กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
-----------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8 (1)(2) (3) (4) (5) (6) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ออกกฎกระทรวงไว้ ดงั ต่อไปนี ้
หมวด 1
หมวด 1 ที่ตงั ้ สภาพแวดล้ อม ลักษณะอาคารและลักษณะ ภายในของโรงงาน
ข้ อ 1 ห้ ามตังโรงงานจ
้
าพวกที่ 1 และโรงงานจาพวกที่ 2 ในบริ เวณดังต่อไปนี ้
(1) บ้ านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้ านแถวเพื่อการพักอาศัย
(2) ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้ แก่ โรงเรี ยนหรื อสถาบันการ ศึกษาวัดหรื อศาสนา
สถานโรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทาการงานของหน่วย งานของรัฐ และให้ หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ตามทีค่ ณะรัฐมนตรี กาหนด
ข้ อ 2 ห้ ามตังโรงงานจ
้
าพวกที่ 3 ในบริ เวณดังต่อไปนี ้กาหนด
(1) บ้ านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัย และบ้ านแถวเพื่อการพักอาศัย
(2) ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถานได้ แก่ โรงเรี ยนหรื อสถาบันการ ศึกษาวัดหรื อศาสนา
สถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทาการงานของหน่วย งานของรัฐและให้ หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ตามทีค่ ณะรัฐมนตรี กาหนด
ข้ อ 3 สถานที่ทาการงานของหน่วยงานของรัฐตามข้ อ 1 (2) หรื อ ข้ อ 2 (2) ไม่หมายความรวมถึง สถานที่ทาการงาน
โดยเฉพาะเพื่อการควบคุมกากับดูแล อานวยความสะดวก หรื อให้ บริ การ แก่การประกอบกิจการของโรงงานแห่งนันๆ
้ ใน
กรณีมีเหตุอนั สมควร รัฐมนตรี จะกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ ร่นหรื อขยายระยะทางที่กาหนดในข้ อ 1 (2)
หรื อข้ อ 2 (2) หรื อมิให้ ใช้ บงั คับข้ อ 1 (2) แก่โรงงานประเภทใดตามเงื่อนไขที่กาหนดก็ได้
ข้ อ 4 โรงงานจาพวกที่ 3 นอกจากห้ ามตังในบริ
้
เวณตามข้ อ 2 แล้ วต้ องตังอยู
้ ใ่ นทาเลและสภาพ แวดล้ อมที่เหมาะสม
มีบริ เวณเพียงพอทีจ่ ะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดและ ประเภทหรื อชนิดของโรงงานโดยไม่อาจก่อให้ เกิด
อันตรายเหตุราคาญหรื อความเสียหาย ต่อบุคคลหรื อทรัพย์สนิ ของผู้อื่นด้ วย
ข้ อ 5 อาคารโรงงานต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(1) มัน่ คง แข็งแรง เหมาะสมและมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมนัน้ ๆ โดยมีคารับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรื อบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยให้ มีพื ้นที่ประตู หน้ าต่าง และช่องลมรวมกันโดย ไม่นบั ที่ติดต่อระหว่าง
ห้ องไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ส่วนของพื ้นที่ของห้ อง หรื อมีการระบาย อากาศไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ต่อคนงาน
หนึง่ คน
(3) มีประตูหรื อทางออกให้ พอกับจานวนคนในโรงงานทีจ่ ะหลบหนีภยั ออกไปได้ ทนั ท่วงที เมื่อมีเหตุฉกุ เฉินขึ ้น
อย่างน้ อยสองแห่งอยูห่ า่ งกันพอสมควรบานประตูเปิ ดออกได้ งา่ ยมี ขนาดกว้ างไม่น้อยกว่ากว่า 110 เซนติเมตร และสูงไม่
น้ อยกว่า 200 เซนติเมตร แต่ถ้ามี คนในโรงงานที่จะต้ องออกตามทางนี ้มากกว่า 50 คน ต้ องมีขนาดกว้ างเพิ่มขึ ้นในอัตรา

ส่วนไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตรต่อหนึง่ คน และมีบนั ไดระหว่างชันอย่
้ างน้ อยสองแห่งอยู่ ห่างกันพอสมควร
(4) บันไดต้ องมัน่ คงแข็งแรง มีลกั ษณะ ขนาด และจานวนที่เหมาะสมกับอาคารโรงงาน และการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ ขันบั
้ นไดต้ องไม่ลนื่ และมีช่วงระยะเท่ากันโดย ตลอด บันไดและพื ้นทางเดินที่อยูส่ งู จากระดับพื ้นตังแต่
้
1.50 เมตรขึ ้นไปอย่างน้ อยมีราว ที่มนั่ คง แข็งแรงและเหมาะสม ทังนี
้ ้รัฐมนตรี อาจกาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ มีสว่ นประกอบอื่นเพือ่ ป้องกันอันตรายหรื อยกเว้ นการจัดให้ มีราวดังกล่าวได้
(5) ระยะดิ่งระหว่างพื ้นถึงเพดานโดยเฉลีย่ ต้ องไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร เว้ นแต่จะมีการจัด ระบบปรับอากาศหรื อ
มีการระบายอากาศที่เหมาะสมแต่ระยะดิง่ ดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่า
2.30 เมตร
(6) พื ้นต้ องมัน่ คง แข็งแรงไม่มีน ้าขังหรื อลืน่ อันอาจก่อให้ เกิดอุบตั เิ หตุได้ ง่าย
(7) บริ เวณหรื อห้ องทางานต้ องมีพื ้นที่ปฏิบตั ิงานไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตรต่อคนงาน หนึง่ คน โดยการคานวณ
พื ้นที่ให้ นบั รวมพื ้นที่ที่ใช้ วางโต๊ ะปฏิบตั ิงานเครื่ องจักร ผลิตภัณฑ์ หรื อวัสดุที่เคลือ่ นไปตามกระบวนการผลิตด้ วย
(8) วัตถุที่ใช้ ในการก่อสร้ างต้ องเหมาะสมกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาด ประเภทหรื อชนิดของ
โรงงานรวมทังที
้ ่ไม่ก่อให้ เกิดการลุกลามของอัคคีภยั
(9) จัดให้ มีสายล่อฟ้ าตามความจาเป็ นและเหมาะสม
(10)จัดให้ มีที่เก็บรักษาวัตถุหรื อสิง่ ของที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายหรื ออัคคีภยั ได้ งา่ ยไว้ ใน ที่ปลอดภัย
(11) ในกรณีมีลฟิ ต์ ลิฟต์ต้องมีสว่ นปลอดภัยไม่น้อยกว่าสีเ่ ท่าของน ้าหนักที่กาหนดให้ ใช้ ทังนี
้ ้ โดยถือว่าคนที่
บรรทุกมีน ้าหนัก 70 กิโลกรัมต่อหนึง่ คน และต้ องเป็ นแบบที่จะเคลือ่ น ที่ได้ ก็ตอ่ เมื่อประตูได้ ปิดแล้ วรวมทังต้
้ องมีระบบส่ง
สัญญาณเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินด้ วยลิฟต์ ต้ องมีป้ายระบุจานวนคนหรื อีน ้าหนักที่จะบรรทุกได้ ให้ เห็นได้ ง่ายและชัดเจน
(12) มีห้องส้ วม ที่ปัสสาวะ และสถานที่ทาความสะอาดร่างกายดังต่อไปนี ้
(ก) มีห้องส้ วม อย่างน้ อยในอัตราคนงานไม่เกิน 15 คน 1 ที่นงั่ คนงานไม่เกิน 40 คน 2 ที่นงั่ คนงานไม่เกิน 80
คน 3 ที่นงั่ และเพิ่มขึ ้นต่อจากนี ้ในอัตราส่วน 1 ที่นงั่ ต่อจานวน คนงานไม่เกิน 50 คน สาหรับโรงงานที่มีคนงานชายและ
คนงานหญิงรวมกันมากกว่า 15 คน ให้ จดั ส้ วมแยกไว้ สาหรับคนงานหญิงตามอัตราส่วนที่กาหนดข้ างต้ นด้ วย
(ข) อาคารโรงงานที่มีคนทางานอยูห่ ลายชัน้ ต้ องจัดให้ มีห้องส้ วมและที่ปัสสาวะ ในชันต่
้ างๆ ตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม
(ค) ห้ องส้ วมต้ องมีพื ้นที่ไม่น้อยกว่า 0.9 ตารางเมตรต่อ 1 ที่นงั่
(ง) ห้ องส้ วมทีม่ ีที่ปัสสาวะต้ องเป็ นแบบใช้ น ้าชาระลงบ่อซึม พื ้นห้ องต้ องเป็ น แบบไม่ดดู น ้า
(จ) จัดให้ มีกระดาษชาระหรื อน ้าสาหรับชาระให้ เพียงพอสาหรับห้ องส้ วมทุกห้ อง
(ฉ) จัดให้ มีสถานทีม่ าความสะอาดร่างกาย พร้ อมทังวั
้ สดุและอุปกรณ์สาหรับคนงาน ตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม
(ช) จัดให้ มีการระบายถ่ายเทอากาศให้ เพียงพอสาหรับห้ องส้ วม ห้ องปั สสาวะ และ สถานที่ทาความสะอาด
ร่างกายทุกห้ อง
(ซ) จัดให้ มีการทาความสะอาดห้ องส้ วม ที่ปัสสาวะ และสถานที่ทาความสะอาด ร่างกายให้ อยูใ่ นสภาพที่ถกู
สุขลักษณะเป็ นประจาทุกวัน
(ฌ) ในโรงงานที่มกี ารผลิตสิง่ ที่ใช้ บริ โภค ต้ องจัดให้ มีที่ล้างมือ ยาฆ่าเชื ้อหรื อสบู่ อันได้ สขุ ลักษณะและตังอยู
้ ่

ในที่ที่เหมาะสมอย่างน้ อยในอัตราคนงานไม่เกิน 15 คน 1 ที่ คนงานไม่เกิน40 คน 2 ที่คนงานไม่เกิน 80 คน 3 ที่ และ
เพิ่มขึ ้นต่อจากนี ้ใน อัตราส่วน 1ที่ตอ่ จานวนคนงานไม่เกิน 50 คน
หมวด 2
เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นามาใช้ ในโรงงาน
ข้ อ 6 เครื่ องจักร เครื่ องอุปกรณ์ หรื อสิง่ ที่นามาใช้ ในโรงงานต้ องเป็ นดังต่อไปนี ้
(1) มัน่ คง แข็งแรง และเหมาะสม และในกรณีมีเหตุอนั ควรรัฐมนตรี จะกาหนดโดยประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษาให้ การนาเครื่ องจักรเครื่องอุปกรณ์ หรื อสิง่ ที่นามาใช้ ในโรงงานชนิด ใดต้ องมีค่ารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรื อบุคคลอื่นทีร่ ัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้
(2) ใช้ เครื่ องจักรทีม่ ีความปลอดภัยและไม่ก่อให้ เกิดความสัน่ สะเทือนเสียง หรื อคลืน่ วิทยุ รบกวนผู้อยูอ่ าศัย
ใกล้ เคียง
(3) มีเครื่ องป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากส่วนที่เคลือ่ นไหวของเครื่ องจักรตามความจาเป็ น และเหมาะสม
(4) บ่อหรื อถังเปิ ดที่ทางานสนองกันกับเครื่ องจักรที่อาจเป็ นอันตรายในการปฏิบตั งิ านของ คนงานต้ องมีขอบ
หรื อราวกันแข็
้ งแรงและปลอดภัยทางด้ านที่คนเข้ าถึงได้ สงู ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตรจากระดับพื ้นที่ติดกับบ่อหรื อถังนัน้
(5) หม้ อไอน ้า (boiler) หม้ อต้ มที่ใช้ ของเหลวหรื อก๊ าซเป็ นสือ่ นาความร้ อน เครื่ องอัดก๊ าซ (compressor) หรื อถัง
ปฏิกิริยา (reactor) และระบบท่อ เครื่ องจักรหรื อภาชนะที่ทางาน สนองกันโดยมีความกดดันแตกต่างจากบรรยากาศ ซึง่ ใช้
กับหม้ อไอน ้า หม้ อต้ มที่ใช้ ของ เหลวหรื อก๊ าซเป็ นสือ่ นาความร้ อนเครื่ องอัดก๊ าซหรื อถังปฏิกิริยาดังกล่าวต้ องได้ รับการ
ออกแบบ คานวณ และสร้ างตามมาตรฐานที่ยอมรับ หรื อผ่านการทดสอบความปลอดภัย ในการใช้ งานโดยมีคา่ รับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อบุคคลอื่นที่ รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชราชกิจจานุเบกษาการติดตังมั
้ ง่ คง
แข็งแรงปลอดภัย ในการใช้ งาน มีอปุ กรณ์ความปลอดภัย และมีสว่ นประกอบที่จาเป็ นตามหลักวิชาการโดย มีคารับรอง
ของผู้ประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุมหรื อบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี กาหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(6) ภาชนะบรรจุที่มีความกดดันต่างจากบรรยากาศ (pressure vessel) ต้ องเป็ นไปตามมาตร ฐานที่ยอมรับที
อุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วนประกอบที่จาเป็ นตามหลักวิชาการโดยมีคา่ รับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรื อบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
(7) ภาชนะบรรจุวตั ถุอนั ตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุเคมี หรื อของเหลวอื่นใดที่ อาจทาให้ เกิดอันตราย
แก่บคุ คลสัตว์ พืช ทรัพย์ หรื อสิง่ แวดล้ อมที่มขี นาดของภาชนะบรรจุ ตังแต่
้ 25,000 ลิตรขึ ้นไปต้ องมัน่ คงแข็งแรง เป็ นไป
ตามมาตรฐานทีย่ อมรับ โดยมีคารับรอง ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี กาหนดโดย
ประกาศในราช กิจจานุเบกษาและต้ องสร้ างเขื่อน หรื อกาแพงคอนกรี ตโดยรอบให้ มีขนาดที่สามารถ จะกัก เก็บปริ มาณ
ของวัตถุดงั กล่าวได้ ทงหมดเว้
ั้
นแต่กรณีที่มีภาชนะบรรจุมากกว่าหนึง่ ถัง ให้ สร้ าง เขื่อนที่สามารถ เก็บกักวัตถุอนั ตรายนัน้
เท่ากับปริ มาตรของถังเก็บขนาดใหญ่ที่สดุ เพื่อป้อง กันการแพร่กระจายของวัตถุที่บรรจุได้ อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีเมื่อ
เกิดวิบตั ิแก่ภาชนะ ดังกล่าวและต้ องจัดให้ มวี ตั ถุหรื อเคมีภณ
ั ฑ์ทมี่ ีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ในการระงับหรื อลด ความรุนแรง
ของการแพร่กระจายได้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอในกรณีที่ภาชนะบรรจุนนั ้ ตังอยู
้ ใ่ นที่โล่งแจ้ ง ต้ องมีสายล่อฟ้ าให้ เป็ นไป
ตามหลักวิชาการและ ภาชนะบรรจุที่อาจเกิด ประจุไฟฟ้ าสถิตย์ได้ ในตัวต้ องต่อสายดิน
(8) เครื่ องยก(crane and hoist) และส่วนที่รับ น ้าหนักต่อเนื่องกันต้ องมัน่ คงและแข็งแรงมีลกั ษณะ ขนาด และ
จานวนทีเ่ หมาะสม และต้ อง มีป้ายระบุน ้าหนักปลอดภัยสูงสุดที่จะใช้ ยกของได้ ให้ เห็นได้ ง่ายและชัดเจน กับต้ องมีที่ห้าม

ล้ อซึง่ สามารถจะหยุดน ้าหนักได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ เท่าของน ้าหนักปลอดภัยสูงสุดและถ้ า เป็ น เครื่ องยกที่ใช้ ไฟฟ้ าต้ องมี
อุปกรณ์สาหรับหยุด ยก และตัดกระแสไฟฟ้ าเมื่อยกน ้าหนักถึง ตาแหน่งสูงสุดทีก่ าหนด
(9) เครื่ องลาเลียงขนส่ง (conveyer) ซึง่ มีสายลาเลียงผ่านเหนือบริ เวณซึง่ มีคนปฏิบตั งิ าน หรื อทางเดิน ต้ องมี
เครื่ องป้องกันของตกแบบแผ่นหรือตะแกรงกันด้ านข้ างและรองรับ ของตกตลอดใต้ สายลาเลียงนันโดยให้
้
อยูใ่ นลักษณะที่
จะทาให้ เกิดความปลอดภัยในการ ปฏิบตั ิงานสาหรับเครื่ องลาเลียงขนส่งที่มีสายลาเลียงต่างไปจากแนวระดับ ต้ องมี
เครื่ อง บังคับที่ทาให้ สายลาเลียงหยุดได้ เองเมื่อเครื่ องหยุดปฏิบตั งิ าน
(10) การติดตังท่
้ อและอุปกรณ์สาหรับส่งวัตถุทางท่อต้ องเป็ นไปตามหลักวิชาการที่ยอม รับกัน
(11) ระบบไฟฟ้ า การเดินสายไฟฟ้ า และการติดตังเครื
้ ่องยนต์ไฟฟ้ า สวิทซ์ไฟฟ้ าและ อุปกรณ์ เครื่ องไฟฟ้าอื่น
ต้ องเป็ นไปตามหลักวิชาการทีย่ อมรับกัน โดยมีคารับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา
ข้ อ 7 ในกรณีมีเหตุอนั ควรรัฐมนตรี จะประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการทดสอบความ
ปลอดภัยของเครื่ องจักร เครื่ องอุปกรณ์หรื อสิง่ ที่นามาใช้ ใน โรงงานตามข้ อ 6 (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรื อ (11) ก็
ได้
หมวด3
คนงานประจาโรงงาน
ข้ อ 8 โรงงานที่มีการใช้ หม้ อไอน ้า (boiler) หรื อหม้ อต้ มที่ใช้ ของเหลวหรื อก๊ าซเป็ นสือ่ นา ความร้ อนที่มีความกดดัน
ต่างจากบรรยากาศผู้ประกอบกิจการต้ องจัดให้ มีผ้ คู วบคุม (operator) ประจาหม้ อไอน ้า (boiler) หรื อหม้ อต้ มที่ใช้
ของเหลวหรื อก๊ าซเป็ นสือ่ นา ความร้ อน ทังนี
้ ้ โดยผู้ควบคุมดังกล่าวต้ องมีคณ
ุ วุฒิได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงสาขา
ช่างกลโรงงานหรื อช่างยนต์ หรื อช่างผู้ชานาญงานที่ผา่ นการฝึ กอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมหม้ อไอน ้า (boiler) จากกระทรวง
อุตสาหกรรมหรื อสถาบันอื่นทีก่ ระทรวงอุตสา หกรรมรับรอง
โรงงานที่มกี ารใช้ หม้ อไอน ้า (boiler) ขนาดกาลังผลิตตังแต่
้ 20 ตันต่อชัว่ โมง ขึ ้นไป นอกจากต้ องดาเนินการจัดให้ มีผ้ ู
ควบคุมดังกล่าวแล้ วผู้ประกอบกิจการต้ องจัด ให้ มีผ้ ปู ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อบุคคลอืน่ ที่รัฐมนตรี กาหนดโดย
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็ นวิศวกรผู้ควบคุมและอานวยการใช้ หม้ อไอน ้า (boiler) ด้ วย
ข้ อ 9 โรงงานที่ประกอบกิจการสร้ างหรื อซ่อมหม้ อไอน ้า (boiler) หรื อหม้ อต้ มทีใ่ ช้ ของเหลว หรื อก๊ าซเป็ นสือ่ นาความ
ร้ อน ผู้ประกอบกิจการต้ องจัดให้ มีผ้ ปู ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมหรื อบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็ นผู้ควบคุม การสร้ างหรื อซ่อม
ข้ อ 10 โรงงานต้ องมีวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรื อสิง่ ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ สิง่ แวดล้ อม ตามที่
รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและต้ องจัดให้ มผี ้ ู ควบคุมดูแลและปฏิบตั งิ านประจาสาหรับระบบ
ป้องกันสิง่ แวดล้ อมเป็ นพิษซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 11 โรงงานทีม่ ีการใช้ สารกัมมันตรังสีต้องจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ที่มีคณ
ุ สมบัติที่รัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาสาหรับดานเนิการเกี่ยวกับเรื่ องนี ้โดยเฉพาะ
ข้ อ12 คนงานประจาโรงงานตามที่กาหนดในหมวดนี ้ จะต้ องไม่เป็ นผู้ที่เคยกระทาความผิด ตามกฎหมายว่าด้ วย
โรงงานเว้ นแต่เป็ นกรณีที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา

หมวด4
การควบคุมการปล่ อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ข้ อ 13 การกาจัดขยะ สิง่ ปฏิกลู และวัสดุที่ไม่ใช้
(1) ต้ องรักษาโรงงานให้ สะอาดปราศจากขยะและสิง่ ปฏิกลู อยูเ่ สมอและจัดให้ มีที่ รองรับหรื อที่กาจัดขยะและสิง่
ปฏิกลู ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
(2) ต้ องแยกเก็บสิง่ ปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วซึง่ มีวตั ถุมีพิษปนอยูด่ ้ วยหรื อสาลีผ้า หรื อเศษด้ ายทีเ่ ปื อ้ นวัตถุ
ไวไฟ ไว้ ในที่รองรับต่างหากที่เหมาะสมและมีฝาปิ ดมิดชิด และต้ องจัดให้ มีการกาจัดสิง่ ดังกล่าวโดยเฉพาะด้ วยวิธีการที่
ปลอดภัยและไม่ก่อให้ เกิด ความเดือดร้ อนราคาญ
(3) ผู้ประกอบกิจการโรงงานทีม่ ีสงิ่ ปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว ซึง่ มีลกั ษณะและ คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต้ องดาเนินการ เกี่ยวกับการกาจัดสิง่ ปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วดังต่อไปนี ้
(ก) ห้ ามมิให้ นาสิง่ ปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วออกนอกบริ เวณโรงงาน เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรื อผู้ซงึ่ อธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรมมอบหมายให้ นาออกไปเพื่อการทาลายฤทธิ์ กาจัด ทิ ้งหรื อฝั ง
ด้ วยวิธี การและสถานที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา
(ข) ต้ องแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริ มาณ ลักษณะคุณสมบัติและสถานที่ เก็บสิง่ ปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ วนัน้ ๆ พร้ อมทังวิ
้ ธีการเก็บทาลายฤทธิ์ กาจัด ทิ ้ง ฝั ง เคลือ่ นย้ าย และการขนส่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
กาหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 14 ห้ ามระบายน ้าทิ ้งออกจากโรงงาน เว้ นแต่ได้ ทาการอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง จนน ้าทิ ้งนันมี
้ ลกั ษณะ
เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่ใช้ วิธีทาให้ เจือจาง (dilution)
ข้ อ 15 ในกรณีที่มีระบบบาบัดน ้าเสียผู้ประกอบกิจการต้ องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ต้ องติดตังมาตรวั
้
ดปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าสาหรับระบบบาบัดน ้าเสียโดยเฉพาะไว้ ใน ที่ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
และต้ องมีการจดบันทึกเลขหน่วยและปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า ประจาวันด้ วย
(2) ในกรณีมกี ารใช้ สารเคมีหรื อสารชีวภาพในระบบบาบัดน ้าเสีย ต้ องมีการบันทึกการ ใช้ สารเคมีหรื อ
สารชีวภาพในการบาบัดน ้าเสียประจาวันและมีหลักฐานในการจัดหา สารเคมี หรื อสารชีวภาพดังกล่าวด้ วย
ข้ อ 16
ห้ ามระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน เว้ นแต่ได้ ทาการอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างจนอากาศที่ระบายออกนันมี
้
ปริ มาณ ของสารเจือปนไม่เกินกว่าค่าที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ ทังนี
้ ้ต้ องไม่ใช้ วิธีทาให้ เจือ
จาง (dilution)
ข้ อ 17 เสียงดังที่เกิดจากการประกอบกิจการต้ องไม่เกินมาตรฐานที่รัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
หมวด 5
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
ข้ อ 18 โรงงานประเภทใดต้ องมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดาเนินการอย่างไรให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้ อ 19 เครื่ องจักร เครื่ องอุปกรณ์ หรื อสิง่ ที่นามาใช้ ในโรงงานประเภทใด ต้ องมีมาตรการ คุ้มครองความปลอดภัย
อย่างไรให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรี กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาบทเฉพาะกาล

ข้ อ 20 ความในข้ อ 1 ข้ อ 3 และข้ อ 3 ของหมวด 1 มิให้ นามาใช้ บงั คับกับโรงงานที่ได้ รับใบ อนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานอยูแ่ ล้ วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี ้ใช้ บงั คับ
ให้ ไว้ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535
นายสิปปนนท์ เกตุทตั
(นายสิปปนนท์ เกตุทตั )
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
-------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ กฏกระทรวงฉบับนี ้ คีอ โดยที่มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ.
2535 ได้ บญ
ั ญัติให้ รัฐมนตรี อานาจกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตงั ้ โรงงาน สภาพแวดล้ อม ลักษณะอาคารหรื อลักษณะ
ภายในของโรงงาน และลักษณะประเภท หรื อ ชนิดของเครื่ องจักร เครื่ องอุปกรณ์ หรื อสิง่ ที่นามาใช้ ในโรงงาน คนงาน
ประจาโรงงาน การกาหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรื อสิง่ ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม และความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน จึงจาเป็ นต้ องออกกฏกระทรวงนี ้
--------------------------------------------------------------------------------

