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(Green Procurement) เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากร พลังงานอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 

มีการจัดการส่ิงแวดลอมที่ดี และเพ่ือยกระดับมาตรฐานสํานักงานใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

พรอมขยายการดําเนินงานสูทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะทําใหเกิดลดปริมาณการปลอย กาซเรือนกระจก            

ลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม และเตรียมความพรอมสูมาตรฐานส่ิงแวดลอมในระดับสากลตอไป  
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 4.1 สํานักงาน (Office) หมายถึง สถานที่ทํางานที่มีการออกแบบและกอสรางของหนวยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ที่ผูทํางานหรือผูประกอบอาชีพใช

เปนที่ปฏิบัติงานดานเอกสาร ดานการประชุมและการจัดนิทรรศการ 

 4.2 การนํากลับมาใชใหม (Recycle) หมายถึง การจัดการวัสดุเหลือใช โดยนําไปผาน

กระบวนการ แปรสภาพ เพ่ือใหเปนวัสดุใหมแลวนํากลับมาใชไดอีก ซึ่งวัสดุท่ีผานการแปรสภาพนั้น

อาจจะเปนผลิตภัณฑเดิมหรือผลิตภัณฑใหมก็ได 

 4.3 การนํากลับมาใชซํ้า (Reuse) หมายถึง การจัดการวัสดุเหลือใช โดยที่ยังไมผาน

กระบวนการแปรสภาพ กลับมาใชใหม 

 4.4 ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-Product) หมายถึง สินคาหรือผลิตภัณฑที่ผลิต

ขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใสใจกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอม เริ่มตนจากการ

คัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือใหกระบวนการผลิต

สินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ใชพลังงานจากน้ําและไฟฟาในการผลิตอยางคุมคามากท่ีสุด จนกระท่ังเสร็จ

สมบูรณเปนสินคาหรือผลิตภัณฑรอการบรรจุลงในหีบหอและบรรจุภัณฑสําหรับเตรียมการขนสงและจัด

จําหนายใหกับตลาดผูบริโภคตอไป รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑนั้นอยางถูกวิธี 

 4.5 สํานักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง สํานักงานและกิจกรรมตางๆภายในสํานักงาน

ที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด โดยการใชทรัพยากรและพลังงานอยางรูคุณคา มีแนวทางในการ

จัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม และที่สําคัญจะตองปลอยกาซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ํา 

 4.6 หลักเกณฑ หมายถึง ขอกําหนดที่สํานักงานจะตองมีหรือ ตองปฏิบัติ 

4.7 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนําส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด กระบวนการ 
หรือ ส่ิงประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลวให
ทันสมัย และไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม  

4.8 การปรับปรุงอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) หมายถึง การปรับปรุงเล็กๆ 
นอยๆ ที่เกิดขึ้นจากความพยายามอยางตอเนื่อง คอยเปนคอยไปในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู
ใหดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการทํางานประจําวันใหดีย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงค 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาเกณฑ และแนวทางการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office) 

2. เพ่ือสงเสริมใหสํานักงานนําเกณฑสํานักงานสีเขียว(Green Office) ไปประยุกตใช  

3. เพ่ือตรวจประเมินและรับรองสํานักงานสีเขียว (Green Office) ในหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน          

และหนวยงานทองถิ่น 
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 คูมือสํานักงานสีเขียวจัดทําขึ้นเพ่ือตอบสนองตอปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญย่ิงในปจจุบัน คือ 
ภาวะโลกรอน โดยมีวัตถุประสงคที่จะชวยใหสํานักงานท้ังภาครัฐและเอกชนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
เพ่ือลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมดานอื่นๆ ดวย 
 
 หลักการสําคัญของสํานักงานสีเขียวก็คือ การเปล่ียนพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตางๆใน
สํานักงานใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหนอยที่สุด โดยลดการใชพลังงาน และริเริ่มกิจกรรมท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม เชน ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช การใชซ้ําการนํากลับมาใชใหม การลดและเลิกใช
สารเคมีที่เปนอันตราย เปนตน 
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ท่ีมาและความสําคัญของสภาวะโลกรอน 
                                        
  หรือ ภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) เปนปญหาใหญของโลกเราในปจจุบัน 

สังเกตไดจากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปญหานี้ มาจาก กาซเรือนกระจก 
(Greenhouse gases) ปรากฏการณเรือนกระจกมีความสําคัญกับโลกเพราะกาซจําพวก
คารบอนไดออกไซด หรือ มีเทน จะกักเก็บความรอนบางสวนไวในในโลก ไมใหสะทอนกลับสูบรรยากาศ
ทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเปนแบบดวงจันทร ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด และตอนกลางวันรอนจัด 
เพราะไมมีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย ซึ่งการทําใหโลกอุนขึ้นเชนนี้คลายกับหลักการของ
เรือนกระจก (ที่ใชปลูกพืช) จึงเรียกวา ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) แตการเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต หรือการกระทําใดๆ ที่เผาเชื้อเพลิง
ฟอสซิลเชน ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคารบอน สงผลใหระดับปริมาณ 
CO2 ซึ่งคารบอนไดออกไซดท่ีมากขึ้นนี้ไดเพ่ิมการกักเก็บความรอนไวในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จน
เกิดเปนภาวะโลกรอน 

สําหรับบรรยากาศของโลกประกอบดวยกาซไนโตรเจน 78% กาซออกซิเจน 21% กาซอารกอน 
0.9% นอกนั้นเปนไอน้ําและกาซคารบอนไดออกไซดจํานวนเล็กนอย แมวาไนโตรเจน ออกซิเจน และ
อารกอนจะเปนองคประกอบหลักของบรรยากาศ แตก็มิไดมีอิทธิพลตออุณหภูมิของโลก ในทางตรงกัน
ขามกาซโมเลกุลใหญ เชน ไอน้ํา คารบอนไดออกไซด และมีเทน แมจะมีอยูในบรรยากาศเพียงเล็กนอย 
กลับมีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดและมีอิทธิพลทําใหอุณหภูมิของโลกอบอุน เราเรียก
กาซพวกนี้วา "กาซเรือนกระจก" (Greenhouse gas) เนื่องจากคุณสมบัติในการเก็บกักความรอนหาก
ปราศจากกาซเรือนกระจกแลวพ้ืนผิวโลกจะมีอุณหภูมิเพียง -18 องศาเซลเซียส ซึ่งนั่นก็หมายความวาน้ํา
ทั้งหมดบนโลกนี้จะกลายเปนน้ําแข็ง 

7กาซเรือนกระจกคืออะไร 

 กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เปนกาซท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับคล่ืนรังสีความรอน 
หรือรังสีอินฟาเรดไดดี กาซเหลานี้มีความจําเปนตอการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกใหคงที่ซึ่ง
หากบรรยากาศโลกไมมีกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ดังเชนดาวเคราะหดวงอ่ืนๆ ในระบบสุริยะ
แลว จะทําใหอุณหภูมิในตอนกลางวันนั้นรอนจัด และในตอนกลางคืนนั้นหนาวจัด เนื่องจากกาซเหลานี้
ดูดคล่ืนรังสีความรอนไวในเวลากลางวัน แลวคอยๆ แผรังสีความรอนออกมาในเวลากลางคืนทําให
อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไมแปลงอยางฉับพลัน มีกาซจํานวนมากที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคล่ืนรังสี
ความรอน และถูกจัดอยูในกลุมกาซเรือนกระจก ซึ่งมีทั้งกาซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย  กาซเรือนกระจกที่สําคัญคือ ไอน้ํา กาซคารบอนไดออกไซด โอโซน มีเทน ไนตรัส
ออกไซด สารซีเอฟซี เปนตน 
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ความตระหนักตอปญหาโลกรอน 

ประเทศตางๆ ในโลกไดตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอนมาตั้งแตป พ.ศ. 2522 แตไดมีการตกลง
ที่จะแกไขปญหารวมกันครั้งแรกในการประชุมสหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนาเมื่อป 
พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยการลงนามในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC : United Nations Framework Convention on 
Climate Change) วัตถุประสงคที่สําคัญของอนุสัญญานี้คือ การรักษาระดับปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกจากกิจกรรมของมนุษยใหอยูในระดับที่ไมมีผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศของโลก โดยใน
ระยะแรกกําหนดใหประเทศที่พัฒนาแลว มีพันธกรณีในการจัดทํานโยบายและมาตรการในการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการในการลดเพ่ือใหปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกอยูในระดับที่ปลอยในป พ.ศ. 2533 ใหไดภายในป พ.ศ. 2543 แตอยางไรก็ตาม
พันธกรณีดังกลาวเปนไปตามความสมัครใจ จึงทําใหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกยังคงเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้นในป พ.ศ. 2543 ที่ประชุมประเทศภาคีสมาชิกของ UNFCCC ครั้งที่ 3 จึงไดรับรองพิธีสาร
เกียวโต (Kyoto Protocol) เพ่ือเปนเครื่องมือใหพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกมีผล
บังคับใชทางกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ พิธีสารเกียวโตกําหนดใหประเทศท่ีพัฒนาแลว มีพันธกรณีที่
จะตองลดปริมาณกาซเรือนกระจก 6 ชนิด ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัส
ออกไซด(N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCs) เปอรฟลูออโรคารบอน (PCFs) ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด 
(SF6) ลง 5 เปอรเซ็นของระดับการปลอยในป พ.ศ. 2533 โดยกําหนดใหมีกลไกในการลด 3 กลไกคือ 
Joint Implementation (JI), Emission Trading (ET) และ Clean Development Mechanism 
(CDM) ระยะเวลาการลดตั้งแต พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2555 

 
 
การดําเนินงานของประเทศไทย 

 ในสวนของประเทศไทยนั้น รัฐบาลไดใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีกรอบอนุสัญญา 
สหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: United Nations Framework 
Convention on Climate Change) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 
2537 และใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เมื่อ
วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545  

ภายใตกรอบอนุสัญญา UNFCCC และพิธีสารเกียวโต 
ประเทศไทยในฐานะที่เปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา ไมมีพันธกรณีที่
จะตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก มีเพียงพันธกรณีในการจัดทํารายงานแหงชาติ (National 
Communication) เพ่ือเสนอตอสํานักงานเลขานุการอนุสัญญา UNFCCC รายงานนี้จะประกอบดวย
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บัญชีการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) และผลการดําเนินงานของรัฐบาลที่
เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยความสมัครใจ 

 การดําเนินงานระดับประเทศที่ผานมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้ง
หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ก็ไดมีการดําเนินการมากมายเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก การดําเนินงาน
ที่สําคัญ รวมถึงการดําเนินโครงการภายใตกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) ซึ่งเปนกลไกที่ชวยประเทศที่
พัฒนาแลวใหสามารถมีทางเลือกในการลดกาซเรือนระจก โดยรวมมือกับประเทศท่ีกําลังพัฒนา ในการ
จัดทําโครงการพัฒนาที่ย่ังยืน 

รัฐบาลไดจัดตั้งองคการมหาชน คือ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (Thailand 
Greenhouse Gas Organization – TGO) ขึ้นในป พ.ศ. 2550 เพ่ือรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
โครงการ ภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาดรวมทั้งเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองคการระหวางประเทศในเรื่องดังกลาวนอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการ
ดําเนินงานในระดับเมืองดวย เนื่องจากเมืองใหญทั่วโลกมีการใชพลังงานถึง 3 ใน 4 สวนของพลังงานที่ใช
ทั้งหมดของโลก ในสวนของกรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองใหญเมืองหนึ่งของโลก ไดเขารวมประชุมสุด
ยอดของเมืองใหญดานสภาพภูมิอากาศ (C40 Large Cities Climate Summit) ครั้งที่ 2 ณ กรุง
นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 จากการประชุมดังกลาว 
กรุงเทพมหานครไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือแกไขปญหาในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2550 -2555) โดย
ตั้งเปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกใหได 15% ซึ่งประกอบดวย ยุทธศาสตรในการดําเนินการ 5 ดาน 
คือ การพัฒนาระบบขนสงมวลชน การสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก การปรับปรุงอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาในอาคาร การจัดการขยะและน้ําเสีย และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 จากปญหาตางๆ เหลานี้ เราจึงมีความจําเปนในการใสใจเรื่องปญหาส่ิงแวดลอมและการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูในปจจุบันใหคุมคาท่ีสุด โดยการปรับปรุงพฤติกรรมในการใชทรัพยากร ลดการใช
พลังงาน หันมาใชพลังงานหมุนเวียน เปนตน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมดังกลาวตองอาศัยความรวมมือ
ของทุกภาคสวน ตั้งแตรัฐบาล ภาคเอกชน NGOs และประชาชนท่ัวไป ในการแกไขปญหาท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว 

สํานักงานสีเขียวเปนแนวทางหนึ่งท่ีเจาของกิจการและบุคลากรสามารถมีสวนรวมในการลด
ปญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกรอน สวนรัฐบาลก็สามารถมีสวนรวมในการออกแบบนโยบายและ
มาตรการเพ่ือดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียวในหนวยงานราชการและเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
ภาคเอกชน 
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ประโยชนท่ีจะไดรับเม่ือเปนสํานักงานสเีขียว (Green Office) 

 ประโยชนโดยตรงคือ ลดคาใชจายในสํานักงานจากการลดคาไฟฟา ปริมาณการใชกระดาษและ
อื่นๆ 

 ลดมลภาวะทางอากาศและน้ํา ลดการตัดตนไม 
 การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม มีสวนทําใหบุคลากรมีความ

ภาคภูมิใจและมีกําลังใจในการทํางาน 
 ภาพพจนที่ดีตอองคกร ปจจุบันการใชคุณธรรมหรือความดีเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจถือวา

เปนส่ิงที่จําเปน และเปนแนวโนมของโลกท่ีผูประกอบการทั้งหลายควรจะยึดถือและปฏิบัติ 
เนื่องจากหากทุกองคกรใชแนวทางนี้ในการดําเนินธุรกิจ ส่ิงที่ไดกลับมาคือ ความเจริญและ
ภาพพจนที่ดีขององคกร 

 สรางรายไดและสวนแบงการตลาดเพ่ิมขึ้น โครงการสํานักงานสีเขียวไมเพียงแตจะทําใหบุคลากร
เกิดความภาคภูมิใจเพราะมีสวนรวมเทานั้นแตองคกรยังสามารถสรางรายไดจากการท่ีลูกคา
พิจารณาเลือกซื้อสินคาและบริการจากองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม จึงสงผลใหองคกรมี
กําไรมากขึ้น 

 ผลประโยชนของผูบริโภคท่ีจะไดรับจากราคาสินคาที่ถูกลงและมีคุณภาพ 
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คือ ทุกส่ิงทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต รวมไปถึงวัฒนธรรมแบบแผน 

ประเพณี ความเชื่อ มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจาก

ปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเล่ียงมิได 

 ส่ิงแวดลอมบางอยางมีอยูแลวตามธรรมชาติ ไดแก คน พืช สัตว ดิน หิน ทราย น้ํา ภูเขา ทองฟา 

ฯลฯ ส่ิงแวดลอมบางอยางเกิดจากการประดิษฐ คิดคน และสรางขึ้นดวยฝมือของมนุษย ไดแก อาคาร 

บานเรือน ยานพาหนะ เส้ือผา ถนน เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

ภาพท่ี 1 (ซาย) ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (ขวา) ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยเปนผูสรางขึ้นมา 
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ภาพท่ี 2 ปญหาส่ิงแวดลอมประเภทตางๆ อนัประกอบดวย มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษและขยะอนัตราย และมลพิษทางเสียง
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ภาพท่ี 3 ปญหาส่ิงแวดลอมแตละประเภทลวนสงผลกระทบตอส่ิงมชีีวติทุกชนิดในระบบนิเวศน และ

ปญหาเหลานัน้ลวนสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเปนวงจรไมรูจักจบส้ิน 

 

พฤติกรรมของมนุษยนั้นมีมากมาย ไมวาคุณจะเปนใคร ทุกคนก็คือผูกอใหเกิดมลพิษใน

ส่ิงแวดลอมดวยวิธีการตางๆทั้งส้ิน เชน การทิ้งขยะลงบนทองถนน การทิ้งของเสียลงสูแมน้ําลําคลอง 

การใชสารเคมีที่มีพิษในการเกษตรกรรมมากเกินไป การเผาและการตัดไมทําลายปา การทําใหเกิดเสียง

ดังที่รบกวนและการทิ้งกากของเสียอันตรายสูสถานที่สาธารณะ เปนตน แตทุกๆคนคิดไมถึงวาเปน

ความผิดของ “ตนเอง” ในวันนี้ประชาชนทุกคน ภาครัฐ และเอกชน ควรมีความรูสึกรวมกันในกรพิทักษ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และชวยกันรักษาส่ิงแวดลอมใหมีคุณภาพท่ีดีขึ้น เพ่ือสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนและความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศใหคงอยูอยางยาวนาน

สืบไป 
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สํานักงานที่จะไดรับเปนสํานักงานสีเขียวจะตองผานเกณฑขั้นต่ําเพ่ือแบงระดับของสํานักงาน

ออกเปน 3 ระดับ ซึ่งสํานักงานจะตองประเมินการจัดการส่ิงแวดลอมภายในสํานักงานตามคูมือติดตาม
ตรวจสอบที่ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี้ 

หมวด รายละเอียด นํ้าหนัก (รอยละ) 
1 การบริหารจัดการองคการ (Organization Management) 

1.1 นโยบายส่ิงแวดลอม 
1.2 การวางแผนการดําเนินงาน  
(การระบุประเด็นและการประเมินปญหาส่ิงแวดลอมและการใช

ทรัพยากร, กฏหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ, หนาท่ีความ
รับผิดชอบและอํานาจหนาที่) 

1.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร 

15 

2 การดําเนินงาน Green Office(Operation of Green office) 
2.1 การส่ือสารและการฝกอบรมดานส่ิงแวดลอม 
2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ 
2.3 ความสะอาดและความเปนระเบียบในสํานกังาน 
2.4 การจัดการกาซเรือนกระจก 
2.5 การขนสงและการเดินทาง 

20 

3 การใชพลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) 
3.1 การใชพลังงาน  
3.2 การใชน้ํา 
3.2 ทรัพยากรอื่น ๆ 

15 

4 การจัดการของเสยี (Waste and Waste water Management) 
4.1 การจัดการของเสียในสํานักงาน 
4.2 การจัดการน้ําเสียในสํานักงาน 

10 

5 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสาํนักงาน (Indoor & 
Outdoor Environmental) 

5.1 อากาศ 
5.2 แสง 
5.3 เสียง 
5.4 ความนาอยู 

15 

6 การจัดซ้ือและจัดจาง (Green Procurement) 
     6.1 การจัดซื้อวัสดอุุปกรณ และการจัดจางในสํานักงาน 

15 
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หมวด รายละเอียด นํ้าหนัก (รอยละ) 
7 การปรับปรุงอยางตอเน่ือง (Continual Improvement) 

7.1 โครงการและกิจกรรม 
10 

 รวม 100 
 

เกณฑการใหคะแนนการจัดการสิ่งแวดลอมภายในสาํนักงาน 
 สํานักงานที่ผานการตรวจเกณฑขั้นต่ําจากคณะกรรมการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวแลว 
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมจะใหคะแนนการตรวจประเมินระบบการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือจัดระดบั
ของสํานักงานตอไป ทั้งนี้การใหคะแนนจะพิจารณาถึงสภาพพ้ืนที่ การปฏิบัติดานการดูแลส่ิงแวดลอม 
ความรูความเขาใจของพนักงาน ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดจากการคํานวณและการลดปริมาณ                
กาซเรือนกระจกในสํานักงาน ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนประเมินผลดังนี้ 

1 คะแนน  หมายถึง สภาพพ้ืนท่ีการปฏิบัติสํานักงานสีเขียว (Green Office) ดาน
การดูแลส่ิงแวดลอม ความรูความเขาใจของพนักงานและเอกสารที่ใช
ในการควบคุมการปฏิบัติงานสํานักงานสีเขียว (Green Office) มีความ
สมบูรณ 

0.5 คะแนน หมายถึง สภาพพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ดานการดูแลส่ิงแวดลอมความรู ความเขาใจของพนักงาน และเอกสาร
ที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานสํานักงานสีเขียว (Green Office) มี
การปฏิบัติเปนบางสวน และไมมีความสมบูรณเทาที่ควร 

0 คะแนน  หมายถึง สภาพพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ดานการดูแลส่ิงแวดลอมความรู ความเขาใจของพนักงาน และเอกสาร
ที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
ไมไดรับการปฏิบัติการ 
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การคิดคะแนนการตรวจประเมินสํานักงานสีเขยีว (Green Office) 
1. นําคะแนนทีไ่ดแตละหมวดคณูกับคาน้ําหนัก (รอยละ) และหารดวยจํานวนขอทั้งหมดของ

หมวดนัน้ๆ  จากนัน้นาํคะแนนทีไ่ดของแตละหมวดมารวมกนั 
 
 
 
 
 
 
 

2. สํานักงานที่ผานเกณฑการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว จะไดรับระดับของความเปน
สํานักงานสีเขียว ดงันี ้
 

ระดับการจัดการสิ่งแวดลอม 

สํานักงานสีเขียว 

เกณฑการประเมินสํานักงานสีเขียว 

(คะแนน) 

ระดับทอง รอยละ 90 ข้ึนไป 

ระดับเงิน รอยละ 70-89 

ระดับทองแดง รอยละ 50-69 

ไมผานการรับรอง ต่ํากวารอยละ 50 

  หมายเหตุ หนวยงานท่ีเขารวมโครงการท่ีไดคะแนนระดับทอง (รอยละ 90 ข้ึนไป) จะตองผานเกณฑ

  การประเมินในหมวดท่ี 7 เร่ืองการปรับปรุงอยางตอเน่ือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนรอยละแตละหมวด = จํานวนคะแนนที่ได X นํ้าหนัก (รอยละ) 
                                            จํานวนคะแนนทั้งหมดของแตละหมวด 

คะแนนรอยละทั้งหมด    = ผลรวมของคะแนนรอยละทั้ง 7 หมวด 
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หมวดที่ 1 
การบริหารจัดการองคการ 

Organization Management 
  

 

ความสําคัญ 
 นโยบายส่ิงแวดลอม คือ แถลงการณขององคกรที่แสดงถึงทัศนวิสัย ความตั้งใจ มุงมั่น และ
หลักการในการทํางานดานการจัดการส่ิงแวดลอมโดยรวมนโยบายจึงเปนกรอบสําหรับการดําเนินการ
ของสํานักงาน ซึ่งจะตองสอดคลองกับกฎหมาย และเกณฑการปฏิบัติใหเปนสํานักงานสีเขียวของ              
กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม และปรับปรุงใหการจัดการส่ิงแวดลอมดีขึ้นเรื่อยๆ  
 นโยบายส่ิงแวดลอมที่ดีจะตองมีความชัดเจน และงายตอการอธิบายแกพนักงานในสํานักงาน 
รวมถึงบุคคลภายนอกและผูสนใจทั่วๆไป พรอมท้ังสามารถปรับเปล่ียนใหทันสมัยตอเหตุการณอยูเสมอ 
สะทอนใหเห็นสภาวะและขอมูลที่เปล่ียนแปลงไป และเผยแพรแกบุคลากรภายในและสาธารณะดวย 
 

วิธีการดําเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1. การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม  

นโยบายสะทอนวิสัยทัศน เจตนารมณ ปรัชญา คานิยม และศรัทธาขององคกรเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม ตองเปนแรงบันดาลใจที่สามารถปฏิบัติไดจริง เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในสํานักงาน
ทุกคน ปรับเปล่ียนทัศนคติบุคลากรในการใหความสําคัญตอการใชทรัพยากรอยางคุมคา เนนกิจกรรมที่
สงเสริมการประหยัดทรัพยากรและพลังงานภายในสํานักงาน ไดแก การลดการใชไฟฟา การลดการใช
น้ําประปา การลดการใชกระดาษ เปนตน มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม และการ
แสวงหาและเพ่ิมพูนความรูดานการอนุรักษพลังงานและทรัพยากร 

นโยบายจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ
และบริการของสํานักงาน โดยเจาของหรือผูบริหารสูงสุดเปนผูกําหนดและ
อนุมัตินโยบายส่ิงแวดลอม และตัวนโยบายส่ิงแวดลอมจะไมมีความหมายถาไม
มีการระบุความมุงมั่นในการดําเนินงานท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
ดังนั้น จะตองระบุถึงความมุงมั่น ตอไปนี้ 

1. แสดงความมุงมั่นที่จะปรับปรุงอยางตอเนื่องและปองกัน
มลภาวะตามความเหมาะสม 

 การหมุนเวียนนําของเสียกลับมาใชใหม 
 การเลือกใชวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 การลดปญหามลพิษหรือควบคุมใหเกิดนอยที่สุด 

1.1 นโยบายสิ่งแวดลอม 
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 การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. แสดงความมุงมั่นตอการปฏิบัติตามกฎหมาย และเกณฑการเปนสํานักงานสีเขียวของ

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
3. แสดงความมุงมั่นในการสรางความตระหนักดานปญหาส่ิงแวดลอม 
4. แสดงความมุงมั่นที่จะเผยแพรตอสาธารณชน 

  

 ขั้นตอนท่ี 2. การเผยแพรนโยบายสิ่งแวดลอม 

 การเผยแพรนโยบายส่ิงแวดลอมแกพนักงาน และบุคคลภายนอกมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึง
แนวทางในการปฏิบัติหรือการดําเนินการที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมในสํานักงานอยางถูกตองสามารถทํา
ไดโดย 

1. การติดนโยบายบริเวณบอรดประชาสัมพันธ 
2. การประชาสัมพันธ การประกาศชี้แจง การอบรม หรือการประชุม 
3. การแจกจายเอกสารนโยบายไปแตละแผนก เปนตน 
4. การประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของบริษัท 

 
 
 

ภาพท่ี 4 นโยบายส่ิงแวดลอมท่ีสํานักงานจะตองเผยแพรใหแกพนักงานและบคุคลภายนอกทราบถึง
แนวทางในการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกบัส่ิงแวดลอมในสํานักงาน 
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 ขั้นตอนท่ี 3. การทบทวนและการปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดลอม 
 เนื่องจากสภาพการณตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ดังนั้น 
สํานักงานจะตองมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพการณที่
เปล่ียนแปลงดังนี้ 

1. กําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขตามความเหมาะสมอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง 

2. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงจะตองใหเจาของสถานประกอบการหรือผูบริหารอนุมัติใหม 
จากนั้นจะตองมีการส่ือสารนโยบายใหมแกพนกังานทุกคน 

3. หากทบทวนนโยบายส่ิงแวดลอมพบวายังมีความทันสมัย เหมาะสม นโยบายดังกลาว
ก็ยังสามารถใชและคงไวได 
 

วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1. นโยบายส่ิงแวดลอมจะตองติดประกาศไวในบริเวณท่ีบุคคลภายในและภายนอก
มองเห็นชัดเจน ไดแก หองรับรองแขก พ้ืนที่รับรองลูกคา บริเวณพ้ืนที่ในสํานักงาน 
เปนตน 

2. องคกรจะตองช้ีแจงและอบรมพนักงานใหเขาใจถึงนโยบายส่ิงแวดลอม และสามารถ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายส่ิงแวดลอมได 

3. นโยบายส่ิงแวดลอมจะตองไดรับการทบทวนเปนประจําทุกป 
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การวางแผนดําเนินงานเปนการกําหนดกิจกรรมหรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือควบคุมผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในองคกร โดยการวางแผนดําเนินงานมีรายละเอียดท่ีตองปฏิบัติ ดังนี้ 

1.2.1 การระบุประเด็นและประเมินปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน 
1.2.2 กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ดานส่ิงแวดลอม 
1.2.3 การกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ 

 การดําเนินการในหมวดนี้เริ่มตั้งแตการระบุและประเมินปญหาส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากร 
เพ่ือพิจารณาปญหาส่ิงแวดลอมและใชทรัพยากรที่มีนัยสําคัญ เพ่ือจัดหาแนวทางในการแกไขและ
ปรับปรุง จากนั้นจะดําเนินการคนหากฎหมายและขอกําหนดดานส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของเพ่ือมาใชเปน
เกณฑในการควบคุมปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน และท่ีสําคัญจะตองมีการกําหนด 
อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการควบคุมและแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอมในสํานักงานให
เปนไปตามเกณฑสํานักงานสีเขียวตามท่ีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมกําหนด 

 

1.2 การวางแผนการดําเนินงาน 

 



คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)                                                                                                 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม                                          
 

หนา | 18  

 

1.2.1 การระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากร 
ความสําคัญ  
 การระบุและประเมินปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน จะตองวิเคราะหและ
พิจารณากิจกรรมตางๆท่ีกอใหเกิดปญหาดานส่ิงแวดลอม ทรัพยากรและพลังงาน เพ่ือใหทราบถึงปญหา
ส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานที่มีนัยสําคัญ หากแตจะตองมีความรูความเขาใจในดานการ
พิจารณาการใชทรัพยากรที่กอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม ตนตอของสาเหตุ และผลกระทบ รวมถึงทราบ
แนวทางที่จะแกไขผลกระทบดังกลาวที่เกิดขึ้น  
 
วิธีการดําเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมขอมูลของบริษัท 
รวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอนการทํางาน เพ่ือใหทราบถึงลักษณะปญหาส่ิงแวดลอม การใช

ทรัพยากรและพลังงานที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรมการทํางาน โดยขั้นนี้คณะกรรมการหรือผูท่ีเปนตัวแทน
ของแตละแผนกจะตองดําเนินการรวมกันเพ่ือหารือและสรุปขั้นตอนการทํางานของแผนกตนเอง 

 
ขั้นตอนท่ี 2 การบงชี้ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน 
วิธีที่ใชในการบงชี้มีหลายประเภทแตท่ีงายและนิยมใชกันมากท่ีสุด เรียกวา การวิเคราะหผัง

กระบวนการทํางาน (Process Flow Analysis) โดยจะพิจารณาปจจัยนําเขา (In put) หมายถึง วัตถุดิบ 
ทรัพยากร พลังงาน เครื่องสาธารณูปโภคตางๆ เปนตน และปจจัยนําออก (Out put) หมายถึง 
ผลิตภัณฑ ของเสีย ปญหาส่ิงแวดลอม เปนตน รวมไปถึงลงสํารวจพ้ืนที่ของสํานักงานเพ่ือชวยในการบงชี้
ปญหาส่ิงแวดลอมใหมีความชัดเจนมากขึ้น 

 
 
 
 
 
ตัวอยางการบงชี้ปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 

กระบวนการ
กิจกรรม 

INPUT OUTPUT 

สํานักงาน 

ไฟฟา 

กระดาษ 

หมึกพิมพ 

 

กระดาษใชแลว 

หมึกพิมพใชแลว 

 

 

การทําความสะอาด

หองน้ํา 

น้ํา 

น้ํายาทําความสะอาด 

น้ําเสีย 

เศษขยะจากการเขาหองน้ํา 
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ขั้นตอนท่ี 3 การระบุปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน 
นําประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมที่ไดจากการสํารวจและวิเคราะหจากกิจกรรมตางๆ มาระบุลงในตาราง
ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอม ดังตารางที่ 1 

 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินปญหาสิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรและพลังงาน 
ประเมินปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงความมีนัยสําคัญ

ของประเด็นปญหา โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
 
 

ระดับความรุนแรง ความหมาย 

ความรุนแรงมาก 

ปญหาที่เกดิขึน้ ไมสามารถแกไขและ
ควบคุมหรือแกไขไดและปญหามแีนวโนมท่ี
จะเพ่ิมตลอดเวลา สงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและมนุษยอยางมาก 

ความรุนแรงปานกลาง 

ปญหาที่เกิดขึ้น สามารถแกไขและควบคุม
ไดบางสวน  สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และมนุษยระดับปานกลาง 

ความรุนแรงนอย ปญหาที่เกดิขึน้สามารถควบคุมหรือแกไข
ได สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมนุษย
ในระดับต่ํา 

 
 
ตารางท่ี 1 ตัวอยางการระบุและประเมินปญหาส่ิงแวดลอม 

ลําดับ กิจกรรม 
การใชทรัพยากร 

และพลังงาน 
ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม 

 

ความรุนแรง 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 

1 การถายเอกสาร ไฟฟา     
   กระดาษเสีย    
2 การปริ้นเอกสาร ไฟฟา     

   กระดาษเสีย    
   ตลับหมึกใชแลว    
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ลําดับ กิจกรรม 
การใชทรัพยากร 

และพลังงาน 
ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม 

 

ความรุนแรง 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 

3 การทําความสะอาดหองน้ํา น้ํา     
  น้ํายาทําความสะอาด     

   น้ําเสีย    
   เศษขยะจากการเขาหองน้ํา    

4 
การใชหองรบัประทาน
อาหาร 

ไฟฟา     

  น้ํา     
   เศษอาหาร ขยะ    
   น้ําจากการลางภาชนะ    
   ขยะบรรจุภัณฑ    

 
ขั้นตอนท่ี 6 การหาแนวทางการแกไขและควบคุมปญหา  
นําปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานที่มีนัยสําคัญ (ระดับปานกลาง) มาศึกษาเพ่ือ

หาแนวทางการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 

วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
1. ปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานจะตองถูกระบุและประเมินลงในตารางระบุ

และประเมินปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน พรอมกับระบุถึงความรุนแรง
ของปญหาใหครบถวน และสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นจริง(ภาคผนวก แบบฟอรม 1.1) 

2. ปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ หรือความรุนแรงระดับปาน
กลางขึ้นไป จะตองไดรับการแกไขจัดการ(ภาคผนวก แบบฟอรม 1.1) 

3. จะตองมีการส่ือสารปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญแกผูที่เกี่ยวของทราบ 
4. พนักงานทราบปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการทํางานของแตละแผนก  
5. จะตองมีการทบทวนตารางระบุและประเมินปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและ

พลังงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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1.2.2 กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ดานสิ่งแวดลอม 
ความสําคัญ  
 กฎหมายส่ิงแวดลอม เปนเกณฑเบื้องตนในการจัดการทางดานส่ิงแวดลอมที่สํานักงานจะตอง
ปฏิบัติตามใหได โดยแตละสํานักงานจะตองรูถึงปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้น เพ่ือทราบวามีกฎหมายใด
เกี่ยวของ เชน กฎหมายเกี่ยวกับคามาตรฐานมลพิษทางน้ํา กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ เปนตน 
รวมทั้งจะตองมีการทบทวนและแกไขรายการกฎหมายส่ิงแวดลอมใหทันสมัยอยูเสมอ สุดทายแลว
สํานักงานจะตองนํากฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของนั้นไปพิจารณาในการนําไปปฏิบัติ ปรับปรุง พัฒนา
และรักษาไวซึ่งระบบจัดการส่ิงแวดลอม 
 นอกจากนี้ยังมีส่ิงที่ทางสํานักงานจะตองคํานึงถึงไดแกการเตรียมความพรอมตอสถานการณ
ฉุกเฉิน ซึ่งเปนส่ิงท่ีกฎหมายไดเขามามีบทบาทเพ่ือควบคุมเหตุฉุกเฉินตางๆที่อาจเกิดขึ้นภายในสํานักงาน 
 
วิธีการดําเนินการ 
 1. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (การเตรียมความพรอม
ตอสถานการณฉุกเฉิน) 

ขั้นตอนท่ี 1 การพิจารณากฎหมายท่ีจะตองนําไปใช  
1.1 นําประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมที่ไดจากการระบุและประเมินปญหาส่ิงแวดลอม                

มาพิจารณาเพ่ือเลือกกฎหมายส่ิงแวดลอม 
1.2 พิจารณากฎหมายที่ใกลตัวกอน เชน ถาสํานักงานตั้งอยูในพ้ืนที่ของการปกครอง

พิเศษตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของพ้ืนที่การปกครองนั้นกอนเสมอ และ
ขยายออกไป  ถาไมครอบคลุมปญหาส่ิงแวดลอมท้ังหมด ก็พิจารณาระเบียบของ
ทางราชการ จังหวัด ระดับประเทศ  

1.3 พิจารณากฎหมายที่มีความเขมขนมากท่ีสุด ซึ่งถาเปนกฎหมายท่ีเขมท่ีสุดแลวก็
เชื่อมั่นวากฎหมายที่ออนกวานั้น สํานักงานก็จะสามารถปฏิบัติไดเปนอยางดี 

 
 

 ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมและจัดทําทะเบียนกฎหมายดานสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับ

สํานักงาน 

2.1 คนหากฎหมายท่ีเกี่ยวของจากหนวยงานราชการ หรืออินเทอรเน็ต เชน 
www.diw.go.th (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) www.pcd.go.th (กรมควบคุม
มลพิษ) 

2.2 ทําการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมด มาศึกษาถึงรายละเอียด  
2.3  สรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสํานักงาน และนํามาลงในทะเบียน

กฎหมายและขอกําหนดส่ิงแวดลอม 
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ตารางท่ี 2 ตัวอยางทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัติ สอด 
คลอง 

ไมสอด 
คลอง 

เพ่ือทราบ 

1 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ้า
ท้ิง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด 
2548 

ข  อ  6  อ า ค า ร ป ร ะ เ ภ ท  ค . 
หมายความถึง อาคารดังตอไปน้ี 
(5) อาคารท่ีทําการของทางราชการ 

รั ฐ วิ ส าห กิจ  องค  ก า ร ระหว  า ง

ประเทศ หรือของเอกชนท่ีมีพ้ืนท่ีใช

สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ

มของอาคารตั้งแต 5,000 ตาราง

เมตร แตไมถึง 10,000 ตารางเมตร 

(1) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน 40 

มิลลิกรัมตอลิตร                                        

(2) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 

50 มิลลิกรัมตอลิตร                          

(4) คาทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน 40 

มิลลิกรัมตอลิตร 

 

  ผลกา รต ร วจ วั ด
คุ ณ ภ า พ นํ้ า ท้ิ ง
ประจําป 2556  

 

 ขั้นตอนท่ี 3. การทําความเขาใจกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 ผูที่เกี่ยวของจะตองทราบ และเขาใจกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของ
ตนเอง 

3.1 แจกจายทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม ไปยังสวนตางๆ ภายใน
สํานักงาน 

3.2 ส่ือสารใหพนักงานเขาใจโดยการฝกอบรม การชี้แจง ติดบอรดประกาศ เปนตน 
3.3 มีการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ตองปฏิบัติตาม และตองตระหนักในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายเหลานั้นดวย 
 

 ขั้นตอนท่ี 4. การปรับปรุงรายการกฎหมายและขอกาํหนดดานสิ่งแวดลอม 

4.1 กําหนดระยะเวลาในการติดตาม การปรับปรุงที่แนนอน เชน ทุก ๆ 3 เดือน หรือ 
6 เดือน หรืออยางนอยตองปละ1 ครั้ง ซึ่งจะตองติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ          
เพ่ือขอขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือคนหาทางอินเทอรเน็ตอางอิงเว็บไซตของ
ขั้นตอนที่ 2 
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4.2 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม จะตองดําเนินการ
ปรับปรุงทะเบียนกฎหมายใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

4.3 ส่ือสารทะเบียนกฎหมายฉบับใหมไปยังแผนกที่เกี่ยวของ 
 

  2. การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน 
 การปองกันและการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน ทําขึ้นเพ่ือลดผลกระทบตอพนักงาน 

ชุมชนรอบขาง และส่ิงแวดลอม ซึ่งการกําหนดการปองกันและแผนการตอบสนองสภาวะฉุกเฉินจะตอง
จัดทําวิธีการปองกันและแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งตองมีการตรวจเช็ควัสดุและอุปกรณตางๆในสํานักงาน
และดําเนินการฝกซอมตามแผน ในระหวางการฝกซอมตองมีการสังเกตการณดําเนินการฝกซอมดังกลาว 
เพ่ือประเมินผลการฝกซอมรวมกับผูท่ีทําการฝกซอม และนอกจากนี้ยังตองมีการทบทวน และปรับปรุง
แกไข เพ่ือเตรียมรับกรณีฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นไดอยางทันการณ 

 
ขั้นตอนท่ี 1 จัดทําแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ส่ิงท่ีจะตองระบุลงในแผนฉุกเฉินมีดังนี้ 
  1. วิธีปฏิบัติเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน โดยระบุรายละเอียดตางๆดังนี้ 

- กดปุมสัญญาณเตือนภัย (ถามี) และรายงานเหตุการณใหเจาของ
สถานประกอบการ ทราบโดยดวน 

- หากสามารถทําได เขาระงับเหตุ โดยใชอุปกรณที่เหมาะสมในพ้ืนที่
เกิดเหตุ หรือควบคุมสถานการณ  

- เคล่ือนยายผูบาดเจ็บ (ถามี) ออกนอกบริเวณที่อันตราย และใหการ
ปฐมพยาบาล (เทาที่สามารถกระทําได) 

  2. วิธีปฏิบัติเมื่อไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัย โดยระบุรายละเอียดตางๆ ดังนี้  
- ผูท่ีมีหนาที่เขาปฏิบัติงานตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 
- ผูท่ีไมมีหนาที่เกี่ยวของ หรือบุคคลภายนอก สําหรับกรณีเวลาทํา

การปกติใหไปรวมตัวที่จุดรวมพลที่กําหนด ผูตรวจพ้ืนที่ ปฏิบัติ
หนาที่ตามท่ีกําหนด 

 3. เครื่องมือและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ จะตองมีอยูอยางเพียงพอ และพรอมใช
งานเสมอ และจะตองระบุตําแหนงเพ่ือสะดวกตอการ  ใชงาน ไดแก สัญญาณ
เตือนภัย (Fire Alarm) ถังดับเพลิง (Fire Extinguishers) เครื่องจับควัน 
(Smoke Detector) 
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ภาพท่ี 5 สัญญาณเตือนภัยแบบตางๆ ไดแก Fire Alarm และ Smoke Detector ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 ถังดับเพลิง 

 
  4. ทีมงานผูรับผิดชอบ ระบุทีมดับเพลิง ทีมขนยาย ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล 
  5. หมายเลขโทรศัพทที่เกี่ยวของ ระบุหมายเลขสถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ 

       โรงพยาบาล 
  6. จุดรวมพล 
 
ขั้นตอนท่ี 2 การฝกซอมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 

1. รณรงคสงเสริมช้ีแจงใหพนักงานมีความรูความเขาใจในขั้นตอนตางๆ ของแผน
ระงับเหตุฉุกเฉิน 

2. ดําเนินการใหมีการฝกซอมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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3. วางแผนกําหนดตัวบุคคลและฝกซอม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระบุใน
แผนระงับเหตุฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาวิธีการใชถังดับเพลิงและวิธีการตรวจสอบเบ้ืองตน  
 

1.  ส่ีนิ้วเรียงชิดติดกันจับใตคันบีบดานลาง 
  หามยกหิ้วที่โคนสายฉีดเพราะอาจทําให 
  หักหรือขาดจนใชงานไมได 

  
2. หมุนใหเสนพลาสติกที่คลอง 

  สลักขาดกอนแลวดึงสลักออก 

 
 

3. บีบคันบีบอยางแรงและตอเนื่อง 

 
 

4. สายหัวฉีดเพ่ือใหสารดับไฟจากถังครอบคลุม 
  ฐานของไฟ กมหรือยอตัวเล็กนอยเพ่ือหลบควัน 
  และความรอน 

 
   
วิธีการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงใหพรอมใชงาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบสลัก สลักตองอยูใน
สภาพยึดติดกับคนับบี 

ตรวจสอบแรงดนั เข็มวดัความ
ดันตองอยูในเขตสีเขียว 
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1. จัดทําทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับสํานักงาน              
เพ่ือควบคุมปญหาที่เกิดขึ้นจริง(ภาคผนวก แบบฟอรม 1.2) 

2. กฎหมายส่ิงแวดลอมของสํานักงานจะตองมีความทันสมัย 
3. แจกจายกฎหมายและขอกําหนดดานส่ิงแวดลอมไปยังสวนตางๆภายในสํานักงาน 
4. ส่ือสารใหพนักงานเขาใจ เชน การฝกอบรม การติดบอรดส่ือสาร 
5. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ตองปฏิบัติตาม 
6. กําหนดระยะเวลาในการติดตาม การปรับปรุงท่ีแนนอน เชน ทุกๆ 3 เดือน หรือ 6 

เดือน แตอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
7. จัดทําแผนฉุกเฉิน กําหนดจุดรวมพล หมายเลขโทรศัพทที่เกี่ยวของ  
8. เครื่องมือและสัญญาณเตือนภัยจะตองมีเพียงพอและพรอมใชงาน 
9. มีการฝกซอมดับเพลิงอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

1.2.3 การกําหนดอํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
ความสําคัญ 

การท่ีจะประสบความสําเร็จในการทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม จะตองมีการกําหนดบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของแตละบุคคลใหชัดเจน และที่ สําคัญจะตองคัดเลือกบุคคลใหมี
ความสามารถตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและเกิดความผิดพลาด
ในการทํางานใหนอยที่สุด นอกจากนี้ บทบาทความรับผิดชอบท่ีถูกระบุไวจะตองส่ือสารใหกับพนักงาน
ไดรับทราบอยางทั่วถึงกัน 

  
วิธีดําเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1. การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการสิ่งแวดลอม  

การกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองคัดเลือก
บุคลากรที่มีความเหมาะสมและมีความรูความสามารถในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมสามารถแบงหนาที่รับผิดชอบออกเปน 2 สวนหลัก ดังนี้ 

 1.1 หัวหนาสิ่งแวดลอม จะตองมีอํานาจหนาท่ีหลักในระดับฝายบริหาร เชน ผูจัดการ
แผนก หัวหนางาน เปนตน หรือเปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ ที่ทางกรรมการผูจัดการไดคัดเลือกแลว 

 ติดตามผลการดําเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอมของสํานักงานใหเปนไป
ตามเกณฑสํานักงานสีเขียว กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมและถูกตองตาม
กฎหมายและขอกําหนดส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของ 
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 รายงานผลการดําเนินงานแกผูบริหารหรือเจาของกิจการหรือผูบริหาร
ระดับสูง 

1.2 ทีมงานดานสิ่งแวดลอม โดยสวนใหญเปนหัวหนางานหรือตัวแทนของแตละแผนก
หรือแตละสวนงาน 

 ดําเนินการควบคุมและปองกันปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรมการ
ทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย พรอมทั้งจัดทําบันทึกตรวจสอบการปฏิบัติการ
ควบคุมปญหาส่ิงแวดลอมและเรื่องอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

 ส่ือสารวิธีปฏิบัติตางๆไปยังผูที่เกี่ยวของ 
 สรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอมใหกับพนักงานในหนวยงาน 

สวนกรรมการผูจัดการ/เจาของกิจการ/ผูบริหารระดับสูง ตองมีหนาที่ในการสนับสนุนและอนมุตัิ
ทรัพยากรที่จําเปนใหอยางเพียงพอตอการดําเนินระบบ ไดแก งบประมาณ บุคลากร ผูเชี่ยวชาญ เครื่อง
สาธารณูปโภค รวมไปถึงเครื่องอํานวยความสะดวกตาง เปนตน นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ในการกําหนดและ
อนุมัตินโยบาย และทิศทางการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 

 

ขั้นตอนท่ี 2. การประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดานสิ่งแวดลอม 

การแตงตั้งคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอมจะตองมีสวนท่ีสําคัญ 2 สวน คือ หัวหนา
ส่ิงแวดลอม และทีมงานดานส่ิงแวดลอม จะตองมีการอนุมัติอยางเปนทางการ และเปนลายลักษณอักษร
โดยกรรมการผูจัดการหรือเจาของกิจการหรือผูบริหารระดับสูง  

 
ขั้นตอนท่ี 3. การดําเนินการสื่อสาร 

หลังจากที่กรรมการผูจัดการคณะกรรมการหรือเจาของกิจการหรือผูบริหารระดับสูง ได
ทําการแตงตั้งคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอม จะตองมีการส่ือสารใหกับพนักงานรับทราบโดยท่ัวถึงกัน 
โดยการนําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ หรือ ผังองคกร หรือเรียกวา Organization chart ส่ือสารใน
จุดท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน เชน บอรดประชาสัมพันธของบริษัท เปนตน รวมไปถึงการสงขอมูลโดยผาน
ทางส่ืออิเล็กทรอนิกสการประชุมชี้แจง เปนตน 

 
 ขั้นตอนท่ี 4. การทบทวนประสิทธิภาพของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 

  หัวหนาส่ิงแวดลอมจะตองพิจารณาเบื้องตนถึงความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ 

ไดแก ดานความเพียงพอ ดานความรูความสามารถ ดานความเหมาะสม หากพบปญหาหรืออุปสรรคใน

การดําเนินงานจะตองแจงไปยังกรรมการผูจัดการ เพ่ือดําเนินการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอม  



คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)                                                                                                 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม                                          
 

หนา | 28  

 

 

ภาพท่ี 7 ตวัอยางประกาศแตงตั้งคณะกรรมการส่ิงแวดลอม 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท ฉบับท่ี 01/2556 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 

 

 เนื่องดวยบริษัท รักษส่ิงแวดลอม จํากดั มีนโยบายในการดแูละรกัษาส่ิงแวดลอมภายใน

สํานักงาน และเพ่ือใหบรรลุตามนโยบายส่ิงแวดลอมของบริษัท จึงไดประกาศแตงตัง้คณะกรรมการ

ดานส่ิงแวดลอม โดยมีรายชือ่ดังตอไปนี ้

  1. คุณดุสิตต  แสงทองคํา  หัวหนาส่ิงแวดลอม 

  2. คุณสุวรรณา  ไวงาน   ทีมงานส่ิงแวดลอม 

  3. คุณยุพิน  คงคราม  ทีมงานส่ิงแวดลอม 

  4. คุณพรทิพา  เลิศงาม   ทีมงานส่ิงแวดลอม 

  5. คุณอนันต  พินิจฉัตร  ทีมงานส่ิงแวดลอม 

6. คุณธนากร   ไกรวิทยา  ทีมงานส่ิงแวดลอม 

 

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2556 เปนตนไป 

 

       ......................................... 

                      (กรรมการผูจัดการ)    
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โครงสรางคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 

 
 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ตวัอยางโครงสรางคณะกรรมการส่ิงแวดลอม 

 
คุณดุสิตต แสงทองคํา 

(หัวหนาส่ิงแวดลอม) 

 

 
คุณยุพิน คงคราม 

(การควบคุมมลพิษ) 

 
คุณพรทิพา เลิศงาม 

(การส่ือสารและฝกอบรม) 

 
คุณสุวรรณา ไวงาน 

(การควบคุมการใช 

ทรัพยากรและพลังงาน) 

 
คุณอนนัต พินิจฉตัร 

(การเตรียมความพรอม

กรณีฉกุเฉนิ) 

 
คุณธนากร ไกรวิทยา 

(การจัดการขยะ) 

 
คุณสมพร กิจคลอง 

 (การจัดการน้าํเสีย) 
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

1. ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการส่ิงแวดลอมถูกกําหนดออกมาเปนลายลักษณอักษรและ
ส่ือสารใหรับทราบทั่วกัน โดยนําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ หรือ โครงสราง
คณะกรรมการ ติดประกาศ 

2. คณะกรรมการจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องท่ีตนเองรับผิดชอบ 
3. หัวหนาทีมส่ิงแวดลอมจะตองทราบถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการส่ิงแวดลอม               

ดานความเพียงพอ ความรูและความสามารถ  
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ที่มา: http://livingindryden.org/2005/10/ 

    town_board_approves_comprehens.html 
 

 

ความสําคัญ  

 การทบทวนของฝายบริหารถือเปนสวนจําเปน
อยางย่ิงที่ผูบริหารจะไดทราบความคืบหนารวมทั้งปญหาที่
เกิดขึ้นในการจัดการดานส่ิงแวดลอมภายในสํานักงาน ทัง้นี้
เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของระบบ ฯ 
และใหการสนับสนุนในสวนท่ีตองการความชวยเหลือ             
ตาง ๆ และยังแสดงใหพนักงานเห็นวา  

 

 ผูบริหารยังใหความสําคญัและสนใจในการจัดการดานส่ิงแวดลอมภายในสํานกังาน  
ความเพียงพอของทรัพยากร ซึง่ทําใหระบบยังดํารงอยูอยางเหมาะสม 

 เปนตัวอยางทีด่ีสําหรับพนกังานในการเอาใจใสระบบการจัดการดังกลาว 
 ทําใหระบบการจัดการส่ิงแวดลอมทีไ่ดทาํขึ้นนั้นมีการพัฒนาไปในทศิทางที่ถูกตองอยาง

ตอเนื่อง 
 

วิธีดําเนินการ 
 ผูบริหารระดับสูง จะตองทบทวนการจัดการส่ิงแวดลอมในสํานักงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหมั่นใจวาระบบดังกลาวมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
อยางตอเนื่อง ซึ่งขั้นตอนหลักในการทบทวนดังตอไปนี้ 
 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการประชุม 
  ในขั้นตอนนี้ดําเนินการโดยหัวหนาทีมส่ิงแวดลอม เปนผูจัดเตรียมเรื่องในการประชุม
ทบทวนของฝายบริหารดังนี้ 

 นโยบายส่ิงแวดลอม 
 ประสิทธิภาพของการจัดการส่ิงแวดลอม 
 กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 การส่ือสารและขอรองเรียน 
 โครงการและกิจกรรม 
 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

1.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร 
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 ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนดองคประชุมของการทบทวนโดยฝายบริหาร 
  1. บุคคลที่เกี่ยวของในการเขารวมประชุมมีดังนี้ 

- ผูบริหาร   ประธานท่ีประชุม 
- ทีมงานส่ิงแวดลอม  ผูเขารวมประชุม 
- หัวหนาทีมส่ิงแวดลอม เลขานุการ 

  2. หัวหนาทีมส่ิงแวดลอม กําหนดวันประชุม และรางหนังสือใหผูบริหารลงนามเพ่ือเรียก
ประชุม โดยกําหนดการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
 
 ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม  
  1. ผูบริหารดําเนินการประชุมตามวาระที่กําหนด ดังนี้ 
   วาระที่ 1 การติดตามผลการทบทวนโดยฝายบริหารครั้งที่ผานมา 
   วาระที่ 2 ผลการดําเนินการดานส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ 
   วาระที่ 3 การบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย โครงการและกิจกรรม 
   วาระที่ 4 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
   วาระที่ 5 สถานะของการแกไขและปองกัน 
   วาระที่ 6 การส่ือสารและขอรองเรียน 
   วาระที่ 7 การเปล่ียนแปลงตางๆท่ีจะสงผลกระทบตอระบบ 
   วาระที่ 8 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
  2. หัวหนาทีมส่ิงแวดลอมหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ดําเนินการบันทึกรายงานการประชุม 
ขอเสนอแนะของการประชุม จะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบจัดการดานส่ิงแวดลอม ใหเกิดการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
 
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 สอบถามวิสัยทัศนของผูบรหิาร 

 การประชมุจะตองใหครอบถวนทุกวาระการประชุม 

 รายงานการประชุมทบทวนโดยฝายบริหาร 
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หมวดท่ี2  

การดําเนินงาน Green Office 

Operation of Green Office 

 

 

ความสําคัญ 
การส่ือสารดานส่ิงแวดลอมเปนกระบวนการประชาสัมพันธ ชี้แจงขาวสาร แลกเปล่ียนขอมูลใน

แตละระดับขององคกร เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน รับรูขาวสารดานการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีทันสมัย 
และทันสถานการณ รวมไปถึงการกอใหเกิดความรวมมือในการจัดการส่ิงแวดลอมในสํานักงาน 
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการเปดชองเพ่ือรับเรื่องรองเรียน หรือการเสนอแนะดานส่ิงแวดลอม 
 การส่ือสารดานส่ิงแวดลอมสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก การส่ือสารภายในและการ

ส่ือสารภายนอก อธิบายไดดงันี้  

การสื่อสารภายใน หมายถึง กระบวนการในการแลกเปล่ียนขาวสารของหนวยงานกับบุคลากร

ทุกระดับภายในองคกร ไดแก การติดบอรดประชาสัมพันธ จดหมายเวียน และการรับสงขอมูลขาวสาร

โดยผานคอมพิวเตอร การรับความคิดเห็นจากบุคคลภายในองคกร รวมถึงปายเพ่ือการประชาสัมพันธ

และรณรงค เชน การจัดการขยะในสํานักงาน กิจกรรม 5ส การประหยัดน้ําและไฟฟา เปนตน 

 

       
 

ภาพท่ี 9 การส่ือสารภายในสํานักงาน 

 

 การสื่อสารภายนอก หมายถึง กระบวนการในการแลกเปล่ียนขาวสารของหนวยงานกับ

บุคคลภายนอกองคกร เพ่ือเผยแพรขาวสารใหเกิดความเขาใจในองคกร เชน การส่ือสารผานทางวิทยุ

2.1 การสื่อสาร การฝกอบรม  
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ชุมชน การตีพิมพในวารสาร การสงขาวสารผานทางเว็บไซต (website) และการรับความคิดเห็นหรือขอ

รองเรียนจากบุคคลภายนอก เปนตน 

 

 
 

ภาพท่ี 10 การส่ือสารภายนอกผานทางเวบ็ไซตของบรษัิท 

 
สวนการฝกอบรมดานส่ิงแวดลอม เปนกระบวนสรางเสริมความรู ความเขาใจ และความ

ตระหนักดานส่ิงแวดลอมเพ่ือใหกอเกิดความสามารถในการจัดการส่ิงแวดลอมของสํานักงาน ไดแก            
การจัดการขยะ การจัดการน้ําเสีย การใชทรัพยากรและพลังงาน การปองกันและเตรียมความพรอมกรณี
ฉุกเฉิน เปนตน ซึ่งแบงการอบรมออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การฝกอบรมภายใน หมายถึง การจัดการฝกอบรมที่ดําเนินการโดยผูท่ีมีความรู            
ดานส่ิงแวดลอมภายในองคกร  

2. การฝกอบรมภายนอก หมายถึง การฝกอบรมซึ่งดําเนินการโดยสถาบันหรือหนวยงาน
ภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญดานส่ิงแวดลอม หรือสงบุคลากรไปอบรมภายนอกองคกร  
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ภาพท่ี 11 การฝกอบรมภายในและภายนอกองคกร 
 

วิธีดําเนินการ 
1. การสื่อสารดานสิ่งแวดลอม 
ขั้นตอนท่ี 1. การกําหนดหัวขอในการสื่อสาร  

  ทีมงานส่ิงแวดลอมจะตองพิจารณาเลือกหัวขอในการส่ือสารท่ีเหมาะสมใหกับพนักงาน
ทุกคนรับทราบ ซึ่งเรื่องที่จะตองส่ือสารไดแก 

 นโยบายส่ิงแวดลอม 
 ปญหาส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากร พลังงานท่ีมีนัยสําคัญ 
 เปาหมายและโครงการปฏิบัติงานดานส่ิงแวดลอม 
 กฎหมายและขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม 
 ทีมงานดานส่ิงแวดลอม และอํานาจหนาที่ 
 การรณรงคในการจัดการส่ิงแวดลอม เชน การคัดแยกขยะ การประหยัด

ทรัพยากรและพลังงาน ความสะอาดและความเปนระเบียบ เปนตน 
 ปริมาณของกาซเรือนกระจกที่ปลอยในแตละป 

   
ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนดวิธีการสื่อสาร 

  2.1 ชองทางการส่ือสารมีหลายวิธี ไดแก การติดปายประชาสัมพันธ คูมือ แผนพับ 
จดหมายเวียน การประชุม กลองรับความคิดเห็น เว็บไซต เปนตน ขึ้นอยูกับวาในเรื่องที่จะส่ือสาร
เหมาะสมกับชองทางใดและสามารถส่ือสารไดมากกวา 1 ชองทาง ยกตัวอยางเชน การส่ือสารนโยบาย
ส่ิงแวดลอม อาจจะทําการส่ือสารโดยการติดบอรดประชาสัมพันธ ทําการประชุมชี้แจง และประกาศผาน
ทางเว็บไซตเปนตน   
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  2.2 หากมีการติดประกาศเพ่ือส่ือสาร พ้ืนที่บริเวณนั้นจะตองเปนพ้ืนที่ที่บุคคลท่ัวไป
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ไมควรติดประกาศสูงจนเกินไป และที่สําคัญจะตองทําส่ือใหเปนที่สนใจ
เพ่ือดึงดูดความสนใจของพนักงาน 
  

ขั้นตอนท่ี 3 การทบทวนหัวขอสื่อสาร 
  3.1 ทีมงานส่ิงแวดลอมจะตองพิจารณาทบทวนถึงหัวขอการส่ือสาร อยางนอย 6 เดือน

ตอครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
 3.2 หากเปนการติดประกาศขาวสารดานส่ิงแวดลอมจะตองมีการทบทวนและ

ปรับเปล่ียนอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
 

 2. การฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 
 ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดหลักสูตรอบรม 

ทีมงานส่ิงแวดลอมและผูรับผิดชอบดําเนินการรวมกันพิจารณาหลักสูตรท่ีจะตองมีการอบรม
พนักงานทุกคน เพ่ือใหมีความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีตรงกัน หลักสูตรที่จะตองอบรมพนักงาน
มีดังนี้ ไดแก 

 ความตระหนักดานส่ิงแวดลอม ทรัพยากรและพลังงาน 
 การแกไขและควบคุมปญหาส่ิงแวดลอม เชน การคัดแยกขยะ การลดปริมาณ

ของเสียจากแหลงกําเนิด การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน การจัดการน้ํา
เสีย การเลือกใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การควบคุมปริมาณ             
กาซเรือนกระจก เปนตน 

 หลักสูตรตางๆที่กําหนดขึ้นจะตองเลือกใหเหมาะสมกับพนักงานที่เกี่ยวของกับพนักงานที่อาจให
เกิดปญหาส่ิงแวดลอมเหลานั้น เชน ควรอบรมเรื่องการดูแลบอดักไขมันแกแมบาน เปนตน 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนการฝกอบรม 
วางแผนการฝกอบรมโดยกําหนดชวงเวลาและกลุมเปาหมายที่จะเขาอบรม 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินการอบรมและประเมินผลความเขาใจหลังจากการฝกอบรม 
พนักงานที่เกี่ยวของท่ีจะตองเขารับการฝกอบรมจะตองไดรับการประเมินผลหลังจากฝกอบรม

ทุกครั้ง เพ่ือประเมินความรูความเขาใจกอนที่จะไปปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ วิธีท่ีใชในการประเมินผลไดแก 
ทําขอสอบวัดผล สอบถามความเขาใจของพนักงาน (Oral Test) การทดสอบการปฏิบัติหนางาน เปนตน
(การประเมินผลอาจทําโดยการสอบถามหากผูเขาอบรมมีจํานวนไมมาก) 

การฝกอบรมพนักงานจะตองมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงพนักงานใหมที่ยัง
ไมมีความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมในสํานักงาน 
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ส่ือสารใหครบถวนตามที่คูมือสํานักงานสีเขียวกําหนด 
 มีการส่ือสารในรูปแบบตางๆ ไดแกบอรดประกาศ (เชน นโยบายส่ิงแวดลอม ขาวสารส่ิงแวดลอม 

หนาที่ความรับผิดชอบ) การอบรมตอนเชา (Morning talk) การประชุม การชี้แจงระหวาง
ปฏิบัติงาน 

 อบรมเรื่องการปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนัก และการควบคุมปญหาส่ิงแวดลอม แก
พนักงานที่เกี่ยวของ 

 พนักงานจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องที่อบรมอยางแทจริง โดยดูจากการสอบถาม หรือ
หลักฐานการประเมินผล 
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ความสําคัญ 

 การประชุมสีเขียว (Green Meetings) และการจัดนิทรรศการ (Green Exhibition) หมายถึง
การจัดการประชุมและการจัดนิทรรศการท่ีคํานึงถึงหลักความย่ังยืน  (sustainability) และลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการจัดงานประชุม/สัมมนาและการจัดนิทรรศการเนื่องจากการจัดประชมุโดยทัว่ไป
กอใหเกิดของเสียจํานวนมาก และมีการใชพลังงานและทรัพยากรที่ฟุมเฟอย  โดยหลักปฏิบัติจะคํานึงถึง
หลักการลดใชทรัพยากร การประหยัดพลังงาน เปนมิตรกับธรรมชาติ ระบบนิเวศน และส่ิงแวดลอมมาก
ย่ิงขึ้น สามารถแบงไดดังนี้ คือ 

  1. การใชทรัพยากรอยางคุมคา  

  2. การลดปริมาณขยะมลพิษ  

  3. ลดการใชสารเคมีตาง ๆ  

 องคประกอบที่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดงานแบบเดิมมาสูเสนทางสีเขียว อาทิ สถานที่
จัดงาน อาหารเครื่องดื่ม รูปแบบการจัดงาน และการส่ือสารประชาสัมพันธ รางวัลของระลึก                  
และการดําเนินงานของผูจัดงาน 

 

วิธีการดําเนินการ 

 การจัดประชุมและนิทรรศการสีเขียว (Green Meetings and Green Exhibition) เปนรูปแบบ
ของการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยใหความสําคัญในขั้นตอนตางๆของการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ 
(อางอิง สํานักนโยบายยุทธศาสตรและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม)  ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

- การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธการประชุมและนิทรรศการ 

- การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและนิทรรศการ 

- การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ 

- การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธการประชุมและนิทรรศการ 

 การจัดทําหนังสือเชิญประชุม และเอกสารท่ีเกี่ยวของจะตองใชกระดาษ Recycled หรือใช
กระดาษ reused เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุกขั้นตอนใชพลังงานจากน้ํามันและไฟฟา
จํานวนมาก ในการจัดทําหนังสือเชิญ หรือทําการเรียนเชิญโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดดังนี้ 

2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ 
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  -  เชิญประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail) 

  -  ยืนยันการการเขารวมประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail) 

  -  สงระเบียบวาระการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

  -  สงรายงานการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(E-mail) 

  -  รณรงคใหใชถุงผาแทนการใชแฟมสําเร็จรูป แฟมพลาสติก 

   
ขั้นตอนท่ี 2 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและนิทรรศการ 

 ในขั้นตอนนี้ดําเนินการคลายกับขั้นตอนที่ 1 คือ เนนการใชกระดาษ recycled หรือใชกระดาษ 
reused รวมไปถึงการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

- จัดทําเอกสารการประชุมโดยการพิมพกระดาษท้ัง 2 หนาและพิมพเทาที่จําเปนเทานั้น  

- ตั้งจุดรับคืนเอกสารของผูเขารวมประชุมเพ่ือนํากลับไปใชใหม 

- เตรียมภาชนะเพ่ือรองรับใบปลิว แผนพับท่ีผูรวมงานไมตองการบริเวณทางออก               
เพ่ือเปนการแยกขยะกอนนําไปรีไซเคิล 

- ลดการใชกระดาษเปนส่ือเผยแพรโดยสนับสนุนใหผูเขารวมประชุมเก็บขอมูล                
ส่ือเผยแพรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟลในเมมโมรี่สติ๊กท่ีผูเขารวมงานเตรียมมา หรือ
คนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซตของงานนั้นๆ ไดนอกจากประหยัดแลวยังสะดวกแกผู
เขาประชุมที่ไมตองถือเอกสารเขาประชุม 

 

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ 

 การจัดเตรียมสถานที่ จะตองดําเนินการเลือกสถานท่ีท่ีไดรับการรับรองดานระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม เชน ISO14001 สัญลักษณใบไมเขียว เปนตน ตัวอยางโรงแรมที่ไดรับรองดานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม เชน โรงแรม อมารี เรสซิเดนซ กรุงเทพฯ  โรงแรมรามา การเดนส และโรงแรม              
แกรนด ไฮเอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เปนตน สวนอุปกรณที่เกี่ยวของในการจัดประชุมตางๆจะตอง         
มีสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ฉลากเขียว เปนตน สามารถ
ดําเนินการไดดังนี้ 

- สถานท่ีจัดประชุมหรือแสดงนิทรรศการควรเลือกจุดท่ีสามารถเขาถึงไดสะดวกดวย
บริการขนสงสาธารณะ หรือมีรถรับสงไวบริการระหวางจุดจอดรถประจําทางกับ
สถานที่จัดงานอยางเพียงพอ เพ่ือลดการใชรถยนตสวนตัว 

- สถานที่จัดประชุมหรือแสดงนิทรรศการ ไมวาจะเปนโรงแรม หรือหนวยงานราชการ
จะตองมีระบบการจัดการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
ISO14001 สัญลักษณใบไมเขียว Green Buildiing เปนตน 
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- การตกแตงสถานที่สําหรับนิทรรศการกลางแจงควรใชไมประดับที่ปลูกในกระถางหรือ
ถุงเพาะชําแทนการใชดอกไม เพ่ือลดปริมาณขยะแลว ยังสามารถนํามาหมุนเวียน
กลับมาใชใหมได 

- หากตองมีการจัดเวที การตกแตงควรเลือกตกแตงดวยตนไมหรือดอกไมกระถางแทน
การจัดแจกัน หรือจัดชอเพ่ือนําไปใชในการประชุมอื่นไดอีก หรือใชวัสดุรีไซเคิลหรือ
วัสดุที่สามารถนํามารีไซเคิลไดเปนหลัก เชน เศษกระดาษเหลือใชตางๆ เศษผา และ
พยายามใชไฟฟาตกแตงใหนอยที่สุด 

- เปดหนาตางรับลมแทนเปดเครื่องปรับอากาศ ลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด
จากการใชไฟฟาเพ่ือเปดเครื่องปรับอากาศ หรือควรจัดใหมีบรรยากาศที่ปลอดโปรง 
ไมมีมืดทึบและนาอึดอัด หรือหากเปนไปไดควรเปนหองโลง เพ่ือลดการใชพลังงาน
ไฟฟา เครื่องใชไฟฟา เครื่องปรับอากาศ และเครื่องไฟฟาสํารองตาง ๆ 

- การคัดเลือกอุปกรณที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในการจัดประชุมอุปกรณประหยัด
พลังงาน เชน หลอดไฟฟาเครื่องปรับอากาศเบอร 5 และการปรับตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศใหพอเหมาะกับสภาพอากาศอีกดวย 

- การเปดเครื่องปรับอากาศนั้น ควรปรับใหอยูท่ีอุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส เนื่องจาก
เปนอุณหภูมิที่คนจะรูสึกสบายและผอนคลายท่ีสุด อีกทั้งยังเปนการประหยัดไฟฟาอีก
ดวย หรือหากเปนไปไดควรจัดประชุมหองโลงท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก หรือสวน
ตนไมตาง ๆ 

 
 

ภาพท่ี 12 สถานท่ีจัดการประชุมควรมีแสงสวางเขาถึงอยางเพียงพอ เพ่ือลดปริมาณการใชไฟฟา และ              
ถาเปนไปไดควรประดับตกแตงหองประชุมดวยกระถางตนไมแทนแจกันดอกไม 
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ขั้นตอนท่ี 4 การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

 ในขั้นตอนนี้จะมุงเนนใหมีการลดการเกิดของสียจากการรับประทานอาหารและเครือ่งดื่มใน
ระหวางการประชุม สามารถดําเนนิการดังนี ้

- วางแผนเตรียมอาหาร ควรคํานวณปรมิาณอาหารกับการเชิญและใบตอบรับการรวม
ประชมุใหพอด ีโดยอาจมกีารเผ่ือเพ่ิมเติมไวเล็กนอยและควรจัดในแบบบุฟเฟต เพ่ือ
สามารถตกัอาหารแตพอดีและไมมีอาหารเหลือท้ิงมากจนเกนิไป  

- หลีกเล่ียงการใชโฟมหรอืกระดาษเปนภาชนะใสอาหารและเครือ่งดื่ม ควรใชภาชนะที่
คงทนถาวรและนาํกลับมาใชไดใหม เพ่ือลดปริมาณขยะ หรือเปนภาชนะท่ีทํามาจาก
วัสดุท่ียอยสลายไดตามธรรมชาต ิ

- หลีกเล่ียงการใชเครื่องปรงุหรือเครือ่งดื่มประเภทบรรจุซอง ควรใชภาชนะบรรจุ
เครื่องปรงุสําหรับใชรวมกัน เชน ขวดหรือกระปกุเพ่ือลดการเกดิขยะบรรจุภัณฑหรอื
หากจําเปนตองใชภาชนะท่ีใชแลวทิง้ใหเลือกวัสดุที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติเชน 
ใบตองหรือพลาสติกชวีภาพ  

- เสิรฟน้ําจากเหยือกแทนขวดพลาสติก และ ไมใชเครื่องดื่มที่บรรจุกระปองหรือขวด
เพ่ือเปนการลดปรมิาณขยะเหลือท้ิง 

- เลือกใชผาเชด็มือแทนกระดาษ เพราะสามารถซักทําความสะอาด และนําไปใชตอใน
งานอืน่ไดอีก ผาปโูตะ ควรเลือกผาที่ทาจากเสนใยธรรมชาติ เชน ผาฝาย เพราะ
สามารถซกัลางไดงาย 

- ใชที่รองแกวแบบยางหรือแบบแกวแทนการใชแบบกระดาษ เพ่ือลดขยะและสามารถ
นํากลับมาใชซ้าํได 

 อยางไรก็ตาม การจะใหการดําเนินการทุกอยางประสบผลสําเร็จจําเปนตองไดรับความรวมมือ
จากพนักงานทุกคนโดยการสรางจิตสํานึกและสรางการมีสวนรวมของพนักงานทุกคนใหเขาใจไปใน
แนวทางเดียวกัน การดําเนินการตางๆ จึงจะเห็นผล 
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 วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- มีการเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ในทุกขั้นตอนของการจัดประชุมและนิทรรศการ 
พรอมทั้งมีภาพถายแสดงการใชสถานที่ที่ใชในการจัดประชุมและนิทรรศการ 

- ลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการจัดประชุมและนิทรรศการใหมีปริมาณนอยท่ีสุด 

- มีการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความสําคัญ 

ความสะอาดและความเปนระเบียบในสํานักงานเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสํานักงาน เพ่ือกอใหเกิดความเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม รวมทั้งสรางเสริมให
พนักงานมีจิตสํานึกในการรวมมือ และชวยเหลือกัน ซึ่งท้ังนี้ยังชวยเพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานใหแก
พนักงาน รวมทั้งสรางภาพพจนที่ดีใหแกสํานักงาน 

 การสรางความสะอาดและความเปนระเบียบของสํานักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานนั้น 
สํานักงานจะตองดําเนินการบนพ้ืนฐานของ 5ส ดังนี้ 

 5ส เปนแนวคิดการจัดการระเบียบเรียบรอยในท่ีทํางานหรือสํานักงาน เพ่ือกอใหเกิดสภาพการ
ทํางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบรอย นําไปสูการเพ่ิมผลผลิต 

 สะสาง (SEIRI) คือ การแยกของท่ีตองการ ออกจากของท่ีไมตองการ และขจัดของท่ีไม
ตองการทิ้งไป 

 สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางส่ิงของตางๆ ในที่ทํางานใหเปนระเบียบ เพ่ือความ
สะดวกและปลอดภัย 

 สะอาด (SEISO) คือ การทําความสะอาด (ปด กวาด เช็ด ถู) อุปกรณและสถานที่ทํางาน 
 สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาใหดี

ตลอดไป 
 สรางนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม สรางนิสัย ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย

ขอบังคับอยางเครงครัด 

 
 

2.3 ความสะอาดและความเปนระเบียบในสํานักงาน 
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วิธีดําเนินการ 
 การจัดการกับความสะอาดและความเปนระเบียบของสํานักงานจะตองอาศัยความรวมมือของ
พนักงานและทุกฝายที่เกี่ยวของเปนหลักสําคัญ ถึงจะประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง สามารถปฏิบัติได
ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 

ส่ิงแรกที่จะตองดําเนินการคือ การทําความเขาใจกับผูบริหารระดับสูง จัดเตรียมแผนการดําเนิน

กิจกรรม และการขอความรวมมือของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งสามารถดําเนินการดังนี้  

1.1 อธิบายถึงความสําคัญของการกําหนดกิจกรรมการทําความสะอาดและสรางความ

เปนระเบียบแกผูบริหาร 

1.2 วางแผนการทําความสะอาดของสํานักงาน  เชน กอนเลิกงาน 15 นาทีของทุกวัน 

หรือจัดใหมีการทําความสะอาดครั้งใหญปละ 1 ครั้ง เปนตน 

1.3 ส่ือสาร ประชาสัมพันธ และขอรวมมือจากพนักงานทุกคนในการชวยกันดูแลรักษา

ความสะอาดในสํานักงาน เชน จัดทําบอรดประชาสัมพันธ จดหมายขอความรวมมือ

ลงนามโดยผูบริหาร เปนตน 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบัติโดยยึดหลักของกิจกรรม 5ส. 
 กิจกรรม 5ส. เปนกิจกรรมที่หลายองคกรนําไปประยุกตใชในการดําเนินการจัดการความสะอาด
และความเปนระเบียบขององคกร สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
  2.1 สะสาง ดําเนินการดังนี้ 

2.1.1 พนกังานทุกคนจะตองกําหนดใหไดวามีส่ิงของท่ีจําเปนและไมจําเปนใน
พ้ืนที่ของตนเอง รวมไปถึงตูเก็บเอกสาร/ตูเกบ็ของ/ชั้นวางของ หอง
เก็บของมมุอับตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ทํางาน พ้ืนของสถานที่
ทํางานรวมถึงเพดาน บอรดประกาศ   

2.1.2 ดําเนินการแยกของที ่“จําเปน” และส่ิงของที ่“ไมจําเปน” ออกจากกนั 
2.1.3 จัดการส่ิงท่ีของท่ี “ไมจําเปน” หรอืของที่มีมากเกนิความจําเปน โดย

หากเปนส่ิงของท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไดจะตองดําเนินการแยกเกบ็
อยางชัดเจนเพ่ือรอการกลับมาใชใหม เชน กระดาษ เปนตน หากไม
สามารถนํากลับมาใชใหมจะตองนําไปทิ้ง 

  2.2 สะดวก ดําเนินการดังน้ี 
2.2.1 การกําหนดที่วางของในสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร ชั้นวางของ โตะทํางาน 

เครื่องถายเอกสาร โตะวางคอมพิวเตอร โตะพิมพดดี ควรจัดทําผังหอง
ทํางานและตําแหนงของอปุกรณตาง ๆ ดังกลาวไวเพ่ือใหทราบทั่วไป 
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(หลังจากมีการปรึกษาหารือรวมกันแลว) พรอมท้ังตดิปายบงชี้เพ่ือ
สะดวกตอการหยิบใช 

2.2.2  ศึกษาเทคนิคในการวางของและเลือกใชใหเหมาะสม เชน 
- การจัดแยกของใชตามหนาที่ในการใชงานและนําวางไวในท่ี

กําหนดไว (ตามผัง) 
- ควรวางส่ิงของท่ีจําเปนตองใชบอย ๆ ไวใหใกลมอื สวนของที่ไมใช

บอย ใหวางแยกไวตางหาก 
- การวางของท่ีมรีูปทรงสูงใหวางไวดานใน (ของตู / ชั้นเก็บของ) 

สวนของที่มรีูปทรงต่ํากวาใหวางไวดานนอก 
- การวางของหนัก ควรวางไวขางลาง (ของตู/ชั้นเก็บของ) สวนของ

ที่เบาใหวางไวขางใน สําหรบัของท่ีใชบอยครัง้วางไวในระดบัความ
สูงเทากบัชวงตวั 

  2.3 สะอาด ดําเนินการดังน้ี 
2.3.1  ตองมกีารมอบหมายความรับผิดชอบ วัสด ุอุปกรณ เครือ่งใชตางๆ 

เพ่ือใหผูทําความสะอาดประจํา 
2.3.2 อุปกรณ เครื่องใช ถาใชงานรวมกัน เมื่อใชงานเสร็จแลวใหทําความ

สะอาดทันท ีหากเปนของทีใ่ชเพียงผูเดียวใหทําความสะอาดกอนเริ่ม
ทํางานและหลังเลิกทํางาน 

2.3.3 ควรมกีารกาํหนดชวงเวลาการทําความสะอาดอปุกรณเครื่องใชเปน
ประจําทกุวนั เชน 5 นาทีและมีการกําหนดวนัทําความสะอาดเปน
ประจําในแตละสัปดาห แตละเดือน และกําหนดวนัความสะอาดครัง้
ใหญ โดยทุกคนทกุพ้ืนท่ีทํา พรอมกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง (BIG 
CLEANIANG DAY) 

2.3.4 เมื่อทําไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง อาจจะเปน 1-3 เดือนแลวควรมีการ
กําหนดแนวทางวธิีการหรือขั้นตอนการทําความสะอาดท่ัวท้ังสํานักงาน 

 
หมายเหต ุจุดท่ีควรทําความสะอาด มดีังนี้  

1. บนและใตโตะทํางาน ชั้นวางของ ตูเอกสาร (ทั้งภายในและภายนอกตู) 
2. ตามพ้ืน ฝาผนัง บริเวณมมุอบัตาง ๆ 
3. บริเวณเครื่องมอื/อุปกรณ และที่ตวัเครื่องมอื/อุปกรณ เชน เครื่องถายเอกสาร 

เครื่องพิมพ เครือ่งทําสําเนา ฯลฯ 
4. เพดานหอง และมุมเพดาน 
5. หลอดไฟ และฝาครอบหลอดไฟ เปนตน 
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  2.4 สุขลักษณะ ดําเนินการดังน้ี 
2.4.1  กําหนดใหมีการปฏิบตัิกิจกรรมโดยเฉพาะ สะสาง สะดวก สะอาด  

อยางตอเนื่อง เชน สัปดาหละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสมของ
หนวยงาน 

2.4.2 กําหนดมาตรฐาน หรือ แนวทางในการปฏิบตัิท่ีเกี่ยวของกับ 3 ส แรก 
อยางชัดเจน และเปนที่ยอมรับของสมาชกิในพ้ืนทีก่ารกาํหนด
มาตรฐานของพ้ืนท่ีโดยทั่วไปมักใหกลุมสมาชิกในพ้ืนทีเ่ปนผูกําหนด
ในชวงเริ่มตนทํากิจกรรม เพ่ือใหสามารถปฏิบัตไิดงาย และไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกในพ้ืนที ่

2.4.3 แตงตั้งคณะกรรมการตดิตามผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส เพ่ือใหเกดิการ
รักษามาตรฐานตอเนื่อง 

  2.5 สรางนิสัย ดําเนินการดังนี้ 
2.5.1  ปฏิบัตติามหลักเกณฑที่กลาวมาแลวท้ัง 4 ส ใหดีตลอดไป 
2.5.2 ใหความรูเพ่ิมเติมในดานตาง ๆ 
2.5.3 กระตุนใหเจาหนาท่ีปฏิบัตติามมาตรฐานและระเบียบของหนวยงาน ใน

เรื่องราวตาง ๆ อยางเครงครัด 
2.5.4 กําหนดวันทํากิจกรรม 5 ส เปนประจําทุกวนั อาท ิ5 นาที กับ 5 ส”

หรือเปนประจําทุกสัปดาห เชน วันทําความสะอาดประจําสัปดาห 
2.5.5 ผูบริหารตองคอยกระตุนและตดิตามการปฏิบตัิเสมอ โดยถือวาการทํา

กิจกรรม 5 ส เปนสวนหนึ่งของการปฏิบตัิงานปกตปิระจํา 
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ภาพท่ี 13 ตัวอยางการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 5 ส. ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานโฮง จังหวัดลําพูน 

 
 วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 จะตองดแูลความสะอาดในสํานักงานมคีวามสะอาดอยูเสมอ 
 จะตองมีการจัดวัสดุ และอปุกรณตางในสํานกังานอยางเปนระเบียบ 
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ความสําคัญ 
 กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เปนกาซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคล่ืนรังสีความรอน 
หรือรังสีอินฟาเรดไดดี กาซเหลานี้มีความจําเปนตอการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกใหคงที่ กาซ
เรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยจะตองเปนกาซท่ีเกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย (anthropogenic greenhouse gas emission) เทานั้น ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
กาซมีเทน (CH4) กาซไนตรัสออกไซด (N20) กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFC) กาซเพอรฟลูออโร
คารบอน (PFC) และกาซซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF6)  

การปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) จากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยอยาง
ตอเนื่อง ทั้งการใชพลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนสง การตัดไมทําลายปา รวมทั้ง
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในรูปแบบอื่นๆ ลวน
เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดภาวะโลกรอนซึ่งสงผลกระทบตอวิถีการ
ดํารงชีวิตของมนุษย ส่ิงมีชีวิต และนับวันปญหาดังกลาวก็ย่ิงทวีความ
รุนแรงมากขึ้น การดําเนินงานเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก จึง
เปนหนาที่ของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน (คณะกรรมการเทคนิคดานคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ, 
2552)  ดังนั้น การคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจก  จึงเปนวิธีการหนึ่งในการบงบอกขอมูลการปลอย
กาซเรือนกระจกขององคกร ซึ่งจะเปนแนวทางนําไปสูการบริหารการจัดการดานส่ิงแวดลอมเพ่ือลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิท้ังในระดับองคกร ไปถึงระดับประเทศได 

การคํานวณปริมาณการปลอยการดูดกลับกาซเรือนกระจก(Greenhouse gas emission and 
removals) เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีใชบงชี้ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ตางๆขององคกร โดยแบงกิจกรรมที่มีการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานของ
องคกรไว 3 ประเภท ไดแก ประเภทที่ 1 การปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกทางตรง ประเภทท่ี 
2 การปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน และประเภทที่ 3 การปลอย
และการดูดกลับกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ 

ประเภทที่ 1 การปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกทางตรง ไดแก กาซเรือนกระจกท่ี
เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมตางๆภายในสํานักงาน ดังนี้ 

1)  การเผาไหมที่อยูกับท่ี ตัวอยางเชน การผลิตไฟฟาเพ่ือใชเองภายในองคกร การเผาไหม
ของเชื้อเพลิงท่ีใชในการหุงตมภายในองคกร 

2)  กระบวนการ ไดแก กระบวนการอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมีภายในกระบวนการผลิต 
 

2.4 การจัดการกาซเรือนกระจก 
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3)  การเผาไหมที่มีการเคล่ือนที่ตัวอยางเชน การเผาไหมของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการ 
ขนสงของยานพาหนะที่องคกรเปนเจาของ หรือเชาเหมามา แตองคกรรับผิดชอบ
คาใชจายของน้ํามันเชื้อเพลิง 

4)  การรัว่ไหลและอืน่ๆ (Fugitive Emissions) ตัวอยางเชน กาซมเีทนทีเ่กิดขึ้นจาก
กระบวนการบําบดัน้ําเสียและหลุมฝงกลบ   การใชปุยหรือสารเคมีเพ่ือการซกัลางหรือ
ทําความสะอาด 

5)  การเผาไหมชีวมวล 
 
ประเภทที่ 2 การปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน ไดแก 

ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการผลิตไฟฟา ความรอน หรือไอน้ําท่ีถูกนําเขาจากภายนอกเพ่ือใช
งานภายในองคกร 

พลังงานไฟฟา สวนใหญใชเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเปนวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้นการใชไฟฟาใน
องคกร จะไมใชเปนการปลอยกาซเรือนกระจก ณ ตําแหนงท่ีองคกรตั้งอยู แตเปนการปลอยกาซเรือน
กระจก ณ แหลงที่ผลิตกระแสไฟฟา  

ประเภทที่ 3 การปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ ไดแก ปริมาณกาซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากที่ระบุในประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ซึ่งองคกร
สามารถวัดหรือประเมินเพ่ือการรายงานผลเพ่ิมเติมได โดยไมถือเปนขอบังคับ ตัวอยางเชน การปลอย
กาซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใชน้ําประปาภายในองคกร การปลอยกาซเรือนกระจกจากวัสดุ
สํานักงานท่ีมีการใชภายในองคกร เชน กระดาษ 

ตัวอยางการแยกประเภทของกิจกรรมในสํานักงาน 
ประเภทท่ี 1 การเดินทางที่เกิดขึ้นจากพาหนะที่เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานในรูปของการใช
เชื้อเพลิง ปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบําบัดน้ําเสียของสํานักงาน(ถามี)  
ประเภทท่ี 2 กาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการนําเขาของพลังงานตาง ๆ ไดแก การซื้อไฟฟา 
ประเภทท่ี 3 การปลอยกาซเรือนกระจกทางออม ไดแก ปริมาณการใชน้ําประปา การใช
กระดาษภายในสํานักงาน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในสํานักงาน  ปริมาณสารเคมีที่ใชใน
หองปฏิบัติการ 

 
วิธีดําเนินการ 
 การควบคุมกาซเรือนกระจกของสํานักงานท่ีปลอยออกสูชั้นบรรยากาศ จะตองดําเนินการ
ควบคุมการใชทรัพยากรและพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ลดการปลอยของเสียที่เกิดจาก
กิจกรรมตางๆ (แนวทางการควบคุมสามารถศึกษาไดจากหมวดตางๆที่เกี่ยวของในคูมือสํานักงานสีเขียว)
จากนั้นนําขอมูลมาคํานวณเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณกาซเรือนกระจก ซึ่งสํานักงานจะตองรวบรวมขอมูล
กิจกรรมตางๆทุกเดือน เพ่ือนํามาคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละเดือน และสรุป
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เปรียบเทียบแตละเดือน เพ่ือจะไดทราบแนวโนมของการปลอยกาซเรือนกระจกตอไป  โดยขั้นตอน
ตอไปนี้ จะอธิบายเพียงขั้นตอนการคํานวณและเปรียเทียบปริมาณกาซเรือนกระจก 
 
 ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บขอมูลกิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจก 
  การใชขอมูลกิจกรรมประกอบการคํานวณ ตองมีการเกบ็ขอมูลจากกิจกรรมการปลอย
กาซเรือนกระจกที่สอดคลองกับวิธีการคาํนวณ และขอมูลทั้งหมดจะตองไดรบัการบันทึกไวในรูปแบบที่
เหมาะสม เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะหและสอบกลับได ซึ่งขอมูลท่ีจะตองทําการรวบรวมมดีังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ปริมาณน้ําเสียคิดจากรอยละ 80 ของปรมิาณน้าํประปาท่ีใช 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

การคูณดวยคาแฟกเตอรการปลอย   ซึ่งจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีวิธีการคํานวณท่ีถูกตอง ไดรับ

การยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะคาแฟกเตอรการปลอยที่นิยมนํามาใชเปนหลักสากล ไดแก คาแฟก

เตอรการปลอยอางอิงตามแนวทางของ The Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) หรือจากฐานขอมูลระดับชาติของแตละประเทศ เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษา

รวบรวมคา Emission Factor ที่เกี่ยวของ เพ่ือใชในการคํานวณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก               

ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

 

 

 

สํานักงาน 

หนวยการ
ใชไฟฟา 

(กิโลวตัต/
เดือน) 

หนวยการ 
ใชประปา 
(ลูกบาศก

เมตร/เดือน) 
 

ปริมาณขยะท่ี
เกิดขึ้น 

(กิโลกรัม/
เดือน) 

ปริมาณน้ํา
เสียที่เกิดขึ้น 
(ลิตร/เดือน) 

ปริมาณการ
ใชกระดาษ 
(กิโลกรัม/

เดือน) 

ปริมาณการ
ใชเชื้อเพลิง 
(ลิตร/เดือน) 
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การคํานวณ โดยใชสูตร Emissions Factors x Activity Data  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 การคาํนวณปรมิาณการปลดปลอยกาซเรอืนกระจกทางออม โดยใชสูตร Emissions Factors 
x Activity Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปลดปลอย = ขอมูลกจิกรรม x คาแฟกเตอรการปลอย 
Emission = Activity Data (AD) x Emission Factor (EF) 

เชน  การใชเชื้อเพลิง 
(ลิตร/วัน, ลิตร/เดือน, ลิตร/ป) 

 

เชน  กิโลกรัมCO2/ลิตร, กิโลกรัม

N2O/ลิตร, กิโลกรัมCH4/ลิตร 
(ลิตร/วัน, ลิตร/เดือน, ลิตร/ป) 

 
เชน  กิโลกรัมCO2/วัน, กิโลกรัม

N2O/เดือน, กิโลกรัมCH4/ป 
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ตารางท่ี 3 คา Emission Factor  

ชื่อ หนวย 
คาแฟกเตอร         
(kg CO2) 

แหลงขอมูลอางอิง 

น้ําประปา m3 0.0264 
Metropolitan Waterworks 
Authority (Thailand) 

ไฟฟา  kWh 0.5610 TC Common data 
กระดาษ kg 0.7350 SimaPro 
ของเสยี 

กระดาษ Paper kg 1.4755 
Converted data from JEMAI 
Pro using Thai Electricity Grid 

ส่ิงทอ Textile kg 2.0000 IPCC 2006 Vol.5 
อาหาร Food/Sludge kg 2.5300 IPCC 2006 Vol.5 

เศษไม Wood chip kg 0.0735 
Converted data from JEMAI 
Pro using Thai Electricity Grid 

ผาออม ผาอนามัย Nappies kg 4.0000 IPCC 2006 Vol.5 
เศษใบไม Garden & Park kg 3.2700 IPCC 2006 Vol.5 
ยาง หนัง Rubber and 
leather  

kg 3.1300 IPCC 2006 Vol.5 

แกว kg 1.1870 
Converted data from JEMAI 
Pro using Thai Electricity Grid 

อลูมิเนียม (กระปอง) kg 4.4315 
Jap Supplier, G2G cal. by JEMAI 
Pro 

กลองโฟม Polystyrene  kg 2.2971 
Converted data from JEMAI 
Pro using Thai Electricity Grid 

ถุงพลาสตกิ PP (ถุงใส) kg 2.3990 
Ecoinvent 2.0, IPCC 2007 
GWP 100a 

ถุงพลาสตกิ PE (ถุงขุน) kg 1.5200 
อางอิงจาก HDPE bag จาก 
JEMAI Pro ดวย ไฟฟาของ
ประเทศไทย 

ขวดพลาสติก PET (ขวดใส) kg 3.7700 ETH-ESU 96 PET ETH S 
ขวดพลาสติก HDPE 
(ขวดขุน) 

kg 1.6170 
Converted data from JEMAI 
Pro using Thai Electricity Grid 
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ชื่อ หนวย 
คาแฟกเตอร         
(kg CO2) 

แหลงขอมูลอางอิง 

กลองพลาสตกิ 
Polypropylene  

kg 1.6862 
Converted data from JEMAI 
Pro using Thai Electricity Grid 

เหล็ก kg 1.76 Ecoinvent 2.0, IPCC 2007 
เชื้อเพลิง    
น้ํามนัดีเซล kg 0.5200 BUWAL250   (D=0.839 kg/l) 
กาซโซลีน kg 0.6890 BUWAL250   (D=0.750 kg/l) 
กาซโซฮอล L 2.93 TGO CFP Guideline 
กาซหุงตม (LPG ) จากกาซ
ธรรมชาต ิ

kg 0.4980 Thai LCI data 

 
ตัวอยางการคํานวณ 
ตารางรายงานผลการปลอยกาซเรือนกระจกประจําเดือน 

ชื่อ ปริมาณ Emission Factor  
(kg CO2) 

คาการปลดปลอย 

ขยะกระดาษ 10 kg/เดือน 1.4755 14.755 kgCO2/เดือน 
ไฟฟา 100kwh/เดือน 0.5610 56.1 kgCO2/เดือน 
เศษอาหาร 5 kg/เดือน 2.5300 12.65 kgCO2/เดือน 
 
หมายเหต ุ

1. ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการเดนิทาง และขนสงดวยรถประเภทตางๆ 
  1) ในกรณีที่ทราบขอมูลปรมิาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในการเดนิทาง ใหนําปริมาณที่ใชไป
คูณกับคาแฟกเตอรการปลอยกาซเรือนกระจกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช 
  2) กรณีที่ไมมขีอมูลปริมาณเชื้อเพลิง ใหนําขอมูลระยะทางที่เกบ็มาไดมาคํานวณเปน
ปริมาณน้ํามนัเชือ้เพลิงที่ใช หรือ นําขอมูลระยะทางท่ีเกบ็มาไดมาคูณกบัคาแฟกเตอรการปลอยกาซ
เรือนกระจกตามประเภทของยานพาหนะ 
 2. ปริมาณกาซเรือนกระจกจากการเดนิทางดวยเครือ่งบิน 
  1) ในกรณีมีขอมูลระยะทาง ใหคํานวณจากระยะท่ีเดินทางคูณกบัคาแฟคเตอรการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากการเดินทางโดยเครื่องบิน (ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอกิโลเมตร) 
  2) กรณีไมมีขอมูลระยะทาง ใหคํานวณจากจํานวนเที่ยวในการเดินทาง คูณกบัคาแฟค
เตอรการปลอยกาซเรือนกระจกของการเดนิทางโดยเครือ่งบินตอเท่ียว (กรณีเดินทางเที่ยวละไมเกิน 
1,500 กิโลเมตร) 
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
1. พนักงานจะตองมคีวามเขาใจในความสําคญัของกาซเรอืนกระจก 
2. ผูที่เกี่ยวของจะตองสามารถอธิบายการคาํนวณปริมาณการกาซเรือนกระจก 
3. ปริมาณกาซเรือนกระจกทีม่แีนวโนมลดลง 
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ความสําคัญ 

 การขนสงและการเดินทางเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางมากในการประกอบธุรกิจ สงผลให
เกิดการใชเชื้อเพลิง การปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเปนสวนหนึ่งในการกอใหเกิดภาวะโลกรอน ดังนั้น จึง
ควรกําหนดมาตรการเพ่ือสงเสริมใหพนักงานภายในองคกรมีสวนรวมในการชวยกันลดการเดินทางที่ไม
จําเปน ในปจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีตางๆ มากมายที่ถูกออกแบบมาเพ่ือชวยในการติดตอส่ือสารกันไมวาจะ
เปนการส่ือสารกันทางโทรศัพท วิดีโอผานเครื่องคอมพิวเตอร หรือการติดตอกันทางอีเมล รวมไปถึง
ความสะดวกในการเดินทางของระบบขนสงมวลชน ไดแก รถไฟฟา เปนตน  

 

วิธีดําเนินการ 

 ทางสํานักงานจะตองดําเนินการกําหนดมาตรการหรือแนวทางการติดตอส่ือสาร รวมไปถึงการ
เดินทางและการขนสง เพ่ือใหเกิดผลกระทบกับส่ิงแวดลอมนอยที่สุด สามารถกําหนดไดดังนี้ 

1. หลีกเล่ียงการเดินทางมาประชุมที่ไมจําเปน โดยเลือกใชเทคโนโลยีมาชวยในการ
ส่ือสารแทน เชน 1ใชการติดตอส่ือสารโดยโทรศัพท อีเมล และประชุมโดยใชระบบ
วีดิโอคอนเฟอเรนซแทนการเดินทางไปพบปะกัน 

2. ใชระบบขนสงสาธารณะในการเดินทาง 
3. รณรงคใหโดยสารรถยนตไปดวยกัน (Car Pool) ชวยประหยัดน้ํามันและยังเปนการ

ลดจํานวนรถติดบนถนน  
4. เลือกการเดินทางที่ปลอย CO2 นอยท่ีสุดเทาท่ีทําได เชน การเดินหรือใชจักรยาน

แทน 
5. จัดเสนทางรถรับสงพนักงาน ถาในหนวยงานมีพนักงานจํานวนมากอาศัยอยูใน

เสนทางใกลๆ กัน ควรมีสวัสดิการจัดหารถรับสงพนักงานตามเสนทางสําคัญๆ เปน 
Car Pool ระดับองคกร 

6. จัดประชุม สัมมนาที่สํานักงาน หรือใกลสํานักงาน แทนท่ีจะเปนตางจังหวัด 
7. ขับรถในอัตราความเร็วที่ประหยัดน้ํามัน และเดินทางใหถึงจุดหมายในเสนทางลัดท่ี

ส้ันที่สุด 
8. ดับเครื่องยนตเมื่อตองจอดรถเปนเวลานาน 
9. ตรวจสอบลมยางอยางสม่ําเสมอ 
10. ใชเชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโอดีเซล หรือเอทานอล 

2.5 การขนสงและการเดินทาง 
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ภาพท่ี 15 การเดินทางโดยใชระบบขนสงสาธารณะ 
  

วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
1. มีการใชการส่ือสารผานเทคโนโลยี หรือส่ือสารผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 
2. มีการวางแผนการเดนิทาง  กอนการนาํยานพาหนะของบริษัทออกเดนิทาง 
3. มีการรับ-สงพนักงานโดยรถของบริษัท 
4. มีการรณรงคการเดินหรือการใชจักรยานเดนิทางมาทํางาน (สําหรบับุคลากรที่พักใกลที่

ทํางาน) 
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หมวดท่ี 3 
การใชพลังงานและทรัพยากร 

Energy and Resource Utilization 

 

 

ความสําคัญ 
สํานักงานโดยสวนใหญจะคํานึงถึงการใชทรัพยากรน้ําเพ่ือมาใชในการอุปโภค สวนดานพลังงาน

นั้นจะคํานึงถึงการใชไฟฟา ซึ่งการใชทรัพยากรและพลังงานเหลานี้ จะตองปลูกฝงในการใช อยางรูคุณคา 
ประหยัด และมีการควบคุมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในแตละกิจกรรม 

สํานักงานมีการใชพลังงานหลายรูปแบบ เชน ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง และการใช
อุปกรณไฟฟาตางภายในสํานักงาน แตจะใชมากใชนอยขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรม ซึ่งเจาของกิจการ และ
ผูที่ทํางานในสํานักงานทุกคนควรรวมมือกันประหยัดพลังงาน และใชอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานจะประหยัดพลังงานไดตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนที่เขามาใชสํานักงานและจะ
สําเร็จไดตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 
วิธีการดําเนินการ 

การประหยัดพลังงานใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองเหมาะสมนั้นจะตองมีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานไมวาจะเปนการใชเครื่องปรับอากาศ แสงสวาง เครื่องมือและอุปกรณในสํานักงาน             
รวมไปถึงการใชทรัพยากรกระดาษ ท้ังนี้สํานักงานจะตองควบคุมหนวยงานภายนอกท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีใหปฎิบัติ
ตามมาตรการของสํานักงานดวย 

 นอกจากนี้การถายทอดและสรางจิตสํานึกเปนส่ิงจําเปนในการอนุรักษและประหยัดพลังงาน 
สามารถทําไดดังนี้ 
  
 ขั้นตอนท่ี 1 สื่อสารการประหยัดไฟฟา 
 ผูรับผิดชอบดําเนินการทําบอรดประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากร 
ผลกระทบของการขาดแคลนพลังงานและทรัพยากร รวมไปถึงการอนุรักษพลังงานและทรัพยากร            
เปนตน หรือปายรณรงคประหยัดไฟฟา โดยอาจใชขอความ “กรุณาปดไฟหลังเลิกงาน” เปนตน          
พรอมกับติดส่ือสารตามจุดการใชใหท่ัวถึง 

 

3.1 การใชพลังงาน 
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ภาพท่ี 16 ปายรณรงคประหยัดพลังงาน 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดมาตรการประหยัด และสื่อสารใหพนักงานรับทราบ 
 เครื่องใชไฟฟาหลักทีม่ีในสํานักงานและใชเปนประจํา ไดแก เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร 
หลอดไฟ เครื่องถายเอกสาร เปนตน จะตองมีการกําหนดมาตรการ ดังนี้ 
 

เครื่องปรับอากาศ 

1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส  
2. ไมควรปลอยใหมีความเย็นรั่วไหลจากหองท่ีติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตาม
ผนัง ฝาเพดาน ประตู ชองแสง 

3. ปดประตูหองทุกครั้งที่เปดเครื่องปรับอากาศ หรือ
ติดตั้งและใชอุปกรณ ควบคุมการเปด-ปดประตูในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ 

4. ทําความสะอาดและดูดฝุนบอยๆ อาทิตยละ 1-2 ครั้ง เพราะหากฝุนอุดตันจะทําให
ประสิทธิภาพของการทํางานของเครื่องปรับอากาศลดลง 

5. อยานําความรอน หรือของท่ีมีความชื้นเขาไปไวในหองปรับอากาศ เชน กาตมน้ํารอน 
กระถางตนไม เครื่องทําความรอนตางๆ เครื่องถายเอกสาร เปนตน เนื่องจากเมื่อมีการ
นําความรอนหรือความชื้นเขามาในหองจะทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานมากขึ้น 

6. ลดและหลีกเล่ียงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดท่ีไมจําเปนตองใชงานในหองที่มี
เครื่องปรับอากาศ เพ่ือลดการสูญเสีย และใชพลังงาน 

7. ติดตั้งฉนวนกันความรอนโดยรอบหองท่ีมีการปรับอากาศ เพ่ือลดการสูญเสียพลังงาน
จากการถายเทความรอนเขาภายในอาคาร 

8. ใชมูล่ีกันสาดปองกันแสงแดดสองกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความรอนตาม
หลังคาและฝาผนัง เพ่ือไมใหเครื่องปรับอากาศทํางานหนักเกินไป 

9. ควรปลูกตนไมรอบๆอาคารสํานักงาน 
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10. ควรปลูกตนไมเพ่ือชวยบังแดดขางบานหรือเหนือหลังคา เพ่ือเครื่องปรับอากาศจะไม
ตองทํางานหนักเกินไป 

11. ปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือชวยลดความรอนและเพ่ิมความชื้นใหกับดินจะทําใหบานเย็น               
ไมจําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศเย็นจนเกินไป 

12. ในสํานักงานไมจําเปนตองเปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเริ่มงานและควรปด
เครื่องปรับอากาศในชวงเวลา 12.00-13.00 น. และกอนเวลาเลิกงานเล็กนอย รวมทั้ง
ปดไฟและอุปกรณไฟฟาที่ไมจําเปน 

 
แสงสวาง 

1. ปดไฟเมื่อพักเท่ียงหรือหลังใชงาน 
2. ติดตั้งแผงสะทอนหลอดไฟ 
3. เลือกใชอุปกรณแสงสวางประสิทธิภาพสูง ไมวาจะเปนหลอดไฟ บัลลาสตและโคมไฟ  
4. การควบคุมแสงสวางใหเหมาะสมกับการใชงาน  
5. การลดความสวางที่เกินความจําเปน (Over Light Compensation) เชน บริเวณ

ทางเดินที่ไมจําเปนตองสวางมาก วิธีลดความสวางงายท่ีสุด คือปลดหลอดไฟออก เชน 
ปลดหลอดไฟออก 2 หลอดจากโคมไฟ 4 หลอด เปนตน 

6. บํารุงรักษาอุปกรณอยางสม่ําเสมอ ตรวจสอบการทํางานและความสวาง ทําความ
สะอาดอยางเสมอทุกๆ 3-6 เดือน 

7. การใชแสงธรรมชาติชวยในการลดการใชพลังงานจากแสงไฟในสํานักงาน 
8. สภาพแวดลอมภายในโรงงานและอาคาร ทั้งฝาผนัง พ้ืน เพดานและเครื่องจักร ควร

เลือกใชสีออน เพราะคาการสะทอนแสงสูงจะชวยใหหองหรือบริเวณหอง หรือบริเวณ
ทํางานดูสวางมากขึ้น  
 

เครื่องมือและอุปกรณสาํนักงานอื่นๆ 

1. ปดเครื่องหลังเลิกงานพรอมทั้งถอดปล๊ัก 
2. ปดจอคอมพิวเตอรในเวลาพักเที่ยง 
3. ตั้งคาหนาจอคอมพิวเตอร เปน energy saving mode 

 
ขั้นตอนท่ี 3 เก็บขอมูลการใชไฟฟา 
ผูรับผิดชอบดําเนินการเก็บขอมูลการใชไฟฟาประจําเดือน และจัดทําสรุปผลรวมของการใช

ไฟฟาของสํานักงานในแตละเดือน เพ่ือเปรียบเทียบผลจากการใชไฟฟา รวมไปถึง         
การรายงานผลสรุปประจําเดือนเกี่ยวกับคาใชจายดวย 
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 ปดปายรณรงคการประหยัดพลังงาน 
 จัดทําบอรดประชาสัมพันธเพ่ือใหความรูแกพนักงาน 
 รายงานสรุปการใชพลังงานประจําเดือน (ภาคผนวก แบบฟอรม 3.1) 
 พนักงานทุกคนจะตองมีความตระหนักดานการใชพลังงานและทรัพยากร (จากการสอบถาม) 
 สํานักงานจะตองควบคุมหนวยงานภายนอกท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีใหปฎิบัติตามมาตรการของสํานักงานดวย 

(แจกเอกสารแนวทางปฏิบัติใหแกหนวยงานภายนอกที่เขาใชพ้ืนท่ี พรอมมีลายเซ็นตรับทราบ
แนวทางดังกลาว) 
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ความสําคัญ 
ผูคนสวนใหญมักจะมีพฤติกรรมในการใชน้ําอยางฟุมเฟอย จึงควรเปล่ียนวิธีการใชน้ําตามความ

เคยชิน มาเปนการใชน้ําอยางรูคุณคา  ซึ่งจะตองปลูกฝงในการใชอยางรูคุณคา ประหยัด และมีการ
ควบคุมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในแตละกิจกรรม 

สํานักงานจะประหยัดการใชน้ําไดตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนที่เขามาใชสํานักงานและจะ
สําเร็จไดตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 
วิธีการดําเนินการ 

การประหยัดการใชน้ําใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองเหมาะสมนั้นจะตองมีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงาน การใชน้ํา ท้ังนี้สํานักงานจะตองควบคุมหนวยงานภายนอกท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีใหปฎิบัติตาม
มาตรการของสํานักงานดวย 

 นอกจากนี้การถายทอดและสรางจิตสํานึกเปนส่ิงจําเปนในการอนุรักษและประหยัดน้ําสามารถ
ทําไดดังนี้ 
  
 ขั้นตอนท่ี 1 สื่อสารการประหยัดนํ้า 
 ผูรับผิดชอบดําเนินการทําบอรดประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากรน้าํ ผลกระทบของ
การขาดแคลนทรัพยากรน้ํา รวมไปถึงการอนุรกัษทรัพยากร เปนตน หรือปายรณรงคประหยัดน้ํา โดย
อาจใชขอความ  “กรุณาปดน้ําหลังเลิกใช” เปนตน พรอมกับติดส่ือสารตามจุดการใชใหทั่วถงึ 
 
 

 
 

      ภาพท่ี 17 ปายรณรงคประหยัดการใชน้าํ 
 

3.2 การใชนํ้า 
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 ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดมาตรการประหยัด และสื่อสารใหพนักงานรับทราบ 
 
การใชนํ้า 

1. ปดกอกน้ําใหสนิทหลังเลิกใชงาน 
2. ติดอุปกรณเติมอากาศที่หัวกอก (Aerator) เพ่ือชวยลดปริมาณการไหลของน้ํา 
3. เลือกใชสุขภัณฑประหยัดน้ํา 
4. ติดตั้งระบบน้ําใหสามารถใชประโยชนจาก

การเก็บและจายน้ําตามแรงโนมถวงของโลก 
เพ่ือหลีกเล่ียงการใชพลังงานไปสูบและจาย
น้ําภายในอาคาร 

5. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา เพ่ือลด
การสูญเสียอยางเปลาประโยชน เชน การ
ตรวจสอบกอกน้ํา ทอน้ํา เปนตน  
 

 
ขั้นตอนท่ี 3 เก็บขอมูลการใชนํ้า 
ผูรับผิดชอบดําเนินการเก็บขอมูลการใชน้ําประจําเดือน และจัดทําสรุปผลรวมของการใชน้ําของ

สํานักงานในแตละเดือน เพ่ือเปรียบเทียบผลจากการใชน้ํา รวมไปถึงการรายงานผลสรุปประจําเดือน
เกี่ยวกับคาใชจายดวย 

 
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ปดปายรณรงคการประหยัดน้ํา 
 จัดทําบอรดประชาสัมพันธเพ่ือใหความรูแกพนักงาน 
 รายงานสรุปการใชน้ําประจําเดือน (ภาคผนวก แบบฟอรม 3.2) 
 พนักงานทุกคนจะตองมีความตระหนักดานการใชพลังงานและทรัพยากร (จากการสอบถาม) 
 สํานักงานจะตองควบคุมหนวยงานภายนอกท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีใหปฎิบัติตามมาตรการของสํานักงานดวย 

(แจกเอกสารแนวทางปฏิบัติใหแกหนวยงานภายนอกที่เขาใชพ้ืนท่ี พรอมมีลายเซ็นตรับทราบ
แนวทางดังกลาว) 
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ความสําคัญ 

พลังงานและทรัพยากรมีความสําคัญอยางมากในการดําเนินการภายในสํานักงาน ไดแก ไฟฟา 
น้ํา เปนตน นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรอีกหลายประเภท ไดแก กระดาษ หมึกพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน 
และอุปกรณสํานักงาน ซึ่งทรัพยากรดังกลาวมีความสําคัญตอกิจกรรมในสํานักงาน และที่สําคัญมีการใช
ปริมาณมากในแตละวัน ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดแนวทางการใชทรัพยากรดังกลาวอยางเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการเกิดของเสียจากกิจกรรมดังกลาว 
 
วิธีดาํเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 สื่อสารการประหยัดทรัพยากร 
 ผูรับผิดชอบดําเนินการทําบอรดประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากร ผลกระทบของการ
ใชอยางประหยัด” เปนตน พรอมกับติดส่ือสารตามจุดการใชใหทั่วถึง 

 
 ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดมาตรการประหยัด และสื่อสารใหพนักงานรับทราบ 
 ทรัพยากรที่มีในสํานกังานและใชเปนประจํา ไดแก กระดาษ หมึกพิมพ อุปกรณเครือ่งเขียน และ
อุปกรณสํานักงาน เปนตน จะตองมีการกําหนดมาตรการ ดังนี้ 
  1. วิธกีารเลือกใชและประหยัดกระดาษภายในสํานกังาน สามารถดําเนนิการไดดงันี้ 

- เลือกซือ้และใชกระดาษจากหนวยงานที่ไดรับรองดานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม หรือเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม  เชน กระดาษกรีนการด ซึ่งผลิต
จากวัสดุทางการเกษตรที่ใชแลวผสมเย่ือหมุนเวียนทาํใหม 100% โดยไมใช
ตนไมใหมแมแตตนเดียว กระดาษไอเดียกรนี ผลิตโดยใชเย่ือที่ไดจากปา
ปลูก และใช EcoFiber 30% จึงชวยทําใหการตัดตนไมลดลง Double A 
30% Recycled paper เปนกระดาษ ถายเอกสารสาร ผสมเย่ือเวียนทํา
ใหม 30% เปนมติรกับส่ิงแวดลอม เปนตน 

- เศษกระดาษจากการพิมพหรือโรเนียวหนาเดียว : ใชหนาท่ีวางเปนกระดาษ
บันทึกขอความ หรือรางหนงัสือ 

- เศษกระดาษจากการถายเอกสาร : หนาท่ีวางสามารถใชพิมพแบบฟอรม
ถายเอกสารหรือบนัทึกขอความ 

- ควบคุมปริมาณกระดาษที่ใชในการถายเอกสาร และควรกําหนดแนวทางให
มีการถายเอกสารเฉพาะท่ีเกีย่วของกับงานในสํานักงานเทานั้น 

3.3 ทรัพยากรอื่นๆ 
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- ซองจดหมายตางๆ ที่ใชแลว : สามารถนํากลับมาใชสงเอกสาร ภายใน
สํานักงานหรือ ตดัมุมทั้ง 4 มุม ใชหนีบกระดาษ สําหรับกระดาษสวนกลาง
ใชบันทึกขอความได 

- หนังสือเกา/นิตยสารตาง ๆ: นําไปบริจาคหองสมุด เพ่ือเปนประโยชนตอ
ประชาชนทัว่ไป นอกจากนียั้งทําเปนการดอวยพร ประดิษฐเปนดอกไมใช
ตกแตงสถานที่ หรือบอรดประชาสัมพันธได 

- หนังสือพิมพเกา : ใชหอของขวัญ ประดิษฐดอกไม หรือนําไปใชในการเชด็
กระจก 

- กระดาษหอของ/กระดาษหอของขวญั : นํามาใชหอของอีกครัง้ และ
ประดิษฐเปนดอกไมกระดาษ เพ่ือใชในการตกแตงบอรดประชาสัมพันธ 

- กลองกระดาษตาง ๆ : นํามาใชเปนถังขยะ 
- ตรวจสอบรายละเอียดที่หนาจอคอมพิวเตอรใหถูกตองกอนส่ังพิมพเพ่ือลด

ประมาณขยะกระดาษ 
 

- เลือกใชระบบ Fax Server เพ่ือลดการบรโิภคกระดาษลง การทํางานของ
ระบบ Fax Server จะทําหนาที่รบัเอกสารFax ที่เขามาแปลงเปนเอกสาร
ในรูปแบบ Electronic หรือที่เรียกกนัวา Soft File แทน ทําใหทุกเอกสาร 
Faxที่เขามาไมไดถกูพิมพออกไปใชกระดาษทุกครั้ง 

 
 

ภาพท่ี 18 ปายประชาสัมพันธเพ่ือใหความรูแกพนกังานในเรือ่งการประหยัดกระดาษ 
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2. วิธกีารประหยัดหมึกพิมพที่ใชกับเครื่องถายเอกสาร เครื่องโทรสาร(Fax) และเครื่องพิมพ
เอกสาร (Printer) สามารถดําเนินการไดดังนี ้

- ตรวจสอบรายละเอียดที่หนาจอคอมพิวเตอรใหถูกตองกอนส่ังพิมพ เพ่ือลด
การส้ินเปลืองหมกึพิมพ หากมีขอผิดพลาดเกดิขึน้ 

- เลือกใชระบบ Fax Server เพ่ือลดการใชหมกึพิมพ ซึง่การทํางานของ
ระบบ Fax Server จะทําหนาที่รบัเอกสารFax ที่เขามาแปลงเปนเอกสาร
ในรูปแบบ Electronic หรือที่เรียกกนัวา Soft File แทน ทําใหทุกเอกสาร 
Faxที่เขามาไมไดถกูพิมพออกไปใชกระดาษทุกครั้ง 

- กําหนดการส่ังพิมพเปนแบบขอความเทานัน้ ยกตัวอยางเชน การพิมพผาน
โปรแกรม PowerPoint จะตองตัด background รูปภาพ ออก เนื่องจาก
เปนสวนทีไ่มจําเปน หรือแมแตวาหากตองการพิมพแคเฉพาะตัวอกัษรใน
หนาเว็บไซตนั้นๆ สามารถคดัลอกไปวางใน โปรแกรม Word, Notepad 
หรือ Text editor 

- หามดึงสายไฟออกในขณะทียั่งไมปดเครื่องปริน้เตอร เนือ่งจากหัวพิมพจะ
ยังไมกลับไปเขาท่ีเดมิ จึงมีผลทําใหหวัพิมพอุดตันไดงาย และเครือ่งก็จะ
เสียเร็วกวาปกต ิ

- จะตองใชงานปริน้เตอรอยางสม่ําเสมอ หากไมมกีารใชอยางตอเนื่อง 
จะตองมีการพิมพอยางนอยอาทิตยละ 1 ครั้ง จะสามารถชวยใหตลับหมึก
ไมแหงและอดุตัน 

- ดําเนินการซอมบาํรุงเครือ่งถายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปริน้เตอร 
อยางสม่ําเสมอ 
 

3. วิธกีารประหยัดอปุกรณสํานักงาน สามารถดําเนินการไดดังนี ้
- การเบิกวัสดุ ควรเบกิเฉพาะวัสดุท่ีจําเปนในการปฏิบตัิงาน และควรเบิกใน

ปริมาณที่พอเหมาะและใชรวมกนัอยางประหยัด เพราะวัสดบุางประเภท
เมื่อเกบ็ไวนาน ๆ จะเส่ือมสภาพได 

- กําหนดแนวทางการควบคุมการเบิกอุปกรณสํานักงาน เชน กําหนดความถี่
ในการเบิกเดือนละ 2 ครั้ง เปนตน 

- อุปกรณสํานักงาน เชน กรรไกร คัตเตอร ทีเ่ย็บกระดาษ เปนตน ควรเบิก
ใชเปนสวนรวม เนือ่งจากส่ิงเหลานีไ้มจําเปนตองใชตอบคุคล 
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ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บขอมูลเพ่ือเปรยีบเทียบการลดลงของการใชทรัพยากร 
ผูรับผิดชอบดําเนินการเก็บขอมูลการใชกระดาษ หมึกพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน และอุปกรณ

สํานักงานประจําเดือน และจัดทําสรุปผลรวมของการใชทรัพยากรสํานักงานในแตละเดือน เพ่ือ
เปรียบเทียบผล รวมไปถึงการรายงานผลสรุปประจําเดือนเกี่ยวกับคาใชจายดวย 
 
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ติดปายรณรงคในบริเวณใชงาน  
 กําหนดมาตรการประหยัดการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมภายในสํานกังาน 
 จัดทําบอรดประชาสัมพันธเพ่ือใหความรูแกพนักงาน 
 รายงานสรุปการใชทรัพยากรประจําเดือน 
 พนักงานทุกคนจะตองมีความตระหนักดานการใชพลังงานและทรัพยากร (จากการสอบถาม) 
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หมวดท่ี4 

การจัดการของเสีย 

Office Waste Management 

 

ความสําคัญ 
การจัดการของเสีย คือ การดําเนินการเพ่ือควบคุมส่ิงที่เปนเศษวัสดุ หรือส่ิงท่ีปลอยออกมา หรือ

สารที่ไมตองการอื่นๆที่ไดมาจากกระบวนการดําเนินการ รวมถึงวัสดุ หรือของเสียที่ปนเปอน การจัดการ
ของเสีย คือ การดําเนินการเพ่ือควบคุมส่ิงท่ีเปนเศษวัสดุ หรือส่ิงท่ีปลอยออกมา หรือสารที่ไมตองการ
อื่นๆท่ีไดมาจากกระบวนการดําเนินการ รวมถึงวัสดุ หรือของเสียท่ีปนเปอน ภายในสํานักงาน เชน เศษ
อาหาร เศษกระดาษ ตลับหมึกพิมพที่ใชแลว บรรจุภัณฑท่ีใชแลว เปนตน สํานักงานจะตองดําเนินการ
แยกของเสียหรือขยะ และดําเนินการกับของเสียเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทของขยะท่ีเกิดในสํานักงาน 

ขยะท่ัวไป หรือขยะมูลฝอย หมายถึง ของเหลือใชที่เกิดจากหองทํางาน หองรับประทานอาหาร 
เปนตน ขยะประเภทนี้เปนขยะที่ไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม แตหากมีปริมาณมากและไมไดรับการ
จัดการอยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมไดเชนกัน ขยะประเภทนี้ไดแก 
เศษอาหาร ถุงพลาสติก กลองโฟม ขยะจากอุปกรณสํานักงาน เปนตน 

 
 

4.1 การจัดการของเสยีในสํานักงาน 
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ภาพท่ี 19 ขยะท่ัวไปหรือขยะมูลฝอย 
 
ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะท่ีสามารถนําไปสูกระบวนการแปรรูปเพ่ือออกมาเปนผลิตภัณฑใหม 

หรือเปนขยะที่ขายไดสามารถสรางรายไดใหแกสํานักงาน ขยะประเภทนี้ไดแก กระดาษ ขวดพลาสติก 
แกว เปนตน นอกจากนี้ ยังมีขยะอีกประเภทหนึ่งท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมไดเลย โดยไมตองผาน
กระบวนการแปรรูป เรียกวา การนํากลับมาใชใหม หรือ Reuse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 20 ขยะรไีซเคิล 
  

ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีองคประกอบของสารเคมี หรือ โลหะหนัก ปนเปอน ซึ่งขยะ
ประเภทนี้ที่เกดิในสํานักงาน ไดแก ถานไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอปุกรณอิเล็กทรอนกิส ตลับหมกึ น้าํยาลบ
คําผิด เปนตน  
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ภาพท่ี 21 ขยะอนัตราย 
 
สาเหตุท่ีทําใหเกดิปญหาขยะและขยะอันตรายแบบไมมีประสิทธิภาพ 

1. ไมมีการคดัแยกขยะกอนทิ้งทําใหเกดิการปนเปอนไมสามารถแยกวัสดกุลับมาใชไดใหม
หรือไดแตคุณภาพต่ํา 

2. การรณรงคประชาสัมพันธใหพนักงานคดัแยกขยะไมเพียงพอและไมตอเนือ่ง 
3. พนักงานในสํานักงาน รวมไปถึงผูบริหารระดบัสูงหรือเจาของกิจการยังไมไดใหความ

รวมมือการคดัแยกขยะอยางเตม็ที ่
4. ขาดความตอเนื่องและการประสานงานของสํานกังาน เนื่องจากขาดบคุลากรหลักท่ี

รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนี ้
5. ไมมีกฎระเบียบเด็ดขาดท่ีจะรับรอง หากไมมกีารกระทาํที่ถูกตอง 

ผลกระทบของมลพิษขยะและขยะอันตราย 
 แหลงเพาะพันธุของเชื้อโรคและแมลงนําโรคตางๆ 
 เกิดกล่ินเหมน็และกอใหเกิดความรําคาญ 
 แหลงน้ําเนาเสีย 
 สงผลกระทบตอสภาพรางกายของมนุษย 
 ทัศนียภาพเส่ือมโทรม 

 

การจัดการเพ่ือลดปริมาณขยะจากแหลงกาํเนิด 
 การปองกนัและควบคมุการเพ่ิมของปริมาณขยะท่ีสําคญั คือ การลดขยะท่ีแหลงกาํเนดิ (Source 
reduction) โดยการอาศัยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในชีวติประจําวัน การลดปรมิาณขยะจะสามารถลด
คาใชจายในการจัดการของเสียในสํานักงานตั้งแตการเกบ็รวบรวม ขนสง การคัดแยกและใชประโยชน 
ตลอดจนการกําจัดขัน้สุดทาย ลดปญหาส่ิงแวดลอม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 
 ดังนัน้สํานักงานจะตองมีการจัดการวัสดุที่ใชแลวกอนทีจ่ะนําไปทิ้ง ควรพิจารณาวาวัสดุที่ใชแลว
นั้นสามารถนํากลับมาเขาสูกระบวนการผลิตซ้ํา (Reuse) ไดหรอืไม หากไมสามารถใชซ้ําไดจะตอง
พิจารณาตอมาวาสามารถนาํกลับมาใชใหม (Recycle) ไดหรือไม หากไมแลวก็จําเปนจะตองทิ้งขยะตาม
ประเภทของขยะนัน้ๆ 
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การนํากลับมาใชซํ้า (Reuse)  
 การนาํกลับมาใชซ้าํเปนการนําวัสดุที่ใชแลวนาํกลับมาใชซ้ําหลายๆ ครัง้ จนไมสามารถใชไดแลว
จึงทําการเขาสูกระบวนการผลิตซ้ํา หรือนาํไปกําจัด การนํากลับมาใชซ้ําสามารถชวยลดการเกดิขยะได
เทากับจํานวนครั้งท่ีนํามาใชซ้ํา หรือแทนท่ีดวยผลิตภัณฑอื่น  

 กิจกรรมในสํานักงานที่สามารถนาํวัสดุที่ใชแลวกลับมาใชซ้ําได เชน 
- การใชกระดาษสําเนา ใหใชสําเนาทั้ง 2 หนา 
- ซองเอกสารที่ผานการใชงานแลวใหใชซ้ําในสวนหนาที่

วาง หรือใชซองเดิมนั้นสงกลับ 
- กระดาษเช็ดมือ ใหใชเปนผาเช็ดมือแทน 
- ขวดน้ําดื่มพลาสติก หรือขวดแกวสามารถนํามาดัดแปลงเปนกระถางตนไม หรือ

ภาชนะใสของ 
 

การปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณในการใชงาน หรือการทดแทน 
การเลือกใชวัสดุอุปกรณภายในสํานักงานจะตองคํานึงถงึผลกระทบส่ิงแวดลอมที่จะตามมา 

ดังนัน้ ควรจะตองมกีารศึกษาหาส่ิงทดแทนเพ่ือท่ีจะชวยลดปรมิาณขยะ ตัวอยางเชน 
- กระดาษบันทึกขอความที่ตองทําการสําเนาหลายๆ ชุด เพ่ือกระจายใหทุกคนทราบ 

ปรับเปล่ียนเปนใชกระดานขาวอิเล็กทรอนิกสสําหรับขาวทั่วไป และกระจายเฉพาะ
ขาวที่สําคัญ และจําเปนเทานั้นที่ใชเปนกระดาษบันทึก 

- เครื่องพิมพ ใหใชเครื่องพิมพเลเซอรที่สามารถเติมหมึกได 
- เครื่องใชบนโตะสํานักงาน เปนอุปกรณที่ใชไดคงทนไมเสียหายไดงาย และจําเปน 
- ภาชนะบรรจุน้ําควรใชแบบพลาสติกโพลีสไตรีน  แบบแกว 
- เครื่องดื่มควรซื้อแบบเติม (Refillable) เชน มีภาชนะบรรจุกาแฟแลว ควรซื้อกาแฟ

แบบเติม 
- แบตเตอรี่ ควรใชแบบเก็บประจุไฟฟาได (Rechargeable batteries) เพ่ือลดขยะ

และลดพิษโลหะที่เกิดจากขยะอันตราย ใชแบตเตอรี่ท่ีหลีกเล่ียงการผลิตดวยโลหะ
พิษ 

- ยืม เชา หรือใชส่ิงของหรือผลิตภัณฑที่ใชบอยครัง้รวมกนั เชน หนงัสือพิมพ วารสาร 
เครื่องดดูฝุน  เปนตน 

วิธีการดําเนินการ 

 การจัดการขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย จัดใหมีขึ้นเพ่ือใชเปนวิธีการในการกําหนด
ขั้นตอนควบคุมการจัดการขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ตั้งแตการแยกประเภท การจัดเก็บ 
การขนสง และการกําจัดอยางถูกตองเหมาะสม ใหสอดคลองกับกฎหมายในการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ
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ที่ไมใชแลว และเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด ซึ่งวิธีการจะมีขอบเขตครอบคลุมถึงการจัดการ
ขยะท่ัวไป รวมถึงขยะอันตราย ที่เกิดจากการดําเนินงาน และการบริการของสํานักงาน 

 ขั้นตอนท่ี 1. การสาํรวจประเภทและปริมาณขยะ และพฤตกิรรมการท้ิงขยะ 

 ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่และกิจกรรมตางๆในสํานักงาน ถึงประเภทและปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น  
เพ่ือวางแผนในการจัดการขยะ ไดแก การกําหนดจํานวนถังขยะ จุดวางถังขยะ  

 ขั้นตอนท่ี 2 การจัดวางถังขยะและการคัดแยกขยะ 

 หลังจากทราบถึงประเภท ปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะของพนักงาน ผูรับผิดชอบ
จะตองดําเนินการแยกประเภทของขยะ พรอมท้ังติดปายบงชี้ประเภทขยะใหชัดเจนที่ถังขยะ และนํามา
วางในจุดท่ีกําหนด ถังขยะทุกใบควรจะตองวางในพ้ืนท่ีท่ีสะดวกตอการท้ิง มีฝาปด นอกจากนี้ยังตองมี
การเตรียมพ้ืนที่ที่รองรับขยะท้ังหมดกอนการนําไปกําจัด ซึ่งพ้ืนที่รองรับขยะจะตองแบงออกเปนสัดสวน
ที่ชัดเจน เพ่ือรองรับขยะประเภทตางๆที่ไดถูกคัดแยกมาแลว 

 ขั้นตอนท่ี 3 การใหความรูในการจัดการขยะ 

ใหความรูแกพนักงานทุกคนในการคัดแยกขยะอยางถูกตอง สงเสริมพนักงานใหมีการลดปริมาณ
ขยะอย า งต อ เนื่ อ ง  เชน  การนํ าวั สดุ ใช แล วมา เวี ยนใช  หรื อนํ าก ลับมาใชประโยชน ใหม                             
หรือการปรับเปล่ียนวัสดุอุปกรณในสํานักงาน หรือการทดแทน และจะตองมีการรณรงคการจัดการขยะ
ในแตละรูปแบบอยางตอเนื่อง 

ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความถกูตองของการคัดแยกขยะ 

กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการท้ิงขยะของพนักงาน ความถี่ในการตรวจสอบประมาณ
สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมขององคกร หากพบวามีการทิ้งขยะผิดประเภทจะตองมี       
การกําหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือปองกันการท้ิงขยะผิดซ้ํา นอกจากนี้ผูตรวจสอบจะตองตรวจสอบ
ถึงการนําวัสดุใชแลวมาเวียนใช หรือนํากลับมาใชประโยชนใหม หรือการปรับเปล่ียนวัสดุอุปกรณใน
สํานักงาน หรือการทดแทน 
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ภาพท่ี 22 การแยกขยะประเภทตางๆ โดยใชปายและสีเปนสัญลักษณบงชี้ขยะแตละประเภท 

 

 ขั้นตอนท่ี 5 การกําจัดขยะ 

 ขยะทั่วไป เชน เศษอาหาร ถุงพลาสตกิ กลองโฟม ขยะจากอุปกรณสํานักงาน       
เปนตน จะสงใหกับหนวยงานทองถิ่นนําไปกําจัด 

• ขยะรไีซเคิล เชน ขวดพลาสติก ขวดแกว กระดาษ กลองกระดาษลัง เปนตน จะสง
ใหกับผูรบัซื้อของเกาท่ีจะตองมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการอยางถูกตองตาม
กฎหมายจากกรมโรงงานอตุาสาหกรรม 

• ขยะอันตราย เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตลับหมึก 
น้ํายาลบคําผิด เปนตน หากมีในปริมาณมากจะตองสงใหกับบริษัทที่รับกําจัดขยะ
อันตรายโดยเฉพาะ ท่ีไดรับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น 

  
 ขั้นตอนท่ี 6 บันทึกปริมาณขยะรายเดือนเปนประจําทุกเดือน 
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วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 มีการจัดการนาํวัสดุท่ีใชแลวบางชนิดนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse) หรือมีการเลือกใชวัสดุอุปกรณที่
สามารถลดการเกิดขยะได 

 จะตองมีการคดัแยกขยะตามความเหมาะสมขององคกร 
 ดานขางภาชนะควรมีเครื่องหมายแสดงชนดิของขยะ หรืออาจมปีายบงชี้ 
 จะตองอยูในพ้ืนที่ที่มอีากาศถายเท อยูในรม และเปนสัดสวน 
 หากมขีองเสียอันตราย จะตองมีการสงกาํจัดตามกฎหมาย  
 มีปายรณรงคเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
 มีบันทกึปรมิาณขยะรายเดือนเปนประจําทุกเดือน(ภาคผนวก แบบฟอรม 4.1) 
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ความสําคัญ 

ปญหาน้ําเสียภายในสํานักงานสวนใหญมีความคลายคลึงกับของเสียจากบานเรือนทั่วไปหรือการ
ดํารงชีวิตของมนุษย ที่ประกอบดวยน้ําเสียที่เกิดจากการซักลางทําความสะอาด การประกอบอาหาร 
และส่ิงขับถาย ซึ่งมีการปนเปอนของสารอินทรีย และก็อาจจะมีเชื้อโรคที่อาจแพรกระจายออกสู
ส่ิงแวดลอมได ดังนั้น น้ําเสียเหลานี้จะตองผานการบําบัดกอนปลอยออกสูส่ิงแวดลอมภายนอก 

 
ลักษณะของนํ้าเสีย 
 น้ําเสียจากอาคารมีการปนเปอนสารอินทรีย และอาจมีสารอันตราย ไดแก จุลินทรียท่ีกอโรค 

สารเคมีฆาเชื้อโรค เปนตน ซึ่งมีองคประกอบตางๆดังนี้ 
 สารอินทรีย ไดแกคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เชน ส่ิงขับถายจากคน เศษอาหาร น้ํายา        

ทําความสะอาด เปนตน สารอินทรียในน้ําเสียมีท้ังท่ีอยูในรูปสารแขวนลอยและสารละลาย ซึ่งสามารถ
ถูกยอยสลายได โดยจุลินทรียท่ีใชออกซิเจน ทําใหเกิดสภาพขาดออกซิเจนและเกิดสภาพเนาเสียได 
ปริมาณของสารอินทรียนิยมวัดดวยคาบีโอดี BOD เมื่อคาบีโอดีในน้ําสูง แสดงวามีสารอินทรียปะปนอยู
มาก และสภาพเหม็นเนาจะเกิดขึ้นไดงาย 

 สารอนินทรีย ไดแก แรธาตุตางๆ ที่อาจไมทําใหเกิดน้ําเนาเสีย แตอาจเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต 
ไดแก คลอรีน เปนตน 

 จุลินทรีย น้ําเสียจากสํานักงานจะมีจุลินทรียเปนจํานวนมาก จุลินทรียเหลานี้จะใชออกซิเจนใน
การดํารงชีวิตสามารถลดระดับของออกซิเจนละลายน้ําทําใหเกิดสภาพน้ําเนาหม็น นอกจากนี้จุลินทรีย
บางชนิดอาจเปนเชื้อโรคที่เปนอันตรายตอมนุษย 

 
ผลกระทบของนํ้าเสียจากอาคารสํานักงาน 
1. เปนแหลงเพาะพันธุของสัตวนําโรคตางๆ และแพรระบาดของเชื้อโรค 
2. ทําใหเกิดเหตุรําคาญ เชน กล่ินเหม็นเนา เปนตน 
3. ทําให เกิดการสูญเสียทัศนียภาพ เกิดภาพที่ไมนาดู  เชน สภาพน้ํามีสีดํา มีขยะและ             

ส่ิงปฏิกูลลอยน้ํา 
 

วิธีการดําเนินการ 
แนวทางในการควบคุมน้ําเสียจากกิจกรรมตางๆในสํานักงาน มีหลายประเภท เริ่มตั้งแต             

การควบคุมท่ีแหลงกําเนิด และควบคุมที่ปลายทางกอนปลอยออกสูส่ิงแวดลอมภายนอก สามารถอธิบาย
ไดดังนี้ 

 

4.2 การจัดการนํ้าเสียในสํานักงาน 
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 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองคประกอบของนํ้าเสีย และปริมาณ 
ผูรับผิดชอบจะตองพิจารณาองคประกอบของน้ําเสีย ซึ่งน้ําเสียสวนใหญที่เกิดขึ้นจะมีคราบ

น้ํามันและไขมัน เศษขยะ เศษอาหารปนเปอน จากนั้นคาดการณปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นเพ่ือจัดหาขนาด
ของถังดักไขมันสําเร็จรูป  

ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางการจัดการนํ้าเสีย 
  2.1 การลดปริมาณนํ้ามัน ไขมัน ขยะและเศษอาหารจากแหลงกําเนิด  

- ลดการใชน้ํามันในการปรุงอาหาร 
- กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะกอนนําไปลาง 
- แยกน้ํามันใชแลวใสภาชนะเพ่ือนําไปกําจัด 
- ไมเทน้ํามันใชแลวลงน้ําทิ้งหรือทอระบายน้ํา 
- รวบรวมภาชนะที่จะตองลางใหมีปริมาณมาก เพ่ือลดจํานวนครั้งที่ลาง 

  2.2 การกําจัดนํ้ามัน ไขมัน ขยะและเศษอาหารโดยใชบอดักไขมัน 
  บอดักไขมัน เปนอุปกรณสําหรับแยกไขมันไมใหไหลปนไปกับน้ําท้ิงชวยรักษาสภาพน้ํา

ในขั้นตน กอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือทอระบายน้ําท้ิง การจัดการน้ํามันและไขมันโดยใชบอดกั
ไขมันเปนวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนน้ํามันและไขมัน 

  หลักการทํางานของบอดักไขมัน 
1) น้ําเสียจะผานเขามาท่ีตะแกรงดักเศษอาหาร ซึ่งทําหนาที่แยกเศษอาหารที่

ปะปนมากับน้ําเสีย 
2) น้ําเสียจากขั้นตอนแรกจะไหลผานมายังสวนดักไขมัน โดยไขมันท่ีแยกตัว

ออกจากน้ําเสียจะลอยขึ้นเปนชั้นเหนือน้ํา 
3) น้ําเสียที่อยูใตชั้นไขมันจะไหลเขาสูถังบําบัดขั้นตอไป กอนปลอยออกสูทอ

ระบายน้ํา สาธารณะ 
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ภาพท่ี 23 หลักการทํางานของบอดักไขมัน 
 

  ตัวอยางบอดักไขมันในอาคารสํานักงาน 
  1) บอดักไขมันสําเร็จรูป  
  บอดักไขมันสําเร็จรูป ทําจากไฟเบอรกลาส มีน้ําหนักเบา สะดวกในการเคล่ือนยายและ

ติดตั้ง ประกอบดวยตะแกรงดักเศษอาหาร และสวนแยกไขมัน บอดักไขมันสําเร็จรูปเหมาะสมกับ
บานเรือน และรานอาหารทั่วไป เพราะสะดวกในการติดตั้ง แตตองคํานึงถึงปริมาตรของบอดักไขมันและ
ระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสม 

  

 
 

ภาพท่ี 24 รูปแบบท่ัวไปของบอดกัไขมนัสําเร็จรูป 
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  2) บอดักไขมันอยางงาย 
  บอดักไขมันอยางงายเปนบอดักไขมันแบบภูมิปญญาชาวบานที่สามารถประดิษฐใชได

เอง โดยใชวัสดุท่ีหางายในทองถิ่นตัวอยางบอดักไขมันอยางงาย บอดักไขมันแบบนําถังน้ํามาประยุกตใช
เปนบอดักไขมันอยางงายและประหยัด สามารถใชไดกับบานเรือนและอาคารโดยมีสวนประกอบ คือ ถัง
น้ําพลาสติกที่มีขายท่ัวไปในทองตลาด ทอพีวีซีพรอมขอตอสามทาง เจาะรูถังน้ําพลาสติกแลวตอทอพีวีซี 
ยาดวยกาวพลาสติกแบบใชความรอนละลาย โดยใหทอเขาอยูสูงกวาทอ นําตะกราพลาสติกท่ีเปน
ตะแกรงมา แขวนไวที่ทางน้ําเขาเพ่ือดักขยะและเศษอาหาร สวนทอน้ําออกนั้นใหตอทอในถังใหลึกลงไป
ถึงกนถัง 

 

 
 

ภาพท่ี 25 บอดกัไขมันประดิษฐอยางงาย 
 
  การดูแลรักษาบอดักไขมัน 

1. ตองติดตะแกรงดักขยะและหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไวหนาตะแกรงออก
อยางสม่ําเสมออยางนอยทุกวัน 

2. หมั่นตักไขมันออกจากบอดักไขมันอยางนอยทุกสัปดาห โดยใสภาชนะท่ีปด
มิดชิดและใหเทศบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปกําจัด หรือนําไปแปร
รูปเปนผลิตภัณฑตางๆ 

3. ลางถังดักไขมันอยางสม่ําเสมออยางนอยทุก 6 เดือน 
 
  3. การเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ควรเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดชีวภาพ หรือเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน               

น้ําจุลินทรีย ผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ติดฉลากเขียวหรือมีขอความบงชี้วา “ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม” ผลิตภัณฑจากธรรมชาติแทนสารเคมีที่เปนอันตราย เปนตน 
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ภาพท่ี 26 ผลิตภัณฑทําความสะอาดสกดัจากมะกรดู 

 
  4. การกําหนดมาตรการการประหยัดทรัพยากรนํ้าภายในอาคารสํานักงาน 
  มาตรการการประหยัดน้ําสามารถไมเพียงแตจะชวยควบคุมปริมาณการใชน้ํา แตยัง

สามารถลดปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปน การลางภาชนะ การชําระลางทําความ
สะอาด เปนตน (อางอิงจากหมวดท่ี 3เรื่องการใชพลังงานและทรัพยากร) 
 

วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- สํานักงานจะตองติดตั้งถังดักไขมันและมีการดูแลทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 
- มีการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
- เศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามันและสิ่งสกปรกตางๆ ไดรับการกําจัดอยางเหมาะสม  
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หมวดท่ี 5 

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน 

Indoor & Outdoor Environment 

 

ความสําคัญ 

 ภายในอาคารสํานักงานที่มีส่ิงเจือปนอยูในปริมาณและระยะเวลาที่นานพอ  อาจจะทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของพนักงาน เรียกวา โรคสํานักงาน หรือ Sick buildings sysdrome             
ซึ่งผูปวยจะมีอาการออนพลีย เฉื่อยชา โดยไมทราบสาเหตุ ปจจัยที่สําคัญทําใหเกิดอาการดังกลาวมาจาก
คุณภาพอากาศที่มีมลพิษ ทั้งจาก เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา สาร VOCs (Volatile Organic Compounds) 
และมลพิษตัวอื่น ๆ มลพิษเหลานี้มาจาก เครื่องตกแตงสํานักงาน สีที่ทา พรม เปนตน ประกอบกับ            
การขาดการถายเทอากาศที่ดี จึงกอใหเกิดภาวะมลพิษในอาคาร มีผลการศึกษาของ  U.S. EPA เปดเผย
วา อากาศที่เราหายใจภายในอาคารบางแหงสกปรกกวาอากาศภายในสถานท่ีธรรมชาติถึง 100 เทา 
และยังมีการศึกษาที่ยืนยันวาในอาคารที่มีคุณภาพอากาศภายในสะอาดสงผลใหพนักงานมีการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกวาอาคารที่มีอากาศภายในที่มีมลพิษฟุงกระจายอยู ดังนั้น สํานักงานจะตองมี              
การจัดการสภาพอากาศภายในสํานักงานใหมีสภาพอากาศที่ดี ถายเทไดสะดวก  เพ่ือใหพนักงานอยูใน
สภาพแวดลอมเหมาะสม เกิดความสบายในการทํางานและมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

 

วิธีดําเนินการ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดรายการท่ีกอใหเกิดมลพิษอากาศภายในสํานักงาน 

 ส่ิงที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศในสํานักงานโดยท่ัวไป ไดแก เครื่องปรับอากาศ พรม สี เครื่อง
ปริ้นเตอร เครื่องถายเอกสาร บุหรี่ เปนตน ทางสํานักงานจะตองพิจารณาส่ิงเหลานี้เพ่ือวางแผนการ
จัดการในการลดมลพิษทางอากาศ 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 กําหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพอากาศ ทางสํานักงานจะตองกําหนด
ขึ้นมาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนในการควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากแหลงตางๆ สามารถ
จําแนกไดดังนี้ 

 2.1 เครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) เปนอุปกรณท่ีมีความสําคัญในการทํางานใน
สํานักงาน ซึ่งจะชวยใหพนักงานมีความเย็นสบายในการทํางาน และในขณะเดียวกันสามารถสงผล

5.1 อากาศในสํานักงาน 
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กระทบตอสุขภาพของพนักงาน หากไมมีการดูแลทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยางสม่ําเสมอ 
อันตรายที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ ไดแก โรคภูมิแพ โรคลีเจียนแนร (เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชนิดหนึ่ง 
ชื่อวา ลีจิโอเนลลา นิวโมฟลา (Legionella pneumophila) พบไดท่ี Cooling tower ถาดรองน้ําจาก
เครื่องปรับอากาศ การติดตอของโรคเชื้อโรคเขาสูรางกายโดยการสูดหายใจ) วัณโรค หรือโรคท่ีเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากฝุนละออง เชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เปนตน  

 วิธีการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  

1. การทําความสะอาดฟลเตอรหรือแผงกรองฝุน ทําหนาท่ีเปนดานแรกที่จะกรอง
อากาศโดยจะดักจับฝุนและส่ิงสกปรกอื่น ๆ ที่ปนเปอนอยูในอากาศไมใหผานเขาไป
ยังตัวแผงขดทอคอยลเย็น และเปาเขาสูบรรยากาศภายในหองไดอีก ทําไดโดยใชน้ํา
แรง ๆ ฉีดที่ดานหลังของฟลเตอร (ดานท่ีไมไดรับฝุน) ใหฝุนและส่ิงสกปรกหลุดออก
0 หรือถาฟลเตอรเปนแบบเสนใยอลูมิเนียมถัก แบบเสนใยไนลอน ก็อาจใชแปรงที่มี
ขนนิ่ม เชน แปรงสีฟน หรือแปรงทาสีชวยปดฝุนดวยก็ได ควรทําความสะอาดทุกๆ 
1 เดือน หรือ  3 เดือน 

2. การทําความสะอาดแผงขดทอคอยลเย็น ใหใชแปรงสีฟน หรือแปรงทาสี ปดเอาฝุน        
ที่เกาะยึดติดอยูใหออกกอนดวยการลากแปรงลงตามแนวลองของแผนครีบ
อลูมิเนียม แลวจึงคอยเอาน้ําฉีดหรือราด เพ่ือใหฝุนท่ีเหลือหลุดตามน้ําออกมา 

3. การลางทําความสะอาดใบพัด ควรลางไปพรอมกับการลางทําความสะอาดแผง
คอยลเย็น 

4. การทําความสะอาดถาดรองรับน้ําทิ้งและทอน้ําทิ้ง หากไมไดรับการดูแลหรือทํา
ความสะอาดเปนเวลานาน จะทําใหเกิดเมือกขาวใสคลายวุน น้ําที่ขังอยูในถาด
รองรับน้ําทิ้งเปนเวลานานนี้ เมื่อรวมกับฝุนละอองตาง ๆ ที่เกาะอยูตามถาดรับ           
ก็อาจเปนแหลงอาหาร หรือเปนแหลงสะสม ของเชื้อโรค เชื้อรา และทําใหเชื้อโรค
เชื้อราเหลานี้เจริญเติบโตและแพรกระจายสูพนักงานภายในอาคารได การทําความ
สะอาดถาดน้ําทิ้งโดยการใชแปรงท่ีมีขนแข็งขัดถู หรือการถอดออกมาลาง สวนทอ
น้ําทิ้งทําไดโดยการใชเครื่องเปาลม เปาลมเขาไปตามทอน้ํา หรือใชน้ําที่มีแรงดัน
เล็กนอยฉีดเขาไปภายในทอ (ตองแนใจวาในระบบทอไมมีรอยรั่ว) 

5. การทําความสะอาดคอยลรอน การทําความสะอาดฝุนละอองท่ีเกาะอยูตามชุด
คอยลรอน สามารถใชน้ําฉีดลางได แตตองระวังอยาใหน้ํากระเด็นเขาไปเปยก
อุปกรณไฟฟาได ระยะเวลาในการลางทําความสะอาดชุดคอยลรอนควรลางทุก 6 
เดือน หรือทุก 12 เดือน 
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6. ส่ือสารแกผูที่มาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศทราบถึงการเปนสํานักงานสีเขียว 
เพ่ือใหปฏิบัติตามแนวทางของสํานักงานในการควบคุมมลพิษทางอากาศขณะ
บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

 

 2.2 เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพเอกสาร (Printer) เปนอุปกรณสํานักงานท่ีจําเปนใน
สํานักงานสมัยใหม เนื่องจากประโยชนและความสะดวกที่ไดรับ จนผูใชละเลยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได 
อันตรายที่เกิดจากอุปกรณสํานักงานเหลานี้มีความคลายคลึงกัน โดยอุปกรณสํานักงานที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพมากที่สุด คือ เครื่องถายเอกสาร ผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจากการถายเอกสารนั้น เกิดขึ้นไดทั้ง
ระหวางดําเนินกิจกรรมถายเอกสาร และในระหวางการซอมบํารุงเครื่องถายเอกสาร 

 วิธีปฏิบัติอยางถูกตอง 

1. ฝุนผงหมึก กอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ทําใหเกิดอาการไอ หรือ
จาม ผงหมึกบางรุนมีสวนประกอบของ nitropyrenes และ trinitrofluorene ซึ่งเปน
สารกอมะเร็ง ดังนั้น ควรเลือกผงหมึกที่ไมมีสารประกอบดังกลาว หากพนักงาน
จําเปนตองปฏิบัติงานที่มีโอกาสที่จะสัมผัสสารโดยผิวหนัง หรือหายใจเขาไป พนักงานที่
ตองจับตองตัวกรองหมึก ตองสวมถุงมือยางแบบใชแลวทิ้ง และสวมหนากากผา 
นอกจากนี้ยังมีโอโซน ซึ่งจะมีผลตอระบบประสาท มีอาการงวง มึนศีรษะ ปากคอแหง 
ระคายระบบทางเดินหายใจ ระคายตาและผิวหนังสูญเสียการไดกล่ินชั่วคราว ดังนั้น    
ไมควรวางเครื่องถายเอกสารไวในหองทํางาน ควรจัดแยกไวในหองถายเอกสาร
โดยเฉพาะ หรือไวในมุมหองที่ไกลออกไปจากคนทํางาน และควรแนใจวามีการระบาย
อากาศที่เหมาะสมในหองนั้น 

2. หากเปนไปไดควรวางเครื่องพิมพเอกสาร (Printer) ที่หางไกลพนักงาน และกําหนดใหมี
ระบบเครือขายการพิมพ ซึ่งสามารถชวยในการประหยัดหมึกพิมพและไฟฟาอีกทาง
หนึ่ง 

3. ผูท่ีใชเครื่องถายเอกสาร ควรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องถายเอกสาร
อยางเหมาะสม และปลอดภัย  

4. ผูที่ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ ควรไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการเคล่ือนยาย และการเก็บ
สารเคมีที่ใชในกระบวนการถายเอกสาร รวมไปถึงการนําสารเคมีมาใช และการกําจัด
ของเสียดวย 

5. เครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพเอกสาร (Printer) จะตองไดรับการบํารุงรักษาอยาง
สม่ําเสมอ ตามความเหมาะสม 
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6. ส่ือสารแกผูที่มาบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพเอกสาร (Printer) ทราบถึง
การเปนสํานักงานสีเขียว เพ่ือใหปฏิบัติตามแนวทางของสํานักงานในการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศขณะบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพเอกสาร (Printer) 

 

 2.3 พรมปูพ้ืน ถือเปนแหลงสะสมฝุน เชื้อโรค และเชื้อรา ภายในสํานักงานทํางาน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงที่ตองเปดเครื่องปรับอากาศและไมเปดประตูหรือหนาตางระบายอากาศ  ซึ่งท้ังฝุน เชื้อโรคและ
เชื้อราไมไดทําใหเราเจ็บปวยอยางฉับพลันทันที แตจะสงผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว เชน โรค
ภูมิแพ เปนตน 

 วิธีการปฏิบัติอยางถูกตอง 

1. เปดประตูและหนาตางหองท่ีปูพรมใหบอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือใหอากาศถายเทมาก
ขึ้น 

2. ทําความสะอาดพรมดวยการดูดฝุนบอยๆ โดยวิธีการดูดฝุนท่ีถูกตอง ควรลากเครื่องดูด
ฝุนอยางชาๆ และดูดฝุนในแตละจุดใหนานขึ้น เพ่ือใหฝุนและเชื้อราหลุดออกมาได
ทั้งหมด  

3. กล่ินพรม ใชผงเบกกิงโซดา (Baking Soda) โรยใหทั่วพ้ืนพรม ท้ิงไวประมาณ 15 นาที 
แลวดูดฝุนซ้ํา จะทําใหพรมปลอดจากกล่ิน หามใชผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์เปนดาง (ผลิตภัณฑ
ซักฟอกบางย่ีหอ) กับพรมขนสัตว เพราะอาจทําใหเสนใยเสียหายและสีซีดจาง 

4. สําหรับพรมแบบที่เคล่ือนยายได ก็ควรนําไปผ่ึงแดดอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง หรือซัก
แหงทําความสะอาดใหบอยเทาที่ทําได 
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ภาพท่ี 27 พ้ืนทีปู่ดวยพรมควรไดรับการทําความสะอาดเปนประจํา และควรมีการเปล่ียนพ้ืนพรมใน
ระยะที่เหมาะสม เพ่ือกําจัดกล่ินอับ และปองกันไมใหเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค 

 

 2.4 การกอสรางหรือตอเติมอาคาร โดยสวนใหญมลพิษที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 

- สารระเหยของสีทาอาคาร สีทาอาคารที่มีราคาถูกและคุณภาพต่ํานั้น สวน

ใหญจะมีสารระเหยอินทรียที่อันตรายตอสุขภาพ นอกจากนี้ก็มีสารพวก ปรอท 
ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม หรือ ฟอรมาลดีไฮดผสมอยูได เรียกไดวาเปน
อันตรายอันอาจทําใหเกิดมะเร็งขึ้นได ซึ่งสารระเหยอินทรียนี้สวนใหญจะ
ระเหยออกมาอยางมากโดยเฉพาะในชวงทาสีเสร็จใหมและก็ยังระเหยอยาง
ตอเนื่องไปอีกหลายป 

- ฝุนละออง เกิดจากการซอมแซมและงานตอเติมอาคาร ไดแก การเจาะผนัง 

การทุบผนัง เปนตน ซึ่งฝุนท่ีเกิดขึ้นฝุนละอองจะทําใหเกิดอาการระคายเคือง
ตาแลว ยังทําอันตรายตอระบบหายใจเมื่อเราสูดเอาอากาศที่มีฝุนละอองเขาไป 
ทําใหระคายเคืองแสบจมูก ไอ จาม มีเสมหะ หรือมีการสะสมของฝุนในถุงลม
ปอด ทําใหการทํางานของปอดเส่ือมลง 

 วิธีการปฏิบัติอยางถูกตอง 

1. ทําปายส่ือสารใหชัดเจนวาเปนพ้ืนที่กอสรางหรืองานตอเติมอาคาร เพ่ือปองกันผูปฏิบัติ
เขาไปในบริเวณดังกลาว 
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2. หากมีการทาสีอาคารควรปลอยใหแหงประมาณ 2 สัปดาหกอนเขาทํางาน เพ่ือลดอัตรา
การไดรับสารระเหยจากสีทาอาคาร หากมีความจําเปนจะตองใชผาปดจมูกเพ่ือปองกัน
อันตรายจากสีทาอาคาร 

3. เลือกสีทาอาคารที่ไดรับการรับรองผลิตภัณฑฉลากเขียว  เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจ
ใหแกพนักงานวาจะมีความปลอดภัยมากขึ้น 

4. ควรมีการควบคุมการฟุงกระจายของฝุนละอองขณะซอมแซมหรือตอเติมอาคาร เชน 
การใชผาใบกั้น เปนตน หากมีความจําเปนท่ีตองมีพนักงานบริเวณดังกลาว จะตองให
ผูปฏิบัติงานใชผาปดจมูก 

5. ชี้แจงผูรับเหมากอสรางใหทราบถึงการเปนสํานักงานสีเขียว เพ่ือใหผูรับเหมาปฏิบัติตาม
แนวทางของสํานักงานในการควบคุมมลพิษทางอากาศขณะกอสรางหรือตอเติมอาคาร 

6. จัดใหมีที่ปฏิบัติงานสํารอง ในระหวางการกอสรางและตอเติมอาคาร จนกวาจะ
ดําเนินการเสร็จ 

 

 
 

ภาพท่ี 28 ทุกครัง้ที่มีการกอสรางหรือตอเติมอาคารจะตองมปีายเตือนเสมอ 

 

 2.5 บุหรี ่สํานักงานทุกแหงจะตองมีพนักงานที่สูบบุหรี่อยางหลีกเล่ียงไมได และก็เปนที่ทราบกัน
ดีอยูวาควันบุหรี่เปนผลเสียแกสุขภาพของผูสูบและผูไมสูบบุหรี่ที่อยูใกลเคียงหลายประการ เชน อาจทํา
ใหเกิดมะเร็งปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จนบางครั้งทําใหเกิดความสูญเสียบุคคลากรทีม่ี
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ความสามารถ รวมไปถึงทําใหสภาพแวดลอมของสํานักงานดูแยลง ดังนั้นทางสํานักงานจะตอง
ดําเนินการควบคุมส่ิงๆตางใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของพนักงาน และภาพพจนของสํานักงาน 

 วิธีการปฏิบัติอยางถูกตอง 

1. กําหนดพ้ืนที่สูบบุหรี่และหามสูบบุหรี่อยางชัดเจน หากเปนพ้ืนที่หามสูบบุหรี่               
จะตองหางจากตัวอาคารอยางนอย 2 เมตร 

       

2. หามพนักงานเดินสูบบุหรี่ถึงแมวาจะไมมีปายหามสูบบุหรี่ก็ตาม 

3. กําหนดมาตรการอยางเขมงวดหากพบผูฝาฝนสูบบุหรี่ในท่ีหามสูบ เชน เสียคาปรับ 
เปนตน 

4. ทํากิจกรรมรณรงคการงดสูบบุหรี่ประจําสัปดาห หรือประจําเดือน หรือตามความ
เหมาะสมของสํานักงาน 

5. กําหนดใหสํานักงานเปนพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ สามารถทําไดโดย  

- กําหนดนโยบายการปลอดบุหรี่ในสํานักงานจากผูบริหาร 

- สรางความตระหนักและขอความรวมมือจากพนักงาน 

- ลดพ้ืนที่สูบบุหรี่ใหนอยลง 

- สุดทายยกเลิกจุดสูบบุหรี่ภายในสํานักงาน 

2.6 มลพิษทางอากาศจากภายนอกอาคาร สวนใหญเกิดจากการกอสรางในบริเวณใกลเคียง 
เชน ตึกอาคาร การสรางถนน สะพาน เปนตน ที่อาจเขามาภายในสํานักงานได และสงผลกระทบตอ
พนักงาน 

วิธีปฏิบัติอยางถูกตอง 

1. สํานักงานสามารถปลูกตนไมทรงสูง เชน สนประดิพัทธ เปนตน เพ่ือชวยในการดักฝุน
ละอองท่ีอาจเขามาในสํานักงาน  
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2. รองเรียนแกผูรับเหมากอสรางเพ่ือชวยในการควบคุมผุนละอองที่เขามาในสํานักงาน 

 

 ขั้นตอนท่ี 3 อบรมและสื่อสารใหพนักงานรับทราบ 

 พนักงานทุกคนจะตองไดรับส่ือตางๆที่เกี่ยวของกับสาเหตุ การควบคุมและปองกัน อันตรายจาก
มลพิษทางอากาศจากที่กลาวมาขางตนทั้งหมด เพ่ือใหเกิดความตระหนักถึงอันตรายภายในสํานักงานที่
ไดถูกมองขามไป ไดแก การติดปายที่บอรดประชาสัมพันธ หรือตามจุดตางๆ การประกาศเสียงตามสาย 
เปนตน 

 ขั้นตอนท่ี 4 การบําบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 

 พันธุไมทุกประเภทสามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซคไดทุกประเภท เพียงแตมากนอย
ตางกันขึ้นอยูกับประเภทและชนิดของพันธุไม นอกจากนี้ ยังสามารถดูดซับสารพิษภายในสํานักงานไดอกี 
ดังนี้  

 1. สารฟอรมาลดีไฮด พบไดจาก วัสดุบุผิวเฟอรนิเจอร พารติเคิลบอรด พรมสังเคราะห 
กระดาษทิชชู และ น้ํายาทําความสะอาด  

       
              เฟรน                         วาสนา                      เศรษฐีเรือนใน                      ปาลมไผ 

                   
                                     ฟโลทอง                                     มรกตแดง 
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  2. แอมโมเนีย พบไดจาก เครื่องถายเอกสาร น้ํายาทาํความสะอาด เครื่องถายพิมพเขียว  

       
                 จ๋ัง                               พลูดาง                    วาสนา                          เดหลี 

 
เสนหจันทรแดง 

 

 3. ไซลีน/โทลูอีน พบไดจาก พารติเคิลบอรด ไมอดั น้ํายาเคลือบไม เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องพิมพ สีทาอาคาร 

       

         วาสนา                     เฟรน                  เสนหจันทรแดง                หมากเหลือง 

 

สาวนอยประแปง 
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หมายเหตุ  

1. หมากเหลือง เปนไมประดับภายในอาคารที่เปนที่นิยมมาก มีความทนตอสภาพแวดลอม
ภายในอาคารและคายความชื้นใหแกอากาศภายในหองไดมาก ในขณะที่มีประสิทธิภาพสูง
ที่สุดในการดูดสารพิษจากอากาศไดในปริมาณมาก 

2. เดหลี (Spathiphyllum sp.) มีความสามารถสูงในการดูดสารพิษในอาคาร เปนพืชที่คาย
ความช้ืนสูง ทําใหอากาศ ภายในอาคารชุมชื้น เปนไมกระถางที่ไดความนิยมสูงสุดในการ
ฟอกอากาศภายในอาคาร 

3. เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant) เหมาะแกการนํามาปลูกในหองที่มีเฟอรนิเจอรใหม 

 

 จากการศึกษาของ องคการนาซา เพ่ือที่จะหาวิธีปรับปรุงสภาวะแวดลอมในระบบปดของยาน
อวกาศ ไดระบุการใชพืชพันธุตางๆ ประมาณ 50 ชนิดที่มีความสามารถในการดูดสารพิษ (ดร.บีซี วูฟ
เวอรตัน, Eco-Friendly House Plants, 1988) ซึ่งแนะนําใหใชในอาคารท่ีทํางานดวย พืชเหลานี้
สวนมากเปนพันธุไมที่มีความสวยงาม ทนทาน ดูแลรักษางาย และสามารถอยูในรมเงาไดเปนเวลา
พอสมควร (shaded plants) และ เปนพันธุไมเมืองรอนท่ีหาไดโดยทั่วไป พืชแตละชนิดจะมี
ความสามารถในการดูด และกําจัดสารตางๆไมเทากัน 

 

 การวางตําแหนงของตนไมจะตองคํานึงการดูดสารพิษท่ีปลอยออกมาจากแหลงตางๆ                
เชน เฟอรนิเจอรจะตองวางตนเศรษฐีเรือนใน เครื่องถายเอกสารจะตองวางตนหมากเหลือง เปนตน                  
(สามารรถอางอิงการจัดวางไดจากขั้นตอนที่ 2 เลือกพันธุไมที่เหมาะสมมาปลูกภายในสํานักงาน)             
สวนถาเปนภายนอกอาคารสามารถเลือกพันธุไมไดตามความตองการ นอกจากนี้ การจัดวางตนไมและไม
ประดับประมาณ 8 ตน ตอสํานักงานขนาดกลาง และควรเพ่ิมปริมาณในอาคารสํานักงานที่มีคนอยูมาก 
และมีสารเคมีในอากาศที่เกิดจาก เครื่องถายเอกสาร เครื่องใชสํานักงานและ เฟอรนิเจอร ในปริมาณที่
คอนขางมาก สําหรับ America’s Foliage for Clean Air Council แนะนําวา พืชขนาดกลาง(ไมพุม
ประดับ) 2-3 ตนมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศในเขตประมาณ 100 ตารางฟุต ตนไมท่ีวางอยูในเขต
หายใจ จะชวยในการกรองกาซเสียจากมนุษย ลดสารพิษจากวัสดุสังเคราะห ลดจุลินทรีย เชื้อโรคบาง
ชนิดในอากาศ และความชื้นในบริเวณนั้นๆดวย  
  

 ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัติของพนักงาน 
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 กําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบและเฝาระวังมลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้น และท่ีพนักงาน
ไดรับ หากพบวาพนักงานไมปฏิบัติตามขอกําหนดของทางสํานักงาน จะตองมีการกําหนดมาตรการ
ควบคุมและลดมลพิษอากาศ เพ่ือใหเกิดความมีประสิทธิภาพ 

  

วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- กําหนดมาตรการการควบคุมมลพิษทางอากาศภายในสํานักงานอยางชัดเจนและเปนลาย
ลักษณอักษร 

- มีการส่ือสาร ปายรณรงค ตามจุดตางๆในสํานักงาน เชน ปายกําหนดจุดสูบบุหรี่ ปายพ้ืนท่ี
กอสรางหามเขา เปนตน รวมไปถึงการส่ือสารแกผูรับเหมากอสราง หรือบุคคลภายนอกท่ีเขา
มาทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ บํารุงรักษาเครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพเอกสาร 
(Printer) เปนตน 

- พนักงานจะตองปฏิบัติตามมาตรการใหไดอยางเครงครัด 

 

 

 

ความสําคัญ 

สํานักงานจะตองมีการจัดการใหแสงในสํานักงานเพียงพอตอการทํางาน ตามลักษณะของงานแต
ละประเภท เชน งานที่มีความละเอียดระดับความเขมแสงควรเพ่ิมขึ้น งานท่ีปฏิบัติโดยผูมีอายุมากจะ
ตองการแสงสวางมากกวาผูที่ยังหนุมสาว  เปนตน  นอกจากนี้ จะตองมีการทําความสะอาดหลอดไฟ 
รวมไปถึงแผงสะทอนแสงอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากอาจจะมีฝุนจับทําใหความสวางลดลง และทําให
สายตาเส่ือมสภาพได 
 ปญหาและอันตรายที่เกิดจากแสงสวางและผลกระทบตอผูทํางาน สามารถจําแนกได 3 ลักษณะ 
คือ 

1. แสงสวางท่ีนอยเกินไป จะมีผลเสียตอสายตา ทําใหกลามเนื้อตาทํางานมากเกินไป โดย
บังคับใหมานตาเปดกวางเพราะการมองเห็นนั้นไมชัดเจน ตองใชเวลาในการมองรายละเอยีด
นั้น ทําใหเกิดการเมื่อยลาของตาที่ตองเพงออกมา ปวดตา มึนศีรษะ ประสิทธิภาพของขวัญ
และกําลังใจในการทํางานลดลง การหยิบจับใชเครื่องมือเครื่องจักรผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุขึ้น 
หรือไปสัมผัสสวนที่เปนอันตราย 

5.2 แสงในสํานักงาน 
 



คูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)                                                                                                 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม                                          
 

หนา | 90  

 

2. แสงสวางท่ีมากเกินไป จะทําใหผูทํางานเกิดความไมสบาย เมื่อยลา ปวด แสบตา มึนศีรษะ 
วิงเวียน และอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได 

3. แสงจา แสงจาตาที่เกิดจากแหลงกําเนิดโดยตรง (Direect glare) หรือแสงจาตาท่ีเกิดจาก
การสะทอนแสง (Reflected glare) จากวัสดุท่ีอยูในส่ิงแวดลอม เชน ผนังหอง เครื่องมือ 
เครื่องจักร โตะทํางาน เปนตน จะทําใหผูทํางานเกิดความไมสบาย เมื่อยลา ปวดตา มึน
ศีรษะ กลามเนื้อหนังตากระตุก วิงเวียน นอนไมหลับ การมองเห็นแยลง นอกจากนี้ยัง
กอใหเกิดผลทางจิตใจ คือเบื่อหนายในการทํางาน ขวัญและกําลังใจในการทํางานลดลง เปน
ผลทําใหเกิดอุบัติเหตุไดเชนเดียวกัน 

 

วิธีดําเนินการ 

 ขั้นตอนท่ี 1 สํารวจความสวางในพ้ืนท่ี 

 แบงทีมสํารวจพ้ืนที่ในแตละสวนเพ่ือตรวจสอบความเขมแสง หากมีเครื่องวัดแสง (Lux Meter)
จะสามารถบอกคาไดอยางแมนยําและสามารถอางอิงผลการตรวจวัดแสงตามกฎหมายได (อางอิงไปยัง
หมวดที่ 1 เรื่องการบริหารจัดการองคการ (Organization Management) ขอท่ี 1.2 กฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของ) 

 

ภาพท่ี 29 Digital Lux Meter เครื่องมือวดัแสงทีน่ิยมใชในปจจุบนั 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 กําหนดมาตรการปรับปรุงในพ้ืนท่ีท่ีแสงสวางไมเพียงพอ 

- ติดดวงไฟเพ่ิมเติม 

- ติดตั้งดวงไฟเพ่ิมเฉพาะจุดที่มีการทํางาน เปดไฟเมื่อการทํางานนั้นตองการแสงสวาง
เพ่ิมเปนพิเศษ และปดไฟเมื่อไมใชงาน 

- ลดระดับความสูงของดวงไฟลงมาอยูในระยะท่ีสามารถใหปริมาณแสงสวางเพียงพอ 
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- ใชโคมไฟที่ทาดวยสีเงินหรือสีขาว ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสะทอนแสงไดดี ชวยเพ่ิม
แสงสวางในบริเวณการทํางาน 

- เปล่ียนตําแหนงการทํางานไมใหอยูในตําแหนงที่มีเงา หรือเกิดเงาจากตัวผูปฏิบัติงาน 

- ใชแสงสวางจากธรรมชาติชวยในการเพ่ิมแสงสวาง 

- สีของผนัง ฝาเพดานที่มีสีออนจะสะทอนแสงไดดีกวาสีมืดทึบ 

- ทําความสะอาดดวงไฟ ผนัง เพดาน และพ้ืนที่/บริเวณท่ีมีผลกระทบทําใหแสงสวาง
ลดลง 

 

วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- เลือกใชอุปกรณแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

- มีการตรวจวัดความเขมของแสงประจําป และผลการตรวจผานตามท่ีมาตรฐานกําหนด หรือมี
การตรวจวัดความเขมของแสงประจําป แตผลการตรวจไมผานตามที่มาตรฐานกําหนด แตมี
มาตรการในการแกไขและปฏิบัติตามาตรการนั้นอยางครบถวน 
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ความสําคัญ 

 สํานักงานจะตองมีการจัดการใหมีสภาวะเรื่องเสียงในสํานักงานท่ีเหมาะสม ไมวาจะเปนเสียงที่
เกิดจากการทํางาน เสียงที่เกิดจากการปรับปรุงสํานักงาน รวมไปถึงเสียงจากภายนอกสํานักงานท่ีอาจ
สงผลภายในสํานักงานได หากรางกายไดรับเสียงดังมากเกินขีดจํากัดของรางกาย และอยูในรูปแบบหรือ
เวลาที่ไมเหมาะสมก็จะสงผลกระทบไดทั้งตอรางกายและจิตใจ เชน 
การทําลายอวัยวะรับการไดยิน การทําใหเกิดความรําคาญ ขาดสมาธิใน
การทํางานทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง โรคเครียด หรืออาจ
เปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ หรือโรครายตางๆ ได  

 

วิธีดําเนินการ 

เสียงดังภายในสํานักงานสวนใหญเกิดจากเครื่องพิมพเอกสาร (Printer) ซึ่งสามารถจัดการไดโดย
บํารุงรักษาเครื่องพิมพเอกสารอยางสม่ําเสมอ หรือเรียกซื้อเครื่องพิมพเอกสารท่ีไมมีเสียงหรือเสียงดังไม
มาก นอกจากนี้ เสียงดังยังเกิดจากการกอสรางในบริเวณใกลเคียง เชน ตึกอาคาร การสรางถนน สะพาน 
เปนตน ที่อาจเล็ดลอดเขามาภายในสํานักงานได และสงผลกระทบตอพนักงาน ซึ่งสามารถแกไขไดโดย
รองเรียนแกผูรับเหมากอสรางเพ่ือชวยในการควบคุมเสียงดังเขามาในสํานักงานหรือเล่ียงไปปฏิบตังิานใน
ตอนกลางคืน 

 

วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- มีการดูแลอุปกรณที่เกิดเสียงดังในสํานักงานอยางตอเนื่องตามความถี่ไดกําหนดขึ้น           
อยางเหมาะสม 

- ส่ือสารไปยังผูรับเหมากอสรางหากเสียงนั้น รบกวนพนักงานภายในสํานักงาน 
 

5.3 เสียง 
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ภาพท่ี 30 แหลงกําเนิดเสียง ระดบัเสียง และผลกระทบของเสียงในระดบัตางๆ ท่ีมีตอมนุษย 

 

 

 

ความสําคัญ 

 สํานักงานจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมของสํานักงานใหมีความนาอยู การจัดสภาพแวดลอมใน
ที่ทํางานที่ดีและเหมาะสม เชน การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การจัดทํากิจกรรม 5ส. การควบคุมสัตวพาหะนํา
เชื้อ(หนู นก แมลงสาบ) เปนตน จะมีสวนชวยทําใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังชวยลด
อุบัติเหตุ และเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานการลดความตึงเครียดทางอารมณระหวางการ
ทํางาน ลดความแข็งของรูปทรงอาคารและภายในที่ทํางาน 
 

วิธีดําเนินการ 

 1.พ้ืนท่ีสีเขียว 

 ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีสํานักงาน 

 หากสํานักงานมีพ้ืนที่เพียงพอตอการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายนอกอาคาร ควรจัดใหมีสวนหยอม
ขนาดท่ีเหมาะสมตอสภาพพ้ืนที่ หรือจะปลูกเปนไมยืนตนที่สามารถดูดสารพิษได โดยเฉพาะอยางย่ิงกาซ
คารบอนไดออกไซค หากไมมีพ้ืนที่ภายนอกอาคาร อยางนอยควรจะมีการปลูกตนไมภายในอาคาร 

5.4 ความนาอยู 
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ภาพท่ี 31 พ้ืนที่สีเขียวในสํานักงาน 

  

ขั้นตอนท่ี 2 การดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 

2.1 กําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน หรือจัดตารางเวรเพ่ือชวยกันดูแล อยางนอย   
สัปดาหละ 1 ครั้ง หรือความเหมาะสม 
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2.2 หมั่นทําความสะอาดใบตนไมภายในสํานักงานอยูเสมอ เนื่องจากอาจมีฝุนมาเกาะทํา
ใหใบไมรับแสงไดนอยลง นอกจากจะทําใหตนไมดูสวยงามขึ้น แลวยังเปนการกําจัด
ไขของแมลงและไรที่อยูตามใบอีกดวย ตนไมที่มีใบออนนุมอาจทําความสะอาดไดโดย
การใชฟองน้ําที่นุมและชุมชื้นเช็ดใหทั่ว สําหรับตนไมที่มีใบเปนขนเหมือนกํามะหย่ีทํา
ความสะอาดไดโดยการใชแปรงที่แหง มีขนนุมละเอียด ปดบนใบเพ่ือความสะอาด 

  

 2. การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ(หนู นก แมลงสาบ) 

 ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีสํานักงาน 

1.1 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบดําเนินการกําจัดสัตวพาหะนําเชื้อ 

1.2 สํารวจพ้ืนที่ภายในสํานักงานเพ่ือกําหนดจุดท่ีตองการควบคุม โดยจัดทํา Plant Lay 
Out  

1.3 กําหนดวิธีในการควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ พิจารณาคัดเลือกสารเคมีหรืออุปกรณที่ใช
กําจัดพาหะนําเชื้อ ดังตัวอยางตารางท่ี 4 แผนการควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ 

1.4 ตรวจรองรอยสัตวพาหะนําเชื้อ และบันทึกผลลงในรายงานการตรวจสอบรองรอย
สัตวพาหะนาํเชื้อ ทุกสัปดาห 

 
 ตารางท่ี 4 แผนการควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ 

ชนิดสตัวพาหะนําเชื้อ วิธีการปองกันและกาํจัด ความถี ่ ผูรับผดิชอบ 

นก วิธีการปองกนั   หัวหนาฝายผลิต 

  1. สรางตาขายดักรอบๆ บรเิวณโรงงาน     

  2. ติดตะแกรงลวดตามผนังที่มีชอง     

  3. ติดมานสีเหลืองปองกันท่ีประตูทางเขา ออก     

  4. ตรวจเช็คทุกวนัตามสถานที่ตดิตัง้กับดัก     

        

  วิธีกาํจัด ทุกวัน   

  1. หากมีนกตดิตาขาย นําไปปลอย     

  
2. หากมีนกตายนําใสถุงขยะสีดําเพ่ือนําไปทิ้ง
ตอไป     

  3. ตรวจเช็คทุกวนัและกําจัดทิ้งทนัท ี     
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ชนิดสตัวพาหะนําเชื้อ วิธีการปองกันและกาํจัด ความถี ่ ผูรับผดิชอบ 

        

หน ู วิธีการปองกนั     

  
1. ปดชองทางเดนิตามทอระบายน้าํดวย
ตะแกรง     

  2. ทําความสะอาดอยูเปนประจํา     

  3. มีการตรวจดูและทุกวัน     

  4. จัดวางอุปกรณใหเปนระเบียบ     

        

  วิธีการกาํจัด ทุกวัน   

  1. เดนิสํารวจดรูองรอยทางเดินของหน ู     

  2. หากบัดักมาติดตั้งบริเวณ     

  
3. หากพบซากหนตูดิกับดักใหดําเนินการนําไป
ทิ้งทันที     

        

แมลงวัน วิธีการปองกนั     

  1. ทําความสะอาดพ้ืนที่ผลิตอยูเปนประจํา     

  2. นําเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตไปทิ้งทกุวนั     

  3. มีการปดปากถุงวัสดุทีเ่หลือใชกอนนําไปทิ้ง     

        

  วิธีการกาํจัด ทุกวัน   

  
1. หากาวดักแมลงวันมาตดิตั้งหากพบวามี
แมลงวัน     

  
2. กําจัดแหลงตนตอที่ทําใหแมลงวันมาหา
อาหาร     

  3. นําซากแมลงวันไปท้ิงหากมีจํานวนมากพอ     

        

แมลงสาบ วิธีการปองกนั     

  1. ทําความสะอาดพ้ืนที่ผลิตอยูเปนประจํา     

  2. นําเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตไปทิ้งทกุวนั     
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ชนิดสตัวพาหะนําเชื้อ วิธีการปองกันและกาํจัด ความถี ่ ผูรับผดิชอบ 

  3. มีการปดปากถุงวัสดุทีเ่หลือใชกอนนําไปทิ้ง     

    

 
วิธีการกาํจัด ทุกวัน 

 

 

1. หากาวดักแมลงสาบมาตดิตัง้หากพบวามี
แมลงสาบ 

  

 

2. กําจัดแหลงตนตอที่ทําใหแมลงสาบมาหา
อาหาร 

  

 
3. นําซากแมลงสาบไปท้ิงหากมีจํานวนมากพอ 

  

    มด วิธีการปองกนั 
  

 
1. ทําความสะอาดพ้ืนที่ผลิตอยูเปนประจํา 

  

 
2. นําเศษวัสดุท่ีเหลือจากการผลิตไปท้ิงทกุวนั 

  

 
3. มีการปดปากถุงวัสดุทีเ่หลือใชกอนนําไปทิ้ง 

  

    

 
วิธีการกาํจัด ทุกวัน 

 

 

1. หากาวดักมดมาตดิตัง้หากพบวามมีดในพ้ืนที่
ผลิต 

  

 
2. กําจัดแหลงตนตอที่ทําใหมดมาหาอาหาร 

  

 
3. นําซากมดไปทิ้งหากมีจํานวนมากพอ 

  

    แมลงตางๆ แมลงบิน วิธีการปองกนั 
  และแมลงกลางคืน 1. ทําความสะอาดพ้ืนที่ผลิตอยูเปนประจํา 
  

 
2. นําเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตไปทิ้งทกุวนั 

  

 
3. มีการปดปากถุงวัสดุทีเ่หลือใชกอนนําไปทิ้ง 

  

 
4. ติดตั้งมานกันแมลงสีเหลือง 

  

    

 
วิธีการกาํจัด ทุกวัน 

 

 
1. ติดตั้งไฟลอแมลงไฟฟา เพ่ือดักแมลงบนิ 
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ชนิดสตัวพาหะนําเชื้อ วิธีการปองกันและกาํจัด ความถี ่ ผูรับผดิชอบ 

 
2. กําจัดแหลงตนตอที่ทําใหมดมาหาอาหาร 

  

 
3. นําซากแมลงไปทิง้ทุกๆ 3 วัน 

   

วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ และเวลาที่แนนอนในการ ดูแลรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย ท้ังท่ี เปนบริ เวณท่ีมี ผู รับผิดชอบเฉพาะ                     
และความ รับผิดชอบโดยทั่วไปที่ทุกคนควรปฏิบัติ 

- มีพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณปฏิบัติงาน  

- ดูแลบํารุงรักษาพ้ืนที่ตางๆ เชน พ้ืนที่พักผอนหยอนใจ ตนไม เปนตน ตามความถี่ที่
สํานักงานไดกําหนดขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

- มีบันทึกรายงานการตรวจสอบรองรอยสัตวพาหะนําเชื้อ(ภาคผนวก แบบฟอรม 5.1) 
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หมวดท่ี 6 

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และการจัดจางในสํานักงาน 

Green Procurement 

 

6.1 การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ และการจัดจางในสํานักงาน 

ความสําคัญ 

การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมหรือเรียกส้ันๆ วาการจัดซื้อจัดจางสีเขียว (Green 
Procurement) หมายถึง การจัดซื้อหรือจัดจางผลิตภัณฑหรือบริการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ทางดานคุณภาพ ราคา การสงมอบสินคาหรือบริการตามที่กําหนด และการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
จากการผลิตและบริการโดยพิจารณาตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ การจัดซื้อจัดจางสีเขียวชวยทํา
ใหเกิดตลาดผลิตภัณฑสีเขียว (Demand-side) กระตุนใหผูผลิตหันมาใสใจผลิตผลิตภัณฑที่ลดผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม แขงขันกันปรับปรุงคุณภาพสินคา หรือ บริการของตนเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ตลาด โดยคํานึงถึงคุณภาพและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตลอดท้ังวัฎจักรชีวิตแทนการแกไขปญหาที่
เกิดจากผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามระเบียบขอบังคับของทางราชการและยังเปนการสรางโอกาสให
ผูบริโภคเขามามีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอมผานกลไกทางการตลาดจากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
(http://164.115.5.170/thaiecomarket/shop.php กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม) 

 ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรสิ่งแวดลอม หมายถึง ผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวา 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอื่นๆ โดยมีฉลากส่ิงแวดลอมเปนเครื่องมือแยกผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมออกจากผลิตภัณฑทั่วไปในทองตลาด และใหขอมูลทางดานส่ิงแวดลอมที่ถูกตองของ
ผลิตภัณฑแกผูบริโภค สําหรับประเทศไทยไดใชคําวา “ฉลากสีเขียว” แทน “ฉลากส่ิงแวดลอม” (Green 
label หรือ Eco-label) เปนฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวา 
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑท่ีทําหนาที่อยางเดียวกัน 

 ในปจจุบัน ประเทศไทยไดมีฉลากทางดานส่ิงแวดลอมท่ีริเริ่มโดยหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ 
ไดแก สถาบันส่ิงแวดลอมไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) Environment Protection Agency (EPA) เปนตน ดังนี้ 

1. ฉลากสีเขียว (Green Label) “ฉลากเขียว” คือ ฉลากท่ีใหกับผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวา เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑท่ีทําหนาที่อยางเดียวกัน 
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ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2520 ปจจุบันประเทศตางๆ
มากกวา 30 ประเทศทั่วโลก ไดมีการจัดทําโครงการฉลากเขียวสําหรับประเทศไทยริเริ่มขึ้นโดย
คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอมไทย (Thailand Business Council for Sustainable 
Development, TBCSD) ในป พ.ศ. 2536 เปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางสวนราชการและ
อ ง ค ก ร ก ล า ง ต า ง ๆ ไ ด แ ก ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของโดยมีสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันส่ิงแวดลอมไทยทําหนาที่เปน
เลขานุการ  

ฉลากเขียวสนับสนุนสินคาทุกประเภท ยกเวนยารักษาโรค เครื่องดื่มและอาหาร เนื่องจากทั้ง
สามประเภทที่กลาวจะเกี่ยวของกับสุขภาพความปลอดภัยในการบริโภคมากกวาดานส่ิงแวดลอม  

สําหรับสํานักงานมีอุปกรณสํานักงานที่ไดรับฉลากเขียวจากสถาบันส่ิงแวดลอมไทย อาทิ ปากกา
มารคเกอรที่ปราศจากกล่ินฉุน ไมรบกวนลมหายใจ ปากกาไวทบอรดตรามา ไมมีกล่ินฉุน แฟมสันกวาง
ทุกรุนของตรามา กระดาษโนตโพสต-อิท ไดรับฉลากเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และยังเปนกระดาษโนตท่ี
ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล แฟมโชวเอกสารตราชาง ท่ีปกเปนวัสดุกระดาษรีไซเคิล ไมเปนพิษตอ
ส่ิงแวดลอม และถุงยอยสลายซันโว เปนถุงพลาสติกที่มีสารเติมแตงในการชวยสลาย ไมมีสวนผสมของ
สารกอมะเร็ง หรือสารที่เปนอันตรายตอมนุษย สัตว และส่ิงแวดลอม 

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลือกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว 
(เฉพาะท่ีเกี่ยวของกับสํานักงาน) ไดแก หลอดฟลูออเรสเซนซ ตูเย็น เครื่องสุขภัณฑเซรามิก:โถสวม 
เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑซักผา กอกน้ําและอุปกรณประหยัดน้ํา คอมพิวเตอร ผลิตภัณฑทําความ
สะอาดถวยชาม บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส สบู ผลิตภัณฑทําความสะอาดพ้ืนผิว ผลิตภัณฑลบคําผิด เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องเขียน ตลับหมึก เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 
เครื่องดับเพลิง หมึกพิมพ พรม เตาไมโครเวฟ ดานย่ีหอของสินคาสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html หรือ download คูมือเลือกซื้อผลิตภัณฑเพ่ือ
ส่ิงแวดลอม http://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/2012-GreenLabel-book.pdf 

2. ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 คือฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ
ไฟฟา ยกตัวอยางเชนคากําลังไฟฟา 1 หนวยของอุปกรณไฟฟาท่ีไดรับ
ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 จะไดความเย็นไมนอยกวา 10,600 บีทียู
เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศปกติโดยท่ัวไปท่ีคาไฟฟา 1 หนวยจะ
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ไดความเย็นประมาณ 7,000-8,000 บีทียูเทานั้นแสดงวาถาใชเครื่องปรับอากาศเบอร 5ประหยัดไฟฟา
ประมาณ 35% 
 ปจจุบันการไฟฟาฝายผลิตไดดําเนินการออกฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ใหแกผลิตภัณฑตาง 
17 ชนิดดังนี้ 
 

 
 เครื่องรับโทรทัศน  จอคอมพิวเตอร 
 กระติกน้ํารอนไฟฟา  ตูเย็น 
 เครื่องปรบัอากาศ  บัลลาสตนิรภัย 
 บัลลาสตอเิล็กทรอนิกส T5  หลอดผอม 
 พัดลมชนดิตัง้โตะ ตัง้พ้ืน ตดิผนัง  พัดลมชนดิสายรอบตัว 
 หลอดคอมแพคตะเกียบ  หมอหุงขาวไฟฟา 
 โคมไฟประสิทธิภาพสูง  ขาวกลอง 
 โคมไฟฟาสําหรบัหลอดผอม  เครื่องทําน้าํอุนไฟฟา 
 พัดลมระบายอากาศ  

 

 3. ฉลากประสิทธิภาพสูง 

 การ เ กิ ด ขึ้ น ข อ ง ฉลากประ สิท ธิ ภ าพ สู ง เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานโดยไดเริ่มดําเนินการ
มาตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนโครงการนํารองของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน สําหรับอุปกรณไมใชไฟฟา 4 ผลิตภัณฑ
ไดแก 

1. เตาหุงตมในครัวเรือนหรือเตาแกส 
2. อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร 
3. ฉนวนกันความรอน 
4. กระจกอนุรักษพลังงาน 
โดยมีผูประกอบการเขารวมโครงการนํารองในผลิตภัณฑ 

แตละประเภทมากกวา 10 รายและไดอนุมัติฉลากไปแลว 200,000 ฉลาก 
 
 เกณฑการจัดซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 1) ใชวัสดุที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย เชน วัสดุไมมีพิษ วัสดุหมุนเวียนทดแทนได                
วัสดุรีไซเคิล และวัสดุที่ใชพลังงานต่ําในการจัดหามา 
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 2) ใชวัสดุนอย เชน น้ําหนักเบา ขนาดเล็ก มีจํานวนประเภทของวัสดุนอย 
 3) มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ใชพลังงานสะอาด ลดการเกิดของเสียจาก
กระบวนการผลิตและลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต 
 4) มีระบบขนสงและจัดจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ลดการใชหีบหอบรรจุภัณฑที่
ฟุมเฟอย ใชบรรจุภัณฑที่ทําจากวัสดุท่ีใชซ้ําหรือหมุนเวียนใชไดใหมได และเลือกใชเสนทางการขนสงที่
ประหยัดพลังงานที่สุด 
 5) ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกิดในชวงการใชงาน เชน ใชพลังงานต่ํา มีการปลอยมลพิษต่ํา
ในระหวางการใชงาน ลดการใชวัสดุส้ินเปลือง และลดการใชชิ้นสวนที่ไมจําเปน 
 6) มีความคุมคาตลอดชีวิตการใชงาน เชน ทนทาน ซอมแซมและดูแลรักษางาย ปรับปรุงตอเติม
ได ไมตองเปล่ียนบอย 
 7) มีระบบการจัดการระบบหลังหมดอายุการใชงานที่มีประสิทธิภาพสูง เชน การเก็บรวบรวมท่ี
กอผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย มีการออกแบบใหสามารถนําสินคาหรือชิ้นสวนกลับมาใชซ้ํา หรือ
หมุนเวียนใชใหมไดงาย หรือหากตองกําจัดท้ิงสามารถนําพลังงานกลับคืนมาใชไดและมีความปลอดภัย
สําหรับการฝงกลบ 
 
วิธีการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนท่ี 1 ดําเนินการคัดเลือกสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.1 ผูรับผิดชอบจะตองดําเนนิการตรวจสอบสินคาที่เปนมติรกับส่ิงแวดลอมจาก 
http://www.tei.or.th/greenlabel/thnamelist.html หรือ คูมือเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เพ่ือส่ิงแวดลอมhttp://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/2012-GreenLabel-
book.pdf  หรือสามารถเลือกซื้อสินคาทีม่ีผลตอการประหยัดพลังงานไดจากประกาศ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษพลังงาน เรื่อง กําหนดคุณสมบัต ิหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข ของวสัดุ อปุกรณ หรือเครื่องจักร ของกระทรวงพลังงาน หรือ
ตรวจสอบฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงานเบอร 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ทีต่ิดตวัสินคา
จากรานคา 

1.2 จัดทําบญัชีรายการสินคาทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอมเปนเอกสารเพ่ือสะดวกในการส่ังซื้อครัง้
ตอไป 
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ภาพท่ี 32 ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 
ขั้นตอนท่ี 2 การสั่งซ้ือ 
นําเสนอรายการสินคาตอผูบริหารเพ่ือดําเนินการส่ังซื้อ 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบคุณภาพสินคา 
ผูรับสินคาจะตองตรวจสอบคุณภาพ และชนดิของสินคาที่ส่ังซื้อตามใบเสนอราคา หากพบวา

สินคาที่ส่ังซื้อไมสอดคลองกบัใบเสนอราคาจะตองไมรบัสินคา และแจงกลับไปยังผูขายทันท ี
 
 เกณฑการจัดจางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

1) หนวยงาน/บุคคล มีความพรอมของการปองกันมลพิษตางๆที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน เชน 
มลพิษทางอากาศ  
 2) หนวยงาน/บุคคล มีความพรอมของการปองกันอันตรายจากการกอสรางหรือการปฏิบัติงาน 
 3) หนวยงาน/บุคคล ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
 4) พนักงานไดรับการฝกอบรมดานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
กรณีท่ีมีการจัดจาง ใหดําเนินการดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 คัดเลือกหนวยงานหรือบุคคลท่ีเหมาะสม 
 ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคลท่ีเหมาะสม เชน ผูรับเหมากอสราง 
เจาหนาที่ ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เจาหนาท่ีบํารุงรักษาเครื่องใชไฟฟาสํานักงาน                         
การจัดจางบริการทําความสะอาดที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การจัดจางบริการเชาเครื่องถายเอกสารที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เปนตน 
 
 ขั้นตอนท่ี  2 ตรวจสอบการดําเนินการระหวางการทํางาน 
 ผูรับผิดชอบจะตองกําหนดความถี่ในการตรวจประเมินการทํางานของหนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกอยางเหมาะสม เชน กําหนดความถี่อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ ความถี่อยางนอย 3 
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เดือนตอ 1 ครั้ง เปนตน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความเส่ียงของงานที่อาจกอใหกิดผลกระทบกับส่ิงแวดลอมถา
ระดับผลกระทบอยูในระดับรุนแรงอาจใชความถี่มากในการตรวจประเมิน หากพบความผิดปกติ หรือ
ขอบกพรองจะตองแจงใหดําเนินการแกไขในทันที  
  
 รายละเอียดที่จะตองตรวจสอบ มีดังนี้  

1. การควบคุมมลพิษทางอากาศ เชน ฝุนละออง กล่ิน ไอระเหยของสารเคมี 
2. การควบคุมเสียงดังจากการทํางาน 
3. การจัดการของเสียจากการทํางาน 
4. การใชและการจัดเก็บสารเคมี 
5. การปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆของ สํานักงานสีเขียว  

  

วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 มีความเขาใจในการจัดซื้อ จัดจางที่เปนมิตรส่ิงแวดลอม  
 มีการศึกษา หรือตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีจัดทําการจัดซื้อ วามีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากนอย

เพียงใด รวมไปถึงการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่เขามาทํางานในพ้ืนที่สํานักงาน 
 มีการเปรียบเทียบสินคาท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุดในการจัดซื้อ 
 จัดทําบัญชีรายการสินคาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมที่ผานการคัดเลือกและอนุมัติ (ภาคผนวก 

แบบฟอรม 6.1) 
 สินคาที่ใชตองเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 มีการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคล เพ่ือการจางงานที่ใสใจตอส่ิงแวดลอม (ภาคผนวก 

แบบฟอรม 6.1) 
 มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือบุคคลภายนอกอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

(ภาคผนวก แบบฟอรม 6.1) 
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หมวดท่ี 7 
การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

Continual Improvement 
 

7.1 โครงการและกิจกรรม 
 
ความสําคัญ 
 โครงการดานส่ิงแวดลอม เปนกลไกอยางหนึ่งในการแกไขปญหาและพัฒนาดานส่ิงแวดลอมให
เกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน ดังนั้นสํานักงานจึงมีความจําเปนจัดทําโครงการดาน
ส่ิงแวดลอม เพ่ือบงบอกถึงความใสใจ และความตระหนักกับปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นในสํานักงาน 
 โครงการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรม เพ่ือสนองยุทธศาสตรดวยการวางแผนและกําหนด
เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ไวลวงหนา กิจกรรมดังกลาวจัดทําขึ้นอยางเปนระบบมีระเบียบแบบแผน  

ในโครงการประกอบดวยกิจกรรมและเปาหมายยอยหลากหลายท่ีตองใชทรัพยากรทางการ
บริหารอยางจํากัดและคาดหวังที่จะไดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไวอยางมีประสิทธิภาพ โครงการจึงเปน
สวนสําคัญสวนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรขององคกรหรือหนวยงาน ใหประสบความสําเร็จตาม
ภารกิจและวิสัยทัศน และสามารถชวยใหแกไขปญหาหรือพัฒนาองคกรไดเปนอยางดี โดยโครงการท่ีจะ
นํามาจัดทําโครงการควรจะตองมาจากปญหาส่ิงแวดลอมในสํานักงานที่ไดจากการระบุประเด็นการใช 
การส้ินเปลืองทรัพยากรและประเมินปญหาส่ิงแวดลอม ท่ีมีระดับความรุนแรงมากที่สุด เพ่ือนํามาลด
ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมนั้นเปนลําดับแรก แตท้ังนี้การจัดทําโครงการดานส่ิงแวดลอมจะตองคํานึงถึง
ปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของในการจัดทําโครงการดวย เชน การใชเทคโนโลยีมาชวยการเงิน วัฒนธรรมของ
องคกร เปนตน หากประเมินการจัดทําโครงการแลวไมคุมคาหรือยากตอการนํามาปฏิบัติ ก็สามารถนํา
ปญหาส่ิงแวดลอมที่มีระดับความรุนแรงรองลงมามาจัดทําโครงการแทนได 

 ลักษณะของโครงการท่ีด ี

- สามารถแกปญหาของสํานักงานหรือหนวยงานได 

- มีรายละเอียด วัตถุประสงค เปาหมายตางๆ ที่สอดคลองกัน มีความชัดเจน สามารถ
ดําเนินงานได  มีความเปนไปได 

- รายละเอียดของโครงการตอเนื่องสอดคลองสัมพันธกัน 

- ปฏิบัติแลวสอดคลองกับแผนงานหลักของสํานักงาน 

- กําหนดขึ้นอยางมีขอมูลความจริงและเปนขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหอยางรอบคอบ 

- ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารทุกดาน โดยเฉพาะดานทรัพยากรท่ีจําเปน 
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- มีระยะเวลาในการดําเนินงานแนนอน ระบุวันเวลาเริม่ตนและส้ินสุด 

- สามารถติดตามประเมินผลได 

- สามารถขยายผล สูความย่ังยืนได 

  

 รูปแบบการจัดทําโครงการ 

  1. ปญหาที่เกิดขึ้น 
1.1 ควรระบุถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ หรือในสํานักงาน 
1.2 ควรระบุถึงความรุนแรงของปญหาดวย 
1.3 สาเหตุหรือตนเหตุท่ีอยากทําโครงการดังกลาว 

  2. วัตถุประสงคของโครงการ 
  3. เปาหมาย 
  4. ขอบเขต 

4.1 ขอบเขตของกิจกรรมและพ้ืนท่ี 
4.2 ขอบเขตของเวลา 
4.3 ขอบเขตของวิธีการในโครงการ  

  5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ 
  6. วิธีการดําเนินการโดยละเอียด 
  7. การวิเคราะหทางการเงิน (ถามี) 
   7.1 ระยะคืนทุน (Pay Back Period) 
   7.2 ผลกําไร (Benefit - Cost Analysis) 
  8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

8.1 หัวหนาโครงการ (ชื่อ ตําแหนงและหนวยงาน) 
8.2 รองหัวหนาโครงการ (ชื่อ ตําแหนงและหนวยงาน) 
8.3 คณะกรรมการ (ชื่อ ตําแหนงและหนวยงาน) 

  9. แผนการดําเนินงาน (Gantt chart หรือ Timeline) 
 
วิธีดาํเนินการ 
 ขั้นตอนท่ี 1 รวบรวมรายละเอียดผลกระทบ สาเหตุ และผูเกี่ยวของ 
 ประธานและคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอมประชุมรวมกันเพ่ือปรึกษาและพิจารณาประเด็น
ปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ ซึ่งสามารถนําขอมูลเหลานี้มาจาก 
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1. การระบแุละประเมินปญหาส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน     
(หมวดที ่1 การบรหิารจัดการองคการ (Organization Management) ขอ 1.2 
การวางแผนการดําเนินงาน)  

2. การไมปฏิบตัิตามกฎหมายดานส่ิงแวดลอมทีเ่กี่ยวของ  
3. การไมปฏิบตัิตามนโยบายส่ิงแวดลอมของสํานกังาน 

 จากนั้นดําเนินการคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสําคัญมากที่สุดหรือประเด็นปญหาท่ีสําคัญ เพ่ือนําเขา
สูการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการควบคุมปญหาดังกลาว 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 กําหนดวตัถุประสงคและเปาหมาย 
 ประธานและคณะกรรมการดานส่ิงแวดลอมรวมกันกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ควบคุมปญหาส่ิงแวดลอม โดยยึดหลักการดังนี้ 

1. มีความเปนไปไดและชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้ยังควรมีความชัดเจน 

โดยผูปฏิบัติสามารถเขาใจความหมายไดตรงกัน และปฏิบัติไดอยางสอดคลองและ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

2. สามารถวัดผลได ทําใหสามารถรูไดแนชัดวาดําเนินการถึงขั้นตอนใด และผลของ

การดําเนินการในแตละขั้นเปนอยางไร บรรลุผลสําเร็จหรือไม 
3. สามารถบรรลุผล ในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายนั้นไมควรกําหนดไวสูง

เกินไปจนไมสามารถปฏิบัติเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวได ทําใหผูปฏิบัติ
รูสึกทอแท นอกจากนี้วัตถุประสงคที่ดีตองสามารถมอบหมายใหผูปฏิบัตินําไป
ปฏิบัติได สามารถนํามาแยกยอยเปนกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม เพ่ือมอบหมายใหผู
ที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตน เพ่ือมุงไปสูเปาหมายเดยีวกนัคอื
การบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

4. สามารถอธิบายได มีความสมเหตุสมผลและมีความเปนจริง ปฏิบัติไดจริง 

5. กรอบระยะเวลา จะตองกาํหนดขึน้มาอยางเหมาะสมสําหรับการบรรลุผล 

 
 ขั้นตอนท่ี 3 การกําหนดขอบเขตของโครงการ 

1.1 กําหนดขอบเขตของพ้ืนที่ กิจกรรม อยางเหมาะสม เพ่ือความเฉพาะเจาะจงในการทํา
โครงการ เชน ขอบเขตของการดําเนินการโครงการนี้มุงเนนแผนกบัญชีและแผนกแมบาน 
เปนตน หรือมุงเนนไปที่กิจกรรมที่สนใจภายในสํานักงาน 

1.2 กําหนดขอบเขตของเวลาในการทําโครงการตามความเหมาะสมไมส้ันและไมนาน
จนเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนกิจกรรมและความยากงายของเปาหมายของโครงการ 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การกําหนดกิจกรรม 
 การกําหนดจํานวนและความเหมาะสมของกิจกรรมมีความไมแนนอน ขึ้นอยูกับความยากงาย
ของวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดขึ้นมา แตที่สําคัญการกําหนดกิจกรรมที่ขาดไมไดมีดังตอไปนี้ 
ไดแก 

1. การจัดเตรียมทรัยพากรและงบประมาณที่จําเปนในการทําโครงการ 
2. การส่ือสาร ประชาสัมพันธ อบรม และการขอความรวมมือ 
3. การตรวจสอบผลการปฏิบตังิาน 
4. การสรปุและประเมนิโครงการ เพ่ือพิจารณาถึงความสอดคลองของวตัถุประสงคและ

เปาหมาย 
  
 ขั้นตอนท่ี 5 การกําหนดผูรบัผิดชอบ 
 การกําหนดผูรับผิดชอบไมมีจํานวนที่แนนอน ขึ้นอยูกับจํานวนกิจกรรม และความยากงาย เชน 
บางกิจกรรมมีความซับซอนและยากตอการดําเนินการอาจจําเปนตองใชผูรับผิดชอบมากกวา 1 คน หรือ
บางกิจกรรมไมมีความซับซอนอาจใชผูรับชอบเพียงคนเดียวได นอกจากนี้ ยังตองคัดเลือกผูรับผิดชอบ       
ที่มีความสามารถในกิจกรรมนั้นอยางแทจริง เพ่ือใหโครงการมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย 
 
 ขั้นตอนท่ี 6 นําเสนอผูบริหารเพ่ือดําเนินการอนุมัต ิ
 ประธานส่ิงแวดลอมนําโครงการเสนอแกผูบริหารพิจารณาเพ่ืออนุมตั ิ
 

 ขั้นตอนท่ี 7 ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ 

 ผูรับผิดชอบโครงการจะตองติดตามผลการดําเนินการของโครงการอยางสม่ํ า เสมอ                    
เพ่ือตรวจสอบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินโครงการ ซึ่งระยะเวลาอาจกําหนดตาม
ความเหมาะสม และจะตองสรุปผลของการติดตามการดําเนินการเปนลายลักษณอักษร หรือภาพถาย 
และนําเสนอใหผูบริหารรับทราบ หากติดขัดหรือพบปญหาและอุปสรรค จะตองดําเนินการปรับปรุงและ
หาแนวทางการจัดการอยางเรงดวน 

 
วิธีปฏิบัติใหผานเกณฑของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 สาเหตุและปญหาส่ิงแวดลอมที่นํามากําหนดเปนวัตถุประสงคและเปาหมายมีความสอดคลองกนั 
หรือมีความเปนไปได 

 จะตองมีรายงานความคืบหนาของโครงการ(ภาคผนวก แบบฟอรม 7.1) 
 การใหความรวมมือของพนักงาน 
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 การบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย 
 

 

 
 

ภาพท่ี 33 ตัวอยางโครงการดานส่ิงแวดลอมทีม่ีการปฏิบัติอยางจริงจัง 
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 13 กุมภาพันธ 2556) 

 



 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.โรคจากการทํางานกับเครื่องถายเอกสาร [ออนไลน]. 

 เขาถึงไดจาก : 

 http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/ophs/admin/knowledges_files/7_34_1.doc 

 (วันท่ีคนขอมูล :  28 กุมภาพันธ 2556) 

การดูแลและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : 

 www.dropbox.com/s/fmclxjo9x5oqrft/46.การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ.pdf (วันท่ีคนขอมูล : 

 10 มีนาคม 2556) 

บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด.คําแนะนําในการใช เครื่องถายเอกสาร อยางปลอดภัย1.[ออนไลน]. 

 เขาถึงไดจาก :  http://www.psicopier.com/copiers-article/63-instructions-for-use-copiers-

 safe.html (วันท่ีคนขอมูล : 10 มีนาคม 2556) 

กองสุขาภิบาลท่ัวไป กองอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานอนามัยสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก 

 :  0 http://www.reo06.net/home/content/view/589/54/ (วันท่ีคนขอมูล : 10 มีนาคม 2556) 

โครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ มูลนิธิใบไมเขียว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) 

 .[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : 

 http://www.smokefreehotel.in.th/smokefreehotel/download/pdf/standard_hotel.pdf  

 (วันท่ีคนขอมูล : 10 มีนาคม 2556) 

กาญจนศรี  สิงหภู   งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.

 ทําไมตองปลอดบุหรี่ในท่ีทํางาน.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :  http://www.srinagarind-

 hph.kku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=188:2012-06-15-04-07-

 28&catid=50:2011-07-14-09-50-27&Itemid=74 (วันท่ีคนขอมูล : 10 มีนาคม 2556) 

คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม.ตนไมประดับ การควบคุมมลพิษในท่ีทํางาน.[ออนไลน]. เขาถึงได

 จาก : http://portal.nurse.cmu.ac.th/fonoffice/adminoffice/kmblog/DocLib1/ระบบ 1

 กายภาพ%20สิ่งแวดลอม/ไมประดับควบคุมมลพิษในท่ีทํางาน.pdf (วันท่ีคนขอมูล : 11 มีนาคม 2556) 



อภิญญา ลิ้มไพบูลย.พืชพันธุ วัสดุชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในอาคาร.[ออนไลน]. เขาถึงได

 จาก : http://digital.lib.kmutt.ac.th/magazine/issue4/articles/article3.html (วันท่ีคนขอมูล : 

 11 มีนาคม 2556) 

ศูนยพันธุไมดอกไมประดับท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย.ขอแนะนําในการปลูกเลี้ยงไมใบประดับใน

 อาคาร.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :  

 http://www.maipradabonline.com/saramaipradab/advisein2.htm (วันท่ีคนขอมูล : 11 

 มีนาคม 2556) 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย.โครงการฉลากเขียว ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑยางรถจักรยานยนต

 (Motorcycle Tyre).[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/TGL-59-

 11%20.pdf (วันท่ีคนขอมูล : 11  มีนาคม 2556) 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย.รายชื่อผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิ์ใหใชเครื่องหมายฉลากเขียว.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :  

 http://www.tei.or.th/greenlabel/thnamelist.html (วันท่ีคนขอมูล : 11 มีนาคม 2556) 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย.คูมือเลือกซื้อผลิตภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอม.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :  

 http://www.tei.or.th/greenlabel/pdf/2012-GreenLabel-book.pdf (วันท่ีคนขอมูล : 11 

 มีนาคม 2556) 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษษพลังงาน กระทรวงพลังงาน.ฉลากประสิทธิภาพสูง.[ออนไลน]. 

 เขาถึงไดจาก :  http://www.emco.or.th/UserFiles/File/downloaddata/1264669544.pdf (วันท่ีคน

 ขอมูล : 11 มีนาคม 2556) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก  แบบฟอรม 
 



การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้จัดท า.......................................     ผู้อนมัติ........................................ 
วันท่ี..........................................     วันท่ี............................................. 
 

ล าดับ กิจกรรม 
การใช้ทรัพยากร 

และพลังงาน 
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

ความรุนแรง 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       

แบบฟอร์ม 1.1 



ล าดับ กิจกรรม 
การใช้ทรัพยากร 

และพลังงาน 
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดดา้นสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้จัดท า....................................            ผู้อนุมัติ.........................................
วันท่ี..........................................           วันท่ี.......................................... 

 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

 น ้ำเสีย      
1 ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดลอม 
เรื่อง ก้ำหนดมำตรฐำนควบคมุกำร
ระบำยน ้ำทิ ง จำกอำคำรบำงประเภท
และบำงขนำด 2548 

ขอ 6 อำคำรประเภท ค. หมำยควำมถึง อำคำรดังตอไปนี  
(5) อำคำรที่ท้ำกำรของทำงรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องคกำรระหวำงประเทศ หรือของ

เอกชนท่ีมีพื นท่ีใชสอยรวมกันทุกชั นของอำคำรหรือกลุมของอำคำรตั งแต 5,000 ตำรำง

เมตร แตไมถึง 10,000 ตำรำงเมตร 

(1) บีโอดี ตองมีคำไมเกิน 40 มิลลกิรัมตอลิตร                                     

(2) สำรแขวนลอย ตองมีคำไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร                      

(4) คำทีเคเอ็น ตองมีคำไมเกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร 

 

   

 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย      

2 พรบ. ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

พ.ศ. 2550 

หมวด 2 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

หมวด 3 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในเขตกรุงเทพมหำนคร 

มำตรำ 25 ในกรณีที่เกิดสำธำรณภัยและภยันตรำยจำกสำธำรณภัยนั นใกล้จะถึง ผอ.มี

อ้ำนำจสั่งให ้

    

แบบฟอร์ม 2.1 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

เจ้ำพนักงำนดัดแปลง ท้ำลำย หรอืเคลื่อนย้ำยสิ่งก่อสร้ำง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคล

ใดท่ีเป็นอุปสรรคแก่กำรบำ้บัดปัดป้องกันภยันตรำยได ้

มำตรำ 26 เจ้ำพนักงำนสำมำรถเข้ำไปในอำคำรหรือสถำนท่ีที่อยู่ใกลเ้คียงกับพื นท่ีที่เกิด

สำธำรณภัย 

เพื่อท้ำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้เมื่อไดร้ับอนุญำตจำกเจ้ำของหรือผู้

ครอบครอง อำคำรหรือสถำนท่ี หำกไม่มเีจ้ำของหรือผูค้รอบครองกระท้ำได้หำกอยู่

ภำยใต้กำรควบคุม  ของ ผอ. 

มำตรำ 28 เจ้ำพนักงำนสำมำรถสัง่อพยบผู้อยู่อำศัยในพื นท่ีอันตรำยหรือกีดขวำงกำร

ปฏิบัติงำนได ้

มำตรำ 29 เมื่อเกิดหรือใกลเ้กิดสำธำรณภัยบรเิวณใด ผอ. จะประกำศห้ำมเข้ำไปอยู่

อำศัยหรือด้ำเนิน  กิจกำรใดๆ โดยก้ำหนดระยะเวลำกำรห้ำมไว้ด้วย 

หมวด 6 บทก้ำหนดโทษ 

มำตรำ 50 ต้องระวำงโทษจ้ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่บำท หรือทั งจ้ำทั ง

ปรับ หำกไมป่ฏิบัตติำมมำตรำ 25 และ 26 

มำตรำ 52 ต้องระวำงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบำท หรือทั งจ้ำทั งปรับ 

หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 28 และ 29 

3 กฎกระทรวงก้ำหนดมำตรฐำนในกำร

บริหำรจดักำรและด้ำเนินกำรด้ำนควำม

ปลอดภัยอำชีวอนำมยั และ

ข้อ 2 ให้นำยจ้ำงจัดให้มรีะบบป้องกันและระงับอัคคภีัยในสถำนประกอบกิจกำรตำม

กฎกระทรวงนี  และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคภีัยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัยข้อ ๓ ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำง
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

สภำพแวดล้อมในกำรท้ำงำนเกีย่วกับ

กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 

๒๕๕๕ 

จัดท้ำป้ำยข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับกำรดบัเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ และปิดประกำศให้เห็นได้

อย่ำงชัดเจน 

ข้อ 3 ในสถำนประกอบกิจกำรทุกแห่ง ให้นำยจ้ำงจัดทำป้ำยข้อปฏิบตัิเกี่ยวกับกำร

ดับเพลิงและกำรอพยพหนไีฟ และปิดประกำศให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน 

ข้อ 4 ในสถำนประกอบกิจกำรที่มลีูกจ้ำงตั งแตส่ิบคนขึ นไป นอกจำกต้องปฏิบัติตำมข้อ 

3 แล้วให้นำยจ้ำงจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยกำรตรวจตรำ กำร

อบรม กำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย กำรดับเพลิง กำรอพยพหนีไฟ และกำรบรรเทำทุกข์

ให้นำยจ้ำงจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถำนประกอบกจิกำรพร้อมที่จะให้

พนักงำนตรวจควำมปลอดภยัตรวจสอบได ้

หมวด 2 ควำมปลอดภัยเกี่ยวกับอำคำรและทำงหนีไฟข้อ 8 ให้นำยจำ้งจัดให้มีเส้นทำง

หนไีฟทุกชั นของอำคำรอย่ำงน้อยชั นละสองเส้นทำงซึ่งสำมำรถอพยพลูกจ้ำงท่ีท้ำงำนใน

เวลำเดียวกันทั งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยได้โดยปลอดภัยภำยในเวลำไมเ่กินห้ำนำที 

เส้นทำงหนีไฟจำกจุดที่ลูกจำ้งท้ำงำนไปสู่จดุที่ปลอดภัยต้องปรำศจำกสิ่งกีดขวำง 

ประตูที่ใช้ในเส้นทำงหนีไฟต้องท้ำด้วยวสัดุทนไฟ ไมม่ีธรณีประตูหรอืขอบกั น และเป็น

ชนิดที่บำนประตเูปิดออกไปตำมทศิทำงของกำรหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บำน

ประตูปดิได้เอง ห้ำมใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และหำ้มปิดตำย ใส่กลอน 

กุญแจ ผูก ล่ำมโซ่ หรือท้ำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มลีูกจ้ำงท้ำงำน 

ข้อ 9 สถำนประกอบกิจกำรที่มีอำคำรตั งแตส่องชั นขึ นไป หรือมีพื นที่ประกอบกิจกำร

ตั งแต่สำมร้อยตำรำงเมตรขึ นไป ให้นำยจ้ำงจัดให้มรีะบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ใน
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

สถำนประกอบกิจกำรทุกชั นโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี  

(1) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 

(ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั งที่ใช้ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ

เพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท้ำงำน 

(ข) อุปกรณ์ส่งสญัญำณแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องสำมำรถส่งเสียงหรือสญัญำณให้ทุกคน

ภำยในอำคำรได้ยินหรือทรำบอยำ่งทั่วถึงเพื่อกำรหนีไฟ 

(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือต้องอยู่ในท่ีเห็นได้อย่ำงชัดเจน เข้ำถึงได้งำ่ย หรืออยู่ใน

เส้นทำงหนีไฟโดยตดิตั งห่ำงจำกจดุที่ลูกจ้ำงท้ำงำนไมเ่กินสำมสิบเมตร 

(3) เสียงหรือสัญญำณที่ใช้ในกำรแจ้งเหตุเพลิงไหมต้้องมีเสยีงหรือสญัญำณที่แตกต่ำงไป

จำกเสียงหรือสญัญำณที่ใช้ในสถำนประกอบกิจกำร 

(4) กิจกำรโรงพยำบำลหรือสถำนที่ห้ำมใช้เสียงหรือใช้เสยีงไมไ่ดผ้ล ต้องจัดให้มีอุปกรณ์

หรือมำตรกำรอื่นใด เช่น สญัญำณไฟ หรือรหสั ท่ีสำมำรถแจ้งเหตุเพลิงไหมไ้ด้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

(5) กำรติดตั งระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของสมำคม

วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ หรือมำตรฐำนอ่ืนท่ีอธิบดี

ก้ำหนด 

ข้อ 10 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอส้ำหรับเส้นทำงหนีไฟในกำรอพยพ

ลูกจ้ำงออกจำกอำคำรเพื่อกำรหนไีฟ รวมทั งจัดให้มีแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำสำรองที่สำมำรถจ่ำย

ไฟฟ้ำเพื่อกำรหนไีฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั นต้นหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
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ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

ได้ในทันทีที่ไฟฟ้ำดับ 

ข้อ 11 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีป้ำยบอกทำงหนีไฟท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปนี  

(1) ขนำดของตัวหนังสือต้องสูงไมน่้อยกว่ำสิบห้ำเซนติเมตร และเหน็ได้อย่ำงชัดเจน 

(2) ป้ำยบอกทำงหนีไฟต้องมีแสงสว่ำงในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน

ตลอดเวลำ 

ทั งนี  ต้องไม่ใช้สีหรือรูปรำ่งที่กลมกลืนไปกับกำรตกแต่งหรือป้ำยอื่น ๆ ท่ีติดไว้ใกลเ้คียง 

หรือโดยประกำรใดที่ท้ำให้เห็นป้ำยไม่ชัดเจน 

หมวด 3 กำรดับเพลิง 

ข้อ 13 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีเครื่องดบัเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี  

(1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่นย้ำยไดต้ำมประเภทของเพลิง ซึ่งเป็นไปตำม

มำตรฐำนทีส่ำนักงำนมำตรฐำนผลติภัณฑ์อุตสำหกรรมก้ำหนด หรือตำมมำตรฐำนท่ี

อธิบดีก้ำหนด 

(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ทุกเครื่อง ต้องจัดให้มีเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์

แสดงว่ำเป็นชนิดใด ใช้ดับเพลิงประเภทใด และเครื่องหมำยหรือสญัลักษณ์นั นต้องมี

ขนำดที่มองเห็นได้อย่ำงชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตรห้ำสิบเซนติเมตร 

(3) ห้ำมใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่นย้ำยไ ด้ที่อำจเกดิไอระเหยของสำรพิษ เช่น 

คำร์บอนเตตรำคลอไรด ์

(4) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลือ่นย้ำยไดต้ำมจำนวน ควำมสำมำรถของเครื่อง

ดับเพลิงและกำรติดตั งดังต่อไปนี  
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
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ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภท เอ จำนวน ควำมสำมำรถ

ของเครื่องดับเพลิง และกำรตดิตั ง ให้คำนวณตำมพื นท่ีของสถำนท่ีซึง่มีสภำพเสี่ยงต่อ

กำรเกิดอัคคภีัยตำมที่ก้ำหนดไว้ในตำรำงที่ 2 ท้ำยกฎกระทรวง 

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท บี ควำมสำมำรถของเครื่อง

ดับเพลิงท่ีติดตั งต้องมีระยะเข้ำถึงตำมที่ก้ำหนดไว้ในตำรำงที่ 3 ท้ำยกฎกระทรวง 

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท ซี กำรตดิตั งให้พิจำรณำจำกวัตถุ

ซึ่งเป็นเชื อเพลิงท่ีอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงว่ำจะท้ำให้เกดิเพลิงประเภท เอ หรือ บี และ

ติดตั งเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยำ้ยได้ที่ใช้ดับเพลิงประเภทนั น 

เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยไดท้ี่ใช้ดับเพลิงประเภท ดี ในกำรตดิตั งให้มีระยะเข้ำถึงไม่

เกินยี่สิบสำมเมตร 

(ข) ให้ติดตั งหรือจัดวำงเครื่องดับเพลิงในสภำพท่ีมั่นคง มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน สำมำรถ

นำมำใช้ได้ง่ำยและรวดเร็ว 

(ค) ให้จัดท้ำรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิดและวิธีใช้เป็นภำษำไทยท่ีเห็นได้อย่ำงชัดเจนตดิไว้

ที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั ง 

(5) จัดให้มีกำรดูแลรักษำและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภำพท่ีใช้งำนได้ดี โดย

กำรตรวจสอบ 

หมวด 8 กำรด้ำเนินกำรเกีย่วกับควำมปลอดภัยจำกอัคคภีัยและกำรรำยงำน 

ข้อ 27 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงไมน่้อยกว่ำร้อยละสีส่ิบของจ้ำนวนลกูจ้ำงในแต่ละ

หน่วยงำนของสถำนประกอบกิจกำรรับกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั นต้น โดยใหผู้้ที่ไดร้ับ
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เพ่ือทราบ 

ใบอนุญำตจำกกรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนเป็นผูด้ ำเนินกำรฝึกอบรม 

ข้อ 28 ให้นำยจ้ำงจัดให้มีกำรด้ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย ดังต่อไปนี  

(2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ

กำรป้องกัน 

และระงับอัคคีภัย กำรใช้อุปกรณต์่ำงๆ ในกำรดับเพลิง กำรปฐมพยำบำล และกำร

ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

ข้อ 29 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจำกอำคำรไปตำมเส้นทำงหนีไฟ

ตำมที่ก้ำหนดไว้ในหมวด 2 

ข้อ 30 ให้นำยจ้ำงจัดให้ลูกจ้ำงทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน

อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง ทั งนี  ให้ลกูจ้ำงของนำยจ้ำงทุกรำยที่ท ำงำนอยู่ภำยในอำคำร

เดียวกันและในวันและเวลำเดียวกนัท้ำกำรฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนกำรฝึกซ้อมไม่

น้อยกว่ำสำมสิบวัน ให้นำยจ้ำงส่งแผนกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 

รวมทั งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝกึซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย 

เพื่อให้ควำมเห็นชอบ 

ในกรณีที่นำยจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนนิกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตำม

วรรคหนึ่งได้เอง จะต้องให้ผู้ทีไ่ด้รบัใบอนุญำตจำกกรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

เป็นผู้ด้ำเนินกำรฝึกซ้อมให้นำยจ้ำงจัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกซ้อมดังกล่ำวตำมแบบท่ี

อธิบดีก้ำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรอืผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่

เสร็จสิ นกำรฝึกซ้อม 
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4 กฎกระทรวง 

ก้ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและ

กำรจัดกำรดำนควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอมใน

กำรท้ำงำนเกี่ยวกับควำมรอน แสง        

สวำง และเสียง พ.ศ. 2549 

หมวด 2 แสงสวำง 

ข้อ 5 นำยจำงตองจัดใหสถำนประกอบกิจกำรมีควำมเขมของแสงสวำง ดังตอไปนี  

(1) ไมต่้ำกวำมำตรฐำนที่ก้ำหนดไวในตำรำงที่ 1 ทำยกฎกระทรวงนี ส้ำหรับบริเวณพื นที่

ทั่วไปภำยในสถำนประกอบกิจกำร เชน ทำงเดิน หองน ้ำ หองพัก 

(2) ไมต่้ำำกวำมำตรฐำนที่ก้ำหนดไวในตำรำงที่ 2 ทำยกฎกระทรวงนี ส้ำหรับบริเวณ

พื นที่ใชประโยชนในกระบวนกำรผลิตที่ลูกจำงท้ำงำน 

(2) ไมต่้ำกวำมำตรฐำนที่ก้ำหนดไวในตำรำงที่ 3 ทำยกฎกระทรวงนี  ส้ำหรับบริเวณ 

ที่ลูกจำงตองท้ำงำนโดยใชสำยตำมองเฉพำะจุดหรือตองใชสำยตำอยูกับท่ีในกำรท้ำงำน 

(4) ไมต่้ำกวำมำตรฐำนเทยีบเคียงที่ก้ำหนดไวในตำรำงที่ 4 ทำยกฎกระทรวงนี ส้ำหรับ 

บริเวณทีลู่กจำงตองท้ำงำนโดยใชสำยตำมองเฉพำะจดุหรือตองใชสำยตำอยกูับท่ีในกำร

ท้ำงำน ในกรณีที่ควำมเขมของแสงสวำง ณ ท่ีที่ใหลูกจำงท้ำงำนมิไดก้ำหนดมำตรฐำนไว

ในตำรำงที่ 3 

(5) ไมต่้ำกวำมำตรฐำนที่ก้ำหนดไวในตำรำงที่ 5 ทำยกฎกระทรวงนี ส้ำหรับบริเวณ 

รอบ ๆ สถำนท่ีลูกจำงตองท้ำงำนโดยใชสำยตำมองเฉพำะจดุ 

    

 สิ่งปฏิกลู      

5 พระรำชบัญญัตสิำธำรณสุข พ.ศ.2535 หมวด 5 เหตุรำ้คำญ มำตรำ 25(4) กำรกระท้ำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น, แสง, รังสี, 

เสียง,ควำมร้อน, สิ่งมีพิษ,ควำมสั่นสะเทือน,ฝุ่น,ละออง, เขม่ำ,เถ้ำ  ให้ถือเป็นเหตรุ้ำคำญ 

    

6 พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข (ฉบับท่ี หมวด 3 กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย     
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2)  พ.ศ. 2550 มำตรำ 18 กำรเก็บ ขน หรือก้ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยในเขตรำชกำรส่วนท้องถิ่นใดให้

เป้นอ้ำนำจส่วนรำชกำรส่วนท้องถิน่นั น 

- ก้ำหนดโทษปรับเรื่องมูลฝอยติดเชื อและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรำยจำกชุมชน โดย

ปรับสูงสดุ  ไมเ่กินหนึ่งแสนบำท จ้ำคุกไมเ่กิน 1 ปี หรือทั งจ้ำทั งปรับ 

 

7 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหำนคร 

เรื่อง กำรเก็บ ขน และก้ำ จดัสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย 

ข้อ 5 ห้ำมมิให้ผู้ใดถ่ำย เท ทิ ง หรอืท้ำ ให้มีขึ นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีหรือทำง

สำธำรณะ นอกจำกท่ีที่กรุงเทพมหำนครจัดไว้ให ้

ข้อ 6 เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสถำนท่ีใดๆ ต้องจัดใหม้ีทีร่องรับสิ่งปฏิกลู

หรือมูลฝอยภำยในอำคำรหรือสถำนท่ีนั นอย่ำงเพียงพอและถูกสุขลกัษณะ 

ห้ำมมิให้ผู้ใดถ่ำย เท คุ้ยเขี่ย ทิ ง หรือท้ำ ให้มีขึ นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยนอกท่ีรองรับสิ่ง

ปฏิกูลหรือ 

มูลฝอยที่เจ้ำของหรือผูค้รอบครองอำคำรหรือสถำนท่ีใดๆ จดัให้มีขึ น เว้นแต่เป็นกำร

กระท้ำ ของเจ้ำหน้ำท่ีกรุงเทพมหำนครในอ้ำ นำจหน้ำที่หรือบุคคลที่ได้รับอนญุำตจำก

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

ห้ำมมิให้ผู้ใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือน้ำ สิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยไปฝังหรือถมในที่ดิน

ใด เว้นแต่จะได้รบัอนุญำตเป็นหนงัสือจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

ข้อ 12 ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ตำมที่กรุงเทพมหำนครก้ำ หนด ตำมข้อบัญญตัิกรุงเทพมหำนครว่ำดว้ยค่ำธรรมเนียม

กำรเก็บและขนสิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ
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ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

 อากาศ      

8 ประกำศกระทรวงมหำดไทย 

เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรท้ำ งำน

เกี่ยวกับภำวะแวดล้อม 

(สำรเคมี) 

ข้อ 5 ห้ำมมิให้นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท้ำ งำนในที่ที่มีปริมำณฝุ่นแร่ในบรรยำกำศของกำรท้ำ 
งำนตลอดระยะเวลำกำรท้ำงำนปกติโดยเฉลี่ยเกินกว่ำที่ก้ำ หนดไว้ในตำรำงหมำยเลข 4 
ท้ำยประกำศนี  
- ฝุ่นขนำดที่สำมำรถเข้ำถึงและสะสมในถุงลมของปอดได้  
 (Respirable dust)  ไม่เกิน 5 mg/M3 
- ฝุ่นทุกขนำด (Total dust) ไม่เกิน 15 mg/M3 

    

 พลังงาน      
9 9.1 พระรำชบัญญัติ กำรส่งเสริมกำร

อนุรักษ์พลังงำน 2535 
หมวด 1 
มำตรำ 17 กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรได้แก่กำรด้ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี  
(1) กำรลดควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ที่เข้ำมำในอำคำร 
(2) กำรปรับอำกำศอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั งกำรรักษำอุณหภูมิภำยในอำคำรให้อยู่ใน
ระดับที่เหมำะสม 
(3) กำรใช้วัสดุก่อสร้ำงอำคำรที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงำน ตลอดจนกำรแสดงคุณภำพของ
วัสดุก่อสร้ำงนั น ๆ 
(4) กำรใช้แสงสว่ำงในอำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(5) กำรใช้และกำรติดตั งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดกำรอนุรักษ์พลังงำนใน
อำคำร 
(6) กำรใช้ระบบควบคุมกำรท้ำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(7) กำรอนุรักษ์พลังงำนโดยวิธีอ่ืนตำมที่ก้ำหนดในกฎกระทรวง 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
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 9.2 พระรำชบัญญัติ กำรส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

หมวด 3 กำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ และส่งเสริมกำรใช้วัสดุหรือ
อุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
มำตรำ 23 เพื่อประโยชน์ในกำรอนุรักษ์พลังงำนในเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ รวมทั งให้มี
กำรส่งเสริมกำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน ให้รัฐมนตรีโดยค้ำแนะน้ำ
ของคณะกรรมกำร นโยบำยพลังงำนแห่งชำติ มีอ้ำนำจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังต่อไปนี  
(1) ก้ำหนดมำตรฐำนด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
(2) ก้ำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตำมประเภท ขนำด ปริมำณกำรใช้พลังงำน อัตรำ
กำรเปลี่ยนแปลงพลังงำน และประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนอย่ำงใด เป็นเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสูง 
(3) ก้ำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมประเภท คุณภำพและ
มำตรฐำนอย่ำงใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
(4) ก้ำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ้ำหน่ำยเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่ำประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำน 

    

 9.3 ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่อง
กำรก้ำหนดค่ำสัมประสทิธ์ิสมรรถนะขั น
ต่้ำ ค่ำประสิทธิภำพกำรให้ควำมเย็น
และค่ำพลังงำนไฟฟ้ำต่อตันควำมเย็น
ของระบบปรับอำกำศที่ติดตั งใช้งำนใน
อำคำร พ.ศ.๒๕๕๒ 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร 
ประหยัดพลังงำนจะต้องเป็นไปตำมข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
(1) เครื่องปรับอำกำศขนำดเล็ก 
(2) ระบบปรับอำกำศขนำดใหญ่ 
(ก)เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศ 
(ข) ส่วนประกอบอ่ืนของระบบปรับอำกำศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ำ 
(3) เครื่องท้ำน ้ำเย็นแบบดูดกลืน 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
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 9.4 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนก้ำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือน 
ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผล
ต่อกำรประหยัดพลังงำน (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ.2552 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
กำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
(1) ตู้เย็น 
(2) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ 
(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
(4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 
(5) บัลลำสต์เหล็กนิรภัย 
(6) บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 
(7) พัดลมไฟฟ้ำ 
(8) หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ 
(9) โคมไฟฟ้ำ 
(11) เตำหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(11) อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์ 
(12) กระจก 
(13) ฉนวนใยแก้ว 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน 
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 

    

 9.5 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ก้ำหนด
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีกำรและ
เ ง่ื อน ไ ข  ของวั สดุ  อุ ปกรณ์  หรื อ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
กำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ โคมไฟ
ชนิดส่องลง (Down Light) 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
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พลังงำน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
 9.6 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ก้ำหนด
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีกำรและ
เ ง่ื อน ไ ข  ของวั สดุ  อุ ปกรณ์  หรื อ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
กำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่  เครื่อง
ท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง เครื่องท้ำน ้ำอุ่นไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพ
สูง กระติกน ้ำร้อนไฟฟ้ำประสิทธิภำพสูงมอเตอร์เหนี่ยวน้ำสำมเฟสที่มีประสิทธิภำพสูง 

    

 9.7 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ก้ำหนด
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีกำรและ
เ ง่ื อน ไ ข  ของวั สดุ  อุ ปกรณ์  หรื อ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ท่ีมีผลต่อกำรประหยัดพลังงำนตำม
รำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลำกตู้เย็น เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกเครื่องปรับอำกำศ เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกพัดลม เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5 
 

    

 9.8 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนก้ำหนด
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีกำรและ
เ ง่ื อน ไ ข  ของวั สดุ  อุ ปกรณ์  หรื อ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อ
กำร ประหยัดพลังงำน จะต้องเป็นไปตำมข้อก้ำหนดรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
หม้อไอน ้ำ 
เครื่องท้ำน ้ำร้อนฮีตปั๊มแบบใช้อำกำศเป็นแหล่งพลังงำน 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ท่ีมีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน 
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5-ตู้เย็น 
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คล้อง 

เพ่ือทราบ 

ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอรื 5-เครื่องปรับอำกำศ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5-พัดลม 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5-หลอดผอมเบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5-บัลลำสต์ทรอนิกส์เบอร์ 5 

 9.9 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนก้ำหนด
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีกำรและ
เ ง่ื อน ไ ข  ของวั สดุ  อุ ปกรณ์  ห รื อ
เครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน 
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ 
ข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 เบอร์ 5 

    

 9 .10  ประกำศอธิ บดี ก รมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีกำร เ ง่ือนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่ องจักรที่มี ผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับท่ี 7 )พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน 
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – บัลลำสต์นิรภัย 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
เตำหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์ 

    

 9 .11  ประกำศอธิ บดี ก รมพัฒนำ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน     



15 
 

ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีกำร เ ง่ือนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่ องจักรที่มี ผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับท่ี 8 )พ.ศ. 2553 

ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ 
โคมไฟชนิดตะแกรง 
เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพสูง 

 9 .12  ประกำศอธิ บดี ก รมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร เ ง่ือนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่ องจักรที่มี ผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับท่ี 9)พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน 
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 
เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพสูง 
อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์ 

    

 9 .13  ประกำศอธิ บดี ก รมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร เ ง่ือนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่ องจักรที่มี ผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับท่ี 10)พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน 
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย ได้แก่ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – ตู้เย็น 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – เครื่องปรับอำกำศ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – พัดลมไฟฟ้ำ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - หลอดผอมเบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 - บัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

ข้อมูลฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 – โคมไฟฟ้ำ 
รำยชื่อ ยี่ห้อ รุ่น กระจก 
รำยชื่อ ยี่ห้อ รุ่น เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพสูง 

 9.14 6ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร เ ง่ือนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่ องจักรที่มี ผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เง่ือนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำกกรมสรรพำกร 
1. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำร
ประหยัดพลังงำนตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเครื่องปรับอำกำศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก" 
ประเภท เครื่องรับโทรทัศน์ 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับ "Standby Power 1 Watt รักษ์โลก" 
ประเภท จอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์ ฉนวนใยแก้ว กระจก 
เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพสูง 

    

 9.15 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร เ ง่ือนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ 
เครื่ องจักรที่มี ผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เง่ือนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำกกรมสรรพำกร 
1. เครื่องท้ำน ้ำอุ่นไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพสูง 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน 
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเครื่องปรับอำกำศ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับพัดลมไฟฟ้ำ 
4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหลอดผอมเบอร์ 5 (T5) 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับ Standby Power 1 Watt 
8.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับกระติกน ้ำร้อนไฟฟ้ำ 
10. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเครื่องท้ำน ้ำอุ่นไฟฟ้ำ 
11. เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพสูง 
 

 9.16 ประกำศอธิบดีกรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
เรื่อง ก้ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีกำร เ ง่ือนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่ องจักรที่มี ผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน (ฉบับท่ี 4)พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑ์เง่ือนไขกำรพิจำรณำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัด
พลังงำน ภำยใต้โครงกำรขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้จำกกรมสรรพำกร 
1. พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ 
ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อกำรประหยัดพลังงำน 
ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 
1. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับตู้เย็น 
2. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเครื่องปรับอำกำศ 
3. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับพัดลมไฟฟ้ำ 
3.1 พัดลมไฟฟ้ำชนิดตั งโต๊ะ ติดผนัง และตั งพื น 
3.2 พัดลมไฟฟ้ำชนิดส่ำยรอบตัว 
3.3 พัดลมไฟฟ้ำชนิดระบำยอำกำศ 
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ล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย 
การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบัต ิสอด 
คล้อง 

ไม่สอด 
คล้อง 

เพ่ือทราบ 

4. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ 
5. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFL) 
6. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับบัลลำสต์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์ 5 
7. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับ Standby Power 1 Watt 
7.1 เครื่องรับโทรทัศน์ 
8. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับกระติกน ้ำร้อนไฟฟ้ำ 
9. ข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำเบอร์ 5 ส้ำหรับเครื่องท้ำน ้ำอุ่นไฟฟ้ำ 
10. เครื่องท้ำน ้ำเย็นส้ำหรับระบบปรับอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพสูง 

 



บนัทึกประจ ำเดือน วนัท่ีท ำกำรบนัทึก รวมปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ/เดือน (หน่วย) คำ่ใชจ่้ำยคำ่ไฟฟ้ำ/เดือน (บำท) ผูบ้นัทึก หมำยเหตุ

แบบฟอร์มบันทึกการใช้ไฟฟ้า แบบฟอร์ม 3.1 



บนัทึกประจ ำเดือน วนัท่ีท ำกำรบนัทึก รวมปริมำณกำรใชน้ ้ำ/เดือน (หน่วย) คำ่ใชจ่้ำยคำ่น ้ำ/เดือน (บำท) ผูบ้นัทึก หมำยเหตุ

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น า้ แบบฟอร์ม 3.2 



รายการขยะอันตราย 

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

กระดาษ Paper
ส่ิงทอ Textile
อาหาร Food/Sludge
เศษไม ้Wood chip
ผา้ออ้ม ผา้อนามยั Nappies
เศษใบไม ้Garden & Park
ยาง หนงั Rubber and leather
แกว้
อลูมิเนียม (กระป๋อง)
กล่องโฟม Polystyrene
ถุงพลาสติก PP (ถุงใส)
ถุงพลาสติก PE (ถุงขุน่)
ขวดพลาสติก PET
(ขวดใส)
ขวดพลาสติก HDPE
(ขวดขุน่)
กล่องพลาสติก Polypropylene
เหลก็
น ้ามนัดีเซล
กา๊ซโซลีน
กา๊ซโซฮอล์
กา๊ซหุงตม้ (LPG ) จากกา๊ซธรรมชาติ

หมายเหต ุ1. ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย ต้องลงบนัทกึปริมาณทกุวนัทีส่ิน้เดอืน

ปริมาณ (ระบหุน่วยเป็น ก.ก. หรือ ลติร ) 

รายการขยะประจ าเดือน แบบฟอร์ม 4.1 



ล ำดบัท่ี สถำนท่ี นก หนู แมลงวนั แมลงสำบ แมลงกลำงคืน อ่ืนๆ กำรแกไ้ข
1 ห้องน ้ำ
2 ห้องรับประทำนอำหำร
3 ห้องประชุม
4 ห้องเก็บของ
5
6
7
8
9
10
11
12

ผู้ตรวจ.................................................. หมายเหตุ พบสตัว์พาหะ

วนัที.่...................................................... ไมพ่บสตัว์พาหะ

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

วนัที.่......................................................

รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าเช้ือ
แบบฟอรม์ 5.1 
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แบบรายงานผลการจดัซ้ือจดัจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

 
กรณุากรอกแบบรายงานผลตามทีห่น่วยงานของท่านจดัซือ้ในแต่ละรายการสนิคา้หรอืบรกิาร ทัง้ทีเ่ป็น

สนิคา้ทีผ่่านเกณฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและไมผ่่านเกณฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

1. รายการจดัซือ้สนิคา้ในช่วงเดอืน_____________ ถงึเดอืน_____________  
 

รายการ 
 

ยีห่อ้ 
 

รุน่ 
ปรมิาณ 
การจดัซือ้ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(รวม vat 7%) 

(บาท) 

เป็นไปตาม
เกณฑส์นิคา้ที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

() 
1.  ตลบัหมกึ 

1.1  เครือ่งถ่ายเอกสาร(กล่อง) 
1.2  เครือ่งพมิพ(์กล่อง) 
1.3  เครือ่งโทรสาร(กล่อง) 

       

2. กระดาษ 
      2.1 กระดาษคอมพวิเตอร(์รมี) 
      2.2 กระดาษปกส(ีรมี) 

      

3. แฟ้มเอกสาร(แฟ้ม)       
4. ซองบรรจุภณัฑ(์กล่อง)       
  5. กล่องใสเ่อกสาร(กล่อง)       
6.  ผลติภณัฑล์บค าผดิ(อนั)       
7. หลอดฟลอูอเรสเซนต(์หลอด)       
8. เครือ่งถ่ายเอกสาร (เครือ่ง)       
9. กระดาษช าระ (มว้น) 
    - มว้นละ ................ เมตร 

      

10. เครือ่งพมิพ ์(เครือ่ง)       
11. เครือ่งเรอืนเหลก็ (ตวั)       
12. แบตเตอรีป่ฐมภมู ิ(แทง่)       
13. ปากกาไวตบ์อรด์ (ดา้ม)       
14. สทีาอาคาร (แกลลอน)       
       
       
       
       
       

แบบฟอรม์ 6.1  
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รายการ 
 

ยีห่อ้ 
 

รุน่ 
ปรมิาณ 
การจดัซือ้ 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

งบประมาณ 
(รวม vat 7%) 

(บาท) 

เป็นไปตาม
เกณฑส์นิคา้ที่
เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

() 
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2. การจดัจา้งบรกิารท าความสะอาดในส านกังาน 
- ชื่อบรษิทัทีร่บัจา้ง....................................................................... 
-  จ านวนพนกังาน...................................................................(คน) 
- งบประมาณทีใ่ช.้..............................................................บาท/ปี 

 

 เกณฑใ์นการคดัเลอืก หรอืจดัหาบรกิารท าความสะอาดในส านกังานทีใ่ชพ้จิารณามดีงันี้ 
 

เกณฑใ์นการพจิารณา ม ี ไมม่ ี
1.  ไมใ่ชผ้ลติภณัฑท์ าความสะอาดทีม่สีว่นผสมของสารอนัตราย   
2.  พนกังานไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
พรอ้มแนบหลกัฐานยนืยนัการฝึกอบรมพนกังาน 

  

3.  มกีารด าเนินการ อธบิายขัน้ตอน และเสนอแนวปฏบิตัทิี่ชดัเจนในการให้
พนักงานท าความสะอาดคดัแยกบรรจุภณัฑ์ หรอืวสัดุเหลือใชอ้ื่นๆ ที่เกดิขึ้น
จากขยะทัว่ไปทีม่อียู่ในอาคารส านักงาน เพื่อน ากลบัไปสู่กระบวนการแปรรูป
หรอืเวยีนใชใ้หม ่รวมถงึจดัอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ พรอ้มรายงานผลการ
ด าเนินการคดัแยกขยะตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

  

 
 
3. รายละเอยีดของการใชบ้รกิารโรงแรมในการจดัประชุม สมัมนา และอบรม  
ในช่วงเดอืน..............................ถงึเดอืน .............................. 
 

รายการกจิกรรม สถานทีจ่ดังาน/โรงแรม 
จ านวน
ผูเ้ขา้รว่ม 

ระยะเวลาการจดั
กจิกรรม 

งบประมาณทีใ่ช ้
(บาท) 

เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม* 

      
      
      
      

 
 หมายเหตุ  *กรณีที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใหร้ะบุดว้ยว่าไดร้บัเกยีรตบิตัรใบไมเ้ขยีว หรอื ไดร้บั
การรบัรอง ISO 14001  
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 4. บรกิารเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 
-    ชื่อบรษิทัทีใ่หบ้รกิารเช่า....................................................................... 
- งบประมาณทีใ่ช.้..............................................................บาท/ปี 
- จ านวน............................................................................เครือ่ง 

 
เป็นไปตามเกณฑส์นิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่  เป็น   ไมเ่ป็น 
 
  5.   ปญัหาและอุปสรรคในการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมาใช ้

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

 
6.   ขอ้เสนอแนะ 

1.  .………………………………...........………………………………………………… 
2.  ………………………………………………………………………………………… 

  3.  ….……………………………………………………………………………………… 
 
ผูร้ายงาน 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………….นามสกุล……………………………………… 
ต าแหน่ง…………………….……………………… ระดบั…………….……………………………. 
หน่วยงาน ……………………………………................……………………………..…………….. 
โทร. …………………..........………………… .โทรสาร……………………………..…………….. 

 
******************************************************************************************************* 

 



ช่ือแผนงาน : หมายเลขแผนงาน : ผู้จดัท า.........................................

หน่วยงาน :  วนัที่บงัคบัใช้ ผู้อนมุตั.ิ.......................................... วนัที่.........................

วตัถปุระสงค์ :

เป้าหมาย :

ล ำดับที่ รำยละเอียดขัน้ตอน

กำรปฏิบัติงำน 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
ปฏิบตัิ
แผน
ปฏิบตัิ
แผน
ปฏิบตัิ
แผน
ปฏิบตัิ
แผน
ปฏิบตัิ

การติดตามความก้าวหน้า ให้ท าเคร่ืองหมายในชอ่งปฏิบตัิ และแนบเอกสารการปฏิบตัิงาน
ข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกนั

แผนงำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. __________
ผู้ รับผิดชอบ งบประมำณ

แบบฟอร์ม 7.1 


