กฏกระทรวง
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8(5) แห่งพระราช บัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฏกระทรวงกฏไว้ ดังต่อนี ้
ข้ อ 1 ให้ เพิ่มความต่อไปนี ้เป็ นข้ อ 15 ทวิ แห่งกฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ข้ อ 15 ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดให้ โรงงานที่ผ้ อู นุญาต กาหนดให้ ต้องมีระบ
บาบัดน ้าเสียต้ องติดตังเครื
้ ่ องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์พเิ ศษ นอกจากจากจะ ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อ 15 แล้ ว โรงงานดังกล่าว
จะต้ องติดตังเครื
้ ่ องมือเครื่ องอุปกรณ์เพื่อรายงานการระบายน ้าทิ ้งออกจากโรงงานเข้ ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) ติดตังเครื
้ ่ องวัดอัตราการไหลของน ้าทิ ้งออกจากโรงงาน โดยเครื่ องวัดอัตราการไหลของ น ้าทิ ้งไฟฟ้ ออกจาก
โรงงานและมาตรวัดปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าสาหรับระบบบัดบัดน ้าเสียจะต้ อง จะต้ องให้ สญ
ั ญาณาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเข้ าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ และใช้ งานวิเคราะห์โดยระบบ คอมพิวเตอร์ ได้
การติดตังเครื
้ ่ องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นจากทีก่ าหนดในวรรคหนึง่ ให้ รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ทังนี
้ ้ ให้ คานึงถึงประเภท ขนาด และสถานที่ตงของโรงงาน
ั้
(2) ติดตังระบบปรั
้
บเปลีย่ นสัญญาไฟฟ้ าจากเครื่ องวัดอัตราการไหลของน ้าทิ ้งออกจากโรงงาน และมาตรวัด
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าสาหรับระบบบาบัดน ้าเสีย เป็ นสัญญาณ ที่สามารถจัดส่งไปได้ ไกลด้ วยระบบเครื อข่ายคมนาคม
ประเภทต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์ วิทยุ หรื อสัญญาณดาวเทียม เพื่อส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรื อสถานที่ที่กรมโรงงานกาหนด
(3) จัดให้ มกี ารติดตังอุ
้ ปกรณ์และการส่งสัญญาณของค่าวิเคราะห์หรื อค่าที่วดั ได้ ตาม (2) ทางโทรศัพท์ วิทยุ
หรื อสัญญาดาวเทียมอย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลาหรื อเป็ นครัง้ คราว ตามที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนดไปยังกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรื อสถานที่ทกี่ รมโรงงาน อุตสาหกรรมกาหนด
ข้ อ 2 ให้ เพิ่มความต่อไปนี ้เป็ นข้ อ 16 ทวิ แห่งกฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ข้ อ 16 ทวิ ในกรณีที่มีระบบฟอกอากาศ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้ อง ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
(1) ต้ องติดตังมาตรวั
้
ดปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าสาหรับระบบฟอกอากาศโดยเฉพาะไว้ ในทีท่ ี่ ง่ายต่อการตรวจสอบ
และต้ องมีการจดบันทึกเลขหน่วยและปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าประจาวันด้ วย
(2) ในกรณีที่มีการใช้ สารเคมีในระบบฟอก ต้ องมีการจดบันทึกการใช้ สารเคมีในการ ฟอกอากาศประจาวัน
และมีหลักฐานในการจัดหาสารเคมีดงั กล่าวด้ วย
ข้ อ 3 ให้ เพิ่มความต่อไปนี ้เป็ นข้ อ 16 ตรี แห่งกฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ 2535) ออกตามความในก
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ข้ อ 16 ตรี ในกรณีที่รัฐมนตรี ประกานในราชกิจจานุเบกษากาหนดให้ โรงงานที่ผ้ อู นุญาต กาหนดให้ ต้องมีระบบ
ฟอกอากาศต้ องติดตังเครื
้ ่ องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์เพื่อรายงานการระบาย อากาศเสียออกจากโรงงานเข้ ากับระบบ

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ติดตังเครื
้ ่ องวัดอัตราการไหลของอากาศเสียออกจากโรงงาน โดยเครื่ องวัดอัตราการไหล ของอากาศเสีย
ออกจากโรงงานและมาตรวัดปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าสาหรับระบบฟอกอากาศจะต้ อง สามารถให้ สญ
ั ญาณไฟฟ้ าอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งเข้ าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ แลุใช้ งานวิเคราะห์โดยระบบ คอมพิวเตอร์ ได้ การติดตังเครื
้ ่ องมือหรื อเครื่ องอุปกรณ์
เพิ่มขึ ้นจากที่กาหนดในวรรคหนึง่ ให้ รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทังนี
้ ้ ให้ คานึงกถึงประเภท ขนาด
และสถานที่ตงของโรงงาน
ั้
(2) ติดตังระบบปรั
้
บเปลีย่ นสัญญาณไฟฟ้ าจากเครื่ องวัดอัตราการไหลของ อากาศเสียออกจากโรงงานและ
มาตรวัดปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าสาหรับระบบฟอกอากาศเป็ นสัญญาณที่ สามารถจัดส่งไปได้ ไกลด้ วยระบบเครื่ องข่าย
คมนาคมประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรื อสัญญาณ ดาวเทียม เพื่อสัญญาณอย่างต่อเนื่องไปยังกรมโ รงงาน
อุตสาหกรรมกาหนด
(3) จัดให้ มกี ารติดตังอุ
้ ปกรณ์และการส่งสัญญาณของค่าวิเคราะห์หรื อค่าทึว่ ดั ได้ ตาม (2) ทางโทรศัทพ์ หรื อ
วิทยุ หรื อสัญญาณดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาหรื อเป็ นครัง้ คราว ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนดไปยังกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรื อสถานทีท่ ี่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมกาหนด
ให้ ไว้ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2539
(นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
--------------------------------------------------------------------------------

