
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 
------------------  

         อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8 (1)(2) (3) (4) (5) (6) และ (8) แหง่พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 
2535 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม ออกกฎกระทรวงไว้ดงัตอ่ไปนี ้

หมวด 1 
                  หมวด 1 ที่ตัง้ สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะ ภายในของโรงงาน 
         ข้อ 1 ห้ามตัง้โรงงานจ าพวกที่ 1 และโรงงานจ าพวกที่ 2 ในบริเวณดงัตอ่ไปนี ้ 
               (1) บ้านจดัสรรเพื่อการพกัอาศยั อาคารชดุพกัอาศยั และบ้านแถวเพื่อการพกัอาศยั  
               (2) ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดตอ่สาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบนัการ ศกึษาวดัหรือศาสนา
สถานโรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานท่ีท าการงานของหนว่ย งานของรัฐ และให้หมายความรวมถงึแหลง่อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ตามทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนด  
         ข้อ 2 ห้ามตัง้โรงงานจ าพวกที่ 3 ในบริเวณดงัตอ่ไปนีก้ าหนด  
               (1) บ้านจดัสรรเพื่อการพกัอาศยัอาคารชดุพกัอาศยั และบ้านแถวเพื่อการพกัอาศยั 
               (2) ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดตอ่สาธารณสถานได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบนัการ ศกึษาวดัหรือศาสนา
สถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานท่ีท าการงานของหนว่ย งานของรัฐและให้หมายความรวมถงึแหลง่อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ตามทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนด  
         ข้อ 3 สถานท่ีท าการงานของหนว่ยงานของรัฐตามข้อ 1 (2) หรือ ข้อ 2 (2) ไมห่มายความรวมถึง สถานท่ีท าการงาน
โดยเฉพาะเพื่อการควบคมุก ากบัดแูล อ านวยความสะดวก หรือให้บริการ แก่การประกอบกิจการของโรงงานแหง่นัน้ๆ ใน
กรณีมีเหตอุนัสมควร รัฐมนตรีจะก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาให้ร่นหรือขยายระยะทางที่ก าหนดในข้อ 1 (2) 
หรือข้อ 2 (2) หรือมิให้ใช้บงัคบัข้อ 1 (2) แก่โรงงานประเภทใดตามเง่ือนไขที่ก าหนดก็ได้  
         ข้อ 4 โรงงานจ าพวกที่ 3 นอกจากห้ามตัง้ในบริเวณตามข้อ 2 แล้วต้องตัง้อยูใ่นท าเลและสภาพ แวดล้อมที่เหมาะสม
มีบริเวณเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการอตุสาหกรรมตามขนาดและ ประเภทหรือชนิดของโรงงานโดยไมอ่าจก่อให้เกิด
อนัตรายเหตรุ าคาญหรือความเสยีหาย ตอ่บคุคลหรือทรัพย์สนิของผู้อื่นด้วย  
         ข้อ 5 อาคารโรงงานต้องมลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 
               (1) มัน่คง แข็งแรง เหมาะสมและมีบริเวณเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการอตุสาหกรรมนัน้ ๆ โดยมีค ารับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ หรือบคุคลอื่นท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
               (2) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยให้มีพืน้ท่ีประต ูหน้าตา่ง และช่องลมรวมกนัโดย ไมน่บัท่ีติดตอ่ระหวา่ง
ห้องไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 สว่นของพืน้ท่ีของห้อง หรือมกีารระบาย อากาศไมน้่อยกวา่ 0.5 ลกูบาศก์เมตรตอ่นาที ตอ่คนงาน
หนึง่คน 
               (3) มีประตหูรือทางออกให้พอกบัจ านวนคนในโรงงานท่ีจะหลบหนีภยัออกไปได้ทนัทว่งท ีเมื่อมีเหตฉุกุเฉินขึน้
อยา่งน้อยสองแหง่อยูห่า่งกนัพอสมควรบานประตเูปิดออกได้งา่ยมี ขนาดกว้างไมน้่อยกวา่กวา่ 110 เซนตเิมตร และสงูไม่
น้อยกวา่ 200 เซนติเมตร แตถ้่าม ีคนในโรงงานท่ีจะต้องออกตามทางนีม้ากกวา่ 50 คน ต้องมีขนาดกว้างเพิ่มขึน้ในอตัรา 



สว่นไมน้่อยกวา่ 2 เซนตเิมตรตอ่หนึง่คน และมีบนัไดระหวา่งชัน้อยา่งน้อยสองแหง่อยู ่หา่งกนัพอสมควร 
               (4) บนัไดต้องมัน่คงแขง็แรง มีลกัษณะ ขนาด และจ านวนท่ีเหมาะสมกบัอาคารโรงงาน และการประกอบกิจการ
อตุสาหกรรมนัน้ ๆ ขัน้บนัไดต้องไมล่ืน่และมีช่วงระยะเทา่กนัโดย ตลอด บนัไดและพืน้ทางเดินที่อยูส่งูจากระดบัพืน้ตัง้แต ่
1.50 เมตรขึน้ไปอยา่งน้อยมีราว ท่ีมัน่คง แขง็แรงและเหมาะสม ทัง้นีรั้ฐมนตรีอาจก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา ให้มีสว่นประกอบอ่ืนเพือ่ป้องกนัอนัตรายหรือยกเว้นการจดัให้มีราวดงักลา่วได้ 
               (5) ระยะดิ่งระหวา่งพืน้ถึงเพดานโดยเฉลีย่ต้องไมน้่อยกวา่ 3.00 เมตร เว้นแตจ่ะมีการจดั ระบบปรับอากาศหรือ
มีการระบายอากาศที่เหมาะสมแตร่ะยะดิง่ดงักลา่วต้องไมน้่อยกวา่ 
2.30 เมตร 
               (6) พืน้ต้องมัน่คง แขง็แรงไมม่ีน า้ขงัหรือลืน่ อนัอาจก่อให้เกิดอบุตัเิหตไุด้ง่าย 
               (7) บริเวณหรือห้องท างานต้องมีพืน้ท่ีปฏิบตัิงานไมน้่อยกวา่ 3 ตารางเมตรตอ่คนงาน หนึง่คน โดยการค านวณ
พืน้ท่ีให้นบัรวมพืน้ท่ีที่ใช้วางโต๊ะปฏิบตัิงานเคร่ืองจกัร ผลติภณัฑ์ หรือวสัดทุี่เคลือ่นไปตามกระบวนการผลติด้วย 
               (8) วตัถทุี่ใช้ในการก่อสร้างต้องเหมาะสมกบัการประกอบกิจการอตุสาหกรรมตามขนาด ประเภทหรือชนิดของ
โรงงานรวมทัง้ที่ไมก่่อให้เกิดการลกุลามของอคัคีภยั 
               (9) จดัให้มีสายลอ่ฟ้าตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
               (10)จดัให้มีที่เก็บรักษาวตัถหุรือสิง่ของที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายหรืออคัคีภยัได้งา่ยไว้ใน ที่ปลอดภยั 
               (11) ในกรณีมีลฟิต์ ลฟิต์ต้องมีสว่นปลอดภยัไมน้่อยกวา่สีเ่ทา่ของน า้หนกัที่ก าหนดให้ใช้ ทัง้นี ้โดยถือวา่คนที่
บรรทกุมีน า้หนกั 70 กิโลกรัมตอ่หนึง่คน และต้องเป็นแบบที่จะเคลือ่น ที่ได้ก็ตอ่เมื่อประตไูด้ปิดแล้วรวมทัง้ต้องมีระบบสง่
สญัญาณเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินด้วยลฟิต์ ต้องมีป้ายระบจุ านวนคนหรือีน า้หนกัที่จะบรรทกุได้ ให้เห็นได้ง่ายและชดัเจน 
               (12) มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และสถานท่ีท าความสะอาดร่างกายดงัตอ่ไปนี ้ 
                    (ก) มีห้องส้วม อยา่งน้อยในอตัราคนงานไมเ่กิน 15 คน 1 ที่นัง่คนงานไมเ่กิน 40 คน 2 ที่นัง่ คนงานไมเ่กิน 80 
คน 3 ที่นัง่ และเพิ่มขึน้ตอ่จากนีใ้นอตัราสว่น 1 ที่นัง่ตอ่จ านวน คนงานไมเ่กิน 50 คน ส าหรับโรงงานท่ีมีคนงานชายและ
คนงานหญิงรวมกนัมากกวา่ 15 คน ให้จดัส้วมแยกไว้ส าหรับคนงานหญิงตามอตัราสว่นท่ีก าหนดข้างต้นด้วย 
                    (ข) อาคารโรงงานที่มีคนท างานอยูห่ลายชัน้ ต้องจดัให้มีห้องส้วมและที่ปัสสาวะ ในชัน้ตา่งๆ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 
                    (ค) ห้องส้วมต้องมพีืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 0.9 ตารางเมตรตอ่ 1 ที่นัง่ 
                    (ง) ห้องส้วมทีม่ีที่ปัสสาวะต้องเป็นแบบใช้น า้ช าระลงบอ่ซมึ พืน้ห้องต้องเป็น แบบไมด่ดูน า้ 
                    (จ) จดัให้มีกระดาษช าระหรือน า้ส าหรับช าระให้เพยีงพอส าหรับห้องส้วมทกุห้อง 
                    (ฉ) จดัให้มีสถานท่ีม าความสะอาดร่างกาย พร้อมทัง้วสัดแุละอปุกรณ์ส าหรับคนงาน ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
                    (ช) จดัให้มีการระบายถา่ยเทอากาศให้เพยีงพอส าหรับห้องส้วม ห้องปัสสาวะ และ สถานท่ีท าความสะอาด
ร่างกายทกุห้อง 
                    (ซ) จดัให้มีการท าความสะอาดห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และสถานท่ีท าความสะอาด ร่างกายให้อยูใ่นสภาพท่ีถกู
สขุลกัษณะเป็นประจ าทกุวนั 
                    (ฌ) ในโรงงานท่ีมกีารผลติสิง่ที่ใช้บริโภค ต้องจดัให้มีที่ล้างมือ ยาฆา่เชือ้หรือสบู ่อนัได้สขุลกัษณะและตัง้อยู่



ในท่ีที่เหมาะสมอยา่งน้อยในอตัราคนงานไมเ่กิน 15 คน 1 ที่ คนงานไมเ่กิน40 คน 2 ที่คนงานไมเ่กิน 80 คน 3 ที่ และ
เพิ่มขึน้ตอ่จากนีใ้น อตัราสว่น 1ที่ตอ่จ านวนคนงานไมเ่กิน 50 คน 

หมวด 2 
เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์ หรือสิ่งที่น ามาใช้ในโรงงาน 

         ข้อ 6 เคร่ืองจกัร เคร่ืองอปุกรณ์ หรือสิง่ที่น ามาใช้ในโรงงานต้องเป็นดงัตอ่ไปนี ้ 
               (1) มัน่คง แข็งแรง และเหมาะสม และในกรณีมีเหตอุนัควรรัฐมนตรีจะก าหนดโดยประกาศ ในราชกิจจา
นเุบกษาให้การน าเคร่ืองจกัรเคร่ืองอปุกรณ์ หรือสิง่ที่น ามาใช้ในโรงงานชนิด ใดต้องมีค่ารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุหรือบคุคลอื่นท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาก็ได้ 
               (2) ใช้เคร่ืองจกัรทีม่ีความปลอดภยัและไมก่่อให้เกิดความสัน่สะเทือนเสยีง หรือคลืน่วิทย ุรบกวนผู้อยูอ่าศยั
ใกล้เคยีง 
               (3) มีเคร่ืองป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากสว่นท่ีเคลือ่นไหวของเคร่ืองจกัรตามความจ าเป็น และเหมาะสม 
               (4) บอ่หรือถงัเปิดที่ท างานสนองกนักบัเคร่ืองจกัรที่อาจเป็นอนัตรายในการปฏิบตังิานของ คนงานต้องมีขอบ
หรือราวกัน้แขง็แรงและปลอดภยัทางด้านท่ีคนเข้าถงึได้สงูไมน้่อยกวา่ 100 เซนตเิมตรจากระดบัพืน้ท่ีติดกบับอ่หรือถงันัน้  
               (5) หม้อไอน า้ (boiler) หม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสือ่น าความร้อน เคร่ืองอดัก๊าซ (compressor) หรือถงั
ปฏิกิริยา (reactor) และระบบทอ่ เคร่ืองจกัรหรือภาชนะที่ท างาน สนองกนัโดยมคีวามกดดนัแตกตา่งจากบรรยากาศ ซึง่ใช้
กบัหม้อไอน า้ หม้อต้มที่ใช้ของ เหลวหรือก๊าซเป็นสือ่น าความร้อนเคร่ืองอดัก๊าซหรือถงัปฏิกิริยาดงักลา่วต้องได้รับการ 
ออกแบบ ค านวณ และสร้างตามมาตรฐานท่ียอมรับ หรือผา่นการทดสอบความปลอดภยั ในการใช้งานโดยมีคา่รับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุหรือบคุคลอื่นท่ี รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชราชกิจจานเุบกษาการติดตัง้มัง่คง
แข็งแรงปลอดภยั ในการใช้งาน มีอปุกรณ์ความปลอดภยั และมสีว่นประกอบท่ีจ าเป็นตามหลกัวชิาการโดย มีค ารับรอง
ของผู้ประกอบวชิาวิศวกรรมควบคมุหรือบคุคลอื่นท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดย ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
               (6) ภาชนะบรรจทุี่มีความกดดนัตา่งจากบรรยากาศ (pressure vessel) ต้องเป็นไปตามมาตร ฐานท่ียอมรับที
อปุกรณ์ความปลอดภยัและสว่นประกอบที่จ าเป็นตามหลกัวชิาการโดยมีคา่ รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุ
หรือบคุคลอื่นท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานเุบกษา 
               (7) ภาชนะบรรจวุตัถอุนัตราย เช่น วตัถไุวไฟ วตัถรุะเบดิ วตัถเุคมี หรือของเหลวอื่นใดที่ อาจท าให้เกิดอนัตราย
แก่บคุคลสตัว์ พืช ทรัพย์ หรือสิง่แวดล้อมที่มขีนาดของภาชนะบรรจ ุตัง้แต ่25,000 ลติรขึน้ไปต้องมัน่คงแขง็แรง เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ียอมรับ โดยมคี ารับรอง ของผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุหรือบคุคลอื่นท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศในราช กิจจานเุบกษาและต้องสร้างเขื่อน หรือก าแพงคอนกรีตโดยรอบให้มีขนาดที่สามารถ จะกกั เก็บปริมาณ
ของวตัถดุงักลา่วได้ทัง้หมดเว้นแตก่รณีที่มีภาชนะบรรจมุากกวา่หนึง่ถงั ให้สร้าง เขื่อนท่ีสามารถ เก็บกกัวตัถอุนัตรายนัน้
เทา่กบัปริมาตรของถงัเก็บขนาดใหญ่ที่สดุเพื่อป้อง กนัการแพร่กระจายของวตัถทุี่บรรจไุด้ อยา่งมีประสทิธิภาพในกรณีเมื่อ
เกิดวิบตัิแก่ภาชนะ ดงักลา่วและต้องจดัให้มวีตัถหุรือเคมีภณัฑ์ทีม่ีคณุสมบตัเิหมาะสม ในการระงบัหรือลด ความรุนแรง
ของการแพร่กระจายได้อยา่งเหมาะสมและเพยีงพอในกรณีที่ภาชนะบรรจนุัน้ ตัง้อยูใ่นท่ีโลง่แจ้ง ต้องมีสายลอ่ฟ้าให้เป็นไป
ตามหลกัวิชาการและ ภาชนะบรรจทุี่อาจเกิด ประจไุฟฟ้าสถิตย์ได้ในตวัต้องตอ่สายดิน 
               (8) เคร่ืองยก(crane and hoist) และสว่นท่ีรับ น า้หนกัตอ่เนื่องกนัต้องมัน่คงและแข็งแรงมีลกัษณะ ขนาด และ
จ านวนทีเ่หมาะสม และต้อง มีป้ายระบนุ า้หนกัปลอดภยัสงูสดุที่จะใช้ยกของได้ให้เห็นได้ง่ายและชดัเจน กบัต้องมีที่ห้าม 



ล้อซึง่สามารถจะหยดุน า้หนกัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่เทา่ของน า้หนกัปลอดภยัสูงสดุและถ้า เป็น เคร่ืองยกที่ใช้ไฟฟ้าต้องมี
อปุกรณ์ส าหรับหยดุ ยก และตดักระแสไฟฟ้าเมื่อยกน า้หนกัถึง ต าแหนง่สงูสดุทีก่ าหนด 
               (9) เคร่ืองล าเลยีงขนสง่ (conveyer) ซึง่มีสายล าเลยีงผา่นเหนือบริเวณซึง่มีคนปฏิบตังิาน หรือทางเดิน ต้องมี
เคร่ืองป้องกนัของตกแบบแผน่หรือตะแกรงกนัด้านข้างและรองรับ ของตกตลอดใต้สายล าเลยีงนัน้โดยให้อยูใ่นลกัษณะที่
จะท าให้เกิดความปลอดภยัในการ ปฏิบตัิงานส าหรับเคร่ืองล าเลยีงขนสง่ที่มีสายล าเลยีงตา่งไปจากแนวระดบั ต้องมี
เคร่ือง บงัคบัท่ีท าให้สายล าเลยีงหยดุได้เองเมื่อเคร่ืองหยดุปฏิบตังิาน 
               (10) การติดตัง้ทอ่และอปุกรณ์ส าหรับสง่วตัถทุางทอ่ต้องเป็นไปตามหลกัวชิาการที่ยอม รับกนั 
               (11) ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า และการติดตัง้เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้าและ อปุกรณ์ เคร่ืองไฟฟ้าอื่น 
ต้องเป็นไปตามหลกัวิชาการท่ียอมรับกนั โดยมีค ารับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุหรือบคุคลอื่นท่ีรัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราช กิจจานเุบกษา  
         ข้อ 7 ในกรณีมีเหตอุนัควรรัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานเุบกษาก าหนดหลกัเกณฑ์และ วิธีการทดสอบความ
ปลอดภยัของเคร่ืองจกัร เคร่ืองอปุกรณ์หรือสิง่ที่น ามาใช้ใน โรงงานตามข้อ 6 (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก็
ได้  

หมวด3 
คนงานประจ าโรงงาน 

         ข้อ 8 โรงงานท่ีมีการใช้หม้อไอน า้ (boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสือ่น า ความร้อนท่ีมีความกดดนั
ตา่งจากบรรยากาศผู้ประกอบกิจการต้องจดัให้มีผู้ควบคมุ (operator) ประจ าหม้อไอน า้ (boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวหรือก๊าซเป็นสือ่น า ความร้อน ทัง้นี ้โดยผู้ควบคมุดงักลา่วต้องมีคณุวฒุิได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ สงูสาขา
ช่างกลโรงงานหรือช่างยนต์ หรือช่างผู้ช านาญงานท่ีผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูร ผู้ควบคมุหม้อไอน า้ (boiler) จากกระทรวง
อตุสาหกรรมหรือสถาบนัอื่นทีก่ระทรวงอตุสา หกรรมรับรอง  
โรงงานท่ีมกีารใช้หม้อไอน า้ (boiler) ขนาดก าลงัผลติตัง้แต ่20 ตนัตอ่ชัว่โมง ขึน้ไป นอกจากต้องด าเนินการจดัให้มีผู้
ควบคมุดงักลา่วแล้วผู้ประกอบกิจการต้องจดั ให้มีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุหรือบคุคลอืน่ท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดย
ประกาศใน ราชกิจจานเุบกษาเป็นวิศวกรผู้ควบคมุและอ านวยการใช้หม้อไอน า้ (boiler) ด้วย  
         ข้อ 9 โรงงานท่ีประกอบกิจการสร้างหรือซอ่มหม้อไอน า้ (boiler) หรือหม้อต้มทีใ่ช้ของเหลว หรือก๊าซเป็นสือ่น าความ
ร้อน ผู้ประกอบกิจการต้องจดัให้มีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคมุหรือบคุคลอื่นท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานเุบกษาเป็นผู้ควบคมุ การสร้างหรือซอ่ม 
         ข้อ 10 โรงงานต้องมีวิธีการควบคมุการปลอ่ยของเสยีมลพิษหรือสิง่ใด ๆ ที่มีผลกระทบตอ่ สิง่แวดล้อม ตามที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาและต้องจดัให้มผีู้  ควบคมุดแูลและปฏิบตังิานประจ าส าหรับระบบ
ป้องกนัสิง่แวดล้อมเป็นพิษซึง่มีคณุ สมบตัิตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
         ข้อ 11 โรงงานท่ีมีการใช้สารกมัมนัตรังสต้ีองจดัให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีคณุสมบตัิที่รัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราช
กิจจานเุบกษาส าหรับด านเนิการเก่ียวกบัเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ  
         ข้อ12 คนงานประจ าโรงงานตามที่ก าหนดในหมวดนี ้จะต้องไมเ่ป็นผู้ที่เคยกระท าความผิด ตามกฎหมายวา่ด้วย
โรงงานเว้นแตเ่ป็นกรณีที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช กิจจานเุบกษา 



หมวด4  
การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

         ข้อ 13 การก าจดัขยะ สิง่ปฏิกลู และวสัดทุี่ไมใ่ช้  
                (1) ต้องรักษาโรงงานให้สะอาดปราศจากขยะและสิง่ปฏิกลูอยูเ่สมอและจดัให้มีที่ รองรับหรือที่ก าจดัขยะและสิง่
ปฏิกลูตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
                (2) ต้องแยกเก็บสิง่ปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้วซึง่มีวตัถมุีพิษปนอยูด้่วยหรือส าลผ้ีา หรือเศษด้ายทีเ่ปือ้นวตัถุ
ไวไฟ ไว้ในท่ีรองรับตา่งหากที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด และต้องจดัให้มีการก าจดัสิง่ดงักลา่วโดยเฉพาะด้วยวิธีการท่ี
ปลอดภยัและไมก่่อให้เกิด ความเดือดร้อนร าคาญ 
                (3) ผู้ประกอบกิจการโรงงานท่ีมีสิง่ปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้ว ซึง่มีลกัษณะและ คณุสมบตัิตามที่รัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาต้องด าเนินการ เก่ียวกบัการก าจดัสิง่ปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้วดงัตอ่ไปนี  ้ 
                    (ก) ห้ามมใิห้น าสิง่ปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต ่จะได้รับอนญุาตจากอธิบดีกรม
โรงงานอตุสาหกรรมหรือผู้ซึง่อธิบดีกรมโรงงาน อตุสาหกรรมมอบหมายให้น าออกไปเพ่ือการท าลายฤทธ์ิ ก าจดั ทิง้หรือฝัง
ด้วยวิธี การและสถานท่ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช กิจจานเุบกษา 
                    (ข) ต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัชนิด ปริมาณ ลกัษณะคณุสมบตัิและสถานท่ี เก็บสิง่ปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไมใ่ช้
แล้วนัน้ ๆ พร้อมทัง้วิธีการเก็บท าลายฤทธ์ิ ก าจดั ทิง้ ฝัง เคลือ่นย้าย และการขนสง่ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ก าหนดโดย ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
          ข้อ 14 ห้ามระบายน า้ทิง้ออกจากโรงงาน เว้นแตไ่ด้ท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง จนน า้ทิง้นัน้มีลกัษณะ
เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา แตท่ัง้นีต้้องไมใ่ช้วิธีท าให้เจือจาง (dilution)  
          ข้อ 15 ในกรณีที่มีระบบบ าบดัน า้เสยีผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
                 (1) ต้องตดิตัง้มาตรวดัปริมาณการใช้ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบดัน า้เสยีโดยเฉพาะไว้ใน ที่ท่ีง่ายตอ่การตรวจสอบ 
และต้องมกีารจดบนัทกึเลขหนว่ยและปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจ าวนัด้วย 
                 (2) ในกรณีมกีารใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพในระบบบ าบดัน า้เสยี ต้องมีการบนัทกึการ ใช้สารเคมีหรือ
สารชีวภาพในการบ าบดัน า้เสยีประจ าวนัและมีหลกัฐานในการจดัหา สารเคมี หรือสารชีวภาพดงักลา่วด้วย           ข้อ 16
ห้ามระบายอากาศเสยีออกจากโรงงาน เว้นแตไ่ด้ท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งจนอากาศที่ระบายออกนัน้มี
ปริมาณ ของสารเจือปนไมเ่กินกวา่คา่ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาแต ่ทัง้นีต้้องไมใ่ช้วิธีท าให้เจือ
จาง (dilution)  
          ข้อ 17 เสยีงดงัที่เกิดจากการประกอบกิจการต้องไมเ่กินมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นเุบกษา 

หมวด 5 
ความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงาน 

          ข้อ 18 โรงงานประเภทใดต้องมมีาตรการคุ้มครองความปลอดภยัในการด าเนินการอยา่งไรให้ เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
          ข้อ 19 เคร่ืองจกัร เคร่ืองอปุกรณ์ หรือสิง่ที่น ามาใช้ในโรงงานประเภทใด ต้องมีมาตรการ คุ้มครองความปลอดภยั
อยา่งไรให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาบทเฉพาะกาล  



          ข้อ 20 ความในข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 3 ของหมวด 1 มิให้น ามาใช้บงัคบักบัโรงงานท่ีได้รับใบ อนญุาตประกอบกิจการ
โรงงานอยูแ่ล้วก่อนวนัท่ีกฎกระทรวงนีใ้ช้บงัคบั 

ให้ไว้ ณ วนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2535 

นายสปิปนนท์ เกตทุตั 
(นายสปิปนนท์ เกตทุตั) 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม  

-------------------------------------------------------------------------------- 

          หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้กฏกระทรวงฉบบันี ้คีอ โดยที่มาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตัิ โรงงาน พ.ศ. 
2535 ได้บญัญตัิให้รัฐมนตรีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัท่ีตัง้ โรงงาน สภาพแวดล้อม ลกัษณะอาคารหรือลกัษณะ
ภายในของโรงงาน และลกัษณะประเภท หรือ ชนิดของเคร่ืองจกัร เคร่ืองอปุกรณ์ หรือสิง่ที่น ามาใช้ในโรงงาน คนงาน
ประจ าโรงงาน การก าหนดวิธีการควบคมุการปลอ่ยของเสยี มลพิษ หรือสิง่ใด ๆ ที่มีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และความ
ปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงาน จงึจ าเป็นต้องออกกฏกระทรวงนี ้
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