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
และมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่  
ข้อ 6 ถุงหรือภาชนะจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาด
เหมาะสม เคลื่อนย้ายสะดวก ง่ายต่อการถ่ายเท  
2. มีการบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าเป็นมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ที่ถุงหรือ
ภาชนะ โดยมีขนาดและสีที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน  
ข้อ 7 จะต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม กรณีบรรจุลงถุง มัดปาก
ถุงให้แน่น กรณีบรรจุในภาชนะจะต้องมีการท าความ  
สะอาดภาชนะบรรจุนั้นอย่างสม่ าเสมอ  

 

  หลักฐานการส่งขยะก าจัด.......... 
ภาพถ่ายการจัดการขยะในส านักงาน 
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ข้อ 8 อาคารชุด หรือโรงแรม ที่มีจ านวนห้อง 80 ห้องขึ้นไป 
หรือมีพ้ืนทีใช้สอยมากกว่า 4000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ 
 สถานประกอบการ โรงงาน อาคารขยะ 2 ลูกบาศก์เมตรขึ้น
ไป/วัน ต้องจัดให้ที่ที่พักขยะมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอย กลับมา
ใช้ใหม่  
ข้อ 9 ที่พักขยะจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
1. อาคาร หรือ ห้องแยก เป็นสัดส่วน ป้องกันน้ าฝน หรือมี
ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่น้อย กว่า 
2 วัน  จะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ า สถานที่ประกอบอาหาร 
2. ผนังมีการป้องกันน้ าซึม ท าความสะอาดง่าย ป้องกันสัตว์
และแมลงพาหะน าโรค มีการระบายอากาศ  
3. มีรางหรือท่อระบายน้ า หรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อ
รวบรวมไปจัดการตามที่กฎหมายก าหนด  
4.ประตูกว้างพอที่จะสามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้สะดวก  
ท าป้ายติดบริเวณท่ีเป็นพื้นที่พักมูลฝอย "ที่พักมูลฝอยทั่วไป 
ข้อ 10 ภาชนะท่ีรองรับมูลฝอยทั่วไป และน ากลับมาใช้ใหม่ 
จะต้องมีป้ายข้อความว่า "มูลฝอยทั่วไป" หรือ  
มูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่   
ข้อ 11 ภาชนะรองรับขนาดใหญ่ที่รับปริมาณมูลฝอยได้
มากกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป จะต้องทนทาน แข็งแรง ไม่รั่ว  
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ป้องกันสัตว์ ล้างท าความสะอาดได้ง่าย อย่างน้อย สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง และจะต้องมีระบบรวบรวมและป้องกันน้ าชะ  
มูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ภาชนะรองรับต้องวางอยู่
ห่างแหล่งน้ าและที่ประกอบอาหาร  
ข้อ 15 ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือโรงงานทิ้งของเสียจาก
โรงงาน ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียจากการผลิต ผลิตภัณฑ์  
ที่เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป 

3.13 กฎกระทรวง การ
จัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน 
พ.ศ. 2563 

หมวด 1 ทั่วไป 
“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ 
สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง 
สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สาร
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอ่ืนใดที่
อาจก่อหรือ มีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความ รวมถึงมูล
ฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ กากกัมมันตรั งสี และของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

 

  ภาพถ่ายการจัดการขยะในส านักงาน 
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“ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ” 
หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ที่พักอาศัย ร้านจ าหน่ายสินค้า สถานประกอบการ สถาน
บริการ ตลาด สถานบริการการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็น
แหล่งก าเนิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ข้อ 4 ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังต่อไปนี้ด าเนินการเก็บ ขน 
หรือก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
(1) ราชการส่วนท้องถิ่น  
(2) ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ด าเนินการ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันตามมาตรา 
18 วรรคสอง  
(3) บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการเก็บ ขน 
หรือก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 18 วรรคสาม  
(4) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 
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หมวด 2 การเก็บมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ข้อ 8 ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย จากชุมชน
คัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนออกจากมูล
ฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ ตามประเภท ดังต่อไปนี้  
(1) หลอดไฟ 
(2) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ 
(3) ภาชนะบรรจุสารเคมี และให้รวมถึงกระป๋องสเปรย์ 
กระป๋องสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสี ขวดน้ ายาล้างห้องน้ า 
ตลับหมึกพิมพ์ ภาชนะบรรจุน้ ามันปิโตรเลียม หรือภาชนะ
บรรจุผลิตภัณฑ์ ป้องกันหรือก าจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะใน
บ้านเรือน 
(4) ยาและเวชภัณฑ์ตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  
(5) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
(6) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืนตามที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ 9 ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนที่คัดแยก
แล้วตามข้อ 8 ในภาชนะบรรจุมูลฝอยตามข้อ 10 ข้อ 11 
หรือตามข้อ 12 หรือข้อ 13 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปริมาณมูลฝอย 
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ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อเดือน 
ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ อันตรายจากชุมชนต้องจัด
ให้มีสถานที่พักรวมมูลฝอยตามข้อ 13 เพ่ือเก็บมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตราย จากชุมชน 
       กรณีมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภท
หลอดไฟตามข้อ 8 (1) ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิด มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนบรรจุหลอดไฟนั้นในภาชนะบรรจุมูลฝอย
ตามข้อ 10 (1) 
ข้อ 10 ภาชนะบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(1) ภาชนะบรรจุที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องท าจากวัสดุ ที่แข็งแรง 
ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลง
พาหะน าโรคได้ ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
และง่ายต่อการถ่ายและเท 
(2) ภาชนะบรรจุที่เป็นถุง ต้องท าจากพลาสติก หรือวัสดุอ่ืนที่มี
ความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาดเหมาะสม 
และสามารถเคลื่อนย้าย ได้สะดวก  
ข้อ 11 ภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) ต้อง
ท าจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน สามารถทนต่อการกัดกร่อนหรือ
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การเกิดปฏิกิริยา ของสารเคมี กันน้ าได้ ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด 
เหมาะสมตามประเภทของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย จาก
ชุมชน และสามารถป้องกันการรั่วไหลระหว่างการเก็บรวบรวม
และขนส่ง 
(2) มีข้อความว่า “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ” 
หรือข้อความที่ท าให้เข้าใจได้ว่า เป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน  
        ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดตราหรือ สัญลักษณ์เพ่ือแสดงบนภาชนะรองรับมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง  
ข้อ 12 จุดแยกทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ มีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(1) ตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนและอยู่ห่างจาก บ่อน้ าดื่ม แหล่งน้ าดิบ และ
แหล่งน้ าสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนกับแหล่งน้ า สามารถป้องกันแดดและป้องกันน้ าซึม
หรือน้ าฝนได้ และมีป้ายซึ่งระบุข้อความที่ท าให้เข้าใจได้ว่า 
เป็นสถานที่ท้ิงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
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(2) พ้ืนเรียบ ท าความสะอาดง่าย และมีการระบายอากาศที่
เหมาะสม  
(3) มีภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ 11 ในจ านวนที่เหมาะสม 
หรือมีภาชนะส าหรับเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนตามประเภทที่ก าหนดในข้อ 8 ที่ท าจากวัสดุที่แข็งแรง 
ทนทาน ไม่รั่วซึม ท าความสะอาดง่าย สามารถป้องกันการรื้อ
ค้น และมีขนาดเหมาะสม โดยมีข้อความว่า “มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน” หรือข้อความที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็น
มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน และมีขนาดและสี
ของข้อความท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
        ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดตราหรือ สัญลักษณ์เพ่ือแสดงบนภาชนะรองรับมูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง(3)  
ข้อ 13 สถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นอาคารหรือห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่สามารถ
รองรับปริมาณท่ีเกิดข้ึนตามประเภทที่ก าหนดในข้อ 8 และปิด
มิดชิด  
(2) มีพ้ืนคอนกรีตหรือมีพ้ืนที่น้ าซึมผ่านไม่ได้ มีผนังเรียบ ท า
ความสะอาดง่าย สามารถ ป้องกันแดดและฝนและการหก
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รั่วไหลของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และมีการ
ระบาย อากาศที่เหมาะสม  
(3) มีข้อความว่า “สถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ” หรือข้อความ ที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็น
สถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้ที่
หน้าอาคารหรือ หน้าห้องนั้น และมีขนาดและสีของข้อความที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ข้อ 15 ให้หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ 4 ตรวจสอบการคัด
แยกและการบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนใน
สถานที่พักรวมมูลฝอยตามข้อ 13 ของผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่มีปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อเดือน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) มีการคัดแยก ถ่าย เท และบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนแต่ละประเภทตามที่ก าหนดในข้อ 8 ใน
ภาชนะท่ีเหมาะสม 
(2) มีการเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนใน
สถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดย
ป้องกันมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่พักรวมดังกล่าว 

4 อากาศ 
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4.1 พระราชบัญญัติ 
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2560 

หมวด 5 การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ มี
อ านาจประกาศประเภทหรือ ชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่
ท างาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
สถานที ่และยานพาหนะดังกล่าว เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ อาจก าหนดให้มีเขต
สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ตามวรรคหนึ่งก็ได้  
มาตรา 42 ห้ามผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เว้นแต่เป็นเขต
สูบบุหรี่ที่ก าหนดตามมาตรา 41 วรรคสอง  
มาตรา 43 เมื่อรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ประกาศให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ท างาน หรือยานพาหนะ
ใด เป็นเขตปลอดบุหรี่  ให้ผู้ด า เนินการจัดให้สถานที่หรือ
ยานพาหนะ ดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอด

บุหรี่  
(2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการ

สูบบุหรี่  
(3) มีสภาพและลักษณะอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  

 

  ภาพถ่ายแสดงจุดสูบบุหรี่ เขตห้ามสูบบุหรี่ 



หมวด 1 ข้อ 1.4 (1) บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

108 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่
สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

มาตรา 44 ในกรณีที่ เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศก าหนด               
เขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 41 วรรคสอง ผู้ด าเนินการอาจจัดให้มี
เขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(1) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบ

บุหรี่  
(2) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะ

นั้น หรือในบริเวณอ่ืนใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด  
(3) มีพ้ืนที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยค านึงถึงการระบายอากาศที่

เหมาะสม และไม่มีลักษณะ ที่อาจก่อให้ เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน  

(4) แสดงสื่อรณรงค์เพ่ือการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ ก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ  

(5) มีสภาพและลักษณะอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

มาตรา 45 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา 43 (1) 
หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 44 (1) ที่ผู้ด าเนินการจัดให้มี  
ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
โดยค าแนะน า ของคณะกรรมการ  
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มาตรา 46 ให้ผู้ด าเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้ง
เตือนว่าสถานที่นั้นเป็น เขตปลอดบุหรี่  และควบคุมดูแล  
ห้ามปราม หรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่ ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หาก
ผู้ด าเนินการได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ตามสมควรแล้ว 
ผู้ด าเนินการนั้นไม่มีความผิด 
มาตรา 48 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหมวด 5 ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ท างาน ในระหว่าง

เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ
ของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตามหมวด 5 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า
หรือให้ส่งค าชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่จ าเป็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเพ่ือการ
ด าเนินคดี 

(3) เรียก ขอดูบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารอ่ืนใด ซึ่ง
ระบุชื่อ ที่อยู่ และปรากฏ รูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพ่ือบันทึก
ข้อมูล ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือกรณีที่มี
หลักฐานตามสมควรว่า มีการกระท าความผิดตามหมวด 5  



หมวด 1 ข้อ 1.4 (1) บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

110 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่
สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(4) ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวม
วัตถุอ่ืนใด เพ่ือเป็นพยานหลักฐาน 

(5) ออกค าสั่ งเป็นหนังสือเ พ่ือให้ช าระเงินค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบในกรณีที่มีการกระท า ความผิดตามหมวด 5 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกค าสั่ง และ
แบบของหนังสือ ดังกล่าว ให้ เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 

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

4.2 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง 
ลักษณะและวิธีการใน
การแสดงเครื่องหมาย
เขตปลอดบุหรี่และ

ข้อ 3  
“สัญลั กษณ์ เขตปลอดบุหรี่ ”  หมายถึ ง  สัญลั กษณ์ที่
ประกอบด้วย รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดง และมีรูปมวน
บุหรี่ซิกาแรตสีด าที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่
ภายในวงกลมนั้น โดยมีเส้นตรงสีแดง ซึ่งมีความหนาของเส้น

 

  ภาพถ่ายป้ายจุดสูบบุหรี่ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 
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เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ 
2561 

ในขนาดเพียงพอให้เห็นได้ชัดเจน พาดทับรูปมวนบุหรี่ดังกล่าว
ในแนวเฉียง  
“สัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่” หมายถึง สัญลักษณ์ที่ประกอบด้วย 
รูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีฟ้า และมีรูปมวนบุหรี่ซิกาแรตสีด า
ที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น 
ข้อ 4 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอ่ืนใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์

เขตปลอดบุหรี่ต้องมีพ้ืนผิว พ้ืนหลัง หรือสีที่ท าให้มองเห็น
สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และข้อความตาม (3) ได้อย่าง
ชัดเจน  

(2) แสดงสัญลักษณ์ เขตปลอดบุหรี่  ซึ่ งมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร  

(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็น
ภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่  ฝ่ าฝืน  มี โทษปรับตาม
กฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking. It is 
against the law to smoke in this area” หรือข้อความ
อ่ืนในท านองเดียวกัน 

ข้อ 5 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ที่จะใช้ติดแสดง ณ สถานที่
สาธารณะ เฉพาะบริเวณที่รัฐมนตรี  ประกาศก าหนดให้
ระยะห่างจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่อง
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ระบายอากาศ หรือ พ้ืนที่โดยรอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้วย ต้อง
มีอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเป็นภาษาไทยว่า 
“ห้ามสูบบุหรี่ ในระยะ 5 เมตร” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“No smoking within 5 meters” หรือข้อความอ่ืนในท านอง
เดียวกัน ซึ่งแสดงให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเขตปลอดบุหรี่ใน
บริเวณนั้นครอบคลุม ถึงระยะห่างดังกล่าว 
ข้อ 6 ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ในลักษณะ 
ดังต่อไปนี้  
(1) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่โดยก าหนดให้ พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมด
ซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายในและภายนอก
อาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับ
บริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็น
เขตปลอดบุหรี่  
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลัก
ของสถานที่สาธารณะนั้น  
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่
เหมาะสม บริเวณพ้ืนที่ นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง
ของสถานที่สาธารณะนั้น  
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(ค) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลัก
ของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะ
นั้น  
(ง) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่
เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูก
สร้างของสถานที่สาธารณะนั้น  
(2) สถานที่สาธารณะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก าหนดให้ พ้ืนที่เฉพาะส่วนที่ระบุ
ไว้ของสถานที่นั้น เป็นเขตปลอดบุหรี่  
(ก) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน ณ ทางเข้าหลัก
ของอาคารโรงเรือน พ้ืนที่ใต้หลังคา หรือสิ่งปลูกสร้างของ
สถานที่สาธารณะนั้น  
(ข) ติดแสดงไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่
เหมาะสม ภายในและ ดาดฟ้าของอาคาร หรือโรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสร้างของสถานที่สาธารณะนั้น  
(ค) ยานพาหนะที่รัฐมนตรีประกาศให้มีการคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยก าหนด ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ติดแสดง
ไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน และในจ านวนที่เหมาะสม 
ภายใน ยานพาหนะ  
ข้อ 7 เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้  
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(1) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือวัสดุอ่ืนใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขต
สูบบุหรี่ต้องมีพ้ืนผิว พ้ืนหลัง หรือสีที่ท าให้มองเห็นสัญลักษณ์
เขตสูบบุหรี่ และข้อความตาม (3) ได้อย่างชัดเจน  
(2) แสดงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวงกลมไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตร และต้องไม่เกิน 100 
มิลลิเมตร  
(3) แสดงอักษรข้อความที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็น
ภาษาไทยว่า “เขตสูบบุหรี่ ” หรือ เป็นภาษาอังกฤษว่า 
“Smoking Area” หรือข้อความอ่ืนในท านองเดียวกัน 
ข้อ 8 ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ ไว้โดยเปิดเผย 
มองเห็นได้ชัดเจน ภายในบริเวณ ที่จัดให้เป็นเขตสูบบุหรี่ ใน
กรณีที่เขตสูบบุหรี่ดังกล่าว มีทางเข้าอย่างชัดเจน ให้ติดแสดง
เครื่องหมาย เขตสูบบุหรี่ ณ ทางเข้าเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวด้วย  
ข้อ 9 เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ที่ได้มีการติด
แสดงไว้ก่อนวันที่ประกาศ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้ยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
วันที่ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
 

4.3 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง  

ข้อ 3 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนดให้พ้ืนที่และ
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ก าหนดประเภทหรือชื่อ
ของสถานที่สาธารณะ  
สถานที่ท างาน  และ
ยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดหรือทั้งหมดของ
สถานที่ละยานพาหนะ 
เป็นเขตปลอดบุหรี่  
หรือเขตสูบบุหรี่ในเขต
ปลอดบุหรี่   พ.ศ.  
2561  

  
 

บริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้นไม่ว่าจะมี
รั้วล้อม หรือไม่ก็ตามรวมทั้งระยะ  5  เมตรจากทางเข้า - ออก
ของสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
3.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
3.2 สถานศึกษา  หรือสถานที่เพ่ือการเรียนรู้และฝึกอบรม   
3.3 สถานที่สาธารณะอ่ืน ๆ 
ข้อ 4 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนดให้พ้ืนที่และ
บริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ไม่ว่าจะมี
รั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม  เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(4.1) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(4.2) สถานศึกษา  หรือสถานที่เพ่ือการเรียนรู้และฝึกอบรม 
(4.3) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(4.4) ยานพาหนะและสถานที่พักเพ่ือรอยานพาหนะ 
ข้อ 5 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนดให้พ้ืนที่และ
บริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง บริเวณท่ีจัดไว้
ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็
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ตาม เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ เป็น
การเฉพาะได้ ในพ้ืนที่นอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างได้  
(5.1) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
(5.2) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
(5.3) ท่าอากาศยาน 
ข้อ 6 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้  เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนดให้พ้ืนที่เฉพาะ
ส่วนที่ระบุ รวมถึงบริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจากพ้ืนที่ที่ระบุ  หรือ
จากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อหรือช่องระบาย
อากาศเป็นระยะทาง 5 เมตร เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
(6.1) พ้ืนที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างของ     
(6.1.1) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า       
(6.1.2) สถานที่ท างานของเอกชน     
(6.1.3) โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่มีการ
ผลิตสินค้า       
(6.1.4) สนามกอล์ฟ       
(6.1.5) อุทยานประวัติศาสตร์  อุทยาน หรือวนอุทยาน
แห่งชาติ  โบราณสถาน สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
อนุสรณ์สถาน      
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(6.2) พ้ืนที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน พ้ืนที่ใต้
หลังคาและบริเวณ ชานชาลาของ     
(6.2.1) สถานีขนส่งผู้โดยสาร       
(6.2.2) สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน สถานี
รถราง     
(6.2.3) ท่าเรือโดยสาร     
(6.3) บริเวณโถงพักคอย ห้องหรือสถานที่ส าหรับใช้ประโยชน์
ร่วมกันและทางเดิน ภายในอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง
ของ     
(6.3.1) อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม       
(6.3.2) ห้องเช่า หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเมนต์ คอร์ท หรือ
สถานที่ให้บริการ ในลักษณะเดียวกัน    
(6.3.3) โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ หรือสถานที่พักตากอากาศ
ในลักษณะ เดียวกัน 
(6.4) บริเวณที่จ าหน่าย หรือให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม หรือ
อาหารและเครื่องดื่ม ของสถานที่จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม  
หรืออาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีระบบปรับอากาศ 

4.4 ประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง ข้อปฏิบัติการ
ควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา

**เป็นประกาศด้านวิชาการ ไม่ได้เป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้
ทางกฎหมาย(ไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจาฯ)**  

  หลักฐานการดูแลรักษาหอผึ่งเย็นของอาคาร 
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ในหอผึ่งเย็นขออาคาร
ในประเทศไทย 

- เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่อยู่ในและนอกอาคาร 
- โรคลีเจียนแนร์(Legionnaires’disease) โรคติดเชื้อจากแบ
ทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลาอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง  
- กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือ
ก าลังอยู่ระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ผู้ที่ดื่มสาหรือสูบบุหรี่
จัด และผู้ที่ได้รับการรักษาโรคบางชนิด 
- สาเหตุโรค การหายใจเอาละอองน้ าที่ปนเปื้อนเชื้อลีจอ
โอเนลลา ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในหอผึ่งเย็นที่ไม่มีการดูแล
บ ารุงรักษาอย่างถูกต้องถูกต้องเข้าสู่ร่างกาย 
- ข้อ4 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ด าเนินการ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร ที่มีการติดตั้ง หอผึ่งเย็น 
 - มีหน้าที่ดังนี้ 
1.  จัดท าแผนหรือโครงการควบคุมป้องกันโรคฯ โดยมี
องค์ประกอบดังรายละเอียดในฉบับกฎหมาย 
2. มีและใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุม และ
บ ารุงรักษาหอผึ่งเย็น ผู้ควบคุม ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้
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ควบคุมและบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็นด้านการป้องกันและควบคุม
เชื้อฯที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคฯก าหนด 
3.  จัดให้มีผู้ควบคุมและบ ารุงรักษาหอผึ่งเย็น  ผู้ควบคุม                  
วุฒิระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สุขาภิบาล อนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สาธารณะสุขศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ 
ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสาธารณสุข 
 - ต้องจดทะเบียนระบบผึ่ งเย็นทุกระบบของอาคารกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบท้ายประกาศนี้ 
 - ต้องจัดให้มีคู่มือแนะน าไว้ประจ าระบบปรับอากาศทุกระบบ 
รายละเอียดดูได้จากฉบับกฎหมาย 
 - ต้องปฏิบัติ/แก้ไข/ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามข้อปฏิบัตินี้  
ก าหนดการปฏิบัตินี้ ส าหรับข้อปฏิบัตินี้ ก าหนดการปฏิบัติอ่ืนๆ
ดังนี้ 
 
หอผึ่งเย็น 
1. การออกแบบและก่อสร้าง 
2. สถานที่ติดตั้งหอผึ่งเย็น 
3. น้ าที่เติมชดเชย ต้องเป็นน้ าจากแหล่งน้ าเดียวกับที่ใช้ในหอ
พึ่งเย็น 
4. การระบายน้ าทิ้ง 
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5. การทดสอบก่อนใช้งาน และการใช้งาน ระบบปรับสภาวะ
อากาศ 
- การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวัง 
1. การด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ 
- จัดหาคู่มือการบ ารุงรักษาประจ าระบบ 
- ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอนทุกเครื่องด้วย
สายตา 1 สัปดาห์/ครั้ง 
- จัดท าและด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษา 
2. การท าความสะอาด การท าลายเชื้อ 
3. การบ าบัดน้ า ในระบบฯ 
4. การใช้สารชีวภาพ 
5. การบันทึกข้อมูล 
- สมุดบันทึกต้องเก็บ >=2ปี 
6. แผนการด าเนินการเมื่อโรคฯระบาด 
7. การเก็บตัวอย่างน้ า และการตรวจสอบทางจุลชีวฯ 
8. การแก้ไขการปนเปื้อนเชื้อฯ 

5 พลังงาน 
5.1 พระราชบัญญัติ การ

ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 2535 

หมวด 1 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 
  มาตรการอนุรักษ์พลังงานของส านักงาน 
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(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษา
อุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน 
ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่
ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5.2 พระราชบัญญัติ การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และ
ส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
มาตรา 23 เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร 
หรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์
เ พ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอ านาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 

 

  มาตรการอนุรักษ์พลังงานของส านักงาน 
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(2) ก าหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด 
ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
(3) ก าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานตาม
ประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

5.3 พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2538 

มาตรา 3 ก าหนดการใช้พลังงานต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม 
ข้อ 1 อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้เลขที่บ้านเดียวกัน
ที่ไดรับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 
1,000 กิโลวัตต์หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปรข์ึ้นไป 

 

   

5.4 กฎกระทรวง ก าหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ 
และวิธีการจัด
การพลังงาน ในโรงงาน
ควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552 

ข้อ 3 เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการจัดการพลังงานใน
อาคารควบคุม โดยจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย 
และแผนการอนุรักษ์พลังงาน และวีจัดการพลังงาน กรณีใช้
กฎกระทรวงนี้ครั้งแรกจะต้องประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้น 

 

  (1) รายงานการจัดการพลังงาน ส าหรับอาคาร
ควบคุม 

หลักฐานการส่งรายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงนี้ของปีที่ล่วงมาให้แก่อธิบดี
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
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ข้อ 4 นโยบายพลังงานจะต้องมุ่งมั่นในการจัดการพลังงาน 
จัดท าเป็นเอกสาร และลงลายมือชื่อเจ้าของอาคารควบคุม 
จะต้องเผยแพร่นโยบายพลังงาน เพ่ือให้บุคลากรรับทราบและ
ปฏิบัติตาม 
ข้อ 5 จัดให้มีคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ก าหนด
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยจัดท าเป็น
เอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของอาคารทราบ 
ข้อ 6 เจ้าของอาคารประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ 
ข้อ 7 จัดให้มีการก าหนดเป้าหมาย และแผนงานอนุรักษ์
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็นร้อยละของ
ปริมาณพลังงานเดิมที่ใช้ หรือก าหนดการใช้พลังงานต่อหนึ่ง
หน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการ การลงทุน 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อ 8 เจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการ
ด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อ 9 ข้าวของอาคารต้องจัดให้มีการตรวจ ติดตาม และ
ประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงทบทวน วิเคราะห์ และ
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แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วง เวลาที่
ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ข้อ 10 เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานของอาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบรับรอง 
ข้อ 11  เจ้าของอาคารควบคุมส่งรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้
ของปีที่ล่วงมาให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
 
 

6 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
6.1 ประกาศกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง แนวทางในการเฝ้า
ระวัง การป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ในสถาน
ประกอบกิจการ 

เพ่ือให้นายจ้างมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ใน
สถานประกอบกิจการ สถานที่ท างาน รวมทั้งสถานที่ให้บริการ
แก่ลูกค้า ผู้มาติดต่อ หรือประชาชนทั่วไปเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงขอความ
ร่วมมือให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.  หากมีการจ้างหรือใช้แรงงานต่างด้าว และพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีค าสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกใน
พ้ืนที่ต่างๆ รวมทั้งมีค าสั่งปิดสถานที่ สถานประกอบกิจการเป็น
การชั่วคราวเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด ให้นายจ้าง ลูกจ้าง 
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และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามค าสั่งและมาตรการที่ระบุในค าสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
2.  ด า เ นิ น ก า ร ให้ ค ว าม รู้  ค า แนะน า  ห รื อ จั ดห าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับลูกจ้าง รวมทั้งจัดหา
สบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่ส าหรับล้างมือ
ภายในสถานประกอบกิจการให้กับลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง ที่มีลูกจ้างรวมกันจ านวน
มากจนเป็นพื้นที่แออัด ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองลูกจ้างทุก
คนก่อนเข้าท างาน กรณีมีสถานการณ์สุ่มเสี่ยง เช่น พบลูกจ้าง
ป่วยเป็นจ านวนมาก ต้องให้ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวและลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค 
4. สถานประกอบกิจการ/นายจ้าง ควบคุม ดูแลไม่ให้ลูกจ้าง
เดินทางไปในพ้ืนที่หรือสถานที่ที่มีการประกาศเป็นพ้ืนที่หรือ
สถานที่ที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) กรณีมีลูกจ้างเดินทางกลับจากพ้ืนที่หรือ
สถานที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเดินไปเองหรือนายจ้างมอบหมาย 
หรือลูกจ้างสงสัยว่ามีการสัมผัสกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19)  หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอให้ลูกจ้างไป
รับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
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2019 (COVID-19) ตามระเบียบ ประกาศ หรือมาตรการ
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
5. หากผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีภาวะเสี่ยงหรือติดเชื้อ
หรือถูกแยกกัก หรือกักกันตัว หรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขก าหนด จนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถมาปฏิบัติงานได้ ให้นายจ้างแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
6. กรณีลูกจ้างพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะติดโรค หรือเป็น 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ให้ลูกจ้าไปรับการตรวจรักษา 
หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ และแจ้งให้นายจ้างทราบ 
เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 
7. กรณีท่ีลูกจ้างถูกเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อมีค าสั่ง
ให้กักตัวลูกจ้างไว้ที่ศูนย์ควบคุมโรคระยะเวลา 14 วัน ให้
ลูกจ้างปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยเคร่งครัด 
8. กรณีที่ลูกจ้ามีความเสี่ยงจะติดโรค หรือเป็น หรือมีเหตุ
สงสัยว่าเป็น จ าเป็นต้องไปรับการตรวจรักษา นายจ้างอนุญาต
ใช้สิทธิลาป่วย หรือสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีตามกฎหมาย
หรือตามท่ีตกลงกัน 
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6.2 ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และมาตรการการ
ป้องกันความเสี่ยงจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019หรือโรคโควิด 
19 (Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID– 19)) สาหรับ
สถานที่ราชการ สถานที่
ทางานเอกชน และ
สถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2563 

ข้อ 3 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
หรือผู้ประกอบกิจการ ควรพึงปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์
เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 
(ก) ท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น พ้ืน ผนัง ประตู เป็นต้น 
(ข) ท าความสะอาดจุดหรือบริเวณท่ีมีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอน
หรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุด
ช าระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรศัพท์ ด้วยน้ายาทา
ความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
(ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคาร
ที่เหมาะสม และท าความสะอาดระบบระบายอากาศและ
ถ่ายเทอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
(ง) กรณีสถานที่ทางานหรือสถานประกอบกิจการ มีการ
จ าหน่ายอาหารหรือโรงอาหารต้องท าความสะอาดสิ่งของ
เครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบ
อาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์
ท าความสะอาดอ่ืนด้วยน้ ายาทาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
(จ) การท าความสะอาดบริเวณท่ีอาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณ
ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อ
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โรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชาระ 
กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้าอ่าง
ล้างมือ ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
(2 )  การจั ด อุปกรณ์ท าความสะอาด เ พ่ือป้ องกั นการ
แพร่กระจายเชื้อโรค 
(ก) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลทาความสะอาดมือไว้ในบริเวณ
พ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร ห้องออกกา
ลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น 
(ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่
ล้างมืออย่างเพียงพอ 
(ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาทาความสะอาดอาคารอุปกรณ์ 
สิ่งของเครื่องใช้ เช่น น้ ายาทาความสะอาดพ้ืน น้ ายาล้าง
ห้องน้ า และเหล็กคีบด้ามยาวส าหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น 
(3) การป้องกันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น พนักงาน
ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ 
รวมถึงพนักงานท าความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกัน
ตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ท าความสะอาดมือบ่อยๆ 
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 
และพนักงานทาความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน 
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(ข) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ 
มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัว
ในสถานบริการสาธารณสุข 
(ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ ามูก น้ าลาย เช่น 
กระดาษเช็ดปาก กระดาษชาระในห้องส้วมต้องมีการป้องกัน
ตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง
และใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปาก
ถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมไว้ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลัง
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
(4) การให้ความรู้ ค าแนะน า และสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบการ ควรจัดหา
สื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและ
การลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 
19)) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริการ เช่น วิธีการ
สังเกตผู้สงสัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) ค าแนะน าการ
ปฏิบัติตัว ที่ถูกวิธี 

6.3 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
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เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และมาตรการการ
ป้องกันความเสี่ยงจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 
19 (Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID–19)) สาหรับ
สถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2563 

“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า กิจการตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ของ 9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ (1) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
(15) (16) (17) (18) 
(19) (20) 
ข้อ 4 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบกิจการ 
ควรพึงปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์
เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 
(ก) ท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น พ้ืน ผนัง ประตู เป็นต้น 
(ข) ท าความสะอาดจุดหรือบริเวณท่ีมีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอน
หรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุด
ช าระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรศัพท์ ด้วยน้ายาทา
ความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
(ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคาร
ที่เหมาะสม และท าความสะอาดระบบระบายอากาศและ
ถ่ายเทอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
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หลักฐานการปฏิบัติ สอด 
คล้อง 

ไม่
สอด 
คล้อง 

เพื่อ
ทราบ 

(ง) กรณีสถานที่ทางานหรือสถานประกอบกิจการ มีการ
จ าหน่ายอาหารหรือโรงอาหารต้องท าความสะอาดสิ่งของ
เครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบ
อาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์
ท าความสะอาดอ่ืนด้วยน้ ายาทาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
(จ) การท าความสะอาดบริเวณท่ีอาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณ
ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อ
โรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชาระ 
กลอนหรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้าอ่าง
ล้างมือ ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
(2 )  การจั ด อุปกรณ์ท าความสะอาด เ พ่ือป้ องกั นการ
แพร่กระจายเชื้อโรค 
(ก) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลทาความสะอาดมือไว้ในบริเวณ
พ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร ห้องออกกา
ลังกาย ประตูทางเข้าออก หรือหน้าลิฟท์ เป็นต้น 
(ข) บริเวณอ่างล้างมือและห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่
ล้างมืออย่างเพียงพอ 
(ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาทาความสะอาดอาคารอุปกรณ์ 
สิ่งของเครื่องใช้ เช่น น้ ายาทาความสะอาดพ้ืน น้ ายาล้าง
ห้องน้ า และเหล็กคีบด้ามยาวส าหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
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(3) การป้องกันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น พนักงาน
ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ 
รวมถึงพนักงานท าความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกัน
ตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ท าความสะอาดมือบ่อยๆ 
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 
และพนักงานทาความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน 
(ข) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ 
มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัว
ในสถานบริการสาธารณสุข 
(ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ ามูก น้ าลาย เช่น 
กระดาษเช็ดปาก กระดาษชาระในห้องส้วมต้องมีการป้องกัน
ตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง
และใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปาก
ถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมไว้ที่พักมูลฝอยและล้างมือหลัง
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
(4) การให้ความรู้ ค าแนะน า และสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบการ ควรจัดหา
สื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและ
การลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 
19)) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริการ เช่น วิธีการ
สังเกตผู้สงสัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) ค าแนะน าการ
ปฏิบัติตัว ที่ถูกวิธี 

หมายเหตุ 
1. แหล่งอ้างอิงกฎหมาย www.siamsafety.com 
2. สามารถเพ่ิมเติมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับบริบทของส านักงานได้ เช่น กฎหมายท้องถิ่น เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท่ี 1 ประเภทของอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

ประเภทอาคาร 
ขนาดอาคารที่ก าหนดตามมาตรฐานการระบายน้ าทิ้ง 

ก ข ค ง จ 

1. อาคารชุด ตั้งแต่ 500 ห้องนอน 
ตั้งแต ่100 

แต่ไม่ถึง500 ห้องนอน 
ไม่ถึง 100 ห้องนอน 

  

2. โรงแรม ตั้งแต ่200 ห้อง ตั้งแต ่60 ไม่ถึง 60 ห้อง   
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ประเภทอาคาร 
ขนาดอาคารที่ก าหนดตามมาตรฐานการระบายน้ าทิ้ง 

ก ข ค ง จ 
แต่ไม่ถึง 200 ห้อง 

3. หอพัก  ตั้งแต ่250 ห้อง 
ตั้งแต ่50 

แต่ไม่ถึง 250 ห้อง 
  

4. สถานบริการ  ตั้งแต ่5,000 ตร.ม. 
ตั้งแต ่1,000  

แต่ไม่ถึง 5,000 ตร.ม. 
  

5. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตั้งแต ่30 เตียง ตั้งแต ่10 แต่ไม่ถึง 30 เตียง    

6. สถานศึกษาของทางราชการหรอืเอกชน ตั้งแต่ 25,000 ตร.ม. 
ตั้งแต ่5,000 

แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม. 
 

  

7. อาคารที่ท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ 
องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน 

ตั้งแต่ 55,000 ตร.ม. 
ตั้งแต ่10,000 

แต่ไม่ถึง 55,000 ตร.ม. 
ตั้งแต ่5,000  

แต่ไม่ถึง 10,000 ตร.ม. 
  

8. อาคารของศูนย์การค้าหรือหา้งสรรพสินค้า ตั้งแต่ 25,000 ตร.ม. 
ตั้งแต ่5,000 

แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม. 
 

  

9. ตลาด ตั้งแต ่2,500 ตร.ม. 
ตั้งแต ่1,500 

แต่ไม่ถึง 2,500 ตร.ม. 
ตั้งแต ่1,000  

แต่ไม่ถึง 1,500 ตร.ม. 
ตั้งแต่ 500  

แต่ไม่ถึง1,000 ตร.ม. 
 

10. ภัตตาคารและรา้นอาหาร ตั้งแต ่2,500 ตร.ม. 
ตั้งแต ่500 

แต่ไม่ถึง 2,500 ตร.ม. 
ตั้งแต ่250  

แต่ไม่ถึง 500 ตร.ม. 
ตั้งแต่ 100  

แต่ไม่ถึง 250 ตร.ม. 
ไม่ถึง 100 ตร.

ม. 
เอกสารแนบท่ี 2  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารตามประเภทอาคารของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ขนาดอาคารที่ก าหนดตามมาตรฐานการระบายน้ าทิ้ง 

ก ข ค ง จ 
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง  pH   5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 
2. บีโอดี BOD mg/l 20 30 40 50 200 
3. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid) SS mg/l 30 40 50 50 60 
4. ปริมาณตะกอนหนัก (Settle able Solid) SS mg/l 0.5 0.5 0.5 0.5   
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5. ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid) TDS mg/l 500 500 500 500   
6. ซัลไฟด์ Sulfide mg/l 1 1 3 4   
7. ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น TKN mg/l 35 35 40 40   
8. น้ ามันและไขมัน Oil & grease mg/l 20 20 20 20 100 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท่ี 3 มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ท่ัวไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ของประกาศกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 

บริเวณพื้นที่และ/หรือ
ลักษณะงาน 

ลักษณะพื้นที่
เฉพาะ 

ตัวอย่างบริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน 
ค่าเฉลี่ยความเข้มของ

แสงสว่าง (ลักซ์) 
จุดที่ความเข้มของ 
แสงสว่าง (ลักซ์) 

บริเวณพ้ืนที่ทั่วไปที่มี
การสัญจรของบุคคล
และ/หรือยานพาหนะใน
ภาวะปกติ และบริเวณที่
มีสัญจรในภาวะฉุกเฉิน 

ทางสัญจรในภาวะ
ฉุกเฉิน 

ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ บันไดทางฉุกเฉิน (กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินไฟดับ โดยวัดตามเส้นทางของทางออกท่ีระดับพ้ืน) 

10 - 

ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ ทางเดิน บันได 50 25 
ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ 50 - 

ภายในอาคาร ทางเดิน บันได ทางเข้าห้องโถง 100 50 
ลิฟท์ 100 - 

บริเวณพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ทั่วไป 

 ห้องพักฟ้ืนส าหรับการปฐมพยาบาล ห้องพักผ่อน  50 25 
ป้อมยาม 100 - 
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- ห้องสุขา ห้องอาบน้ า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
- ห้องลอบบี้หรือบริเวณต้อนรับ 
- ห้องเก็บของ 

100 50 

โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา 300 150 
บริเวณพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ในส านักงาน 

 - ห้องส านักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยายห้องสืบค้น
หนังสือ/เอกสาร ห้องถ่ายเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
ประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์หรือติดต่อลูกค้า พื้นที่ห้อง
ออกแบบ เขียนแบบ 

300 150 
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แบบฟอร์ม 1.5 (1) 
โปรแกรมการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. 

ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

รายการ EF หน่วย 
หน่วย

การเก็บ
ข้อมูล 

เดือน / ประจ าปี ...................... 
รวม หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ปริมาณ CP ปริมาณ CP ปริมาณ CP ปริมาณ CP ปริมาณ CP 

ประเภท 1 
1. การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ 
(Stationary Combustion) 

     
            

  การใช้น้ ามันส าหรับงานอาคาร                  

  Diesel (Generator)  2.7076 kg CO2e/ลิตร ลิตร  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

  Diesel (Fire pump)  2.7076 kg CO2e/ลิตร ลิตร  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

  
2. การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ 
(Mobile Combustion) 

                

  
การใช้น้ ามันส าหรับการ
เดินทาง (รถตู้  รถมอเตอร์ไซค)์ 

                

  น้ ามัน Diesel  2.7403 kg CO2e/ลิตร ลิตร  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

  
น้ ามัน Gasohol 91, E20, 
E85 

2.2373 kg CO2e/ลิตร ลิตร  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

  น้ ามัน Gasohol 95 2.2373 kg CO2e/ลิตร ลิตร  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

  3. การใชส้ารดับเพลิง (CO2) 1.0000 kg CO2e/kgCO2 kg  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

  
4. การปล่อยสารมีเทนจาก
ระบบ septic tank 

25.0000 kg CO2e/kgCH4 kgCH4  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

  
5. การปล่อยสารมีเทนจากบ่อ
บ าบัดน้ าเสียแบบไม่เติมอากาศ 
 

25.0000 kg CO2e/kgCH4 kgCH4  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

  
6.การใช้สารท าความเย็นชนิด 
R134a 

1300.00
00 

kg 
CO2e/kgCH2FCF3 

kgCH2F
CF3 

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

ประเภท 2 การใช้พลังงานไฟฟ้า 0.4999 kg CO2e/kWh kWh  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 
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0.00

0.50

1.00

ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3

ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

แบบฟอร์ม 1.5 (1) 
โปรแกรมการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. 

ขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

รายการ EF หน่วย 
หน่วย

การเก็บ
ข้อมูล 

เดือน / ประจ าปี ...................... 
รวม หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ปริมาณ CP ปริมาณ CP ปริมาณ CP ปริมาณ CP ปริมาณ CP 

ประเภท 3 
การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สี
ขาว) 

2.0859 kg CO2e/kg kg  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

  น้ าประปา-การประปานครหลวง 0.7948 kg CO2e/m3 m3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

  
น้ าประปา-การประปาส่วน
ภูมิภาค 

0.2843 kg CO2e/m3 m3  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 

  ขยะของเสีย (ฝังกลบ) 2.3200 kg CO2e/kg kg  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 kgCO2e 
หมายเหตุ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) รวบรวมมาจากขอ้มูลทุติยภมูิ ส าหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร update (17-2-2564) 

สืบค้นข้อมูลได้จาก http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 
ประจ าปี........... (เดือน……………... ถึง .....................) 

ขอบเขตด าเนินงาน GHG % หน่วย 
ประเภท 1 0.00  tCO2e 
ประเภท 2 0.00  tCO2e 
ประเภท 3 0.00  tCO2e 
รวม 0.00  tCO2e  
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การค านวณ CH4 จาก Septic tank 

ข้อมูล Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

จ านวนวันเปิด
บริการ/ท าการ 

            0 

จ านวนพนักงาน
องค์กร 

            0 

CH4 Emission - - - - - - - - - - - - 0 
หมายเหตุ 
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ septic tank  ค านวณเฉพาะประชากรพนักงานขององค์กรเทา่นั้น 
- การเลือกค่า T (degree of utilization of treatment/discharge) เนื่องจากมีระบบเดียว เนื่องจากมีระบบเดียว ใช้ระบบ 
Septic Tank เพราะฉะนั้น จึงใช้ T = 1 
- การเลือกค่า U (fraction of population in income group in inventory year) เนื่องจากสัดส่วนพนักงานมีแบบเดียว 
เพราะฉะนั้น  จึงใช้ U = 1 
- EF =  0.6 kg CH4 / kg BOD  x  0.5   
      =  0.3 kg CH4 / kg BOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ui Tij Efj จ านวนพนักงานเฉลี่ย 
TOW 
BOD 

0.001 
จ านวนวัน

ท างาน 
CH4 Emission kg - 1 1 0.3                -    40 0.001 0 
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สมมุติฐานถังบ าบัดน้ าเสียจากหอ้งน้ าแบบไม่เติมอากาศ   ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

ปริมาณน้ าใช้ในรอบปี m3                

ปริมาณน้ าเสียคิดเป็น 80% m3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

เนื่องจากไม่มีข้อมลูค่า COD ของน้ าเสียขององค์กร จึงใช้ข้อมูลสมมติฐานของค่า COD สูงสดุเท่ากับ 120 mg/l  (ค่ามาตรฐานน้ าทิ้ง) 
สมการการค านวณปริมาณมีเทนจากระบบแบบไม่เติมอากาศลึก
ไม่เกิน 2 เมตร            = 0.05 × [(Wi × ODin)-S]         

Wi = ปริมาณน้ าเสีย (ลบ.ม.)                             
CODin = ความต้องการออกซิเจนทางเคมีของน้ าเสียขาเขา้ 
kgCODin/L                             

S = สารอินทรีย์ที่ถูกก าจัดในรูปของสลัดจ์ (กิโลกรัม COD)                             

ปีค านวณ ................ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม   

ปริมาณน้ าเสียเฉลี่ย (ลบ.ม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

CH4 (kgCH4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

หมายเหตุ                             

1. สูตรค านวณ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ ประเภทที่ไม่มีการควบคุมดูแล และมีการท างานเกินความจุ = 0.075 × [(Wi × CODin)-S]   

2. สูตรค านวณ ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไม่เติมอากาศ ที่มีความลึกเกิน 2 เมตร = 0.2 × [(Wi × CODin)-S]   

3. ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นแบบเติมอากาศ จะไม่น ามาคิดการปล่อย CH4 (kgCH4)                   
4. อ้างอิงจาก ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) รวบรวมมาจากข้อมูลทุติยภูมิ ส าหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร update 
เมษายน 2563 
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 แบบฟอร์ม 1.6 (1) 
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ชื่อแผนงาน : _________________________ หมายเลขแผนงาน : ______________________________ ผู้จัดท า ..........................................  
หน่วยงาน : __________________________ วันที่บังคับใช้ : __________________________________ ผู้อนุมัติ .......................................... วันที่ ....................... 
วัตถุประสงค์ : _______________________________________________________________________________________________________________________ 
เป้าหมาย : _________________________________________________________________________________________________________________________ 

ล าดับที่ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 พ.ศ. __________ 

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

  แผน                           
    ปฏิบัติ                             
  แผน               
  ปฏิบัติ               
  แผน               
  ปฏิบัติ               
  แผน               
  ปฏิบัติ               
  แผน               
  ปฏิบัติ               
หมายเหตุ : การติดตามความก้าวหน้า ให้ท าเครื่องหมายในช่องปฏิบัติ และแนบเอกสารการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน 
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แบบฟอร์ม 1.7 (1) 
ใบขอให้แก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

ชื่อผู้ถูกตรวจสอบ ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ ชื่อทีมผู้ตรวจสอบ 
หน่วยงาน ผู้ออกใบให้แก้ไข หมายเลขเอกสาร 
วันที่ตรวจ วันที่ออกเอกสาร ระดับของข้อบกพร่อง 
รายละเอียดของข้อบกพร่อง 

หัวหน้าผูต้รวจสอบ 
 

(___/___/___) 
 

 

สาเหตุ : 
 
 
การปรับปรุงแก้ไข : 
 
 
การป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง 

หัวหน้าฝา่ย ผู้ถกูตรวจสอบ 
  

(___/___/___) 
 

(___/___/___) 
 

วันที่ก าหนดเสร็จ : _______________ 
ผลการตรวจเช็คการแก้ไข 
     แก้ไขได้ 
     แก้ไขไม่ได้ 

หัวหน้าผูต้รวจสอบ ผูต้รวจสอบ 
  

(___/___/___) (___/___/___) 
ความคิดเห็น : __________________________________________ 

 
กรุณาส่งใบขอให้แก้ไขข้อบกพร่องนี้กลับผู้ตรวจสอบภายใน 7 วันท างาน 
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 หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมประจ าปี........................ 
แบบฟอร์ม 2.1(1) 

 

หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมประจ าปี ....................... 
ผู้อนุมัติ ตรวจสอบโดย จัดท าโดย 

วันที่ ………………… วันที่ ……………… วันที่ ……………… 
ล าดับที่ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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แบบฟอร์ม 2.1 (2) 
ใบลงทะเบียนและประเมินผลบุคลากร 

 
วันที่อบรม …………..............  เวลา ..................... ช่ือหลักสตูร ................................................................ 

ที ่ รายช่ือผู้เข้าอบรม ต าแหน่ง 
แผนก/ฝ่าย/

ส่วนงาน 
ลายเซ็น 

ประเมินผลการอบรม 
คะแนน ประเมินผล 

(คะแนนเต็ม…….) (  >…..% ผ่าน ) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

แบบฟอร์ม 2.1 (3) 
ประวัติการอบรมของพนักงาน 

 
ชื่อ-สกุล ……………................………….…………………… ฝ่าย.................................................................. 
วันที่อบรม ประวัติการฝึกอบรม หน่วยงานที่จัดอบรม 
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ล าดับที่ ชื่อเรื่อง / หลักสูตร ภายใน ภายนอก 
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 แบบฟอร์ม 2.2 (1) 
แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจ าปี ..................................... 

ล าดับ หัวข้อการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร 
ความถี่ 

การสื่อสาร 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ภายใน ภายนอก 

              
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



หมวด 2 ข้อ 2.2 (2) ใบรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม 

147 
 

แบบฟอร์ม 2.2 (2) 
บันทึกรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม 

1. ส าหรับผู้แจ้งเสนอแนะภายนอก 

วันที่แจ้ง ............................................................. 

ชื่อ-สกุล .............................................................. 

ที่อยู่ .................................................................... 

1. ส าหรับผู้แจ้งข้อเสนอแนะภายใน 

วันที่แจ้ง ........................................................................ 

สังกัดหน่วย ...................................................... ............. 

งาน .................................................................. ............. 

เรื่อง 
 ฝุ่นละออง     เสียงดังรบกวน      ขยะ 
 น้ าเสีย         กลิ่นรบกวน 
 อ่ืนๆ ระบุ .............................. 

รายละเอียด                          มีแผ่นแนบ 
................................................................................. ...... 
....................................................................................... 

 
ผู้รับเรื่อง .................................................................. หนว่ย/งาน ................................... ............................ 
2. หน่วยงานรับข้อเสนอแนะ : 
3. ส าหรับผู้รับผิดชอบการแก้ไข 
การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา 
 
 
การแก้ไข 
 
 
การป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบ .................................................................. หนว่ย/งาน ................................... ....................... 
4. การติดตามผล 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
    อ่ืนๆ ระบุ .................................................................................................................. ............................. 
ผู้ติดตามผล ...................................................... หน่วย/งาน ........................................ โทร ...................... 
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แบบฟอร์ม 3.1 (1) 
บันทึกการใช้น้ า ประจ าปี .................... 

บันทึกประจ า 
เดือน 

วันที่ท าการ
บันทึก 

จ านวน
พนักงาน 

(คน) 

ปริมาณ 
น้ า/เดือน 
(หน่วย) 

ค่าน้ า/เดือน 
(บาท) 

ปริมาณการใช้
น้ าต่อจ านวน

พนักงาน 
มกราคม      
กุมภาพันธ์      
มีนาคม      
เมษายน      
พฤษภาคม      
มิถุนายน      
กรกฎาคม      
สิงหาคม      
กันยายน      
ตุลาคม      
พฤศจิกายน      
ธันวาคม      
รวม      
เฉลี่ย      

 
 
 
 

 
 
 

01002003004005006007008009001000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณการใช้น้ าต่อจ านวนพนักงาน
ประจ าปี .......

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณการใช้น้ าประจ าปี .......
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แบบฟอร์ม 3.2 (1) 
บันทึกการใช้ไฟฟ้า ประจ าปี .................... 

บันทึกประจ า 
เดือน 

วันที่ท าการ
บันทึก 

จ านวน
พนักงาน 

(คน) 

ปริมาณ 
ไฟฟ้า/เดือน 

(หน่วย) 

ค่าไฟฟ้า/
เดือน 
(บาท) 

ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าต่อ
จ านวน
พนักงาน 

มกราคม      
กุมภาพันธ์      
มีนาคม      
เมษายน      
พฤษภาคม      
มิถุนายน      
กรกฎาคม      
สิงหาคม      
กันยายน      
ตุลาคม      
พฤศจิกายน      
ธันวาคม      
รวม      
เฉลี่ย      

 
 
 

   
 
 

 

01002003004005006007008009001000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อจ านวน
พนักงานประจ าปี .......

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจ าปี .......
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แบบฟอร์ม 3.2 (2) 
บันทึกการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

เดือน 
วันที่ท าการ

บันทึก 
ปริมาณการใช้น้ ามัน
ดีเซล (ลิตร/เดือน) 

ปริมาณการใช้น้ ามัน
เบนซิน (ลิตร/เดือน) 

ค่าใช้จ่าย/เดือน 
(บาท) 

มกราคม     
กุมภาพันธ์     
มีนาคม     
เมษายน     
พฤษภาคม     
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
ตุลาคม     
พฤศจิกายน     
ธันวาคม     
รวม     
เฉลี่ย     
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แบบฟอร์ม 3.2 (2) 
บันทึกการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงแยกตามทะเบียนรถ 

ทะเบียนรถ _________________________ 

วันที่เดินทาง 
เลขกิโลเมตร 
ก่อนเดินทาง 

เลขกิโลเมตร
หลังเดินทาง 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

กิจกรรมที่ต้องเดินทาง 
ปริมาณน้ ามัน
ดีเซล(ลิตร) 

ปริมาณน้ ามัน
เบนซิน(ลิตร) 

ค่าใช้จ่าย/เดือน 
(บาท) 

              
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
รวม        
เฉลี่ย        
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แบบฟอร์ม 4.1 (1) 

รายการขยะ 
ปริมาณ (ระบุหน่วยเป็น ก.ก. หรือ ลิตร ) ปี ......... 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ขยะทั่วไป (ฝังกลบเท่านั้น)             
ขยะอันตราย             
หมึกพิมพ์             

หลอดไฟ             

ถ่ายไฟฉาย             

รวมขยะอันตราย             
ขยะรีไซเคิล / น ากลับมา
ใช้ใหม่ 

            

กระดาษ             

กล่องลัง             

ขวดพลาสติก             

ใบไม้             

เศษอาหาร             
รวมขยะรีไซเคิล / น า
กลับมาใช้ใหม่ 

            

หมายเหตุ 
1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องลงบันทึกปริมาณทุกวันที่สิ้นเดือน          
2. รายการขยะของแต่ละประเภทสามารถเพ่ิมเติมหรือตัดออกได้ขึ้นอยู่กับขยะที่เกิดขึ้นของแต่ละส านักงาน 

 
 

รายการขยะ ปริมาณ (ระบุหน่วยเป็น ก.ก. หรือ ลิตร) 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

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

ปริมาณ (ระบุหน่วยเป็น ก.ก. หรือ ลิตร ) ปี .........

ขยะทั่วไป (ฝังกลบเท่านั้น)

รวมขยะอันตราย

รวมขยะรีไซเคิล / น ากลับมาใช้ใหม่
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ขยะทั่วไป             

ขยะอันตราย             
ขยะรีไซเคิล /  
น ากลับมาใช้ใหม่ 

            

รวมขยะท้ังหมด             

% ขยะรีไซเคิล /  
น ากลับมาใช้ใหม่ 

            

% ปริมาณขยะทั่วไป
(ฝังกลบ) 

            

% ปริมาณขยะ
อันตราย 

            

 

 
 

 
 

 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

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

%ขยะรีไซเคิล / น า
กลับมาใช้ใหม่
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แบบฟอร์ม 4.2 (1) 
บันทึกการตักคราบน้ ามัน และไขมัน 

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : …………………………..…………………………                   ปกติ / ด าเนินการ    ผิดปกติ 
ปี 
.... 

สัปดาห์
ที ่

วันที่ การตัก
คราบ
น้ ามัน/
ไขมัน 

การตักเศษ
อาหาร 

ท่อน้ าลอด
สภาพดี 

อ่ืนๆ 
เช่น ถัง
ดักไขมัน
ช ารุด 

ผู้ด าเนินการ การแก้ไข
(กรณีพบ
ปัญหาจาก

การ
ตรวจเช็ค) 

วันที่
ก าหนด
เสร็จใน

การแก้ไข
ปัญหาที่
เกิดขึ้น 

ม.ค. 

1         
2         
3         
4         

ก.พ. 

1         
2         
3         
4         

มี.ค. 

1         
2         
3         
4         

เม.ย. 

1         
2         
3         
4         

พ.ค. 

1         
2         
3         
4         
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แบบฟอร์ม 5.1 (1) 
แผนการบ ารุงรักษา ประจ าปี ................ 

ล าดับ รายละเอียด ความถี่ 
เดือน 

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

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 
จัดท าโดย ............................................................. 

 
 
ตรวจสอบโดย .......................................... 

 
 
อนุมัติโดย ................................................... 

 
วันที่ ..................................................................... 

 
 
วันที่ ......................................................... 

 
 
วันที่ ........................................................... 
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   แบบฟอร์ม 5.4 (2) 

แผนการควบคุมสัตว์พาหะน าโรค 
ชนิดสัตว์พาหะ

น าโรค 
วิธีการป้องกันและก าจัด ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

นกพิราบ วิธีการป้องกัน    

 

1. สร้างตาข่ายดักรอบๆ บริเวณ
โรงงาน 

   

2. ติดตะแกรงลวดตามผนังที่มีช่อง    

วิธีก าจัด    

1. หากมีนกติดตาข่าย น าไปปล่อย    
2. หากมีนกตายน าใส่ถุงขยะสีด า
เพ่ือน าไปทิ้งต่อไป 

   

3. ตรวจเช็คทุกสัปดาห์และก าจัด
ทิ้งทันที 

   

หน ู วิธีการป้องกัน    

 

1. ปิดช่องทางเดินตามท่อระบาย
น้ าด้วยตะแกรง 

   

2. ท าความสะอาดอยู่เป็นประจ า    

3. มีการตรวจดูและทุกวัน    

4. จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ    
5. ปิดฝาถังขยะทุกถัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถังขยะใส่เศษอาหาร 

   

6.ห้ามรับประทานอาหารในห้อง
ท างาน 

   

วิธีการก าจัด    
1. หากพบซากหนูติดกับดักให้
ด าเนินการน าไปทิ้งทันที 

   

แมลงวัน วิธีการป้องกัน    

 

1. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส านักงาน
อยู่เป็นประจ า 

   

2. น าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งไปทิ้งทุก
วัน 

   

3. มีการปิดปากถุงวัสดุที่เหลือใช้
ก่อนน าไปทิ้ง 
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   แบบฟอร์ม 5.4 (2) 

แผนการควบคุมสัตว์พาหะน าโรค 
ชนิดสัตว์พาหะ

น าโรค 
วิธีการป้องกันและก าจัด ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

4. ปิดฝาถังขยะทุกถัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถังขยะใส่เศษอาหาร 

   

วิธีการก าจัด    
1. ก าจัดแหล่งต้นต่อท่ีท าให้
แมลงวันมาหาอาหาร 

   

แมลงสาบ วิธีการป้องกัน    

 

1. ท าความสะอาดพ้ืนที่ส านักงาน
อยู่เป็นประจ า 

   

2. น าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งไปทิ้งทุก
วัน 

   

3. มีการปิดปากถุงวัสดุที่เหลือใช้
ก่อนน าไปทิ้ง 

   

4. ปิดฝาถังขยะทุกถัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถังขยะใส่เศษอาหาร 

   

วิธีการก าจัด    
1. ก าจัดแหล่งต้นต่อท่ีท าให้
แมลงสาบมาหาอาหาร 

   

อ่ืนๆ …………     

     

     

     
 
ผู้รับผิดชอบ................................................................ 

 
ทวนสอบโดย................................................... 

 
วันที่............................................................................ 

 
วันที่................................................................ 
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แบบฟอร์ม 5.4 (3) 
รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าโรค 

ล าดับ
ที ่

สถานที ่ นก หนู แมลงสาบ อ่ืนๆ การจัดการแก้ไข 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
ผู้ตรวจ ..................................................... 

 
ทวนสอบโดย............................... 

 
พบสัตว์พาหะ 

 
วันที่........................................................... 

 
วันที่............................................  ไม่พบสัตว์พาหะ 
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แบบฟอร์ม 5.5 (1) 

แผนฉุกเฉิน 
 

  

                              ผู้รับผิดชอบประจ าพื้นที่ 
 

__________________________________ 
__________________________________ 
 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 1. แจ้งผู้รับผิดชอบประจ าพื้นที่ทันที 
2. กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงทันที
ด้วยถังดับเพลิง 
3. ตะโกนขอความช่วยเหลือจากทีม
ฉุกเฉิน 
 

เส้นทางอพยพ / จุดรวมพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จุดรวมพล         ตู้น้ าดับเพลิง  
   ถังดับเพลิง        ต าแหน่งปัจจุบัน 

 

ทีมฉุกเฉินประจ าพื้นที่ 
 
 
 

หัวหน้าทีมฉุกเฉิน 
1. 
2. 
3. 

 

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
1. ท าการดับเพลิงเบื้องต้นโดยใช้ถังดับเพลิง 
2. ถ้าดับเพลิงไม่ได้ให้รีบแจ้ง ผู้อ านวยการดับเพลิง 
 
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง 
ทีมขนย้าย 

ชื่อ-สกุล หน้าที ่
 
 
 
 

 

ทีมอพยพ / ตรวจสอบพนักงาน 
ชื่อ-สกุล หน้าที ่

 
 
 

 

 

 
 

ที ่ สถานที ่ โทรศัพท์ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

10   
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แบบฟอร์ม 5.5 (2) 

รายงานตรวจสอบถังดับเพลิง  ประจ าปี ……………………… 
รายการตรวจสอบ  

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

1. เกจ์วัดความดัน เข็ม
จะต้องอยู่ที่สีเขียว                          
2. คับมือบีบให้อยู่ในสภาพดี
ไม่หลุดไม่โยก หรือแตกหัก                         
3. สายยาง และหัวฉีดให้อยู่
ในสภาพดีไม่รั่วฉีกขาดหรือ
แตกลาย                         
4. สภาพถังให้อยู่ในสภาพดี 
ไม่ผุกร่อนหรือรั่ว                         
5. บริเวณจุดติดตั้งถัง
ดับเพลิงต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง                         
ผู้รับผิดชอบ 

            
วันที่ตรวจสอบ 
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แบบฟอร์ม 6.1 (1)  
บัญชีรายช่ือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ รายการสินค้า ยี่ห้อ/รุ่น ฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุ วันที่ทบทวน 
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แบบฟอร์ม 6.1 (2) 
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กรุณากรอกแบบรายงานผลตามที่หน่วยงานของท่านจัดซื้อในแต่ละรายการสินค้าหรือบริการ 
ทั้งที่เป็นสินค้าที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
1. รายการจัดซื้อสินค้าในช่วงเดือน_____________ ถึง_____________  

ที ่ รายการ ยี่ห้อ รุ่นสินค้า 
ความเป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ปริมาณสินค้า 
(หน่วย) มูลค่าสินค้า (บาท) 

ทั้งหมด เป็นมิตรฯ ทั้งหมด เป็นมิตรฯ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

** รวมการซื้อสินค้าของส านักงานภายใต้บริบทการขอการรับรองส านักงานสีเขียว   
** สัดส่วนการซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของส านักงานที่อยู่ภายใต้บริบทการ
ขอการรับรองส านักงานสีเขียว   

*** รวมการซื้อสินค้าทั้งหมดขององค์กร   
*** สัดส่วนการซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร   
หมายเหตุ        

 

* ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะต้องระบุถึงชื่อฉลากสิ่งแวดล้อมก ากับ 
**การซื้อสินค้าของส านักงาน หมายถึง การซื้อสินค้าที่อยู่ภายใต้บริบทในการขอการ
รับรองส านักงานสีเขียว ที่จะน ามาอ้างอิงการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (จัดซื้อ
สินค้าท่ีเป็นมิตรฯสะสมตั้งแต่ร้อยละ 40 ของสินค้าท่ีสั่งซื้อสะสมทั้งหมด ขึ้นไป) 
*** การซื้อสินค้าทั้งหมดขององค์กร หมายถึง การซื้อสินค้าที่อยู่ภายใต้บริบทในการขอ
การรับรองส านักงานสีเขียว และนอกบริบทในการขอการรับรองส านักงานสีเขียว 

 

2. รายการงานจ้างบริการในช่วงเดือน_____________ ถึง_____________  

ที ่ ประเภทงานจ้าง บริษัท/หน่วยงาน ความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม* 

มูลค่างานจ้าง 
(บาท) 
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ที ่ ประเภทงานจ้าง บริษัท/หน่วยงาน ความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม* 

มูลค่างานจ้าง 
(บาท) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมมูลค่าการจ้างของส านักงาน**  
รวมมูลค่าการจ้างทั้งหมดขององค์กร  

สัดส่วนมูลการจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของทั้งองค์กร  
หมายเหตุ 
* ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะต้องระบุถึงฉลากสิ่งแวดล้อมท่ีก ากับ หรือการควบคุมงานจ้างขององค์กร 
** มูลค่าการจ้างของส านักงาน หมายถึง มูลค่าการจ้างที่อยู่ภายใต้บริบทในการขอการรับรองส านักงานสีเขียว 
 
3. การจัดจ้างบริการท าความสะอาดในส านักงาน 

- ชื่อบริษัทที่รับจ้าง.......................................................................  
- จ านวนพนักงาน...................................................................(คน)  
- งบประมาณท่ีใช้...............................................................บาท/ปี 

 
 เกณฑ์ในการคัดเลือก หรือจัดหาบริการท าความสะอาดในส านักงานที่ใช้พิจารณา มีดังนี ้

เกณฑ์ในการพิจารณา มี ไม่มี 
1.  ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารอันตราย   
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2.  พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการฝึกอบรมพนักงาน 

  

3.  มีการด าเนินการ อธิบายขั้นตอน และเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้
พนักงานท าความสะอาดคัดแยกบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น
จากขยะทั่วไปที่มีอยู่ในอาคารส านักงาน เพ่ือน ากลับไปสู่กระบวนการแปรรูป
หรือเวียนใช้ใหม่ รวมถึงจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมรายงานผล
การด าเนินการคัดแยกขยะตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

  

 
4. รายละเอียดของการใช้บริการโรงแรมในการจัดประชุม สัมมนา และอบรม  
ในช่วงเดือน..............................ถึงเดือน .............................. 

รายการจัดประชุม /
สัมมนา/ อบรม 

สถานที่จัดงาน/
โรงแรม 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

ระยะเวลาการ
จัดกิจกรรม 

(วัน) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม* 

      
      
      
      
      
      
      

 
หมายเหตุ  *กรณีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ระบุด้วยว่าได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว หรือ ได้รับการรับรอง 
ISO 14001 หรือได้รับการรับรอง Green Hotel 
 
 5. บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

1) ชื่อบริษัทที่ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร......................................................................................... 
2) จ านวนเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าบริการ.............................................เครื่อง 
3) งบประมาณท่ีใช้...............................................................บาท/ปี  
4) ระบุยี่ห้อและรุ่นที่ใช้บริการ 

1) …………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………….. 
3) …………………………………………………………………………………………………… 

5) เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าเป็นไปตามเกณฑ์สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ไม่เป็น  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
  6.   ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ 

1)  .………………………………...........………………………………………………………………………………………… 
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2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3)  ….………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
7.   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

1)  .………………………………...........………………………………………………………………………………………… 
2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3)  ….………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
ผู้ให้ข้อมูล 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………….……………………….นามสกุล……………………..…………………… 
ต าแหน่ง…………………….………………………………………… ระดับ…………….……………………………….………………. 
หน่วยงาน ……………………………………................……………………………..………………………………………………….. 
โทร. …………………..........……………………………… .โทรสาร……………………………………………………..…………….. 
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แบบฟอร์ม 6.2 (1) 

ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม 

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้ตัง้แต่วันที่…………………ถึง………………….ตั้งแต่เวลา……………….น. ถึง………………….น. 

บริษัท / หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………..…………………… 

โทร……………………………………………………………….…. แฟกซ์……………………………………………………………… 

สถานที่ / บริเวณท่ีปฏิบัติงาน………………………………………….………จ านวนผู้ปฏิบัติงาน……………………..คน 

อนุญาตให้ท าการ…………………………………………………….………………………………………………………………….. 

รายละเอียด / ลักษณะงาน……………………………………………………………………………………………………….…. 
ข้อตกลงในการเข้าปฏิบัติงาน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่และได้เตรียมพร้อมตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนแล้ว 

ลงชื่อ…..........................……………………………..ผู้รับใบอนุญาต 
     (................................................................) 

วันที่ …………………………………………..…… 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความปลอดภัย ตามรายการที่ระบุไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้วด้วยตนเอง  
จึงอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้ 
ลงชื่อ………………................……….หัวหน้าแผนก (เจ้าของพ้ืนที่) 
     (......................................................) 

วันที่ ………………………………………….…… 

ลงชื่อ………………………............……………หัวหน้าแผนกบุคคล 
      (.....................................................) 

วันที่ ………………………………………………… 

ลงชื่อ…………………..........................……………ผู้อนุมัต ิ
      (..............................................................) 

วันที่ ………………………………………………… 

ผู้จัดการทั่วไป / กรรมการผู้จัดการ 
(.......................................................) 

วันที่ ………………………………………………… 
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แบบฟอร์ม 6.2 (2) 
การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง/รับเหมาก่อสร้าง 

 

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง ......................................................................................................................................... 
ประเภทงาน ........................................................................................................................ ........................... 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ดีมาก 
(5) 

ดี  
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ต้อง
ปรับปรุง 

(1) 
1. มีการปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับด้าน

คุณภาพ/สิ่งแวดล้อมของบริษัท 
     

2. การด าเนินงานในการป้องกันมลพิษ  
และความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรม 

     

3. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน      
4. การใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
5.       
6.      
รวมคะแนน      
 
สรุปคะแนนที่ได้....................คะแนนคิดเป็น............% 
 ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70% 
 ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70% 
 

ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................................................................................. ........................ 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ประเมิน 
       (......................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................... 
วันที่ ..................... / ......................... / .................. 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้อนุมัติ 
       (......................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................... 
วันที่ ..................... / ......................... / ..................  

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง 
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แบบฟอร์ม 6.2 (3) 
 

การคัดเลือกสถานที่จัดประชุม/ สัมมนา / อบรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ชื่อสถานที่................................................................ ...................................................................................... 
 
ที ่ เกณฑ์การพิจารณา ผ่าน ไม่ผ่าน รายะเอียดเพิ่มเติม 
1 สถานที่ไม่ไกลจากส านักงาน    
2 สามารถจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับ

จ านวนคนเข้าร่วมประชุม/สัมมนา 
   

3 สามารถจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   

4 สามารถใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในการตกแต่งสถานที่ 

   

     
     
     
     
     
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู้ประเมิน 
       (......................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................... 
วันที่ ..................... / ......................... / .................. 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้อนุมัติ 
       (......................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................... .... 
วันที่ ..................... / ......................... / .................. 

 
 
หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง 

 


