กฎกระทรวงฉบับที่ 2
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
-----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8 (1)(2) (3) (4) (5) (6) และ (8) แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
หมวด 1
หมวด 1 ที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะ ภายในของโรงงาน
ขอ 1 หามตั้งโรงงานจําพวกที่ 1 และโรงงานจําพวกที่ 2 ในบริเวณดังตอไปนี้
(1) บานจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพื่อการพักอาศัย
(2) ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียนหรือสถาบันการ ศึกษาวัด
หรือศาสนาสถานโรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทําการงานของหนวย งานของรัฐ และใหหมายความ
รวมถึงแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ขอ 2 หามตั้งโรงงานจําพวกที่ 3 ในบริเวณดังตอไปนี้กําหนด
(1) บานจัดสรรเพื่อการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพื่อการพักอาศัย
(2) ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถานไดแก โรงเรียนหรือสถาบันการ ศึกษาวัด
หรือศาสนาสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทําการงานของหนวย งานของรัฐและใหหมายความ
รวมถึงแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ขอ 3 สถานที่ทําการงานของหนวยงานของรัฐตามขอ 1 (2) หรือ ขอ 2 (2) ไมหมายความรวมถึง
สถานที่ทําการงานโดยเฉพาะเพื่อการควบคุมกํากับดูแล อํานวยความสะดวก หรือใหบริการ แกการประกอบ
กิจการของโรงงานแหงนั้นๆ ในกรณีมีเหตุอันสมควร รัฐมนตรีจะกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให
รนหรือขยายระยะทางที่กําหนดในขอ 1 (2) หรือขอ 2 (2) หรือมิใหใชบังคับขอ 1 (2) แกโรงงานประเภทใด
ตามเงื่อนไขที่กําหนดก็ได
ขอ 4 โรงงานจําพวกที่ 3 นอกจากหามตั้งในบริเวณตามขอ 2 แลวตองตั้งอยูในทําเลและสภาพ แวด
ลอมที่เหมาะสมมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดและ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โดยไมอาจกอใหเกิดอันตรายเหตุรําคาญหรือความเสียหาย ตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นดวย
ขอ 5 อาคารโรงงานตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) มั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยมีคํา
รับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
(2) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยใหมีพื้นที่ประตู หนาตาง และชองลมรวมกันโดย ไมนับที่
ติดตอระหวางหองไมนอยกวา 1 ใน 10 สวนของพื้นที่ของหอง หรือมีการระบาย อากาศไมนอยกวา 0.5
ลูกบาศกเมตรตอนาที ตอคนงานหนึ่งคน
(3) มีประตูหรือทางออกใหพอกับจํานวนคนในโรงงานที่จะหลบหนีภัยออกไปไดทันทวงที เมื่อมี
เหตุฉุกเฉินขึ้นอยางนอยสองแหงอยูหางกันพอสมควรบานประตูเปดออกไดงายมี ขนาดกวางไมนอยกวากวา
110 เซนติเมตร และสูงไมนอยกวา 200 เซนติเมตร แตถามี คนในโรงงานที่จะตองออกตามทางนี้มากกวา 50
คน ตองมีขนาดกวางเพิ่มขึ้นในอัตรา สวนไมนอยกวา 2 เซนติเมตรตอหนึ่งคน และมีบันไดระหวางชั้นอยาง
นอยสองแหงอยู หางกันพอสมควร
(4) บันไดตองมั่นคงแข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และจํานวนที่เหมาะสมกับอาคารโรงงาน และการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้น ๆ ขั้นบันไดตองไมลื่นและมีชวงระยะเทากันโดย ตลอด บันไดและพื้นทางเดิน
ที่อยูสูงจากระดับพื้นตั้งแต 1.50 เมตรขึ้นไปอยางนอยมีราว ที่มั่นคง แข็งแรงและเหมาะสม ทั้งนี้รัฐมนตรีอาจ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหมีสวนประกอบอื่นเพื่อปองกันอันตรายหรือยกเวนการจัดใหมีราว
ดังกลาวได
(5) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงเพดานโดยเฉลี่ยตองไมนอยกวา 3.00 เมตร เวนแตจะมีการจัด ระบบ
ปรับอากาศหรือมีการระบายอากาศที่เหมาะสมแตระยะดิ่งดังกลาวตองไมนอยกวา
2.30 เมตร
(6) พื้นตองมั่นคง แข็งแรงไมมีน้ําขังหรือลื่น อันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
(7) บริเวณหรือหองทํางานตองมีพื้นที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 ตารางเมตรตอคนงาน หนึ่งคน โดย
การคํานวณพื้นที่ใหนับรวมพื้นที่ที่ใชวางโตะปฏิบัติงานเครื่องจักร ผลิตภัณฑ หรือวัสดุที่เคลื่อนไปตามกระบวน
การผลิตดวย

(8) วัตถุที่ใชในการกอสรางตองเหมาะสมกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาด ประเภท
หรือชนิดของโรงงานรวมทั้งที่ไมกอใหเกิดการลุกลามของอัคคีภัย
(9) จัดใหมีสายลอฟาตามความจําเปนและเหมาะสม
(10)จัดใหมีที่เก็บรักษาวัตถุหรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวใน ที่
ปลอดภัย
(11) ในกรณีมีลิฟต ลิฟตตองมีสวนปลอดภัยไมนอยกวาสี่เทาของน้ําหนักที่กําหนดใหใช ทั้งนี้
โดยถือวาคนที่บรรทุกมีน้ําหนัก 70 กิโลกรัมตอหนึ่งคน และตองเปนแบบที่จะเคลื่อน ที่ไดก็ตอเมื่อประตูไดปด
แลวรวมทั้งตองมีระบบสงสัญญาณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดวยลิฟต ตองมีปายระบุจํานวนคนหรือีน้ําหนักที่จะ
บรรทุกได ใหเห็นไดงายและชัดเจน
(12) มีหองสวม ที่ปสสาวะ และสถานที่ทําความสะอาดรางกายดังตอไปนี้
(ก) มีหองสวม อยางนอยในอัตราคนงานไมเกิน 15 คน 1 ที่นั่งคนงานไมเกิน 40 คน 2 ที่นั่ง
คนงานไมเกิน 80 คน 3 ที่นั่ง และเพิ่มขึ้นตอจากนี้ในอัตราสวน 1 ที่นั่งตอจํานวน คนงานไมเกิน 50 คน
สําหรับโรงงานที่มีคนงานชายและคนงานหญิงรวมกันมากกวา 15 คน ใหจัดสวมแยกไวสําหรับคนงานหญิง
ตามอัตราสวนที่กําหนดขางตนดวย
(ข) อาคารโรงงานที่มีคนทํางานอยูหลายชั้น ตองจัดใหมีหองสวมและที่ปสสาวะ ในชั้นตางๆ
ตามความจําเปนและเหมาะสม
(ค) หองสวมตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 0.9 ตารางเมตรตอ 1 ที่นั่ง
(ง) หองสวมที่มีที่ปสสาวะตองเปนแบบใชน้ําชําระลงบอซึม พื้นหองตองเปน แบบไมดูดน้ํา
(จ) จัดใหมีกระดาษชําระหรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอสําหรับหองสวมทุกหอง
(ฉ) จัดใหมีสถานที่มําความสะอาดรางกาย พรอมทั้งวัสดุและอุปกรณสําหรับคนงาน ตามความ
จําเปนและเหมาะสม
(ช) จัดใหมีการระบายถายเทอากาศใหเพียงพอสําหรับหองสวม หองปสสาวะ และ สถานที่ทํา
ความสะอาดรางกายทุกหอง
(ซ) จัดใหมีการทําความสะอาดหองสวม ที่ปสสาวะ และสถานที่ทําความสะอาด รางกายใหอยู
ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
(ฌ) ในโรงงานที่มีการผลิตสิ่งที่ใชบริโภค ตองจัดใหมีที่ลางมือ ยาฆาเชื้อหรือสบู อันได
สุขลักษณะและตั้งอยูในที่ที่เหมาะสมอยางนอยในอัตราคนงานไมเกิน 15 คน 1 ที่ คนงานไมเกิน40 คน 2 ที่
คนงานไมเกิน 80 คน 3 ที่ และเพิ่มขึ้นตอจากนี้ใน อัตราสวน 1ที่ตอจํานวนคนงานไมเกิน 50 คน
หมวด 2
เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน
ขอ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานตองเปนดังตอไปนี้
(1) มั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม และในกรณีมีเหตุอันควรรัฐมนตรีจะกําหนดโดยประกาศ ในราช
กิจจานุเบกษาใหการนําเครื่องจักรเครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานชนิด ใดตองมีคารับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
(2) ใชเครื่องจักรที่มีความปลอดภัยและไมกอใหเกิดความสั่นสะเทือนเสียง หรือคลื่นวิทยุ รบกวนผู
อยูอาศัยใกลเคียง
(3) มีเครื่องปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากสวนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักรตามความจําเปน และ
เหมาะสม
(4) บอหรือถังเปดที่ทํางานสนองกันกับเครื่องจักรที่อาจเปนอันตรายในการปฏิบัติงานของ คนงาน
ตองมีขอบหรือราวกั้นแข็งแรงและปลอดภัยทางดานที่คนเขาถึงไดสูงไมนอยกวา 100 เซนติเมตรจากระดับ
พื้นที่ติดกับบอหรือถังนั้น
(5) หมอไอน้ํา (boiler) หมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน เครื่องอัดกาซ
(compressor) หรือถังปฏิกิริยา (reactor) และระบบทอ เครื่องจักรหรือภาชนะที่ทํางาน สนองกันโดยมีความ
กดดันแตกตางจากบรรยากาศ ซึ่งใชกับหมอไอน้ํา หมอตมที่ใชของ เหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอนเครื่อง
อัดกาซหรือถังปฏิกิริยาดังกลาวตองไดรับการ ออกแบบ คํานวณ และสรางตามมาตรฐานที่ยอมรับ หรือผาน
การทดสอบความปลอดภัย ในการใชงานโดยมีคารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่น
ที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชราชกิจจานุเบกษาการติดตั้งมั่งคงแข็งแรงปลอดภัย ในการใชงาน มี
อุปกรณความปลอดภัย และมีสวนประกอบที่จําเปนตามหลักวิชาการโดย มีคํารับรองของผูประกอบวิชา
วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(6) ภาชนะบรรจุที่มีความกดดันตางจากบรรยากาศ (pressure vessel) ตองเปนไปตามมาตร ฐาน
ที่ยอมรับทีอุปกรณความปลอดภัยและสวนประกอบที่จําเปนตามหลักวิชาการโดยมีคา รับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

(7) ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุเคมี หรือของเหลวอื่นใดที่ อาจทํา
ใหเกิดอันตรายแกบุคคลสัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุ ตั้งแต 25,000 ลิตรขึ้นไป
ตองมั่นคงแข็งแรง เปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีคํารับรอง ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษาและตองสรางเขื่อน หรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบ
ใหมีขนาดที่สามารถ จะกัก เก็บปริมาณของวัตถุดังกลาวไดทั้งหมดเวนแตกรณีที่มีภาชนะบรรจุมากกวาหนึ่งถัง
ใหสราง เขื่อนที่สามารถ เก็บกักวัตถุอันตรายนั้นเทากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญที่สุดเพื่อปอง กันการ
แพรกระจายของวัตถุที่บรรจุได อยางมีประสิทธิภาพในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแกภาชนะ ดังกลาวและตองจัดใหมี
วัตถุหรือเคมีภัณฑที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการระงับหรือลด ความรุนแรงของการแพรกระจายไดอยางเหมาะ
สมและเพียงพอในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้น ตั้งอยูในที่โลงแจง ตองมีสายลอฟาใหเปนไปตามหลักวิชาการและ
ภาชนะบรรจุที่อาจเกิด ประจุไฟฟาสถิตยไดในตัวตองตอสายดิน
(8) เครื่องยก(crane and hoist) และสวนที่รับ น้ําหนักตอเนื่องกันตองมั่นคงและแข็งแรงมี
ลักษณะ ขนาด และจํานวนที่เหมาะสม และตอง มีปายระบุน้ําหนักปลอดภัยสูงสุดที่จะใชยกของไดใหเห็นได
งายและชัดเจน กับตองมีที่หาม ลอซึ่งสามารถจะหยุดน้ําหนักไดไมนอยกวาหนึ่งเทาของน้ําหนักปลอดภัยสูง
สุดและถา เปน เครื่องยกที่ใชไฟฟาตองมีอุปกรณสําหรับหยุด ยก และตัดกระแสไฟฟาเมื่อยกน้ําหนักถึง
ตําแหนงสูงสุดที่กําหนด
(9) เครื่องลําเลียงขนสง (conveyer) ซึ่งมีสายลําเลียงผานเหนือบริเวณซึ่งมีคนปฏิบัติงาน หรือ
ทางเดิน ตองมีเครื่องปองกันของตกแบบแผนหรือตะแกรงกันดานขางและรองรับ ของตกตลอดใตสายลําเลียง
นั้นโดยใหอยูในลักษณะที่จะทําใหเกิดความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานสําหรับเครื่องลําเลียงขนสงที่มีสาย
ลําเลียงตางไปจากแนวระดับ ตองมีเครื่อง บังคับที่ทําใหสายลําเลียงหยุดไดเองเมื่อเครื่องหยุดปฏิบัติงาน
(10) การติดตั้งทอและอุปกรณสําหรับสงวัตถุทางทอตองเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอม รับกัน
(11) ระบบไฟฟา การเดินสายไฟฟา และการติดตั้งเครื่องยนตไฟฟา สวิทซไฟฟาและ อุปกรณ
เครื่องไฟฟาอื่น ตองเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน โดยมีคํารับรองของ ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา
ขอ 7 ในกรณีมีเหตุอันควรรัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดหลักเกณฑและ วิธีการ
ทดสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณหรือสิ่งที่นํามาใชใน โรงงานตามขอ 6 (2) (3) (5) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก็ได
หมวด3
คนงานประจําโรงงาน
ขอ 8 โรงงานที่มีการใชหมอไอน้ํา (boiler) หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนํา ความรอนที่มี
ความกดดันตางจากบรรยากาศผูประกอบกิจการตองจัดใหมีผูควบคุม (operator) ประจําหมอไอน้ํา (boiler)
หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนํา ความรอน ทั้งนี้ โดยผูควบคุมดังกลาวตองมีคุณวุฒิไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูงสาขาชางกลโรงงานหรือชางยนต หรือชางผูชํานาญงานที่ผานการฝกอบรมหลัก
สูตร ผูควบคุมหมอไอน้ํา (boiler) จากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสถาบันอื่นที่กระทรวงอุตสา หกรรมรับรอง
โรงงานที่มีการใชหมอไอน้ํา (boiler) ขนาดกําลังผลิตตั้งแต 20 ตันตอชั่วโมง ขึ้นไป นอกจากตองดําเนินการ
จัดใหมีผูควบคุมดังกลาวแลวผูประกอบกิจการตองจัด ใหมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเปนวิศวกรผูควบคุมและอํานวยการใชหมอไอน้ํา (boiler)
ดวย
ขอ 9 โรงงานที่ประกอบกิจการสรางหรือซอมหมอไอน้ํา (boiler) หรือหมอตมที่ใชของเหลว หรือกาซ
เปนสื่อนําความรอน ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนผูควบคุม การสรางหรือซอม
ขอ 10 โรงงานตองมีวิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอ สิ่งแวดลอม
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและตองจัดใหมีผู ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานประจํา
สําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษซึ่งมีคุณ สมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 11 โรงงานที่มีการใชสารกัมมันตรังสีตองจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติที่รัฐมนตรีกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาสําหรับดํานเนิการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ขอ12 คนงานประจําโรงงานตามที่กําหนดในหมวดนี้ จะตองไมเปนผูที่เคยกระทําความผิด ตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานเวนแตเปนกรณีที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา

หมวด4
การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ขอ 13 การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไมใช
(1) ตองรักษาโรงงานใหสะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอยูเสมอและจัดใหมีที่ รองรับหรือที่
กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามความจําเปนและเหมาะสม
(2) ตองแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวซึ่งมีวัตถุมีพิษปนอยูดวยหรือสําลีผา หรือเศษดาย
ที่เปอนวัตถุไวไฟ ไวในที่รองรับตางหากที่เหมาะสมและมีฝาปดมิดชิด และตองจัดใหมีการกําจัดสิ่งดังกลาว
โดยเฉพาะดวยวิธีการที่ปลอดภัยและไมกอใหเกิด ความเดือดรอนรําคาญ
(3) ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมีลักษณะและ คุณสมบัติตามที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตองดําเนินการ เกี่ยวกับการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลวดังตอไปนี้
(ก) หามมิใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน เวนแต จะไดรับอนุญาต
จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรมมอบหมายใหนําออกไปเพื่อการ
ทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้งหรือฝงดวยวิธี การและสถานที่ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราช กิจจานุเบกษา
(ข) ตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัติและสถานที่ เก็บสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้น ๆ พรอมทั้งวิธีการเก็บทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง ฝง เคลื่อนยาย และการขนสงตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 14 หามระบายน้ําทิ้งออกจากโรงงาน เวนแตไดทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง จนน้ําทิ้ง
นั้นมีลักษณะเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง
(dilution)
ขอ 15 ในกรณีที่มีระบบบําบัดน้ําเสียผูประกอบกิจการตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ตองติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียโดยเฉพาะไวใน ที่ที่งายตอ
การตรวจสอบ และตองมีการจดบันทึกเลขหนวยและปริมาณการใชไฟฟา ประจําวันดวย
(2) ในกรณีมีการใชสารเคมีหรือสารชีวภาพในระบบบําบัดน้ําเสีย ตองมีการบันทึกการ ใชสารเคมี
หรือสารชีวภาพในการบําบัดน้ําเสียประจําวันและมีหลักฐานในการจัดหา สารเคมี หรือสารชีวภาพดังกลาวดวย
ขอ 16 หามระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน เวนแตไดทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางจน
อากาศที่ระบายออกนั้นมีปริมาณ ของสารเจือปนไมเกินกวาคาที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแต ทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง (dilution)
ขอ 17 เสียงดังที่เกิดจากการประกอบกิจการตองไมเกินมาตรฐานที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
หมวด 5
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
ขอ 18 โรงงานประเภทใดตองมีมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินการอยางไรให เปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 19 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานประเภทใด ตองมีมาตรการ คุมครอง
ความปลอดภัยอยางไรใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาบทเฉพาะกาล
ขอ 20 ความในขอ 1 ขอ 3 และขอ 3 ของหมวด 1 มิใหนํามาใชบังคับกับโรงงานที่ไดรับใบ อนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานอยูแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535
นายสิปปนนท เกตุทัต
(นายสิปปนนท เกตุทัต)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

-------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฏกระทรวงฉบับนี้ คีอ โดยที่มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้ง โรงงาน สภาพแวดลอม
ลักษณะอาคารหรือลักษณะภายในของโรงงาน และลักษณะประเภท หรือ ชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ
หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน คนงานประจําโรงงาน การกําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่ง
ใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน จึงจําเปนตองออก
กฏกระทรวงนี้
--------------------------------------------------------------------------------

