
“กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ”

ทวี  อ าพาพันธ์  
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม



ผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมต่อจังหวัดและชมุชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์

ของเหลือใช้จาก
กระบวนการผลิต

น ้ำ และแหล่งพลังงำน



ปัญหามลพิษและการประกอบกิจการโรงงาน

ของเสีย

มลพษิทางอากาศ

มลพษิทางน า้

มลพษิทางดนิ

น า้มันเคร่ือง

แบตเตอร่ี

วัตถุดบิและสารเคมี

มลพษิทางเสียงดัง



การบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมและปัญหามลพิษ

ของเสีย

มลพษิทางอากาศ

มลพษิทางน า้

มลพษิทางดนิ
วตัถุดบิและสารเคมี

การจัดการส่ิงแวดล้อม

เทคโนโลยสีะอาด

การน ากลบัมาใช้ใหม่

การขึน้ทะเบียน
บุคลากรด้านส่ิงแวดล้อม

กฎหมายและมาตรฐาน
ด้านส่ิงแวดล้อม

เคร่ืองมอืทางเศรษฐศาสตร์ใน
การจัดการมลพษิโรงงาน



หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องในการบรหิารจัดการสิง่แวดล้อมของประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ  
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงสาธารณะสุข 
กรมชลประทาน
กรมเจ้าท่า

ส่วนราชการท้องถิ่น
- - อบจ.
- - เทศบาล
- - อบต.

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



นิคมอุตสาหกรรม
เขตประกอบการอุตสาหกรรม

ชุมชนอุตสาหกรรม โรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม
นอกเขตประกอบการอุตสาหกรรม

สถานประกอบการ
หอพัก

ร้านอาหาร
สถานที่ราชการ

ฯลฯ

สรุปภาพรวมการควบคุมดูแลของหน่ายงานราชการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

แหล่งรองรับมลพิษ แม่น  า/ล าคลอง/หนอง บึง บรรยากาศทั่วไป

ชุมชน



กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

กฎหมายหรือกฎระเบียบ

นโยบายของบริษัท

ข้อก าหนด
ของลูกค้า

มติ ค.ร.ม.

กฎระเบียบของประเทศส่งออก



แนวทาง/มาตรการควบคุม ก ากับดูแล ด้านกฎหมาย

• การก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิด
(Emission Standard/Effluent Standard)

• การติดตั้งระบบควบคุม/ระบบบ าบัดการระบายทิ้ง
• การตรวจวัดการระบายมลพิษให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
• การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดคุณภาพอากาศ     

ในบรรยากาศทั่วไป การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การ
ท างาน

• การติดตามตรวจสอบกรณีร้องเรียน



กฎหมาย
กับ

การประกอบกิจการโรงงาน



กฏหมายกับโรงงาน
กฏหมายเกีย่วกบัโรงงาน กฏหมายเกีย่วกบัวิธีปฏิบตัิราชการ

ทางปกครอง

กฏหมายเกีย่วกบัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม

กฏหมายเกีย่วกบัการ
ผงัเมอืง

กฏหมายเกีย่วกบัการท างานของ
คนต่างด้าว

กฏหมายเกีย่วกบัส่งเสริมการ
ลงทุน

กฏหมายเกีย่วกบัควบคุมอาคาร

กฏหมายเกีย่วกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ผู้มีส่วนได้เสียในการประกอบกิจการโรงงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน

ค าสั่งทางปกครอง

ค าสั่งตามมาตรา 37 , 39
ค าสั่งต่ออายุหรือค าสั่งอื่น ๆ จะต้องมีการพิจารณาทางปกครอง

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

(คู่กรณ)ี 

เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

(คู่กรณี)

โรงงาน



คดีความกับโรงงาน
คดีปกครองเกี่ยวกับการอนุญาต คดีแพ่งเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม

คดีแพ่งเรียกค่าฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม

การออกค าสั่งให้โรงงานหยุด
ประกอบกิจการโรงงาน

การบังคับทางปกครองให้โรงงาน
ช าระค่าปรับทางปกครอง

การไกล่เกลี่ยระหว่างโรงงานกับผู้เสียหาย

คดีอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม



พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ.2535

- การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบรอบด้าน ทั้งมลพิษ
ทางน้ าทางอากาศ 

เสียง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์เรื่องการจัดการ

สิ่งแวดล้อมมาใช้ด้วย เช่น หลักผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย 
(Polluter Pays Principle) และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อมหลักของประเทศไทย



กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอ่ืนที่มีรายละเอียดและมีมาตรการ     
การจัดการที่ชัดเจน ในแต่ละเรื่อง เช่น

-กฎหมำยเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
-กฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติเหตุและควำมปลอดภัย
-กฎหมำยเกี่ยวกับองค์กรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อม
-กฎหมำยเกี่ยวกับกองทุนสิ่งแวดล้อม
-กฎหมำยเกี่ยวกับเขตพื นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-กฎหมำยเกี่ยวกับเขตควบคุมมลพิษ
-กฎหมำยเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-กฎหมำยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์

- กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน “ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 ”
- กฎหมายเกี่ยวกับสารพิษ สารเคมี วัตถุอันตราย วัตถุมีพิษ 
“ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ”



ล้ำดับชั นของกฎหมำย

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวง

ประกาศ/ระเบียบ กรม



ล าดับของกฎหมายที่ออกโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม

พรบ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม



กฎหมำยสิ่งแวดล้อม

กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)

พรบ.โรงงำน ๒๕๓๕

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)

มาตรฐานคุณภาพอากาศ/
น้ า/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

มาตรฐาน
ทั่วไป

มาตรฐานเฉพาะประเภท
อุตสาหกรรม

การจัดท ารายงานชนิดและ
ปริมาณสารมลพิษ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม/ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม
ประจ าโรงงาน



ชนิดหรือประเภทของมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม

มาตรฐานการระบายมลพิษ
(Emission Standard))

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(Ambient Standard))

มาตรฐานพื้นที่ปฏิบัติงาน
(Working Area Standard)



➢มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งออกนอกโรงงาน
➢มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน
➢มาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน
➢มาตรฐานการระบายอากาศเสียออกนอกโรงงาน
➢มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
➢มาตรฐานคุณภาพอากาศในเตาเผาขยะอันตราย/ขยะอุตสากรรม
➢มาตรฐานคุณภาพอากาศในเตาเผาขยะติดเชื้อ
➢กฎหมายเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานคนงานภายในโรงงาน
➢กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม หรือวัสดุที่ไม่ใช้

แล้ว

19

ตัวอย่างมาตรฐาน



ความทั่วไป



กฎหมายโรงงานในประเทศไทยที่ผ่านมา



ยุคที่ 1

ยุคที่ 2

พระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช 2482

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512

ยุคที่ 3 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ยุคที่ 4 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. .....?..........

50 แรงม้า และมีคนงานต่ ากว่า 50 คน... 



พระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช 2482

ประกาศใช้ในสมัยรัชกาลที่ 8 โดยคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์

บังคับใช้วันที่ 30 ตุลาคม 2482

มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 23 มาตรา

ต่อมามีการประกาศใช้บังคับ พระราชบัญญัติโรงงาน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2503 มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 14 มาตรา 

ทั้งนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติโรงงาน พุทธศักราช 2482 ดังนี้

*  แก้ไข มาตรา 3 , มาตรา 14 , มาตรา 19 , มาตรา 20 , มาตรา 21 , 

มาตรา 22 , มาตรา 23

*  เพิ่มเติม มาตรา 10 ทวิ , มาตรา 18 ทวิ , มาตรา 19 ทวิ



พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512

- ประกาศใช้ในสมยัรัชกาลปัจจุบนั
- บังคบัใช้วนัที่ 4 มถุินายน 2512
- ยกเลิก

*  พระราชบญัญตัิโรงงาน พุทธศักราช 2482
*  พระราชบญัญตัิโรงงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2503

- มบีทบัญญตัิทั้งส้ิน 55 มาตรา แบ่งออกเป็น
*  เบือ้งต้น 7 มาตรา (มาตรา 1 ถึง มาตรา 7)
*  หมวด 1 การตั้งโรงงานและการประกอบกจิการโรงงาน 26 มาตรา (มาตรา 8 ถึง มาตรา 39)
*  หมวด 2 การควบคุมโรงงาน 6 มาตรา (มาตรา 34 ถึง มาตรา 39)
*  หมวด 3 การส่ังพกัใช้ใบอนุญาตและเพกิถอนใบอนุญาต 3 มาตรา (มาตรา 40 ถึง มาตรา 42)
*  หมวด 4 บทก าหนดโทษ 8 มาตรา (มาตรา 43 ถึง มาตรา 50)
*  บทเฉพาะกาล 5 มาตรา (มาตรา 51 ถึง มาตรา 55)



- ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 โดยประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 240 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ดังนี้ 

*  แก้ไข มาตรา 8 , มาตรา 21
- ต่อมามีการประกาศใช้บังคับ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2518 ในวันที่ 10

มกราคม 2518 มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 19 มาตรา ทั้งนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2512 ดังนี้

* แก้ไข มาตรา 4 , มาตรา 6 , มาตรา 8 , มาตรา 8 , มาตรา 21 , มาตรา 22 , มาตรา 32 , 
มาตรา 36(4) , มาตรา 43 , มาตรา 44 , มาตรา 46 , มาตรา 47 , มาตรา 48 , มาตรา 
49 , มาตรา 50

*  เพ่ิมเติม มาตรา 38 ทวิ , มาตรา 44 ทวิ , มาตรา 49 ทวิ , มาตรา 50 ทวิ , (32 ทว)ิ แห่ง
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512

- ต่อมามีการประกาศใช้บังคับ พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 ในวันที่ 29
เมษายน พ.ศ. 2552 มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 6 มาตรา ทั้งนี้เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 ดังนี้

*  แก้ไข มาตรา 43 , มาตรา 44 , มาตรา 46 , มาตรา 50 ทวิ 





- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 มีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

- ไม่เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงาน

- โรงงานทุกลักษณะต้องขออนุญาตเหมือนกันทั้งหมด

- สมควรปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลโรงงานใหม่เป็น 3 ลักษณะ

- ปรับปรุงวิธีการอนุญาตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

- ก าหนดให้มีการประสานงานระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการอนุญาต

- ก าหนดขั้นตอนการใช้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกค าสั่ง

- ปรับปรุงอัตราโทษ ก าหนดความรับผิดร่วมนอกเหนือเจ้าของโรงงาน

หลกัการและเหตุผล



พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

- ประกาศใช้ในสมัยรัชกาลที่ 9

- บังคับใช้วันที่ 9 กรกฎาคม 2535

- ยกเลิก

*  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512

* พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2518

* พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522

- มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 68 มาตรา แบ่งออกเป็น

*  เบื้องต้น 6 มาตรา (มาตรา 1 ถึง มาตรา 6)

*  หมวด 1 การประกอบกิจการโรงงาน 25 มาตรา (มาตรา 7 ถึง มาตรา 31)

*  หมวด 2 การก ากับและดูแลโรงงาน 13 มาตรา (มาตรา 32 ถึง มาตรา 44)

*  หมวด 3 บทก าหนดโทษ 21 มาตรา (มาตรา 45 ถึง มาตรา 65)

*  บทเฉพาะกาล 3 มาตรา (มาตรา 66 ถึง มาตรา 68)



การจะเป็นโรงงานได้จะต้องมีองค์ประกอบ 4 ข้อ  (มาตรา 5)

- อาคารโรงงาน สถานที่ ยานพาหนะ
- เครื่องจักร 5 แรงม้า หรือเทียบเท่า/คนงาน 7 คน ขึ้นไป   

(ไม่รวมฝ่ายธุรการ โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
- ท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง              

แปรสภาพ  ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสิ่งใดๆ
- ประเภท/ชนิด ในกฎกระทรวง

หมายเหตุ : ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นโรงงาน คนงาน
ไม่รวมฝ่ายธุรการ

องค์ประกอบความเป็นโรงงาน



“มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้โรงงานตามประเภทชนิด
หรือขนาดใดเป็นโรงงานจ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที ่2 หรือโรงงานจ าพวกที่ 3 แล้วแต่กรณี 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกันความ
เสียหาย และการป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะต่อประชาชนหรือ
สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

(1)  โรงงานจ าพวกที่ 1 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบ
กิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน

(2)  โรงงานจ าพวกที่ 2 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกจิการ
โรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบกอ่น

(3)  โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตัง้โรงงานจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ให้โรงงานที่ก าหนดในประกาศดังกล่าว
เป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ด้วย”

กฎหมายโรงงานนี้แบ่งโรงงานเป็น 3 จ าพวก



นอกจากการจัดแบ่งโรงงานเป็น 3 จ าพวกแล้ว  ความเป็นโรงงานจ าพวกที่ 1  จ าพวกที่ 2  จ าพวกที่ 3  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
ทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในประเภทหรือชนิดของโรงงานตามกฎกระทรวงด้วย  ซ่ึงปัจจุบันมีกฎกระทรวงที่ก าหนดประเภทหรือชนิด
ของโรงงาน  รวม 6 ฉบับ รวม 107 ประเภท ดงันี้

1.  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ลงวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2535

(ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน รวม 104 ล าดับ)

2.  กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544

(เพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงานในล าดับที่ 105 และ 106)

3.  กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2545) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

(แก้ไขเพิ่มเติมประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 3 และ 18 และเพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 107)

4.  กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2549) ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

(แก้ไขเพิ่มเติมประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 43 และ 88)

5. กฎกระทรวง ฉบับท่ี 23 (2557)ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(แก้ไขเพ่ิมเติมโรงงานในล าดับประเภทหรือชนิดล าดับท่ี 88 )

6. กฎกระทรวง ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2558) ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558

(แก้ไขเพิ่มเติมประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับท่ี 50, 88 , 89 และ 91)



โรงงาน จ าพวกที่ 1 จ าพวกที่ 2
และจ าพวกที่ 3



โรงงานจ าพวกท่ี 1



“มาตรา 10
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 1
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่
ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว”



โรงงานจ าพวกที่ 2



“มาตรา 11 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และเมื่อจะเริ่มประกอบ
กิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนแบบและรายละเอียดที่ต้องแจ้งและแบบใบรับ
แจ้ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งเพื่อเป็น
หลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งประกอบกิจการโรงงานได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ
ใบรับแจ้ง

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว

การเลิกประกอบกิจการ การโอน การให้เช่าหรือการให้เช่าซื้อโรงงานจ าพวกที่ 2 ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
ด าเนินการดังกล่าว”



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
โรงงานอุตสาหกรรม



การถ่ายโอนภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. 2535



(1)    การก ากับดูแลโรงงานจ าพวกที่  1
(2)    การก ากับดูแลการรับแจ้งการประกอบกิจการ 

โรงงานจ าพวกที่  2
(3)    การตรวจสอบกรณีที่โรงงานก่อเหตุร้องเรียน

ภารกิจที่ถ่ายโอนตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535



(1)  เมืองพัทยา  ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2552

(2)  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2552

(3)  เทศบาลทุกขนาด  ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม  2552

ประกาศ / ค าสั่ง / และการมอบอ านาจตามแผนการถ่ายโอนภารกิจตาม 
พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ.2535



โรงงาน
จ าพวกที่ 3



“มาตรา 12 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม
กฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32

ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต
การยื่นค าขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออก

ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอหนังสือรับรองก่อนออกใบอนุญาต ถ้าการพิจารณา

เบื้องต้นเพียงพอที่จะอนุมัติในหลักการได้ ให้ผู้อนุญาตออกหนังสือรับรองให้โดยสงวนส่วนที่พิจารณาไม่
แล้วเสร็จได้ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการออกใบอนุญาตให้ผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 ถ้ากรณีใดยังมิได้มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ให้พิจารณาโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 ในการนี้จะก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตก็ได้”

























การควบคุมปัญหามลพิษ
และป้องกันเหตุเดือดร้อน
จากโรงงานตามมาตรา 8



มาตรา ๘ เพือ่ประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้
โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งหรือทุกจ าพวกตามมาตรา ๗ ต้องปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคารของโรงงานหรือลักษณะ
ภายในของโรงงาน

(๒) ก าหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องน ามาใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน
(๓) ก าหนดให้มคีนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดประจ า

โรงงาน
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใด เพื่อปอ้งกันหรือระงับ

หรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่อาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน
(๕) ก าหนดมาตรฐานและวธิีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ทีม่ีผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มซึ่งเกิดขึ้น

จากการประกอบกิจการโรงงาน
(๖)ก าหนดการจัดให้มีเอกสารที่จ าเป็นประจ าโรงงานเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กฎหมาย
(๗) ก าหนดข้อมูลทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานท่ีผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ทราบเป็นครัง้คราว

หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
(๘) ก าหนดการอื่นใดเพื่อคุม้ครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน เพื่อปอ้งกันหรือระงับหรือบรรเทาอนัตรายหรือ

ความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้ยกเว้นโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการต้องปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่อง

ใดก็ได้ และกฎกระทรวงดังกล่าวจะสมควรก าหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคหรือเป็นเรือ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ตามสภาพสังคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้



“มาตรา 10 ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จ าพวกที่ 1 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศ
ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว”

โรงงานจ าพวกที่ 1



“มาตรา 11 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และเมื่อ
จะเริ่มประกอบกิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนแบบและรายละเอียดที่ต้อง
แจ้งและแบบใบรับแจ้ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งเพื่อ
เป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งประกอบกิจการโรงงานได้ตั้งแต่วันที่
ได้รับใบรับแจ้ง

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว

การเลิกประกอบกิจการ การโอน การให้เช่าหรือการให้เช่าซื้อโรงงานจ าพวกที่ 2 ผู้
ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้ด าเนินการดังกล่าว”

โรงงานจ าพวกที่ 2 



“มาตรา 12 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตและ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม
กฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32

ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต
การยื่นค าขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออก

ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอหนังสือรับรองก่อนออกใบอนุญาต ถ้าการพิจารณา

เบื้องต้นเพียงพอที่จะอนุมัติในหลักการได้ ให้ผู้อนุญาตออกหนังสือรับรองให้โดยสงวนส่วนที่พิจารณาไม่
แล้วเสร็จได้ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการออกใบอนุญาตให้ผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 ถ้ากรณีใดยังมิได้มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ให้พิจารณาโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 ในการนี้จะก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตก็ได้”

โรงงานจ าพวกที่ 3



โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้รับอนุญาตแล้วจะขยายโรงงานกต็้องขออนุญาตก่อนด าเนินการ

“มาตรา 18  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตขยายโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก                    
ผู้อนุญาตการขอขยายโรงงานและการให้ขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณ์ค าสั่งไม่ให้
ขยายโรงงาน ให้น ามาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การขยายโรงงานได้แก่
(1)  การเพิ่มจ านวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรท าให้มีก าลังรวม

เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก าลังรวมไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้า 
หรือก าลังเทียบเท่าไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้า หรือเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป ในกรณี
เครื่องจักรเดิมมีก าลังรวมเกินกว่าหนึ่งร้อยแรงม้า หรือก าลังเทียบเท่าเกินกว่าหนึ่งร้อย
แรงม้า

(2)  การเพิ่มหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโรงงานท าให้ฐานรากเดิม
ของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ าหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป
ใบอนุญาตในส่วนที่ขยายให้มีอายุเท่ากับใบอนุญาตตามมาตรา 14”



“ มาตรา 15  การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยืน่ค า
ขอก่อนวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้
ยื่นค าขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีค าส่ังถึงที่สุดไม่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าโรงงานและเคร่ืองจักรมีลกัษณะ
ถูกต้องตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดงักล่าว และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ และเงื่อนไข
ทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตต่ออายุใบอนุญาตให้ หากมีกรณี
ที่ไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่ังให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดเมื่อแก้ไขแล้วให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ ถ้าหากไม่
แก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ าหนดให้มีค าส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต



“ มาตรา 30 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมได้ 
การประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 หรือโรงงานจ าพวกที่ 3 ภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม 
อุตสาหกรรม ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา 11 หรือได้รับ
อนุญาต ตามมาตรา 12 แล้วแต่กรณี แต่การประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32 (1) และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับ
การควบคุมการประกอบ กิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือเสมือนเป็นผู้แจ้งหรือผู้รับ
ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 
เมื่อได้ก าหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมขึ้น ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแล้ว รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณโดย 
กิจการโรงงานโดยเด็ดขาดหรือจะอนุญาตให้ประกอบกิจการได้เฉพาะโรงงานบางประเภท ชนิด
หรือ ขนาดใดก็ได้ ” 

การตั้งโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 มีสิทธิพิเศษ





พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

กฎกระทรวง

ประกาศ

ระเบียบ



- อาศัยอ านาจตามมาตรา 6, 8(1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8)
- แบ่งเป็น 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล
หมวด 1 ที่ตั้งสภาพแวดล้อมลักษณะอาคาร และลักษณะภายในของโรงงาน

1) ข้อ 1 ห้ามตั้งโรงงานจ าพวกที่ 1 และ 2
2) ข้อ 2 ห้ามตั้งโรงงานจ าพวกที่ 3
3) ข้อ 3  สถานที่ท าการงานของหน่วยงานรัฐ *(ปี59) 
4) ข้อ 4  โรงงานต้องตั้งอยู่ในท าเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ฯลฯ *(ปี59) 
5) ข้อ 5  ลักษณะอาคารโรงงาน (ยกเลิกเฉพาะ (12))

หมวด 2 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งที่น ามาใช้ในโรงงาน
1) ข้อ 6  เครื่องจักรเครือ่งอุปกรณ์ หรือสิ่งที่น ามาใช้ในโรงงาน *(ปี 49,ปี 50)
2) ข้อ 7  รัฐมนตรีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความปลอดภัยของ *(ปี50)    

เครื่องจักรอุปกรณ์ตามข้อ 6
หมวด 3 คนงานประจ าโรงงาน

1) ข้อ 8  (ยกเลิก) *(ปี 49)
2) ข้อ 9  (ยกเลิก)*(ปี 49)



3) (ข้อ10.) วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ ผู้ควบคุมดูแล        

ผู้ปฏิบัติงานประจ าส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
4)  (ข้อ11.) การใช้สารกัมมันตรังสี
5)  (ข้อ12.) คนงานประจ าโรงงาน

หมวด 4 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1) ข้อ 13 การก าจัดขยะและวัสดุที่ไม่ใช้*(ปี56)
2) ข้อ 14 การกระบายน้ าทิ้งออกจากโรงงาน
3) ข้อ 15 หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการกรณีที่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย
4) ข้อ 15ทวิ การติดต้ังเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษนอกจาก ข้อ 15 *(ปี39)
5) ข้อ 16 การระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน
6) ข้อ 16ทวิ หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการกรณีมีระบบฟอกอากาศ*(ปี39)
7) ข้อ 16ตรี การติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษนอกจากข้อ16ทวิ *(ปี39)          
8) ข้อ 17 มาตรฐานเสียงดังที่เกิดจากการประกอบกิจการ 



หมวด 5 ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน

1)  ข้อ 18 มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ  

กิจการโรงงาน

2)  ข้อ 19 มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยเครื่องจักรเครื่อง  

อุปกรณ์

บทเฉพาะกาล

3) ข้อ 20 ข้อ 1, 2, 3 มิให้ใช้บังคับโรงงานเดิมก่อนออก  

กฎกระทรวง



1. การควบคุมมลภาวะด้านน้ าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน
2. การควบคุมมลภาวะด้านอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน
3. การควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน
4. การควบคุมมลภาวะด้านเสียงรบกวนที่เกิดจากประกอบเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
5. การควบคุมมลภาวะด้านกลิ่นอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
6. การควบคุมกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
7. การคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
8. การก าหนดให้โรงงานต้องมีบุคคลการด้านสิ่งแวดล้อม
9. การก าหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือพิเศษเพื่อควบคุมมลภาวะในการประกอบกิจการ

โรงงาน
10. การควบคุมการใช้หม้อไอน้ าในโรงงาน
11. การควบคุมเกี่ยวกับก๊าซในโรงงาน
12. การใช้น้ ามันใช้แล้วและเชื้อเพลิงสังเคราะหใ์นโรงงาน



น้ าทิ้งที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ปัจจุบันมีกฎหมายควบคุมหลายฉบับ
เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

1.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ ง
จากโรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560

(ก าหนดคุณสมบัติของน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานต้องมีค่ามาตรฐานจ านวน 17
ค่าไม่เกินที่ก าหนด รวมทั้งวิธีการตรวจสอบค่ามาตรฐาน)

2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดคุณลักษณะของน  าทิ งที่ระบาย
ออกนอกโรงงานให้มีค่าแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2539) เรื่องก าหนดคุณลักษณะของน  าทิ งที่ระบายออกจากโรงงาน ลงวันที่  18
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540

(ก าหนดค่า บีโอดี ค่าทีเคเอ็น และค่าซีโอดีในน้ าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมบาง
ประเภทให้มีค่าแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่  2
(พ.ศ.2539) 

1. การควบคุมมลภาวะด้านน้ าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน



อำกำศท่ีระบำยออกจำกโรงงำน มีกฎหมำยควบคุม ดังนี 
1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องก าหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย

ออกจากปล่องเตาเผาสิง่ปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ.2545 ลง
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2545

(ก าหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศรวม 9 ชนิดที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม โดยไม่รวมเตาเผาที่น าสิ่งปฏิกูลฯ ไป
ใช้ในการผลิตหรือเป็นเชื้อเพลิง)

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องก าหนดปริมาณของก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ที่
เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานซึ่งใช้น  ามันเตาเป็นเชื อเพลิงในการเผาไหม้  พ.ศ.2547 
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2547

(ก าหนดให้ปริมาณของก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงาน ซึ่งใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง ให้เจือปนได้ไม่เกิน 950 PPM)

2. การควบคุมมลภาวะด้านอากาศทีร่ะบายออกนอกโรงงาน



3.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกนอกโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า  
พ.ศ.2547 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2547

(ก าหนดค่าซัลเฟอร์ออกไซด์ค่าออกไซด์ของไนโตรเจน ค่าฝุ่นละอองที่เจือ
ปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า  ทั้ง
โรงงานเก่าหรอืใหม่  ที่ใช้ถ่านหิน น้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงชวีมวล
เป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งโรงงานเดิมจ านวน 9 ราย)



4.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ที่ระบายออกจากโรงงานกรณีการใช้น  ามันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื อเพลิง
สังเคราะห์เป็นเชื อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2548

(ก าหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศจ านวน 9 ชนิด ที่สามารถระบายออกจาก
โรงงานซึ่งใช้น้ ามันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพ  และเชื้อเพลิงสังเคราะห์เป็น
เชื้อเพลิง รวมการตรวจวัดและการรายงานผลการตรวจวัด)

5.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2549 (ก าหนดค่าปริมาณของ
สารเจือปนรวม 15 ชนิด ที่ระบายออกนอกโรงงานทั้งที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง และไม่มีการเผา
ไหม้เชื้อเพลิง รวมทั้งวิธีการตรวจวัดและการรายงานผลการตรวจวัดสารเจือปนทั้ง 15 ชนิด 
แต่ไม่รวมโรงงานที่ก าหนดค่าระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไว้เป็นการเฉพาะ)



6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ.2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2549

(อาศัยข้อ 16 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) โดยให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมเมื่อปี 
พ.ศ.2547 โดยประกาศนี้จะก าหนดค าจ ากัดความค าว่า “โรงงานปูนซีเมนต์”, “อากาศที่ระบายออกจาก
โรงงาน” รวมมีการก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซีเมนต์ 
ช่วงเวลาการวัดค่าปริมาณสารเจือปน วิธีการตรวจวัดปริมาณสารเจือปน รวมทั้งการรายงานผลการ
ตรวจวัดปริมาณสารเจือปน)

7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558

(อาศัยข้อ 1 และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)เป็นการยกเลิกประกาศฉบับเดิม
ปี 2550 ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2559 ก าหนดให้โรงงาน 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ต้องมี
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มตามบัญชีท้ายประกาศ ต้องจัดท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่
ระบายออกจากโรงงาน โดยได้ก าหนดวิธีการได้มาของข้อมูลที่จะจัดท ารายงานโดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่ม M และกลุ่ม  C จุดที่เก็บตัวอย่างน้ าทิ้งและอากาศที่ระบาย รวมทั้งก าหนดค่าพารามิเตอร์การ
ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการท ารายงาน และก าหนดแบบและระยะเวลาการส่งรายงาน การเก็บรักษา
รายงานและการลงนาม)



8. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ.2559 ลงวันที่  28 มกราคม  พ.ศ. 2559

(ออกตามประกาศ ข้อ 6 ข้างต้น โดยให้ยกเลิกประกาศฯ เดิมปี 2553 ซึ่งประกาศนี้เป็นการก าหนด
ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดท ารายชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานตามแบบ รว .1
(ข้อมูลทั่วไป)แบบ รว.2 (น้ า)และแบบ รว.3 (อากาศ)

9.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง  ก าหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงกลั่น
น  ามันปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี  26 ตุลาคม 2553

(ใช้บังคับกับโรงงานน้ ามันปิโตรเลียมทั้งเก่าและใหม่ / มีค าจ ากัดความค าว่าเชื้อเพลิงเหลวที่ใช้ในโรงงาน
กลั่นน้ ามันปิโตรเลียม – เชื้อเพลิงผสมที่ใช้ในโรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม – กังหันก๊าซ – เตา – หม้อน้ า – หน่วยแตก
โมเลกุล-หน่วยก าจัดก ามะถัน-อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน / อากาศ ที่ระบายออกจากโรงกล่นน้ ามันปิโตรเลียม
ต้องมีปริมาณสารเจือปน 7 ชนิดไม่เกินที่กฎหมายก าหนด  ทั้งนี้แล้วแต่แหล่งก าเนิดตามค าจ ากัดความและชนิด
เชื้อเพลิง/ มีการก าหนดค่าปริมาณสารเจือปน กรณีปล่อยระบายรวมจากแหล่งก าเนิดประเภทเดียวกันและต่าง
ประเภทกัน/ ก าหนดวิธีการรายงานผลการตรวจวัดที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท 25 0C 
สภาวะแห้ง ปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ร้อยละ 50 หรือออกซิเจนในอากาศเสียร้อยละ 7 / การตรวจวัด
ปริมาณสารเจือปนในอากาศให้ใช้วิธีต่าง  ๆ ตามชนิดของสารเจือปน เช่น ฝุ่นละอองใช้มาตรฐาน USEPA / มี
ข้อยกเว้นส าหรับโรงงานใหม่ส าหรับปริมานฝุ่นละออง , ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน / มีข้อยกเว้นโรงงานเก่า
เฉพาะหน่วยก าจัดก ามะถันใช้บังคับอีก 3 ปี นับแต่ 21 ธันวาคม 2553)



10.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบัตใินการ
ตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม        
พ.ศ. 2555 ลงวันที่  3 เมษายน  2555

(อาศัยอ านาจตามข้อ 10 และข้อ 16 แห่งกฎกระทรวงฉบับที ่2 (พ.ศ. 2535) / ใช้
บังคับกับโรงงานล าดบัที่ 42 , 44 , 49 และ 89  ที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิต
ตั้งแต่ 36 ตัน/ปีขึ้นไป / มีค าจ ากัดความว่า สารอินทรีย์ระเหย , การรั่วซึม , อุปกรณ์ที่ต้อง
ตรวจวัดการร่ัวซึม , สภาวะสุญญากาศ / โรงงาต้องควบคุมการรั่วซึมของอุปกรณ์มิให้ความเข้มข้น
ของสารอินทรีย์ระเหยเปน็ 2 ระยะ  ระยะที่ 1  2 ปี นับแต่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ระยะที่ 2  
เมื่อ 2 ปีแล้ว / นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ไดร้ับการยกเว้นไม่ต้องตรวจวัดการร่ัวซึม 8 ชนิด / วิธีการ
ตรวจวัดมี 3 วิธี / ความถี่ในการตรวจวัดปีละ 1 คร้ัง / การซ่อมบ ารุงและการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มี
การรั่วซึม / การรายงานผลการตรวจวัดและการซ่อมแซมอุปกรณ์โรงงานตอ้งจัดท าบัญชอีุปกรณ์ 
ผลการตรวจวัดและการซ่อมแซมส่งให้ กรอ. หรือหน่วยงานก ากับดูแลทุก 6 เดือน และต้องรับรอง
โดยผู้จัดการสิง่แวดลอ้มและเก็บต้นฉบับไว้ที่โรงงานให้พนกังานเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ)



11.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ. 2555 ลงวันที่  8 พฤษภาคม  2555

(อาศัยอ านาจตามข้อ 16 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)  / ใช้เฉพาะโรงงานผลิต
แก้ว  เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว / มีค าจ ากัดความว่า  โรงงานผลิตแก้วและกระจก  เชื้อเพลิงอื่น ๆ 
ระบบปิด  ระบบเปิด  อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน / อากาศที่ระบายออกจะวัดสารเจือปน  8  ชนิด  
ตามแหล่งที่มาของสารเจือปน / ก าหนดให้มีการรายงานผล  2 ระบบคือ ระบบปิดและระบบเปิด  /  
การตรวจวัดก าหนดตามสารเจือปนรวม  6 ข้อ  /  โรงงานเดิมต้องพ้น 1 ปีจึงจะปฏิบัติตามประกาศ)

12. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง  การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของ
สารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 6
มิถุนายน  พ.ศ. 2556

(ประกาศฉบับนี้อาศัยอ านาจตามข้อ 9 ของประกาศ อก. เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2555  ลงวันที่  3  เมษายน  2555 โดยให้โรงงานในบัญชีรายชื่อท้ายประกาศ อก. จัดท าบัญชี
รายชื่ออุปกรณ์พร้อมรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ตามแบบ รว. 3/1 โดยให้รายงาน 
2 ครั้ง คือ ผลของ มค. – มิย. ให้รายงาน 31 กค. และผลของ กค. – ธค. ให้รายงาน 31 มค. โดยรายงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)



13. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง  ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559 ลงวนัที่  23 ธันวาคม 2559



3. การควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

การควบคุมการปนเปื้อนในดินนั้น ปัจจุบันมีกฎหมายควบคุมแล้ว ได้แก่
- กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน  าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ลงวันที่ 21

มีนาคม พ.ศ. 2559
(ประกาศนี้ใช้บังคับหลังจากพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

(ประกาศเมื่อ 29 เม.ย. 2559) เป็นการอาศัยอ านาจตามมาตรา 8 (4) (5) (6) (7) และ (8) โดยมี
การก าหนดค าจ ากัดความค าว่า การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน  การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ า
ใต้ดิน  เกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน สารปนเปื้อน  โดยประกาศนี้จะใช้บังคับใช้กับโรงงาน 
12 ประเภทตามบัญชีท้ายประกาศ โดยจะมีการก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ าใต้ดินและจัดท ารายงานให้สามารถเรียกตรวจสอบได้ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ
โรงงาน และครั้งที่ 2 เมื่อครบ 180 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน และต้องท าและส่ง
รายงานต่อไปเมื่อครบ 120 วัน นับแต่ครบก าหนดครั้งที่ 2 ) 



ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 12 ประเภท ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิมต้องตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินครั้งที่ 
1 ภายใน 180 วันนับแต่กฎกระทรวงใช้บังคับ และต้องท าและจัดส่งรายงานภายใน 180 วัน นับแต่ครบก าหนดครั้งที่ 
1 และจัดท าและส่งรายงานต่อไปภายใน 120 วัน นับแต่ครบก าหนดครั้งที่ 2

เมื่อครบก าหนดตามท่ีกล่าวมาทั้งหมดแล้ว ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 12 ประเภทยังคง ต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพดินทุกๆ 3 ปี และตรวจคุณภาพน้ าใต้ดินทุกๆ 1 ปี และและต้องจัดท าและส่งรายงานภายใน 120
วัน นับแต่วันคราบก าหนด 3 ปีหรือ 1 ปีแล้วแต่กรณี

การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน ต้องด าเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียน
ไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอาจมีประกาศให้โรงงานต้องแจ้งข้อมูลของสารเคมีที่ใช้เพื่อเก็บ
รักษาไว้ในโรงงานหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้

กรณีที่ปรากฎผลตามรายงานว่ามีการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดผู้ประกอบ
กิจการต้องจัดให้มีการท ารายงานเสนอมาตราการควบคุมการปนเป้ือนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ตรวจพบการ
ปนเปื้อน) 

พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีค าสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ไม่เสนอรายงาน ไม่เสนอมาตรการลดการ
ปนเป้ือน ไม่ก าหนดระยะเวลาด าเนินการลดการปนเป้ือน  ให้ด าเนินการลดการปนเป้ือนภายในระยะเวลาก็ได้ และ
หากได้มีการเสนอเวลาการด าเนินการลดการปนเปื้อนนานเกินไป พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีค าสั่งให้ท าก่อนเวลาที่
ก าหนดก็ได้



(ประกาศฉบับนี้ออกตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้
ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 โดยเป็นการก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดิน
และน้ าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินรวมทั้งการแจ้งข้อมูลและการ
จัดท ารายงาน การเสนอมาตรการควบคุมและการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน 
ทั้งนี้ในประกาศมีการก าหนดความหมายค าว่า “สารก่อมะเร็ง”  “สารไม่ก่อมะเร็ง”  
“ค่าความเสี่ยง”  นอกจากนี้ยังก าหนดวิธีการค านวณเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและ
น้ าใต้ดินโดยใช้ค่าความเสี่ยงอ้างอิงตามสารที่ปรากฎในภาคผนวก 1 หรือ วิธีการ
ค านวณตามภาคผนวก 2 ส าหรับสารที่ไม่อยู่ในภาคผนวก 1



ก าหนดให้ผู้ประกอบการตามที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2559) 
แจ้งข้อมูลการใช้หรือเก็บสารเคมียังแสดงจดุเกบ็ตัวอย่างและบ่อสังเกตการณ์และข้อมูลอื่นๆ ตาม
ภาคผนวก 3 ภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน แต่ถ้าเป็นโรงงานเดมิให้ยื่น
ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผล (30 พ.ย. 2559) และทั้ง 2 กรณีให้ยื่นครั้งต่อไปตอนขอต่อ
อายุใบอนุญาตฯ และหากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ ต้องยื่นรายงานเพิม่เติมเพือ่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นชอบ

ก าหนดให้การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการปนเปื้อนในดนิและ
น้ าใต้ดินเป็นไปตามแผนภาคผนวก 4 ส่วนการจัดท ารายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเปื้อนใน
ดินและน้ าใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดนิให้เป็นไป
ตามแบบในภาคผนวก 5

ก าหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดนิ รวมทั้ง 2 วิธีและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในภาคผนวก 6 โดยจะต้องมีการเกบ็ตัวอย่างดินและน้ าใต้ดินตามคู่มือของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ก าหนดว่าหากโรงงานไม่มีกิจกรรมหรือการใช้สารเคมีอาจแจ้งเป็นหนงัสือ
ต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบ หากพบว่าไม่ถูกต้องจะ
ถือว่าผู้ประกอบการไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบ/และไม่ได้จดัท ารายงานดว้ย



ก าหนดว่าผู้ประกอบกิจการตามที่ระบุในท้ายบัญชี
กฎกระทรวง ต้องแสดงข้อมูลให้เห็นว่าได้มีการติดตั้งบ่อสังเกตการณแ์ลว้ 
(บ่ออ้างอิงและบ่อที่จะใช้ตรวจสอบ)

กรณีน้ าใต้ดินอยู่ลึกเกินกว่า 50 เมตร และมีดินแข็งใต้พื้นท่ีท า
ให้ไม่สามารถเจาะดินเพือ่ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ เพื่อเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน
ได้ ให้ตรวจสอบดินชั้นบนก่อนหากมีการปนเปื้อนแลว้ต้องตรวจสอบโดย
ละเอียดทันที

ก าหนดว่าในการติดตั้งบ่อสังเกตการณต์้องมีความลกึ
เพียงพอที่จะมีปรมิาณน้ าใต้ดิน และอาจน าบ่อสังเกตการณ์ที่ติดตั้งมา
ก่อนประกาศใช้บังคับมาใช้ได้ หรืออาจใช้บ่อสังเกตการณ์ที่อยู่นอกพื้นที่
โรงงานได้ หากบ่อดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามประกาศนี้



3. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บตัวอย่างดิน
และน้ าใต้ดิน  พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 13  มีนาคม 2560

4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการอื่นที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบให้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้
ดิน  พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18  พฤษภาคม 2560



4. การควบคุมมลภาวะด้านเสียงรบกวนที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

ปัจจุบันมีการควบคุมเสียงดังจากการประกอบกิจการโรงงาน ดังนี้
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการ

รบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548
ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548

(ก าหนดระดับเสียงรบกวน 10 dB ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ไม่เกิน 70 dB และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 dB)



- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียง
การรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการปะ
กอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 ลงวันที่  20 ธันวาคม 2553

(มีค าจ ากัดความของค าว่า ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน / เสียง
กระแทก / เสียงแหลมดัง / เสียงที่มีความสั่นสะเทือน/ มาตรระดับเสียง,วิธีการ
ตรวจรับระดับเสียงรบกวนและระดับเสียง 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิด
จากการประกอบกิจการโรงงานโดยเริ่มตั้งแต่ การเตรียมเครื่องมือ การตั้ง
ไมรโครโฟนของมาตรระดับเสียง 

(1) การตรวจวัดระดับเสียงรบกวน การตรวจวัดระดับเสียงขณะมี
การรบกวนและการค านวณค่าระดับการรบกวน

(2) การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(3) การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดนอกจากนี้จะต้องมีวิธีการบันทึก

การตรวจวัดเสียงรวมทั้งการรายงานผลที่ทศนิยม 1 ต าแหน่ง)



5. การควบคุมมลภาวะด้านกลิ่นอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

ปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับโรงงานที่ควบคุมมลภาวะเรื่องกลิ่น ดังนี้
กฎกระทรวง  ก าหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจาก

โรงงาน พ.ศ.2543 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2548
(ก าหนดค่าความเข้มของกลิ่นในเขตอุตสาหกรรมและนอกเขต

อุตสาหกรรม ณ บริเวณรั้วหรือขอบเขตและที่ปล่องระบายอากาศ รวมทั้งจัดให้มี
คณะกรรมการทดสอบกลิ่นเพื่อตรวจวัดค่าความเข้มของกลิ่น) 



1.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2548

(ก าหนดรหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  , 
หน้าที่ผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  การรวบรวมและขนส่งของเสีย
อันตราย หน้าที่ผู้บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  โดยจะต้อง
พิจารณาร่วมกับกฎหมายอีก 4 ฉบับ)

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว (ฉบับที่ 2.)พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
(เพิ่มเติมให้การขอนุญาตฯและการอนุญาตฯ สก.1 และ สก.2 สามารถกระท า

ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกทางหนึ่งด้วย)

6. การควบคุมกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน



1.1   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องการก าหนดชนิดและขนาดของ
โรงงาน ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจ าและหลักเกณฑ์การ
ขึ นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลส าหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5
เมษายน พ.ศ. 2545

1.2  หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ.2547 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547

1.3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องระบบเอกสารก ากับการขนส่งของ
เสียอันตราย พ.ศ. 2547

1.4 ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทาง
บก พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545



2.  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการแต่งตั ง
ตัวแทนเพ่ือเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม    
เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549

3. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบ าบัด และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใช้แล้ว พ.ศ.2550 ลงวันที่  24 พฤษภาคม พ.ศ.2550 (ประกาศฉบับนี้เป็นเรื่องของผู้
ประกอบกิจการรับบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การควบคุม และก ากับดูแล

4.ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ
อนุญาตและการอนุญาตน าปฏิกูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบ
อัตโนมัติผ่านระบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560 ลงวันที่  26 กรกฎาคม 
พ.ศ.2560
(ทดลองใช้การการขออนุญาตและการอนุญาต สก.2 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1ปี )



7. มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
การประกอบกิจการโรงงานในหลายประเภทจะมีการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ

กิจการโรงงานในด้านต่างๆ โดยมีกฎหมายก าหนดไว้ดังนี้
1.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่องมาตรการคุ้มครองความ

ปลอดภัยในการด าเนินงาน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 (ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบ
วันนับตั งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2543)

(ก าหนดให้ผู้จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ส าหรับ
โรงงานที่ตั้งทั่วไป  โรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 
ทั้งโรงงานที่ตั้งก่อนและหลัง  การบังคับใช้ประกาศนี้ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก
อันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ยื่นพร้อมกับค าขออนุญาตและต้องมีการทบทวนและ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวยื่นพร้อมกับการขอต่ออายุใบอนุญาตทุกครั้ง ส าหรับเขต
ประกอบการตามมาตรา 30 ให้ยื่นเวลาแจ้งประกอบตามมาตรา 13 โรงงานในเขตนิคมฯ ยื่นต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรมได้เลย นอกจากนี้โรงงานในเขต กทม. ให้ยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โรงงานใน
เขตต่างจังหวัดให้ยื่นต่ออุตสาหกรรมจังหวัด  โดยรายงานการวิเคราะห์ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดคือ
ข้อมูลรายละเอียดการประกอบกิจการ  ข้อมูลรายละเอียด  การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง  
โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งใน 6 วิธีการ ข้อมูลรายละเอียดแผนงานบริหารงานจัดการ  ความเสี่ยง)



2.  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบ่งชี อันตราย  การ
ประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

(ก าหนดระเบียบตามที่ประกาศในข้อ 1 ก าหนดให้อ านาจไว้ โดยเป็นการก าหนด
ระเบียบปฏิบัติการชี้บ่งอันตราย  การประเมินความเสี่ยง  และการจัดท าแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง รวม 4 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป หมวดที่ 2 การบ่งชี้
อันตราย หมวดที่ 3 การประเมินความเสี่ยง  หมวดที่ 4 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง)

3.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545) เรื่องมาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการด าเนินงาน ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2542

(ก าหนดให้ขยายระยะเวลาในการจัดท าและยื่นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานส าหรับโรงงานทั่วไป และโรงงานใน
เขตประกอบการตามมาตรา 30 ที่ได้รับอนุญาตก่อนประกาศตามข้อ 1 มีผลบังคับใช้  โดย
ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546) 



4.  ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างานพ.ศ. 2546 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2546)
(ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันที่  3 ธันวาคม พ.ศ. 2546)
(ก าหนดสภาวะแวดล้อมในการท างานที่ท าให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน รวม 4 หมวด คือ
หมวดที่ 1 ความร้อนโดยก าหนดให้มีค่ามาตรฐานของความร้อนใน    งานเบา  งานปานกลาง  
และงานหนัก  หมวดที่ 2 แสงสว่าง  โดยก าหนดความเข้มของแสงในบริเวณต่างๆ รวม 9 จุด  
หมวดที่ 3 เสียง  โดยก าหนดค่าระดับเสียงมาตรฐานในบริเวณที่ปฏิบัติงานตามจ านวนชั่วโมงการ
ท างาน  หมวดที่ 4 การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการท างานโดยก าหนดให้มีการ
ตรวจวัด วิเคราะห์ และการจัดท ารายงานสภาวะแวดล้อมในการท างานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
โดยเจ้าหน้าที่ที่ก าหนด  โดยก าหนดวิธีการตรวจวัดความร้อนส าหรับโรงงานตามบัญชีที่ 1 
วิธีการตรวจแสงสว่างส าหรับโรงงานจ าพวกที่ 3 ทุกประเภท การตรวจวัดระดับเสียงส าหรับ
โรงงานตามบัญชีที่ 2 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA มาตรฐานของ NIOSH หรือวิธีอื่นที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมก าหนด)



5. กฎกระทรวงก าหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน 
พ.ศ.2550 (มีผลวันที่ 16 กรกฎาคม 2553) 

(กฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานโดยเป็นการ
ก าหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการโรงงานจ าพวกที่ 2 และ 3 ต้องมีแบบแปลนที่แสดงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าในโรงงานตามความเป็นจริง รวมทั้งกรณีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งก าหนดให้
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า ต้องเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การใช้งานต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน และก าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้าทุกปี โดยมีเอกสารการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงานรวม 
20 ล าดับ ต้องมีบุคลากรประจ าโรงงาน)



6.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ด าเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2552 (ประกาศฉบับนี้เป็นการแก้ไข
ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2542) 
ข้างต้น)

7.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 
กันยายน พ.ศ.2552 (ประกาศฉบับนี้อาศัยความในข้อ 18 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่  2 
(พ.ศ.2535) โดยก าหนดให้โรงงานรวม 25 ล าดับประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตขยายโรงงานต้องจัดท ารายงานที่เกี่ยวกับการศึกษา
และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจ านวน 1 ฉบับ
ยื่นมาด้วย โดยรายงานดังกล่าวให้มีหัวข้อการศึกษาที่ส าคัญดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความ
ปลอดภัย แต่ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมการลงทุนที่ได้
จัดท ารายงาน EIA แล้ว)



(ประกาศฉบับนี้ออกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ข้อ 18 โดยเป็นการ
ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 ที่ออกบังคับใช้มาต้ังแต่วันที่ 6 ตุลาคม 
2559 ทั้งนี้มีรายละเอียดของประกาศคือ เป็นการปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขของโรงงาน 3 
ประเภท หรือชนิดที่จะต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) คือ โรงงานล าดับที่ 16
(การต้มกลั่นหรือผสมสุรา) โรงงานล าดับที่ 17 (การผลิตเอทิลแอลกอฮอล์) โรงงานล าดับ
ท่ี 88 (การผลิตกระแสไฟฟ้า )โดยมีหลักการส าคัญคือ การจัดท ารายงาน ESA ส าหรับ
โรงงาน 3 ประเภทนี้ จะต้องมิใช่กรณีที่จะต้องจัดท ารายงาน EIA ส าหรับล าดับที่ 88 (1) 
(2) และ (3) ที่เดิมไม่ต้องจัดท ารายงาน ESA จะมีระยะให้เวลา 180 วัน นับแต่วันที่
ประกาศมีผลบังคับใช้ (กรณีมีโรงงานแล้ว) หรือ 180 วัน นับแต่วันยื่นขอ (กรณีขอใหม่) 



9.  กฎกระทรวงก าหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย
เป็นสารท าความเย็นในโรงงาน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

(กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการก าหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบท าความเย็นที่ใช้
แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นในการประกอบกิจการโรงงานเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงาน โดยมีการให้ความหมายของค าต่าง  ๆ อาทิเช่น ระบบท าความเย็น ภาชนะรับ
แรงดัน คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ เป็นต้น และยังแบ่งหมวดออกเป็น หมวด 1 ว่าด้วยเรื่องการ
ออกแบบการผลิตและการติดตั้งระบบท าความเย็นโดยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีก าหนด แ ละต้องมีการรายงานการติดตั้ง และการ
ตรวจสอบและทดสอบให้ทางราชการทราบ หมวด 2 ว่าด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบท าความเย็น
ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด หมวด 3 ว่าด้วยการใช้งานและการบ ารุงรักษาโดยจะต้องมีการจัดท า
แผนการบ ารุงรักษาระบบท าความเย็นและอุปกรณ์ตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม หมวด 4 ว่าด้วย
การซ่อมแซมและดัดแปลงระบบท าความเย็นว่าต้องเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ
มาตรฐานอื่นที่รัฐมนตรีก าหนด รวมทั้งต้องมีการจัดท าและส่งรายงานผลการด าเนินงาน ซ่อมแซมและ
ผลการตรวจสอบและทดสอบภายหลังการซ่อมแซมและดัดแปลงระบบท าความเย็นให้ทางราชการ
ทราบก่อนใช้งาน หมวด 5 ว่าด้วยการตรวจและทดสอบว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยต้องมีการตรวจสอบและทดสอบระบบท าความเย็นปีละ 1 ครั้ง โดยวิศวกร หมวด 
6 ว่าด้วยการยกเลิกการใช้งานต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด



หมวด 7 ว่าด้วยลักษณะอาคารโรงงานต้องมีลักษณะตามที่ก าหนดรวม 5 ข้อ  หมวด 8 ว่า
ด้วยบุคลากรประจ าโรงงาน ได้แก่ผู้ควบคุมดูแลการท างานประจ าระบบท าความเย็น คนงาน วิศวกร
หรือ สถาปนิกที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและออกแบบ ผลิต  ซ่อมแซม หรือดัดแปลง ตรวจสอบ หรือ
ทดสอบระบบท าความเย็นและอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนด หมวด 9 ว่าด้วยการควบคุม
การปล่อยมลพิษเกี่ยวกับการระบายไอแอมโมเนีย หมวด 10 ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมรับภาวะ
ฉุกเฉินโดยต้องมีการจัดท าแผนฉุกเฉินกรณีแอมโมเนียรั่วไหลและต้องมีการซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ 1 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย มีบทเฉพาะกาล 180 วัน นับจาก 11 เมษายน 2554 และไม่บังคับใช้บางข้อ ส าหรับ
โรงงานเดิม เว้นแต่มีการขยายโรงงาน)

10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด ตัก ลอกหรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ส าหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554  (ประกาศฉบับนี้เป็นการด าเนินการตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2553 ที่เห็นชอบกับมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องแนวทางการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรทรายให้มีประสิทธิภาพโดยชอบด้วยกฎหมาย 
โดยเป็นการก าหนดมาตรการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องปฏิบัติในการขออนุญาต ขุด ตัก ลอก ดูด
ทรายหรือดิน หลักเกณฑ์การขออนุญาต  การประกอบกิจการโรงงานมาตรการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อ
ความปลอดภัย การด าเนินการกรณีมีการประกอบกิจการโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญและมีความ
เสียหายส าหรับโรงงานเดิมจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2554)



8. การก าหนดให้โรงงานต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

1.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องก าหนดชนิดและขนาดของโรงงานก าหนดวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ก าหนดคุณสมบัติของผู้
ควบคุมผู้ปฏิบัติงานประจ าและหลักเกณฑ์การขึ นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลส าหรับป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2545

2.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องก าหนดชนิดและขนาดของโรงงานก าหนดวิธีการ
ควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ก าหนดคุณสมบัติของผู้
ควบคุมผู้ปฏิบัติงานประจ าและหลักเกณฑ์การขึ นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลส าหรับป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

3.  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่องคุณสมบัติบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ า
โรงงานการฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547

4.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2542) เรื่อง คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ที่
ด าเนินการเกี่ยวกับโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี  ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2542



5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2542) เรื่อง รายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชนิด จ านวน แหล่งที่มา วิธีการใช้ และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี

6. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 (ประกาศนี้ได้ยกเลิกประกาศเดิมปี 
พ.ศ.2550  ประกาศนี้เป็นการก าหนดการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน แบ่งเป็น 
7 หมวด หมวด 1 เรื่องทั่วไป หมวด 2 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน หมวด 3 เครื่องมือและ
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน หมวด 4 การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชน  หมวด 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน หมวด 6
มาตรการทางปกครอง หมวด 7 บทเฉพาะภาค)



7. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการขึ นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบ าบัด
มลพิษน  า หรือผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (ประกาศฉบับนี้อาศัยอ านาจตาม
ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 แห่งประกาศ อก. เรื่องก าหนดชนิดและขนาดของโรงงานก าหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมผู้ปฏิบัติงานประจ าและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้
ควบคุมดูแลส าหรับป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5  เมษายน พ.ศ. 
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  โดยเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนผู้
ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ ตั้งแต่การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ ทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัท
ที่ปรึกษา รวมทั้งก าหนดการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมระบบฯ ประกาศฉบับนี้มีภาคผนวก 5 
ภาค และแบบค าขอด้วย)



8. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมี
บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
(ประกาศฉบับนี้อาศัยอ านาจตามข้อ 7 แห่งประกาศ อก. เรื่องก าหนดชนิดและขนาดของ
โรงงานก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมผู้ปฏิบัติงานประจ าและหลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนผู้ควบคุมดูแลส าหรับป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5  เมษายน 
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยเป็นเรื่องของการแจ้งการ
มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงานของผู้ประกอบกิจการโรงงานเฉพาะที่อยู่ในบัญชี
ท้ายประกาศ อก.ฯ เท่านั้น โดยก าหนดการแจ้ง  การรับแจ้ง ระยะเวลาการแจ้งครั้งต่อไป 
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรฯ และบทเฉพาะกาล  ประกาศฉบับนี้มีแบบค าขอและหนังสือ
รับแจ้งตามภาคผนวกที่ 1 และ 2 ด้วย)



9.  การก าหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือพิเศษหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ 
และเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมมลภาวะในการ
ประกอบกิจการโรงงาน

1.กฎกระทรวง ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2535)ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535
(ข้อ 15 ก าหนดให้โรงงานที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียต้องติดตั้งมาตรวัดปริมาณไฟฟ้า

ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย)
2.กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2539

(เพิ่มข้อ 15  ทวิ สั่งในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) โดยก าหนดให้กรณีที่มีการ
ประกาศให้โรงงานที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ
แล้วโรงงานนั้นจะต้องใช้เครื่องมือตามที่ก าหนด)



3.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องก าหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบ าบัดน  าเสีย
ต้องติดตั งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2547 
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2547 (ข้อ 1.1 ใช้บังคับเมื่อพ้นหกเดือน นับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ.2547 ข้อ 1.2 ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2547)

(ก าหนดให้โรงงานที่มีการระบายน้ าทิ้งเกินกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือมีการ
ระบายน้ าทิ้งตั้งแต่ 3,000 - 10,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน  จะต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์
พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม  คือเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ าทิ้ง  มาตรวัด
ปริมาณไฟฟ้าจากระบบบ าบัดน้ าเสยีตามที่ก าหนด  และต้องติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดบีโอดี และหรือซี
โอดี ตามที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อีกทั้งยังต้องติดตั้งเครื่องปรับ
สัญญาณไฟฟ้าจากเครื่องวัดอัตราการไหลและมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยให้มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด)



4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องก าหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบ าบัดน  า
เสียต้องติดตั งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2548

(ก าหนดให้โรงงานที่มีการระบายน้ าทิ้งต้ังแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และโรงงานที่มีการระบายน้ าทิ้งต้ังแต่ 500 แต่ไม่ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม และ
ต้องติดต้ังเครื่องวัดอัตราการไหลและมาตรวัดปริมาณไฟฟ้า  และต้องติดต้ังเครื่องตรวจวัดบี
โอดี และหรือซีโอดี  อีกทั้งต้องติดต้ังเครื่องปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าจากเครื่องวัดอัตรา
การไหลและมาตรวัดปริมาณไฟฟ้า)



5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องก าหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบ
บ าบัดน  าเสียต้องติดตั งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่อง
อุปกรณ์เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ลงวันที่ 11 กันยายน  พ.ศ.2549

(ก าหนดขยายระยะเวลาการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและ
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับโรงงานที่ระบายน้ าทิ้งตามข้อ 1.2 , 1.3
และ 1.4 แห่งประกาศกระทรวง ตามข้อ 3 และ ข้อ 4 โดยก าหนดให้ขยายออกไป
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2551)

6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบ
บ าบัดน  าเสียต้องติดตั งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ และเครื่องมือ หรือเครื่อง
อุปกรณ์เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552

(ก าหนดขยายระยะเวลา ข้อ 1.2 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
และขยายเวลาข้อ 1.3 และ 1.4 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553)



7.  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้
โรงงานที่ต้องมีระบบบ าบัดน  าเสียต้องติดตั งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและ
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ.2547 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2547

(ก าหนดประเภทของโรงงานที่จะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดบีโอดี  รวม 15 
ประเภท  โรงงานที่จะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดซีโอดี รวม 8 ประเภท และโรงงานที่
จะต้องติดต้ังเครื่องตรวจวัดบีโอดี และหรือซีโอดี  รวม 1 ประเภท  และในล าดับอื่นๆ ที่
มีปริมาณน้ าทิ้งตามที่ก าหนดให้ขอความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
นอกจากนี้ได้ก าหนดรายละเอียดเครื่องตรวจวัด บีโอดี และหรือซีโอดี  รวมทั้งจะต้องมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด)



8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ 
ต้องติดตั งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก
ปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ.2544 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2544

(ประกาศฉบับนี้เป็นก าหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ รวม 10 ประเภท
ที่ตั้งอยู่ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคม
อุตสาหกรรมตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมเอเซียจังหวัดระยอง ต้องติดตั้งเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์พิเศษ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้
ยังได้ก าหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ รวมทั้ง วิธีการรายงานผลการ
ตรวจคุณภาพอากาศมายังที่ต่าง ๆ โดยผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก าหนด)



9. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
Emission Monitoring Systems : CEMS) ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2550 
(กฎหมายฉบับนี้เป็นการก าหนดการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ
จากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดระบบสื่อสารเป็น 3 ระบบ ใช้
ส าหรับนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ในจังหวัดระยอง โดยให้โรงงานอุตสาหกรรมใน
และนอกนิคมส่งข้อมูลให้ส านักงานการนิคม ในการนี้ยังก าหนดรายละเอียดการ
เชื่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง โดย
ให้มีรายละเอียดประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป คุณลักษณะ เครื่องมือ หรือเครื่อง
อุปกรณ์ การเชื่อมโยง)



10. การควบคุมการใช้หม้อน้ า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสิ่งน าความร้อนและภาชนะ
รับแรงดันในโรงงาน

หม้อน้ า (Boil)  เป็นเครื่องจักรที่ต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษต่างจากเครื่องจักร
อื่นๆ โดยมีกฎหมายควบคุมการใช้ ดังนี้

1.  กฎกระทรวง ก าหนดมาตราความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน  า  หม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสิ่งน าความร้อนและภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ.2549 ลงวันที่   30
พฤษภาคม พ.ศ.2549

(ก าหนดรายละเอียดค าว่าหม้อน้ า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสิ่งน าความร้อน  
ภาชนะรับแรงดัน  รวมทั้งก าหนดการออกแบบ  การผลิตและตรวจสอบการผลิตของผู้
ประกอบกิจการโรงงาน  ผลิตประกอบดัดแปลง  หรือสร้างหม้อน้ า หม้อต้มฯ หรือภาชนะรับ
แรงดันดังกล่าว  และยังก าหนดรายละเอียดการติดตั้งซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็นไปตามที่
รัฐมนตรีก าหนด  ในส่วนของการใช้งานได้มีการก าหนดรายละเอียดในการใช้งานเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  และในส่วนการซ่อมแซมและดัดแปลงวิธีการก าหนด
รายละเอียดไว้เช่นกัน  รวมทั้งยังมีการก าหนดรายละเอียดในการยกเลิกการใช้งาน และ
บุคลากรประจ าโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ก าหนด



2.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน  าของโรงงาน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม  
พ.ศ.2549

(ก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ า
ของโรงงานจ าพวกที่ 3 รวมทั้งวิธีการตรวจวัด ซึ่งประกาศนี้จะใช้กับโรงงานที่ไม่ได้มีการ
ก าหนดก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ าไว้
เป็นการเฉพาะ)

3.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนใน
อากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน  าโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื อเพลิง พ .ศ. 2549 ลง
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)

(อาศัยข้อ 16 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) โดยมีการก าหนดความหมาย
ของค าว่า “หม้อน้ า”, “โรงสีข้าว”, “ค่าความทึบแสงของเขม่าควัน” ก าหนดค่าเขม่าควันที่
เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องก่อนและหลัง วันที่ 4 ก.พ. 2550 ต้องมีความทึบแสง
เป็นจ านวนร้อยละยี่สิบและร้อยละสิบตามล าดับ เวลาในการตรวจวัดค่าความทึบแสง วิธีการ
ตรวจวัด การค านวณการเปรียบเทียบ และการสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง  และมี
การก าหนดแบบ ขค. 01-49 และ แบบ ขค 02-49 ด้วย)



4.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องมาตราความปลอดภัยเกี่ยวกับ
หม้อน  า  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ.2549 (ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบวันนับตั งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 
พ.ศ.2549)

(ก าหนดรายละเอียดตามที่กฎกระทรวงในข้อ 1 ได้ก าหนดให้กระท าโดย
ประกาศของรัฐมนตรี  โดยมีรายละเอียดในเรื่องค าจ ากัดความของบุคคลต่าง ๆ 
การก าหนดรายละเอียดบุคลากรประจ าโรงงาน  วิศวกรและหน่วยรับรองวิศวกรรม
ด้านหม้อน้ าหรือ  หม้อต้มฯ ก าหนดรายละเอียดการออกแบบ การสร้างและการ
ตรวจสอบการจ้าง การติดตั้ง  การใช้งาน  การซ่อมแซมและดัดแปลง รวมทั้งการ
ยกเลิกการใช้หม้อน้ าและหม้อต้ม)



5.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  คุณสมบัติของน  าส าหรับหม้อน  า  
พ.ศ.2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2549

(ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ใช้หม้อน้ าต้องปรับสภาพน้ าส าหรับหม้อน้ า
โดยก าหนดคุณภาพน้ าส าหรับหม้อน้ าและคุณภาพน้ าในหม้อน้ า)

6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับหม้อน  าและ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสิ่งน าความร้อน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2545

(อาศัยความในข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงข้อ 1 ข้างต้น โดยเป็นการก าหนดเรื่อง
อุปกรณ์หรือระบบความปลอดภัยและการติดตั้งหม้อน้ า โดยหมวด 1 เป็นเรื่องของการมี
อุปกรณ์และระบบความปลอดภัยส าหรับหม้อน้ ารวม 14 เรื่อง และหมวด 2 เป็นเรื่องของการมี
อุปกรณ์และระบบความปลอดภัยส าหรับหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อนรวม  11
เรื่อง)



(ประกาศฉบับนี้เป็นการแก้ไขความใน ข้อ 18 ของประกาศฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2549) 
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในหม้อน้ าให้สามารถกระท าภายในระยะเวลาเกิน 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกรณีนี้ใช้เฉพาะหม้อ
น้ าแบบต่อท่อที่มีอัตราการผลิตไอตั้งแต่ 20 ตัน/ชั่วโมงข้ึนไปหรือหม้อน้ าอื่นที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก าหนด)

8.  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัด
ฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจ าหม้อน้ าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สื่อน าความร้อน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

(เป็นประกาศที่ก าหนดให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคคลต่าง ๆ 
เพื่อจะได้น าผลไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจ าหม้อน้ าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสี่อน า
ความร้อนในโรงงานต่อไป)



(ประกาศฉบับนี้ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสิ่งน าความร้อน พ.ศ. 2549 ที่ได้มี
การแก้ไขโดยประกาศฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559)

ทั้งนี้ได้ยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมฉบับเดิมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
ที่ออกใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ทั้งหมด

ก าหนดเรื่องดังกล่าวนี้ใหม่ดังนี้  (1) ก าหนดคุณภาพของหม้อน้ าที่จะเห็นชอบให้
ตรวจสอบภายในเกิน  1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (2) หลักฐานและการด าเนินการบางอย่างของ
หม้อน้ าที่จะขอตรวจนั้น (3) ก าหนดให้ผู้ยื่นขอต้องมีแผนการฝึกอบรม



ก าหนดให้หม้อน้ าที่ได้รับความร้อนจากกระบวนการผลิตส าหรับโรงงาน
ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าซ ให้ตรวจสอบตามแผนงานของตนเองได้แต่
ไม่เกิน 5 ปี เช่นกัน 

ก าหนดแบบค าขอ (สปภ. 1 – 26) หนังสือเห็นชอบ (สปภ. 1 – 27) 
ก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบสูงสุดของหม้อน้ า (3 ปี) แต่ถ้าที่ใช้

เชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลวหรือก๊าซ (5 ป)ี 
ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบในการตรวจสอบ  ต้องจัดท ารายงาน

ปีละครั้ง โดยมีรายละเอียดรวม 4 ข้อ 
ก าหนดให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย สามารถยกเลิกความเห็นชอบได้

ถ้ามีเหตุรวม 3 กรณีคือ มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ มีอุบัติเหตุร้ายแรง 
มีการเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะการใช้หม้อน้ าท าให้เกิดความเสี่ยงสูง)



12. การควบคุมเกีย่วกบัการผลติ ใช้ เกบ็ บรรจุ ส่งและขนส่งก๊าซ
ก๊าซเป็นส่ิงที่เกดิอนัตรายได้ง่าย  หากไม่มกีารควบคุมการด าเนินการที่ดพีออาจเกดิอนัตราย

ได้ง่าย  กฎหมายที่ควบคุมเกีย่วกบัการด าเนินการในเร่ืองก๊าซมดีังนี้
1.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ืองก าหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ

ประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต ใช้ เก็บ บรรจุ ส่งและขนส่งก๊าซ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ.2548 (ใช้บังคบัเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับต้ังแต่วันที่   25 มกราคม พ.ศ.2548)

(ก าหนดค าจ ากัดความของก๊าซต่างๆ และส่ิงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับก๊าซ ลักษณะอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซ 
ลกัษณะภาชนะบรรจุก๊าซท่ีน ามาใช้บรรจุก๊าซ  ลักษณะของระบบบรรจุก๊าซ ลิน้ภาชนะบรรจุก๊าซและข้อ
ต่อสีและสัญลักษณ์และเคร่ืองหมายของภาชนะบรรจุก๊าซ  การขนส่งท่อบรรจุก๊าซ หน่วยตรวจสอบ  
คณะกรรมการก๊าซอุตสาหกรรม)

2.  กฎกระทรวง  ก าหนดให้มีคนงานซ่ึงมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง 
และบรรจุก๊าซประจ าโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2549 (ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงปี
นับต้ังแต่วันที ่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2549)

(ก าหนดให้โรงงานล าดบัที ่89 ล าดบัที ่91(2) แห่งบญัชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ยกเว้นก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ต้องจัดให้มีคนงานที่ได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรม  และขึ้นทะเบียนเป็น
คนงานควบคุมก๊าซ  คนงานส่งก๊าซหรือคนงานบรรจุก๊าซ  รวมทั้ง  ก าหนดให้โรงงานทุกประเภทที่มีการใช้
หรือเกบ็ก๊าซตามทีก่ าหนด  ต้องจัดให้มคีนงานซ่ึงได้หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรม  และขึน้ทะเบียน
เป็นคนงานควบคุมก๊าซ)



3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ  การ
ฝึกอบรม  การออกหนังสือรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมส่งและ
บรรจกุ๊าซประจ าโรงงาน พ.ศ.2549 ลงวันที ่31 ตุลาคม พ.ศ.2549

(ก าหนดการฝึกอบรม  เกี่ยวกับการควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซ  
โดยรวมถึงหลักสูตร  คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม  คุณสมบัติผู้ให้การฝึกอบรม  
ผู้ด าเนินการฝึกอบรม เกณฑ์การฝึกอบรม เกณฑ์การผ่านการอบรมและการ
และขึน้ทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ  คนงานส่งก๊าซ  คนงานบรรจุก๊าซ)



4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้เป็น
หน่วยงานตรวจสอบภาชนะบรรจกุ๊าซ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2550 (ประกาศฉบับนี้เป็น
การก าหนดหน่วยงานตรวจสอบที่ ไ ด้ รับรองให้ เ ป็นห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยระบุคุณสมบัติของหน่วยงานตรวจสอบ ประเภทของหน่วยงาน
ตรวจสอบ การบริหารบุคลากรคุณลักษณะสถานที่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและการสอบเทียบของหน่วย
ตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซประเภท 1 และ 2 รวมทั้ งต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวก อีกทั้ ง 
ก าหนดการตรวจสอบ การซ่อมแซมและการท าลาย การท าเคร่ืองหมาย การบันทึกและรายงานผล 
นอกจากนีย้งัก าหนดรูปแบบการขอความเห็นชอบเป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ โดยให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานก ากับดูแล อีกทั้งยังก าหนดในเร่ืองผลการด าเนินงาน และ
มาตรการลงโทษหากมกีารฝ่าฝืน และท้ายประกาศมแีบบฟอร์มก าหนดให้ใช้รวม 2 แบบฟอร์ม)

5. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรมและการออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุมส่งและ
บรรจกุ๊าซประจ าโรงงาน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (ประกาศฉบับนีเ้ป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการขึน้ทะเบียนให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ โดยก าหนดวิธีการ
ขึน้ทะเบยีน แบบค าขอและอายุการขึน้ทะเบยีน)



6. ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยใน
การประกอบกิจการโรงงาน ที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2552 (ประกาศฉบับนี้เป็นการแก้ไขประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานที่เกีย่วกบัการผลติ การเกบ็ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ.2548 โดยยกเลกิค า
ว่า “ก๊าซไวไฟ และถังเก็บก๊าซเหลวที่เย็นยิ่งยวด” แล้วก าหนดเสียใหม่ รวมทั้งเพิ่มความใน
วรรคสองของข้อ 4 หมวด 2 อีกทั้งก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการก๊าซอุตสาหกรรม
ใหม่)

7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออก
หนังสือรับรองและการข้ึนทะเบียนเป็นคนงานควบคมุ ส่งและบรรจกุ๊าซประจ าโรงงาน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2552 (ประกาศฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรอง และการ
ขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจ าโรงงาน พ.ศ.2549 โดยเป็นการ
ปรับปรุงหลกัสูตรและการออกหนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมเกีย่วกบัก๊าซประจ าโรงงาน)



8.  กฎกระทรวงก ำหนดให้มีคนงำนซ่ึงมีควำมรู้เฉพำะเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีเก่ียวกับกำร
ใช้ เกบ็ส่ง และบรรจุก๊ำซประจ ำโรงงำน (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี  6 กันยำยน  
2555
(อาศัยอ านาจตามมาตรา 6  มาตรา 8 (3) (8) แห่งพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535
/ แก้ไขข้อ 2 และข้อ 3 ของกฎกระทรวงเดมิ (ปี 2549)  เกีย่วกบัโรงงานที่ต้องจัดให้มี
คนงานฯ และผู้ประกอบกจิการโรงงานทีม่ีการใช้หรือเกบ็ก๊าซตามที่ก าหนดต้องจัด
ให้มีคนงานฯ)



12.  การใช้น า้มันใช้แล้วและเช้ือเพลงิสังเคราะห์ในโรงงาน

น ้ามันใช้แล้วท่ีผ่านกรรมวธีิการผลิตทางอุตสาหกรรมสามารถน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิง
ทดแทนได้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและก่อให้ เกิดความ
ปลอดภัย  จึงต้องมีการก าหนดลักษณะของน้ันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและ
เช้ือเพลิงสังเคราะห์  ซ่ึงมีกฎหมายก าหนดดังนี้

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ืองก าหนดลักษณะของน ้ามันใช้แล้วที่ผ่าน
กระบวนการปรับคุณภาพและเช้ือเพลิงสังเคราะห์ที่จะน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงในเตา
อตุสาหกรรมเพือ่ทดแทนน ้ามันเตา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

(ก าหนดคุณลักษณะของน ้ามันใช้แล้ว  เช้ือเพลิงสังเคราะห์  น ้ามันใช้แล้วที่ผ่าน
กระบวนการปรับคุณภาพ  ที่น ามาใช้เป็นเช้ือเพลงิทดแทนน ้ามันเตา)



การก ากบัดูแลและ
ผลของการไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา 8





ค าส่ังให้ผู้ประกอบกจิการโรงงานระงับการกระท าทีฝ่่าฝืนกฎหมาย / แก้ไข
ปรับปรุงโรงงานให้ถูกต้อง / ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

“ มาตรา 37     ในกรณทีีพ่นักงานเจ้าหน้าทีพ่บว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิ ดอันตราย 
ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับ
โรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่อี านาจส่ังให้ผู้น้ันระงบัการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือ
ปฏิบตัิให้ ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาทีก่ าหนดได้ 

ในกรณีที่เห็นสมควร เมื่อได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวง หรือผู้ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมาย ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจผูกมัดประทับตราเคร่ืองจักร เพื่อมิให้เคร่ืองจักรท างานได้ในระหว่าง
การ ปฏิบตัิตามค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ามวรรคหน่ึง ”



ออกค าส่ังให้แก้ไขโรงงานตามมาตรา 37 แล้วไม่ท า 
กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถเข้าด าเนินการแทนผู้ทีไ่ด้รับค าส่ังได้

“ มาตรา 42   ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
มาตรา 37 ถ้ามเีหตุทีท่างราชการสมควรเข้าไปด าเนินการแทน ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซ่ึงปลัดกระทรวง
มอบหมายมีอ านาจส่ังการให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ เข้าจัดการแก้ไข เพื่อให้
เป็นไปตามค าส่ังน้ันได้ ในกรณีเช่นนี ้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องเป็น ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดการ
น้ันตามจ านวนที่จ่ายจริงรวมกบัเบีย้ปรับในอตัราร้อยละสามสิบต่อปีของเงนิจ านวนดงักล่าว 

ถ้าทางราชการได้เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหามลพษิหรือผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากโรงงาน
ให้ขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการได้ และเมื่อได้รับเงินตามวรรคหน่ึงจากผู้ประกอบ
กิจการโรงงานแล้วให้ชดใช้เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุนส่ิงแวดล้อมดังกล่าวต่อไป”







ค าส่ังให้หยุดประกอบกจิการโรงงาน

มาตรา 39วรรคหนึ่งและวรรคสอง
“ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 

37 โดยไม่มีเหตุอนัควรหรือในกรณทีี่ปรากฏว่าการประกอบกจิการของโรงงานใดอาจจะ ก่อให้เกดิอนัตราย 
ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินทีอ่ยู่ในโรงงาน หรือที่อยู่ใกล้เคียงกบั
โรงงานให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายมีอ านาจส่ังให้ผู้ประกอบ กิจการโรงงานน้ัน
หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราว และปรับปรุงแก้ไข โรงงานน้ันเสียใหม่
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ 
ก าหนดแล้ว ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายส่ังให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ ”



สุนทร 28/05/2557



ค าส่ังปิดโรงงาน

มาตรา 39 วรรคสาม
“ ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่ก าหนดให้

ปลัดกระทรวงหรือผู้ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายมีอ านาจส่ังปิดโรงงานได้และในกรณีที่เป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ให้
ค าส่ังปิดโรงงานดงักล่าวมีผลเป็นการเพกิถอนใบอนุญาตด้วย ” 



การด าเนินคดกีรณี
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8



- ความผดิตาม

พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ.2535

- การด าเนินคดีตาม

พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ.2535

- การเปรียบเทยีบคดีตาม

พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ.2535



ความผดิตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535



ความผดิตาม
พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ.2535

- ฐานความผดิ 39 ฐาน *
- เปรียบเทยีบปรับ

ได้ 36 ฐาน *
- เปรียบเทยีบปรับไม่ได้ 3

ฐาน *



ฐานความผดิ 39 ฐาน

มาตรา 45 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) 
(5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท

มาตรา 46 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (6) หรือ (7) 
หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท

มาตรา 47 ผู้ใดจัดท าผลการตรวจสอบตามมาตรา 9 อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 48 ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 โดยไม่ได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบตามมาตรา 11 วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 49 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2 ผู้ใดแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรค
ห้า หรือมาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองหมืน่บาท



มาตรา 50 ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 3 โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 
วรรคหน่ึง หรือตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหน่ึง เป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่ก าหนดจ านวนหรือ
ขนาดที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกนิส่ีปี หรือปรับไม่เกนิส่ีแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 51 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง มาตรา 
19 มาตรา 28 หรือมาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองหมืน่บาท 

มาตรา 52 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานตาม
มาตรา 18 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิสองแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหน่ึงเป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่ก าหนดจ านวนหรือ
ขนาดที่จะให้ขยายหรือไม่ให้ขยายในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1)ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิส่ีปี หรือปรับไม่เกนิส่ีแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

มาตรา 53 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 หรือ มาตรา 25 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกนิห้าพนับาท



มาตรา 54 ผู้ประกอบกจิการโรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคหน่ึง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองหมืน่บาท

มาตรา 55 ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานในระหว่างท่ีได้มีค าส่ังให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานหรือภายหลังที่มีค าส่ังให้ปิดโรงงาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ปรับอกีวนัละห้าพนับาทจนกว่าจะหยุดประกอบกจิการ

สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนท่ีมีค าส่ังให้หยุด
ประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานที่มีค าส่ังปิดโรงงานแล้วเพื่อให้โรงงานประกอบ
กจิการต่อไป ต้องระวางโทษเช่นเดยีวกบัผู้ประกอบกจิการโรงงานตามวรรคหน่ึง

ผู้ท่ีท างานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีค าส่ังให้
หยุดประกอบกจิการหรือยงัฝ่าฝืนท างานในโรงงานที่มีค าส่ังปิดโรงงานแล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าเป็นผู้ร่วมกระท าหรือสนับสนุนการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง แล้วแต่กรณี แต่ศาลจะ
ลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้โดยค านึงถึงฐานะ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความจงใจฝ่าฝืน
กฎหมาย และความมีส่วนส าคญัในการกระท า



มาตรา 56 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา 35 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงเดอืน หรือปรับไม่เกนิสองหมืน่บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ

มาตรา 57 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึงส่ังตามมาตรา 37 วรรค
หน่ึง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ปรับอกีวนัละไม่เกนิห้าพนับาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา 58 ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้เคร่ืองจักรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ผูกมัดประทับตราไว้ตามมาตรา 37 วรรคสอง กลับท างานได้อีก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 59 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่บุคคลซ่ึงปลัดกระทรวงหรือผู้ซ่ึง
ปลัดกระทรวงมอบหมายให้เข้าจัดท าเพื่อให้การเป็นไปตามค าส่ังตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 60 ผู้ใดกระท าการใดๆ ให้ค าส่ังหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือค าส่ังปิดโรงงาน
ช ารุดหรือเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ



เปรียบเทียบปรับไม่ได้ 3 ฐาน

มาตรา 50 วรรคสอง ในกรณีที่โรงงานตามมาตราวรรคหน่ึง เป็นโรงงาน
ประเภทหรือชนิดที่ก าหนดจ านวนหรือขนาดที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในท้องที่ใดตาม
ประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินส่ีปี หรือปรับ
ไม่เกนิส่ีแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

มาตรา 52 วรรคสอง ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหน่ึงเป็นโรงงานประเภท
หรือชนิดที่ก าหนดจ านวนหรือขนาดที่จะให้ขยายหรือไม่ให้ขยายในท้องที่ใดตาม
ประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินส่ีปี หรือปรับ
ไม่เกนิส่ีแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ



เปรียบเทยีบปรับได้ 36 ฐาน

นอกเหนือจากเปรียบเทียบปรับ
ไม่ได้ 3 ฐานแล้ว ฐานความผิดที่เหลือ
สามารถเปรียบเทียบปรับได้ 36 ฐาน



การด าเนินคดตีาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535



การด าเนินคดตีามพระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ.2535

- บทพสูิจน์ความผดิของผู้กระท าผดิทีม่ิใช่ผู้
ประกอบกจิการโรงงาน

- บทเพิม่โทษกรณกีระท าความผดิซ ้า

- ผู้เสียหายในความผดิตามกฎหมายโรงงาน

- การเร่ิมคดี

- การด าเนินคดี



บทพสูิจน์ความผดิของผู้กระท าผดิทีมิ่ใช่ผู้ประกอบกจิการโรงงาน *

“มาตรา 55  ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานในระหว่างท่ีได้มีค าส่ังให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานหรือภายหลงัที่มีค าส่ังให้ปิดโรงงาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ปรับอกีวนัละห้าพนับาทจนกว่าจะหยุดประกอบกจิการ

สถาปนิกหรือวศิวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนท่ีมีค าส่ังให้หยุดประกอบ
กิจการหรือยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานที่มีค าส่ังปิดโรงงานแล้วเพือ่ให้โรงงานประกอบกิจการต่อไป 
ต้องระวางโทษเช่นเดยีวกบัผู้ประกอบกจิการโรงงานตามวรรคหน่ึง

ผู้ท่ีท างานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนท่ีมีค าส่ังให้
หยุดประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานที่มีค าส่ังปิดโรงงานแล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าเป็นผู้ร่วมกระท าหรือสนับสนุนการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง แล้วแต่กรณี แต่ศาลจะ
ลงโทษน้อยเพยีงใดกไ็ด้โดยค านึงถึงฐานะ ความรับผดิชอบต่อครอบครัว ความจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย 
และความมีส่วนส าคญัในการกระท า”



“มาตรา 61  ในกรณีที่ ผู้ประกอบกิจการโรงงานกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าสถาปนิกหรือวิศวกรที่ท างานในโรงงานและมี หน้าที่
รับผิดชอบในการงานส่วนที่มีกรณีการกระท าความผิดน้ันเกดิขึน้ มีส่วนร่วมหรือรู้เห็น
ในการกระท าความผิดกับผู้ประกอบกิจการโรงงานและต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้
ประกอบกิจการโรงงาน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยกับการ
กระท าความผดิน้ัน

นอกจากต้องรับโทษตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ปลัดกระทรวงแจ้งช่ือและการ
กระท าของบุคคลเ ช่น ว่า น้ันใ ห้คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชา ชีพ
สถาปัตยกรรมหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทราบเพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือกฎหมายว่าด้วย
วชิาชีพวศิวกรรมตามควรแก่กรณต่ีอไป”



บทเพิม่โทษกรณีกระท าความผดิซ ้า *

“มาตรา 62  ผู้ใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
แล้วคร้ังหน่ึง ถ้าได้กระท าความผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับท่ีเคยถูกลงโทษแล้วน้ันซ ้าอีก ให้
ศาลพิจารณาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้น้ันอย่างน้อยอีกหน่ึงในสามของอัตราโทษจ าคุกหรือเพิ่ม
โทษอีกกึง่หน่ึงของอตัราโทษปรับส าหรับความผดิน้ัน”

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้ก าหนดให้ศาลมีอ านาจพจิารณาเพิ่มโทษที่
จะลงแก่ผู้กระท าความผิดที่เคยถูกลงโทษ เพราะเหตุกระท าความผิดในบทบัญญัติเดียวกัน
น้ันซ ้าอีกอย่างน้อยหน่ึงในสามของโทษจ าคุก หรืออีกกึ่งหน่ึงของอัตราโทษปรับส าหรับ
ความผดิน้ัน ซ่ึงเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นจากหลักการเพิม่โทษตามที่ประมวลกฎหมายอาญาที่
ก าหนดไว้  ทั้งนี ้ เพือ่ประโยชน์ในการป้องกันกระท าความผดิซ ้าอกี



ผู้เสียหายในความผดิตามกฎหมายโรงงาน *

“มาตรา 64  ในกรณทีี่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
ให้ถือว่าบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับโรงงานที่มีการกระท า
ความผิดเกิดขึน้ หรือบุคคลซ่ึงความเป็นอยู่ถูกกระทบกระเทือนเน่ืองจาก
การกระท าความผิดเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธี
พจิารณาความอาญา ”



• - กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• - ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

• - อปท.ทีไ่ด้รับการถ่ายโอน

1.  ตรวจพบโดย

พนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญตัโิรงงาน พ.ศ.2535

2.  ตรวจพบโดย

เจ้าพนักงานต ารวจ

3.  ตรวจพบโดย

เจ้าหน้าที่อืน่ ๆ

การเร่ิมคดี



1.  ผู้ต้องหาขอใช้สิทธิเปรียบเทยีบคด ี

คดเีปรียบเทยีบปรับได้ *

2. ผู้ต้องหาไม่ขอใช้สิทธิเปรียบเทยีบคด ี

คดเีปรียบเทยีบปรับได้ *

3.  คดทีีเ่ปรียบเทยีบปรับไม่ได้ *

การด าเนินคดี



1.  ผู้ต้องหาขอใช้สิทธิเปรียบเทยีบคด ี/ คดเีปรียบเทยีบปรับได้

- พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิ / ต ารวจต้องแจ้งสิทธิ / ส่งเร่ืองให้ สอจ.

- จัดท าบันทึกค ากล่าวหา (ปท.01)โดยผู้กล่าวหา

- จัดท าบันทึกค าให้การ (ปท.02)โดยผู้ต้องหา

- ส่งเร่ืองให้ อก. เพือ่แจ้งคณะกรรมการเปรียบเทยีบคดี

- แจ้งผลการเปรียบเทยีบคดใีห้ผู้ต้องหาทราบ

- รับช าระค่าปรับ

* ยกเว้น  คณะกรรมการไม่เปรียบเทียบปรับ / ผู้ต้องหาไม่ช าระค่าปรับ / ช าระค่าปรับ
เลยก าหนด จะต้องส่งเร่ืองราวให้พนักงานสอบสวน โดยการร้องทุกข์กล่าวโทษ



2.  ผู้ต้องหาไม่ขอใช้สิทธิเปรียบเทยีบคด ี

แม้คดีเปรียบเทียบปรับได้

- ต้องส่งเร่ืองราวให้พนักงานสอบสวน 
โดยการร้องทุกข์กล่าวโทษ

- หากในช้ันสอบสวน / ช้ันพนักงาน
อยัการ ผู้ต้องหาขอใช้สิทธิให้ 

เปรียบเทยีบคด ี   กส็ามารถกระท าได้



3.  คดเีปรียบเทยีบปรับไม่ได้

- ขอใช้สิทธิเปรียบเทยีบคดไีม่ได้
- ต้องส่งเร่ืองให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินคดทีางศาล เพยีงประการเดียว



การเปรียบเทียบคดตีาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535



“มาตรา 65 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วน
ภูมิภาคได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแต่ละคณะให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านกฎหมายจ านวนสามคน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจาก
ต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคด ีให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา

บรรดาความผดิตามพระราชบัญญัตินี ้เว้นแต่ความผดิตามมาตรา 50 วรรคสองหรือ
มาตรา 52 วรรคสอง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ ถ้า เห็นว่า
ผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ าคุก และเม่ือผู้ต้องหาได้เสียค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ ให้ถือว่าคดี เลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคส่ีและผู้น้ันยินยอม
ให้เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายใน
เจ็ดวนันับแต่วนัที่ผู้น้ันแสดงความยนิยอมให้เปรียบเทียบปรับ”



การตรวจวัดปริมาณสารมลพิษจากการ
ประกอบการอุตสาหกรรม คือ การหาปริมาณ
ความเข้มข้นของสารมลพิษ ที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบการอุตสาหกรม โดย ผลการตรวจวัด    
ที่ได้ถูกน ามา เปรียบเทียบ กับ ค่ามาตรฐาน ที่

ก าหนดตามกฏหมายที่ใช้บังคับ และใช้
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบ

กิจการของโรงงาน



“ นิติวิทยำศำสตร์ ”





ทวี  อ าพาพันธ์  
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ

Tawee.a@diw.mail.go.th
nier@diw.mail.go.th

โทร 08 6654 3778/0 5324 0530-2  โทรสาร 0 5324 0533

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ 
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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