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รหัสมาตรฐาน วสท. 042002-62 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วสท. ได้มีการปรับเปล่ียนการกําหนดรหัสมาตรฐานใหม่จากเดิม รหัสสาขา-ลําดับมาตรฐานสาขา-ปีท่ีพิมพ์ 
แก้ไขใหม่เป็น รหัสสาขา-กรอบมาตรฐานและลําดับมาตรฐานตามสาขา ปีท่ีพิมพ์    
 รหัสมาตรฐานเล่มนี้ คือ วสท. 042002-62   มีความหมายดังนี้  
 04  =  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 2  =  กรอบมาตรฐาน (การปฏิบัติงาน) 
 001  =  ลําดับท่ีของมาตรฐานในสาขาท่ัวไป 
 62 = พ.ศ.ท่ีพิมพ์ 
 
หมายเหตุ  1. รหัสมาตรฐานตามระบบไทยเป็นดังนี้ มาตรฐาน วสท. 042002-62 
   รหัสมาตรฐานตามระบบสากลเป็นดังนี้ EIT Standard 042002-19 
  2.  กรอบมาตรฐานแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 เลข  1  แทน  การคํานวณออกแบบ 
 เลข  2  แทน  การก่อสร้าง/การติดต้ัง/การปฏิบัติงาน 
 เลข  3  แทน  การอํานวยการใช้ และบํารุงรักษา 
 เลข  4  แทน  วัสดุ 
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บทนํา 
 

คณะทํางานจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทํามาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมข้ึน เพ่ือรองรับภารกิจในการ
ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึงหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม  
  มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานการดําเนินงานเพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกันท่ัวประเทศ   ซ่ึงผู้ใช้
มาตรฐานต้องศึกษาทําความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงในสาระของกฎหมายและมาตรฐานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  รวมถึงติดตามการปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้   เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้   

คณะทํางานจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างย่ิงว่ามาตรฐานน้ีจะเป็นประโยชน์แก่วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และประชาชน
ท่ัวไป หากมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้ง วสท. เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดทํามาตรฐาน
คร้ังต่อไป   
 
 
 

          คณะทํางานจดัทํามาตรฐาน 
การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม 
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บทนํา 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดําเนินการขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  และมีหน้าท่ีในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  

คณะทํางานจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทํามาตรฐานการตรวจสอโรงงานอุตสาหกรรมข้ึน เพ่ือรองรับภารกิจในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรงงาน รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ1 แล้ว
ปรับปรุงให้เหมาะสม  
 
วัตถุประสงค ์

มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม จัดทําข้ึนเพ่ือรองรับภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจโรงงานอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานอ้างอิงและเผยแพร่แก่ผู้ใช้ ด้านการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม 
หรืองานด้านอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเพ่ือเผยแพร่แก่ผู้สนใจท่ัวไป 
 
ขอบเขต 

งานตรวจสอบโรงงานจะเป็นงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของวิศวกร ผู้ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาวิศวกร
และถือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 

ปัจจุบันมีวิศวกรบางส่วน รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวข้องอีกเป็นจํานวนมาก มีความประสงค์ท่ีจะทราบ
การแนวทางการตรวจสอบโรงงานภาคปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องบัญญัติ
ไว้ ซ่ึงมาตรฐานนี้จะกล่าวถึงมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะต้องใช้องค์ความรู้และ
ข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจึงจะสามารถตรวจสอบโรงงาน เป็นไปอย่างได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในเรื่องความปลอดภัย เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวิศวกร กฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   

                                                                    
1
 1. Occupational Safety and Health Administration: Standards for General Industrial (OSHA 1910)  

   2. Occupational Safety and Health Administration: Standards for Small Business (OSHA 2209-02R 2005) 
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นิยามและคําจํากัดความ 
1 การประกอบกิจการโรงงาน  หมายความว่า การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง ทดสอบ 

ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงาน แต่ไม่
รวมถึงการทดลองเดินเคร่ืองจักร  

2 กิจการพลังงาน หมายความว่า กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการระบบโครงข่าย
พลังงาน 

3 ก๊าซ หมายความว่าของไหลมีปริมาตรหรือรูปทรงไม่แน่นอนท่ีสามารถฟุ้งกระจายและเปลี่ยนสภาพ
เป็นของเหลวหรือของแข็งได้โดยการเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิ 

4 เขตควบคุมอาคาร หมายความว่า เขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล หรือเขตจังหวัดท่ีประกาศใช้ตาม
พระราชกฤษฎีกา  

5 เขตทาง หมายความว่า ความกว้างรวมของทาง ระหวา่งแนวท่ีดินท้ังสองด้าน ซ่ึงรวมความกว้างของ
ผิวจราจร ทางเท้า ท่ีว่างสําหรับปลูกต้นไม้ คูน้ํา และอื่น ๆ เข้าด้วยกัน 

6 ความสูงของอาคาร หมายความว่า ระยะทางแนวด่ิงจากระดับ  ถึงยอดหลังคาหรือยอดผนังนอก 
รวมท้ังแผงบังด้วย 

7 ความสูงสุทธิของชั้น หมายความว่า ความสูงจากระดับผิวพ้ืนถึงส่วนย่ืนตํ่าสุดของเพดาน คาน ท่อ
ต่าง ๆ  หรือสิ่งอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน 

8 เครื่องจักร หมายความว่าสิ่งท่ีประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสําหรับก่อกําเนิดพลังงานเปลี่ยนหรือ
แปลงสภาพพลังงานหรือส่งพลังงานท้ังนี้ด้วยกําลังน้ําไอน้ําเชื้อเพลิงลมก๊าซไฟฟ้าหรือพลังงานอ่ืน
และหมายความรวมถึงเคร่ืองอุปกรณ์ล้อตุนกําลัง รอก สายพาน เพลาเฟืองหรือสิ่งอ่ืนท่ีทํางาน
สัมพันธ์กันรวมท้ังเคร่ืองมือกล 

9 ท่ีว่าง หมายความว่า พ้ืนท่ีอันปราศจากหลังคา หรือ สิ่งก่อสร้างปกคลุม เช่น บ่อน้ํา สระว่ายน้ํา บ่อ
พักน้ําเสีย ท่ีพักมูลฝอย หรือท่ีจอดรถ ท่ีอยู่ภายนอกอาคารก็ได้  และให้หมายความรวมถึงพ้ืนท่ีของ
สิ่งก่อสร้างหรืออาคารซ่ึงสูงจากระดับพ้ืนดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคา หรือสิ่งก่อสร้าง ปก
คลุมเหนือระดับนั้น 

10 ท่ีอยู่อาศัย หมายความว่า อาคารหรือส่วนของอาคารท่ีสร้างข้ึนเพ่ือให้เป็นท่ีซ่ึงมีหน่วยท่ีอยู่อาศัย 1 
หรือ 2 หน่วย หรือห้องพักแขก 1 หรือ 2 ห้อง ซ่ึงเตรียมหรือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย 

11 บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน หมายถึง  
(1) ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ประกอบด้วย 

1) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
2) ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
3) ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
4) ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

(2) ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกนัสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
(3) บริษัทท่ีปรึกษา ท่ีทําสัญญาตกลงรับจ้างให้บริการ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัด

มลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
12 แบบก่อสร้าง หมายความว่า แบบก่อสร้างซ่ึงต้องย่ืนเพ่ือขออนุญาตปลูกสร้าง คือ แบบก่อสร้าง

ท่ัวไป และแบบรูปรายละเอียด 
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13 แปรรูปไม้ หมายความว่า  
13.1  การเลื่อย ผ่า ถาก ขุด หรือกระทําด้วยประการอ่ืนใด แก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาด ไป

จากเดิม 
13.2  การเผา อบ บด หรือกระทําด้วยประการอ่ืนใด แก่ไม้ ให้เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิม 

เพ่ือถือเอาวัตถุธาติหรือผลพลอยได้จากไม้นั้น 
14 แผนผังบริเวณ หมายความว่า แผนท่ีแสดงลักษณะ ท่ีต้ัง และขอบเขตของท่ีดินและอาคารท่ี

ก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปล่ียนการใช้ รวมท้ังแสดงลักษณะและขอบเขตของ
ท่ีสาธารณะ และอาคารในบริเวณท่ีดินท่ีติดต่อโดยสังเขป ด้วย 

15 ผลิตอาหาร หมายความว่า ทํา ผสม ปรุงแต่งและหมายความรวมถึงแบ่งบรรจดุ้วย 
16 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หมายความว่า ยา อาหาร เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองสําอาง วัตถุออกฤทธ์ิ ยา

เสพติดให้โทษ หรือวัตถุอันตราย ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
17 ภาชนะรับแรงดัน (presser vessel) หมายความว่า ภาชนะปิด ท่ีมีความกดดันภายในภาชนะและ

ภายนอกภาชนะ แตกต่างกันมากกว่า 1.5 เท่า ของความดันบรรยากาศท่ีระดับน้ําทะเล และมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 103 มิลลิเมตร หรือ ถังปฏิกิริยา 

18 พ้ืน หมายความว่า พ้ืนท่ีของอาคารท่ีบุคคลเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคาน หรือ
ตรงท่ีรับพ้ืน หรือภายในพ้ืนนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียง หรือระเบียงด้วย 

19 พ้ืนท่ีอาคาร หมายความว่า พ้ืนท่ีสําหรับนําไปคํานวณหาอัตราส่วน พ้ืนท่ีอาคารต่อพ้ืนท่ีดิน ซ่ึงไม่
รวมถึงดาดฟ้า บันไดนอกหลังคา พ้ืนท่ีติดต้ังเคร่ืองจักรกลต่าง ๆ เท่าท่ีจําเป็น 

20 พ้ืนท่ีรวมของอาคาร หมายความว่า พ้ืนท่ีรวมของทุกชั้นของอาคาร 
21 พลังงาน หมายความว่า ความสามารถในการทํางาน ซ่ึงมีอยู่ในตัว ของส่ิงท่ีอาจให้งานได้ ได้แก่ 

พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายรวมถึง สิ่งท่ีอาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง 
ความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น  

22 พลังงานควบคุม หมายความว่า พลังงานซ่ึงได้กําหนดให้มีการควบคุม ตามพระราชบัญญัติ การ
พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 

23 มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว์หรือท่ีอ่ืน 
และหมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

24 ยา หมายความว่า  
(1) วัตถุท่ีรับรองไว้ในตําราท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
(2) วัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้ในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรืความ

เจ็บป่วย ของมนุษญ์และสัตว์ 
(3) วัตถุท่ีเป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป 
(4) วัตถุท่ีมุ่งหมาย สําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรืการกระทําหน้าท่ีใด ๆ ของร่างกาย

ของมนุษญ์หรือสัตว์ 
25 โรงงาน หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใช้เคร่ืองจักรมีกําลังรวมต้ังแต่ 50 แรงม้า

หรือกําลังเทียบเท่าต้ังแต่ 50 แรงม้าข้ึนไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป โดยใช้เคร่ืองจักร
หรือไม่ก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง 
เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ท้ังนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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26 โรงงานควบคุม หมายความว่า โรงงานท่ีพระราชกฤษฎีกา กําหนดให้เป็นโรงงานควบคุม ตาม
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 

27 โรงพัสดุหรือโรงสินค้า หมายความว่า อาคารท่ีใช้สําหรับเก็บสินค้าหรือพัสดุเป็นส่วนใหญ่ 
28 วิศวกร หมายความว่า วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
29 วัสดุกัมมันตรังสี หมายความว่า ธาตหรือสารประกอบใด ๆ ท่ีองค์ประกอบส่วนหนึ่งมีโครงสร้าง 

ภายในอะตอมไม่คงตัว และสลายตัวโดยปลดปล่อยรังสีออกมา ท้ังท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ หรือเกิดจาก
การผลิตหรือการใช้วัสดุนิวเคลียร์ การผลิตจากเคร่ืองกําเนินรังสี หรือกรรมวิธีอ่ืนใด ท้ังนี้ ไม่รวมถึง
วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีลักษณะเป็นวัสดุนิวเคลียร์ 

30 วัสดุนิวเคลียร์ หมายความว่า  
(1) วัสดุต้นกําลัง ได้แก่ 

(ก) ยูเรเนี่ยมท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ ทอเรียม ด้อยสมรรถนะ หรือวัสดุ
อ่ืนตามท่ีกําหนด ท้ังนี้รวมถึงสารประกอบหรือสารผสมของธาตุหรือวัสดุดังกล่าว 

(ข) แร่หรือสินแร่ซ่ึงประกอบด้วยวัสดุตาม (ก) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยมีอัตราเข้มข้น
ตามที่กําหนด 

(2) วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ ได้แก่ 
(ก) พลูโตเนียม ยูเรเนียม 233 ยูเรเนียมท่ีเสริมสมรรถนะด้วยยูเรเนียม 233 หรือยูเรเนีย 235 

หรือสารประกอบของธาตดังกล่าว 
(ข) วัสดุใด ๆ ท่ีมีวัสดุ ตาม (ก) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกัน 
(ค) วัสดุอ่ืนตามท่ีกําหนด 

31 สถานประกอบกิจการ หมายความว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 

32 สถาปนิก หมายความว่า สถาปนิกตาม พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม 

33 สํานักงาน หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นท่ีทําการ 
34 ส่วนยื่นสถาปัตยกรรม หมายความว่า ส่วนก่อสร้าง ท่ีย่ืนจากตัวอาคาร เพ่ือประโยชน์ของความงาม 

การบังแดด ฝนและอื่น ๆ นอกจากการใช้พ้ืนท่ีของส่วนท่ีย่ืน 
35 ส่วนลาด หมายความว่า ส่วนระยะต้ังเทียบกับส่วนระยะยาว 
36 สิ่งปฏิกูล หมายความว่า อุจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงอ่ืนใด ซ่ึงเป็นสิ่งโสโครกหรือมี

กลิ่นเหม็น   
37 สุรา หมายความว่า วัตถุท้ังหลายหรือของผสม ท่ีมีแอลกอฮอล์ ซ่ึงสามารถดื่มกินได้ เช่น เดียวกับน้ํา

สุราหรือซ่ึงด่ืมกินไม่ได้ แต่เมือได้ผสมกับน้ําหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้ว ด่ืมได้เช่นเดียวกับสุรา 
38 หม้อน้ํา (Boiler) หมายความว่า 

(1) ภาชนะปิดสําหรับบรรจุน้ําท่ีมีปริมาณความจุเกิน 2 ลิตรข้ึนไปเมื่อได้รับความร้อนจากการ
สันดาปของเชื้อเพลิงหรือแหล่งพลังงานความร้อนอ่ืน น้ําจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอน้ํา
ภายใต้ความดันมากกว่า 1.5 เท่าของความดันบรรยากาศท่ีระดับน้ําทะเลหรือ 

(2) ภาชนะปิดสําหรับบรรจุน้ํา ซ่ึงใช้ในการผลิตน้ําร้อนท่ีมีพ้ืนท่ีผิวรับความร้อนต้ังแต่ 8 ตาราง
เมตรข้ึนไป 
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39 หม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน หมายความว่า ภาชนะปิดท่ีภายในบรรจุของเหลวซึ่งมี
คุณสมบัติในการรับและถ่ายเทความร้อนได้โดยรับความร้อนจากการสันดาปของเชื้อเพลิง หรือ
แหล่งพลังงานความร้อนอ่ืนเพ่ือนําไปถ่ายเทความร้อนให้กับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดย
ของเหลวจะไหลเวียนตลอดเวลาเพื่อรับและถ่ายเทความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง 

40 หลังคา หมายความว่า  สิ่งปกคลุมส่วนบนของอาคารสําหรับป้องกันแดดและฝน รวมท้ังโครงสร้าง 
หรือสิ่งประกอบข้ึนเพ่ือยึดเหนี่ยวสิ่งปกคลุมนี้ให้ม่ันคงแข็งแรง 

41 ยุทธภัณฑ์ หมายความว่า อาวุธ เคร่ืองอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ
นิวเคลียร์ ยานพาหนะ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ท่ีอาจนําไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้   

42 อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และสิ่งก่อสร้างข้ึนอย่าง
อ่ืน ซ่ึงบุคคลอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้และหมายความรวมถึง 
(1) อัฒจันทร์  หรือสิ่งท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืนเพ่ือใช้เป็นท่ีชุมนุมของประชาชน 
(2) เข่ือน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ํา อู่เรือ คาน ท่าน้ํา ท่าจอดเรือ ร้ัว กําแพง หรือ

ประตูท่ีสร้างข้ึนติดต่อหรือใกล้เคียงกับท่ีสาธารณะ หรือสิ่งท่ีสร้างข้ึนให้บุคคลท่ัวไปใช้สอย 
(3) ป้ายหรือสิ่งท่ีก่อสร้างข้ึนสําหรับติดหรือต้ังป้าย 

ก. ท่ีติดหรือต้ังไว้เหนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตรหรือมีน้ําหนักรวมท้ัง
โครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม 

ข. ท่ีดินหรือต้ังไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซ่ึงเม่ือวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากท่ี
สาธารณะมีน้อยกว่า ความสูงของป้ายนั้น เม่ือวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนัก
เกินกว่า ความสูงของป้ายนั้น เม่ือวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกว่าท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง  

(4) พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีก่อสร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถสําหรับอาคาร 
(5) สิ่งท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ให้หมายความรวมถึง ส่วนต่าง ๆ 

ของอาคารด้วย 
43 อาคารขนาดใหญ่ หมายความว่าอาคารท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร 

เป็นท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนต้ังแต่ 15 
เมตรข้ึนไป และมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นในหลังคาเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกัน
ทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร 

44 อาคารสูง หมายความว่า อาคารท่ีบุคคลอาจเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงต้ังแต่ 23 เมตรข้ึนไป การ
วัดความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพ้ืนดินท่ีก่อสร้าง ถึงพ้ืนดาดฟ้าสําหรับอาคารทรงจั่ว หรือ
ปั้นหยา ให้วัดจากระดับพ้ืนดินท่ีก่อสร้าง ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

45 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพ่ือใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคาร เป็นท่ีอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนท่ีรวมกัน
ทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด ในหลังคาเดียวกัน ต้ังแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป  

46 อาคารโรงงาน หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่ีใช้เป็นโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานซ่ึงในมาตรฐานนี้จะไม่รวมถึง “โครงสร้างอุปกรณ์” (open structure) เช่น โรงกลั่น
น้ํามัน โรงปิโตรเคมี โรงงานเคมี และโรงไฟฟ้า เป็นต้น 

47 อาหาร หมายความว่า ของกินหรือเคร่ืองค้ําจุนชีวิต ได้แก่ 
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(1) วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือนําเข้าสู่ร่างการ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ 
แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น  

(2) วัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี 
และเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่นรส 

48 อาหารสัตว์ หมายความว่า  
(1)  วัตถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใช้ หรือใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการให้กิน ด่ืม เลีย หรือนําเข้าสู่ร่างการสัตว์ โดย

วิธีการใด ๆ 
(2)  วัตถุเพ่ือมุ่งหมาย เพ่ือใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ 

44 อาวุธ หมายความว่า  
(1) อาวุธปืน หรืออาวุธอย่างอ่ืน ซ่ึงใช้ส่งกระสุนปืน โดยวิธีระเบิด หรือกําลันดันของก๊าซหรืออัด

ลมหรือกลไกอย่างใด ๆ ซ่ึงต้องอาศัยอํานาจของพลังงาน รวมท้ังส่วนประกอบของสิ่งนั้น ๆ 
ด้วย 

(2) กระสุนปืน และหมายความรวมถึง กระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอร์ปิโด 
ทุ่นระเบิดและจรวด ท้ังชนิดท่ีมีและไม่มีกรด ก๊าซ เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน 
หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ท่ีมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรือเคร่ือง
หรือสิ่งสําหรับอัดหรือทําหรือใช้ประกอบกระสุนปืน รวมท้ังส่วนประกอบของส่ิงนั้น ๆ ด้วย 

(3) วัตถุท่ีสามารถส่งกําลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลัน ในเม่ือระเบิดข้ึน โดยมีสิ่ง
เหมาะมาทําให้เกิดกําดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้น ทําให้มีแรงทําลายหรือแรง
ประหาร และหมายความรวมถึง เชื้อประทุต่าง ๆ หรือวัตถุอ่ืนใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกัน ซ่ึง
ใช้หรือทําข้ึน เพ่ือให้เกิดการระเบิด รวมท้ังส่วนประกอบของส่ิงนั้น ๆ ด้วย 

(4) สิ่งอ่ืนใด ท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับ
อาวุธตาม (1) 
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บทที่ 1 การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและทําเลที่ตั้ง 
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและทําเลที่ต้ัง จะพิจารณาตามท่ีกฎหมายว่าด้วย

โรงงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องบัญญัติไว้  ทําให้งานตรวจสอบโรงงานเป็นไปอย่างได้มาตรฐาน เป็นไป
ตามข้อกําหนดในเรื่องการขออนุญาต เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและมีมาตรฐาน ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายว่าด้วย กฎหมายโรงงาน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

1.1 ขอบเขต 
มาตรฐานท่ีกล่าวถึงในหัวข้อนี้เป็นมาตรฐานเพื่อกําหนดมาตรฐานการดําเนินการ ตามกฎหมาย

และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีต้องทําการตรวจสอบ 

1.2 มาตรฐานการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
1.2.1 โรงงานท่ีได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน ท้ังหมดหรือบางส่วน 

ประกอบด้วย 1.1 
 1.2.1.1 โรงงานของทางราชการ  
 1.2.1.2 โรงงานท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีศึกษาวิจัย 
 1.2.1.3 โรงงานของสถาบันการศึกษา ในส่วนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการฝึกอบรม 
 1.2.1.4 โรงงานท่ีดําเนินงานลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 1.2.1.5 โรงงานท่ีดําเนินงานอันมีลักษณะ ท่ีจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีมิใช่โรงงาน และ

ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
1.2.2 การนําเคร่ืองจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงาน มาติดต้ังในอาคาร สถานท่ี หรือ ยานพาหนะ 

ท่ีจะประกอบกิจการโรงงาน หรือนําคนงานมาประกอบกิจการโรงงาน ในกรณีท่ีไม่มีการใช้เคร่ืองจักร 
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 1.1 

1.2.3 โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน แบ่งเป็น 3 จําพวก ได้แก่ 1.1 
 1.2.3.1 โรงงานจําพวกท่ี 1 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ท่ีสามารถประกอบกิจการ

โรงงานได้ทันทีตามความประสงคข์องผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
1.2.3.2 โรงงานจําพวกท่ี 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เม่ือจะประกอบกิจการ

โรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ 
 
 
 
 
 
 

1.1 1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535   
   2. พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 
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1.2.3.3 โรงงานจําพวกท่ี 3 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาด ท่ีการตั้งโรงงานจะต้องได้รับ

อนุญาตก่อนจึงจะดําเนินการได้ เม่ือได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) ให้แสดงไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงงาน ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการ

โรงงานในส่วนหนึ่งส่วนใด ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มประกอบ
กิจการ หรือถ้าจะมีการทดลองเดินเคร่ืองจักร ก่อนเริ่มประกอบกิจการ ต้องแจ้งวัน เวลา และระยะเวลา
การทดลองเดินเคร่ืองจักรให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน 

  (2) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต และหากต้องการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง
เงื่อนไข ให้ย่ืนคําขอและชี้แจงเหตุผลต่อผู้อนุญาต 

  (3) เม่ือต้องการเปลี่ยนชื่อ  ให้แจ้งผู้ออกใบอนุญาตทราบ 
1.2.4 เอกชนสามารถดําเนินการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีได้ และตอ้งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต มีอายุ 3 ปี 1.1 
1.2.5 โรงงานท่ีได้รับอนุญาต แล้ว หากต้องการจะขยายโรงงาน ต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะ

ดําเนินการได้ 1.1 
การขยายโรงงาน หมายถึง การเพ่ิมจํานวน เปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักร เพ่ือประกอบ

กิจการโรงงานเดิม หรือประกอบกิจการในประเภทหรือชนิดท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงาน
เดิม ดังนี้ 

1.2.5.1 เพ่ิมข้ึนต้ัง แต่ 50 แรงม้าข้ึนไป ในกรณีเคร่ืองจักรเดิม มีกําลังรวมไม่เกิน 100 แรงม้า  
1.2.5.2 เพ่ิมข้ึนต้ังแต่ 100 แรงม้าข้ึนไป ในกรณีเคร่ืองจักรเดิม มีกําลังรวมเกิน 100 แรงม้า แต่

ไม่เกิน 500 แรงม้า 
1.2.5.3 เพ่ิมข้ึนต้ังแต่ 200 แรงม้าข้ึนไป ในกรณีเคร่ืองจักรเดิม มีกําลังรวมเกิน 500 แรงม้า แต่

ไม่เกิน 1,000 แรงม้า 
1.2.5.4 เพ่ิมข้ึนต้ังแต่ 300 แรงม้าข้ึนไป ในกรณีเคร่ืองจักรเดิม มีกําลังรวมเกิน 1,000 แรงม้า 

แต่ไม่เกิน 2,000 แรงม้า 
1.2.5.5 เพ่ิมข้ึนต้ังแต่ 400 แรงม้าข้ึนไป ในกรณีเคร่ืองจักรเดิม มีกําลังรวมเกิน 2,000 แรงม้า 

แต่ไม่เกิน 3,000 แรงม้า 

 

 

 

 

 
1.1 1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535   
   2. พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 
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1.2.5.6 เพ่ิมข้ึนต้ังแต่ 500 แรงม้าข้ึนไป ในกรณีเคร่ืองจักรเดิม มีกําลังรวมเกิน 3,000 แรงม้า 
ข้ึนไป ยกเว้นการดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

1.2.5.7 เพ่ิมการบําบัดมลพิษ หรือเพ่ือให้การบําบัดมลพิษเดิมมีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน 
1.2.5.8 เพ่ิมเพ่ือมีมาตรการป้องกัน หรือลดเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
1.2.5.9 เพ่ิมเพ่ือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรเดิมท่ีเป็นต้นกําลัง ให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน หรือ

เพ่ือให้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมลดลง  
1.2.5.10 เพ่ิมเพ่ือเปล่ียนแปลงพลังงานของเคร่ืองจักรเดิม ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน แต่

ก่อนท่ีจะดําเนินการดังกล่าว ต้องแจ้งผู้อนุญาตทราบ ไม่น้อยกว่า 30 วัน เคร่ืองจักร ท่ีเปลี่ยนแปลงนี้ ให้
ถือเป็นเคร่ืองจักร ท่ีใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน 
       1.2.6 การเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงาน ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
กิจการเดิม ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ก่อนการดําเนินการ ไม่น้อยกว่า 15 วัน 1.1 
 1.2.7 ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานท่ีไม่สามารถต้ังโรงงาน หรือต้ังโรงงานแล้ว แต่ไม่อาจเร่ิมประกอบ
กิจการโรงงานได้ สามารถโอนใบอนุญาตได้ โดยให้ผู้ประสงค์จะรับโอนใบอนุญาต ย่ือคําขอต่อผู้อนุญาต 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีมีการโอนใบอนุญาต ให้เช่าหรือให้เช่าซ้ือโรงงาน หรือขยายโรงงาน 1.1 
 1.2.8 กรณีผู้รับใบอนุญาตตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดก ย่ือคําขอรับโอนใบอนุญาต ต่อผู้
อนุญาต ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ี ผู้รับใบอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาท่ีผู้อนุญาตพิจารณากําหนด
เพ่ิมเติมตามความจําเป็น หากไม่ย่ืนตามระยะเวลาท่ีกําหนด และประสงค์จะประกอบกิจการโรงงาน
ต่อไป ให้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่ 1.1 
 1.2.9 ผู้รับใบอนุญาต ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาต ไม่
น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเลิกประกอบกิจการ และหากผู้อนุญาตเห็นว่า โรงงานมีสภาพอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน สามารถสั่งให้
ปรับปรุงแก้ไขได้ หากไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง และทางราชการต้องเข้าไปจัดการแก้ไข ผู้ประกอบการต้องเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปจัดการนั้น ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง รวมกับเบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ 30 ต่อปี
ของเงินจํานวนดังกล่าว 1.1 
 1.2.10 ผู้รับใบอนุญาต ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง โรงงานจําพวกท่ี 3 เป็นโรงงานจําพวกท่ี 1 หรือ
โรงงานจําพวกท่ี 2 ให้แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
1.1 1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535   
   2. พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 
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    1.2.11 เม่ือโรงงานหยุดดําเนินงานติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนด 1 ปี และเม่ือจะประกอบกิจการโรงงานใหม่ หากเป็น
โรงงานจําพวกท่ี 2 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนเริ่มประกอบกิจการ หากเป็น
โรงงานจําพวกท่ี 3 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ก่อนจึงจะประกอบกิจการโรงงานได้ 1.1 
 1.2.12 การก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ต้องได้รับอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน และเม่ือเร่ิมก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบ เม่ือ
สร้างแล้วเสร็จต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบก่อนเข้าใช้อาคาร ต้องใช้อาคารเพ่ือกิจการตามที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาต และแสดงไว้ในท่ีเปิดเผย  1.2 
 1.2.13 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร จะโอนแก่กัน
ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 1.2 
 1.2.14 อาคารโรงงานตั้งแต่ 2 ชั้นข้ึนไป ท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอย ต้ังแต่ 5,000 ตารางเมตร หรือ อาคาร 1 
ชั้น ท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอย ต้ังแต่ 10,000 ตารางเมตรต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบ
ด้านสถาบัตยกรรม แล้วรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 1.2 
 1.2.15 อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอย ต้ังแต่ 10,000 ตรารางเมตร ข้ึนไป ต้องจัดให้มีการประกันภัย ต่อ
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 1.3 
 1.2.16 การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ล่วงล้ําเข้าไป เหนือน้ํา ในน้ําและใต้น้ํา ของแม่น้ํา ลํา
คลอง บึง อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบ หรือทะเลในน่านน้ําไทย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 1.4 
 1.2.17 การเทท้ิง หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูล รวมทั้งน้ํามันและ
เคมีภัณฑ์ ลงในแม่น้ํา ลําคลอง บึง อ่างเก็บน้ํา ทะเลสาบ หรือทะเลในน่านน้ําไทย ต้องได้รับอนุญาต จาก
เจ้าท่า 1.4 

1.2.18 การขุดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ร่องน้ํา ทางเดินเรือ แม่น้ํา ลําคลอง หรือทะเลภายใน
น่านน้ําไทย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า 1.4 

 

 

 

 
1.1 1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535   
   2. พระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 
1.2 1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
  2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 , ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 , ฉบับที่ 4 พ.ศ.2550 
1.3  กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัตควบคมุอาคาร กําหนดชนิดหรือประเภทของอาคารหรอืผูค้รอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการ 
ต้องทําประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548  
1.4  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ตามพระราชบัญญัตการเดินเรอื ในน่านนํ้าไทย พ.ศ.2456 
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1.2.19 การผลิตอาหารเพ่ือจําหน่าย ต้องได้รับอนุญาต และแสดงไว้ในท่ีเปิดเผย ใบอนุญาต มี
อายุ ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม ของปีท่ี 3 ก่อนจําหน่ายอาหาร ต้องนําอาหารนั้นมาข้ึนทะเบียน ต่อผู้อนุญาต 
หากประสงค์จะโฆษณา ต้องนําข้อความที่จะโฆษณา ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เม่ือได้รับอนุญาตจึง
จะโฆษณาได้ 1.5 

1.2.20 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ต้ังโรงงานแปรรปูไม้ 1.6 
1.2.21  ผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ หรือ ผู้รับใบอนุญาตทําการแปรรูปเพ่ือการค้า ต้อง

ทําบัญชีไม้ท่ียังไม่แปรรูป และไม้ท่ีแปรรูปแล้ว เก็บไว้ในโรงงาน เม่ือจําหน่าย ต้องออกเป็นหนังสือกํากับ
ไม้แปรรูป และเก็บสําเนาไว้ในโรงงาน  1.6 

1.2.22 เม่ือได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จะต้องก่อสร้างโรงงานพร้อมติดต้ังเคร่ืองจักรกล
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี นับจากวันท่ได้รับอนุญาต หากมีเหตุสุดวิสัย สามารถร้องขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ก่อนระยะเวลาสิ้นสุดลง และอธิบดีกรมป่าไม้จะยืดเวลาออกไปไม่เกิน 2 ปี 1.6  

1.2.23 ห้ามขยายโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต การขยายโรงงาน หมายถึง  1.6 
 (1) การเพ่ิมจํานวนโต๊ะเลื่อย เคร่ืองเลี่อย หรือเคร่ืองใช้สําหรับแปรรูปไม้ 
  (2) การเปลี่ยนแปลงโต๊ะเลื่อย เคร่ืองเลื่อย หรือเคร่ืองใช้สําหรับแปรรูปไม้ให้มีขนาด

เพ่ิมข้ึน 
 (3) การเพ่ิมหรือ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร ท่ีใช้เป็นต้นกําลังฉุดโต๊ะเลื่อย เคร่ืองเลื่อย 

หรือเคร่ืองใช้สําหรับแปรรูปไม้ เพ่ือให้มีกําลังเพ่ิมข้ึน โดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหนา้ท่ีทราบ ภายใน 15 
วัน นับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง  

1.2.24 ผู้รับใบอนุญาตแปรรูปไม้ต้องทําหลักเขตอาณาเขต บริเวณโรงงานตามท่ีระบุใน
ใบอนุญาต  เว้นแต่มีร้ัวหรือฝาผนังกั้น 1.6 

1.2.25 ต้องจัดทําแผนผังแสดงรายละเอียด รายการเครื่องจักรต้นกําลัง โต๊ะเลี่อย เคร่ืองเลี่อย 
หรือเคร่ืองใช้สําหรับแปรรูปไม้ ให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุปนั พร้อมท้ังลงนามเป็น
หลักฐาน แผนผังนี้ให้แสดงไว้ ณ ท่ีเปิดเผย เห็นได้ง่ายในโรงงานท่ีได้รับอนุญาต ห้ามทําการแปลี่ยนแปลง 
แผนท่ีหรือเขตท่ีต้ังโรงงาน 1.6 

1.2.26 ผู้ได้รับอนุญาตแปรรูปไม้ ต้องอยู่ดูแลกิจการ ด้วยตนเอง หากไม่อาจดูแลได้ ต้องจัดให้มี
ตัวแทนเป็นลายลักณ์อักษร ตามแบบท่ีกําหนด และต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าท่ีทราบภายใน 7 วัน นับแต่วัน
แต่งต้ัง และติดไว้ในท่ีเปิดเผย เห็นได้ง่าย ในสถานท่ีได้รับอนุญาต 1.6 

1.2.27 ต้องทําการแปรรูปไม้ ตามที่ได้รับอนุญาต 1.6 
 
 
 
 

.1.5  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
1.6  1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2522 
   2. พระราชบัญญัตป่าไม่ ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 8 
   3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 ออกตามพระราชบัญญัติป่าไม ้
   4. ข้อกําหนด ฉบับที 5 (พ.ศ.2516) ออกตามพระราชบัญญัติป่าไม ้
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1.2.28 การประกอบกิจการโรงงาน ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการ จากพนักงานท้องถ่ิน และแสดงใว้ในท่ีเปิดเผย ในกรณีท่ีสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ให้ขอรับใบ
แทน ภายใน 15 วัน การเลิกกิจการ หรือโอนกิจการ ให้แจ้งพนักงานท้องถ่ินทราบ 1.7 

1.2.29 ผู้ท่ีจะดําเนินการรับทําการ เก็บ ขน หรอืกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
1.7 

1.2.30 การผลิตอาหารสัตว์เพ่ือจําหน่าย ต้องได้รับอนุญาต และแสดงไว้ในท่ีเปิดเผย กรณีสูญ
หาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ให้ย่ืนขอรับใยแทน ภายใน 15 วัน ให้ผลิตอาหารสัตว์ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตไว้
เท่านั้น กรณีเลิกกิจการ ให้แจ้งต่อผู้อนุญาต พร้อมท้ังส่งคืนใบอนุญาตและใบสําหรับการข้ึนทะเบียน
อาหารสัตว์ 1.8 

1.2.31 ต้องจัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร แสดงว่าเป็นสถานท่ีผลิต
อาหารสัตว์ 1.8 

1.2.32 กรณีต้องการย้ายสถานท่ีผลิตอาหารสัตว์ ให้ย่ืนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ไม่น้อย
กว่า 15 วัน 1.8 

1.2.33 การผลิตอาหารสัตว์ ต้องนําอาหารสัตว์นั้น มาขอข้ึนทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี หาก
ต้องการแก้ไขรายการ จะกระทําได้เม่ือได้รับใบอนุญาตเท่านั้น กรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 
สูญหาย ถูกทําลาย ให้ย่ืนขอรับใบแทน ภายใน 15 วัน  1.8 

1.2.34 การผลิตอาหารเพ่ือจําหน่าย ต้องได้รับอนุญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าท่ี ต้องแสดง
ใบอนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผย ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ให้ย่ืนขอรับใบแทนภายใน 15 วัน การย้าย
สถานท่ีผลิตต้องได้รับอนุญาต 1.9 

1.2.35 ต้องจัดให้มีป้ายไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร แสดงว่าเป็นสถานท่ีผลิต
อาหาร 1.9 

1.2.36 การผลิตอาหาร ต้องนําอาหารนั้น มาขอข้ึนทะเบียนตําหรับอาหาร ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
หากต้องการแก้ไขรายการ จะกระทําได้เม่ือได้รับใบอนุญาตเท่านั้น กรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหาร
สูญหาย ถูกทําลาย ให้ย่ืนขอรับใบแทน ภายใน 15 วัน  1.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7  1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   2. พระราชบัญญัตการสาธารณสุข ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 3 
18   พระราชบัญญัติควบคุมคณุภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 
1.9   พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 
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1.2.37 การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ต้องได้รับอนุญาต ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผย เม่ือ
ดําเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ และติดต้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการประกอบกิจการฆ่า
สัตว์แล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการจังหวัดตรวจสอบ การโอนใบอนุญาต จะกระทําได้เม่ือได้รับอนุญาต กรณี
ใบอนุญาตสูญหาย เสียหาย หรือถูกทําลาย ให้ย่ืนคําขอรับใบแทน ภายใน 30 วัน กรณปีระสงค์จะเลิก
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 60 วัน1.10 

1.2.38 การประกอบกิจการฆ่าสัตว์เพ่ือจําหน่าย ต้องแจ้งชนิดและจํานวนสัตว์ต่อพนักงานท้องถ่ิน 
เม่ือได้ฆ่าสัตว์แล้ว หรือชําแหละตัดแต่งเนื้อสัตว์ ท่ีตายแล้ว ก่อนนําออกจําหน่ายต้องให้พนักงานตรวจโรค
สัตว์รับรองก่อน 1.10 

1.2.39 การประกอบกิจการโรงงานผลิตยา ต้องได้รับอนุญาต ในกรณี ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ถูกทําลาย ในสาระสําคัญ ให้แจ้งผู้ขออนุญาต เพ่ือรับใบแทน ภายใน 90 วัน การย้ายสถานท่ีผลิต สถานท่ี
นําเข้า หรือสถานท่ีเก็บยา ต้องได้รับอนุญาต ห้ามผลิตในระหว่างท่ีไม่มีเภสัชกรหรือผู้ประกอบการบําบัด
โรคสัตว์ ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าท่ี การเลิกกิจการ ต้องแจ้งเลกิ ไม่เกิน 15 วัน ต้องแสดงใบอนุญาตของตนและ
ของเภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ ในสาขา ต่างๆ หรือการพยาบาล หรือ
ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ ติดไว้ ณ ท่ีเปิดเผย เห็นได้ง่าย ท่ีสถานท่ีผลิตยา สถานท่ีขายยาหรือสถานท่ี
นําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจกัร ห้ามผลิตยานอกสถานท่ีได้รับอนุญาต ห้ามผลิตยาท่ีไม่ตรงกับท่ีได้รับ
อนุญาต  1.11 

1.2.40 ผู้รับใบอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตให้นําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอานาจักร ต้องนําตํา
หรับยาน้ันมาขอข้ึนทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี และต้องส่งรายงานประจําปี ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 
ในปีถัดไป 1.11 

1.2.41 ผู้รับใบอนุญาตผลิตยา ต้องจัดให้มีป้าย ณ ท่ีเปิดเผย หน้าสถานท่ีผลิตยา 1.11 
1.2.42 การประกอบกิจการโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ ต้องจดทะเบียนสถานประกอบการ 

ต้องขออนุญาต ต้องแจ้งรายละเอียดต่อผู้อนุญาตเพ่ือขอใบรับรองการประเมิน  กรณีท่ีมีการเคล่ือนย้าย
เคร่ืองมือแพทย์ ให้แจ้งผู้อนุญาตก่อนการเคล่ือนย้าย ในกรณีต้องการเลิกกิจการ ต้องแจ้งภายใน 30 วัน
ห้ามผลิต นําเข้า ขายหรือเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์นอกสถานท่ี ต้องแสดงเอกสารไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็น
ได้ง่าย  1.12 

1.2.43 กรณีใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด ใบรับรอง
การประเมิน หรือหนังสือรับรองสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ให้ย่ืนขอรับใบแทน ภายใน 15 วัน 1.12 
 
 
 
 
 
 
 
1.10   พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเน้ือ พ.ศ.2559 
1.11   พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และ ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 
1.12   พระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย์ พ.ศ.2551 
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1.2.44 การประกอบกิจการโรงงานผลิตวัตถุออกฤทธ์ิ ต้องได้รับอนุญาต ห้ามผลิต ขาย นําเข้า 
เก็บ นอกสถานท่ีได้รับใบอนุญาต ต้องมีเภสัชกรอยู่ประจํา ในระหว่างทําการผลิต จัดแสดงใบอนุญาตไว้
ในท่ีเปิดเผย กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ในสาระสําคัญ ให้ขอใบแทนภายใน 30 วัน ให้แสดง
ใบอนุญาตไว้ในท่ีเปิดเผย เห็นได้ง่าย ห้ามย้าย เปลี่ยบแปลงหรือเพ่ิมสถานท่ีผลิต สถานท่ีขาย สถานท่ี
นําเข้า หรือสถานท่ีเก็บ เว้นแต่ได้รับอนุญาต กรณีเลิกกิจการต้องแจ้งล่วงหน้า หากไม่แจ้งล่วงหน้า ต้อง
แจ้งภายใน 15 วัน 1.13 

1.2.45 การผลิต มีไว้ครอบครอง นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านวัสดุกัมมันตรังสี ต้องได้รับ
ใบอนุญาต หรือต้องแจ้งการครอบครอง หรือการใช้ 1.14 

1.2.46 การทํา การมีไว้ครอบตรอง การใช้ การนําเข้า หรือส่งออกเคร่ืองกําเนินรังสี ต้องได้รับ
อนุญาต 1.15  

1.2.47  การมีไว้ครอบครอง ใช้ นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน วัสดุนิวเคลียร์ ต้องได้รับอนุญาต 1.14 
1.2.48  การก่อสร้าง และติดต้ังเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ และสถานประกอบกิจการนิวเคลียร์ ต้อง

ได้รับอนุญาต ต้องก่อสร้างและดําเนินการท่ีได้รับอนุญาต เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จก่อนท่ีจะดําเนินการ 
ต้องขอรับใบอนุญาตดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 1.14 

1.2.49 การประกอบกิจการโรงงานทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธ ต้องได้รับ
อนุญาต ต้องแสดงใบอนุญาตใว้ในท่ีเปิดเผย กรณีสูญายหรือชํารุด ให้ขอใบแทนภายใน 30 วัน เม่ือต้ัง
โรงงานเสร็จแล้ว ก่อนดําเนินการผลิต ต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบ ทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน เม่ือรัฐมนตรี
อนุญาตเป็นหนังสือแล้วจึงจะดําเนินการผลิตได้ 1.15 

1.2.50 การประกอบกิจการโรงงานสุรา ต้องได้รับอนุญาต 1.16 
1.2.51 การประกอบกิจการผลิตหรือขยาย พลังงานควบคุมในเขตพลังงาน ต้องขออนุญาตต่อ

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 1.17 
1.2.52 การประกอบกิจการพลังงาน ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการพลังงาน 

และเม่ือเร่ิมจะประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใด ต้องแจ้งให้สํานักงานกํากับกิจการไฟฟ้า ทราบก่อนเริ่ม
ประกอบกิจการ 1.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13 พระราชบัญญัติ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตรและประสาท พ.ศ.2559 
1.14   พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลยีร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 
1.15   พระราชบัญญัติผลิตอาวุธเอกชน พ.ศ.2550 
1.16   พระราชบัญญัติ สรุา พ.ศ.2493 
1.17   พระราชบัญญัติการพฒันาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 
1.18   พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 
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1.2.53 การประกอบกิจการ สั่งเข้ามา นําเข้ามา ผลิต หรือมี ซ่ึงยุทธภัณฑ์ ต้องได้รับอนุญาต 
จากปลัดกระทรวงกลาโหม ถ้าใบอนุญาตสูญหาย ลบเลือน หรือชํารุด ให้ย่ืขอรับใบแทน ภายใน 15 วัน 
1.19  

1.2.54 การแบ่งประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน จําพวกท่ี 1 จําพวกท่ี 2 และ 
จําพวกท่ี 3 ให้เป็นไปตาม กระทรวง (พ.ศ.2535) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2544) กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 16 (พ.ศ.2545) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ.2535 มีท้ังสิ้น 107 ประเภท 1.20 

1.2.67 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการทดลองเดินเครื่องจักร ตามกฎหมายโรงงาน ดังนี้ 1.21 

  1.2.67.1 การแจ้งทดลองเครื่องจักร ต้องทดลองเดินเคร่ืองจักร ไม่เกิน 60 วัน หาก
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายระยะเวลา ก่อนท่ีจะครบกําหนดท่ีแจ้งไว้  และในระหว่างนั้น ต้อง
จัดทําบันทึก การทดลอง โดยเก็บรักษาบันทึกนี้ไว้ ณ ท่ีต้ังโรงงาน  

1.2.67.2 โรงงานท่ีมีเคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์ หรือสิ่งท่ีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
อุบัติเหตุหรืออุบัตภัยร้ายแรง ต้องก่อสร้างและติดต้ังเคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์หรือสิ่งท่ีนํามาใช้ในโรงงาน 
ให้เป็นไปตามรายละเอียดของการออกแบบ ทีมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

1.2.67.3 จัดให้มีเอกสารอธิบายข้ันตอนการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
ควบคุม และระบบป้องกันภัย รวมท้ังวิธีการบํารุงรักษา และวิธีการควบคุมในภาวะฉุกเฉิน ทําการ
ฝึกอบรมพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงอันตรายและสามารถปฏิบัติ พร้อมท้ังจัดให้มีการซ้อม
แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตามเอกสาร 

1.2.67.4 ต้องทดสอบอุปกรณ์แต่ละชิ้น ก่อนนําไปใช้งาน เว้นแต่ไม่สามารถทดสอบ
ได้ และสามารถหยุดอุปกรณ์นั้น ได้อย่างปลอดภัยเม่ือมีปัญหา 

1.2.67.5 ต้องทดสอบการทํางานของระบบควบคุมและระบบป้องกันภัยของ
เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์ หรือสิ่งท่ีนํามาใช้ในโรงงาน 

1.2.68 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายโรงงานกําหนด 1.22 
  1.2.68.1 โรงงานจําพวกท่ี 2 หรือจําพวกท่ี 3 ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี ต้ังแต่วัน
เร่ิมประกอบกิจการโรงงานตามท่ีได้แจ้งไว้ และต้องชําระต่อไปทุกปีเม่ือถึงวันครบกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.19   พระราชบัญญัติควบคุมยทุธภัณฑ์ พ.ศ.2530 
1.20 กระทรวง (พ.ศ.2535) กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2545) กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2549) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
1.21  กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการทดลองเดินเครื่องจักร พ.ศ.2553 ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 
1.22 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 12 ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2540) ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2549) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 
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  1.2.68.2 โรงงานท่ีอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ให้ถือวันเริ่มประกอบกิจการตามความเป็นจริง 

1.2.68.3 โรงงานท่ีอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมได้รับการยกเว้นไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี 

1.2.68.4 ในการชําระค่าธรรมเนียมรายปี ให้นําใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 2 หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ไปแสดงด้วย ยกเว้นโรงงานท่ีต้ังอยู่ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม โรงงานท่ีชําระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารพานิชย์  

1.2.68.5 อัตราค่าธรรมเนียมรายปี ให้ถือตามสภาพของโรงงานท่ีเป็นอยู่ ในวันท่ีต้อง
ชําระเป็นเกณฑ์ ไม่ว่าในระหว่างปีนั้นต่อมาขนาดของเคร่ืองจักรหรือจํานวนคนงานจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงก็
ตาม 1.22 

1.2.69 ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี ดังนี้ 1.23 
(1) ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีหนังสือแจ้งขอหยุดประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่หนึ่งปีข้ึนไป

ก่อนถึงวันครบกําหนดวันเริ่มประกอบกิจการโรงงานในปีถัดไป (วันชําระค่าธรรมเนียมรายปี) 
(2) ทางราชการมีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานท้ังหมดเป็นเวลาหนึ่งปีข้ึนไปก่อนถึงวัน

ครบกําหนดวันเริ่มประกอบกิจการโรงงานในปีถัดไป (วันชําระค่าธรรมเนียมรายปี) 
(3) ทางราชการมีคําสั่งปิดโรงงานก่อนถึงวันครบกําหนดวันเริ่มประกอบกิจการโรงงานในปี

ถัดไป (วันชําระค่าธรรมเนียมรายปี)  
 
1.3 มาตรฐานการตรวจสอบทําเลท่ีต้ัง การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 

1.3.1 การเลือกทําเลท่ีต้ังโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบผังโรงงาน (EIT 
Standard 041001-18) 1.24 

1.3.2 ไม่อนุญาตให้ต้ัง หรือขยายโรงงานที่มีน้ําท้ิง ซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้ ในบริเวณอนุรักษ์
แหล่งน้ําดิบ เพ่ือการประปานครหลวง ดังนี้ 1.25  
 (1) น้ําท้ิงท่ีมีสารพิษประเภทโลหะหนัก วัตถุมีพิษทางการเกษตร และสารเคมีอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพิษ  
 (2) น้ําท้ิงท่ีมีปริมาณเกินกว่าวันละ 50 ลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมน้ําหล่อเย็น) 
 (3) น้ําท้ิงท่ีมีปริมาณความสกปรกในรูป บีโอดี เกินกว่า วันละ 1 กิโลกรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.23 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  การชําระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ กรณีที่มีหนังสือแจ้งขอหยุดประกอบ
กิจการโรงงานช่ัวคราวหรือถูกสั่งให้หยุด ประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นเวลาหน่ึงปีข้ึนไปหรือถูกสั่งปิดโรงงาน   ก่อนวันครบกําหนดวันเริ่ม
ประกอบกิจการในปีถัดไป [18] 
1.24 มาตรฐานการออกแบบผังโรงงาน (EIT Standard 041001-18) 
1.25   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2522 , 12 มกราคม 2531 , 11 กุมภาพันธ์ 2535 
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  ในพ้ืนท่ี ตําบลบางไทร ตําบลไม้ตรา ตําบลบ้านม้า ตําบลโคกช้าง ตําบลราชคราม 
ตําบลช้างใหญ่ ตําบลโพแตง และตําบนเชียงรากน้อย ตําบลสนามชัย อําเภอบางไทร ตําบลเกาะเกิด 
ตําบลบางกะสั้น ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในพ้ืนท่ีตําบลบ้านเกาะ ตําบลบางกระบือ ตําบลคลอองควาย ตําบลบางเตย ตําบล
สามโคก ตําบลบางโพธ์ิเหนือ ตําบลกระแซง ตําบลเชียงรากน้อย ตําบลบ้านงิ้ว ตําบลบ้านปทุม และตําบล
เชียงรากใหญ่ อําเภอสามโคก ตําบลครองหนึ่ง ตําบลครองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  ในพ้ืนท่ี ตําบลบ้านฉา ตําบลบางพูด ตําบลสวนพริกไทยและตําบลบ้านกลาง อําเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
  ในพ้ืนท่ี ตําบลบางระกํา ตําบลบางปลา ตําบลบางไทรป้า ตําบลบางไทรงาม ตําบล
หินมูล อําเภอบางเลน ตําบลศาลายา ตําบลมหาสวัสด์ิ ตําบลงิ้วราย ตําบลไทยาวาส ตําบลวัดสําโรง ตําบล
ดอนแฝด ตําบลลานตากฟ้า ตําบลบางแก้วฟ้า ตําบลห้วยพลู อําเภอนครชัยศรี ตําบลหอมเกร็ด ตําบลทรง
คะนอง ตําบลบางกะทึก ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวันครปฐม 
  ในพ้ืนท่ีตําบลบางใหญ่ ตําบลบางม่วง อําเภอบางใหญ่ ตําบลศาลากลาง ตําบลปลาย
บาง ตําบลบางคเูวียง ตําบลบางขนุน ตําบลบางขุนทอง ตําบลมหาสวัสด์ิ ตําลบวัดชลอ อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 
  ในพ้ืนท่ี แขวงตลิ่งชัน แขวงบางระมาด แขวงทวีวัฒนา แขวงฉิมพลี แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  

1.3.3 ไม่อนุญาตให้ต้ังหรือขยายโรงงาน โรงงานฟอกย้อมหรือย้อมเส้นใย แต่งสําเร็จสิ่งทอ 
เก่ียวกับการพิมพ์สิ่งทอ แต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย ลําดับท่ี 
22(1) , 22(3) ,  22(4) , และ 24 ยกเว้นโรงงานดังต่อไปน้ี  1.26 

(1) โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือ ในเขตส่งเสริมการลงทุน  
(2) โรงงานใขเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
(3) การขยายโรงงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ใช้เคร่ืองจักรท่ีทันสมัย หรือใช้น้ําในการ

ผลิตลดลง และมีการควบคุมมลพิษมิให้สูงกว่าเดิม  
1.3.4 ห้ามต้ังโรงงานเขตท้องท่ี อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางประอิน และอําเภอบาง

ไทร จังหวัดพนครศรีอยุธยา ยกเว้น 1.27 
(1) อุตสาหกรรมบริการ  
(2) โรงงานในเขตอุตสาหกรรมบางหว้า (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 
 
 
 
 
 

1.26   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง กําหนดจํานวน ขนาด และประเภทหรอืชนิดของโรงงาน ที่ไม่ให้ต้ังหรือขยายในทุกท้องทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ.2549 
1.27 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดประเภทหรอืชนิดของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในเขตท้องท่ี อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
อําเภอบางประอิน และอําเภอบางไทร จังหวัดพนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2550[8] 
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(3) การตั้งโรงงานผลิตพลังงานทดแทน และศูนย์ผลิตและวิจัยพลังงานทดแทน ของ
บริษัท บางจากปโิตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือบริษัท ร่วมทุนของบริษัท บางจากปโิตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  

1.3.5 มาตรการควบคุม การต้ังหรือขยายโรงงาน ตามมาตรการควบคุมปริมาณความสกปรก
ของนํ้าท้ิงจากภาคอุตสาหกรรม เพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําในมานํ้าเจ้าพระยา ครอบคลุมจังหวัด นครสวรรค์ 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
สามารถบําบัดน้ําเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการจนสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมด หรือมี
ระบบเก็บกักน้ําท้ิงท้ังหมด โดยไม่ร่ัวซึมสู่แหล่งน้ําใต้ดิน 1.28   

1.3.6 ห้ามต้ังโรงงาน ในเขตท้องท่ีตําบลบ้านรุน ตําบลคลองตะเคียน และตําบลเกาะเรียน 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา ยกเว้นการต้ังโรงงานซ่ึงจัดอยู่ในประเภทกิจการอุตสาหกรรมบริการ 1.29 

ในเขตท้องท่ีอําเภอบางปะอิน และอําเภอบางไทร ยกเว้น การต้ังโรงงานซ่ึงจัดอยู่ในประเภท
กิจการอุตสาหกรรมบริการ และการต้ังโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน 

1.3.7 ห้ามต้ังโรงงานลําดับต่อไปนี้ในเขตท้องท่ีอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด นครราชสีมา  1.30 
1.3.7.1 โรงงาน โม่ บด หรือย้อยหินตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 3 (1)  
1.3.7.2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับกระดูกสัตว์ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับท่ี 4 (3)  
1.3.7.3  โรงงานทําปลาป่น ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 15 (2)  
1.3.7.4 โรงงานผลิตเย่ือกระดาษจากไม้เศษผ้าหรือเส้นใย ตามประเภทหรือชนิดของ

โรงงานลําดับท่ี 38 (1)  
1.3.7.5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเคมีภัณฑ์สารเคมีหรือวัตถุเคมีซ่ึงมิใช่ปุ๋ย 

ตามประเภท หรือชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 42 ดังต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

 
1.28 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการควบคุม การต้ังหรือขยายโรงงาน ตามมาตรการควบคมุปริมาณความสกปรกของนํ้าทิ้งจาก
ภาคอุตสาหกรรม เพือ่ฟื้นฟคูุณภาพนํ้าในมานํ้าเจ้าพระยา 2551[9] 
1.29 ห้ามต้ังโรงงานตามประเภทหรอืชนิดของโรงงานที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ในเขตท้องที่ตําบลบ้านรุน ตําบลคลองตะเคยีน และตําบลเกาะเรยีน อําเภอพระนครศรีอยุธยา ยกเว้นการต้ังโรงงานซึ่งจัดอยู่ในประเภท
กิจการอุตสาหกรรมบรกิาร [53] 
1.30 ห้ามต้ังโรงงานตามประเภทหรอืชนิดของโรงงานที่กําหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ลําดับต่อไปนี้ในเขตท้องทีอ่ําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด นครราชสีมา ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535[55] 
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(1) โรงงานอุตสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน์ (Chlor-alkaline lndustry) ท่ีใช้โซเดียม
คลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต (Na2Co3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรด
ไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder)  

(2) โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัล ท่ีใช้วัตถุดิบซ่ึงได้จากการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม 
และ หรือการแยกก๊าซธรรมชาติ  

1.3.7.6 โรงงานผลิตสารออกฤทธ์ิหรือสารท่ีใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช หรือสัตว์โดย
กระบวนการทาง เคมีตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 43 (1)  

1.3.7.7 โรงงานผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมีตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ลําดับท่ี 43 (1)  

(1) โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 49  
(2) โรงงานผลิตซีเมนต์ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 57  
(3) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอมหรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าใน

ข้ันต้น (Iron and Steel Basic Industries) ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 49  
(4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุงและหลอมโลหะในข้ันต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือ

เหล็กกล้า (Non-ferous Metal Basic Industries) ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 60 
1.3.8 การห้ามต้ังหรือขยายโรงงานผลิตและการห้ามใช้สีย้อมกลุ่มสีเบนซิดินและกลุ่มสีโครม

ในอตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสี ดังนี้ [52] 1.31 

1.6.8.1 ห้ามต้ังหรือขยายโรงงานผลิตสีย้อมกลุ่มสีเบนซิดิน (BENZIDINE BASED DYES) 
และกลุ่มมีโครม (CHROMIC COMPOUNDS BASED DYES) ในท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 

1.3.8.2 โรงงานท่ีผลิตสีย้อม การใช้วัตถุดิบเพ่ือผลิตสีย้อมต้องไม่ใช้สารเบนซิดิน 
สารประกอบของเบนซิดิน สารโครเมี่ยมและสารประกอบโครเม่ียม 

1.3.8.3 โรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอกย้อมและตกแต่งสี จะต้องไม่ใช้สีย้อมท่ี
มีสารเบนซิดิน สารประกอบของเบนซิดิน สารโครเมี่ยมและสารประกอบโครเม่ียมในกระบวนการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.31 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง การห้ามตั้งหรือขยาย
โรงงานผลิตและการห้ามใช้สีย้อมกลุ่มสีเบนซิดินและกลุ่มสีโครมในอตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสี [52] 
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1.3.9  ข้อกําหนดในการต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ  1.32 
1.3.9.1 ไม่ใช้บังคับกับโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบโดยใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในปริมาณ 

ไม่เกินกําลังการผลิต 300  ตันต่อวัน 
1.3.9.2 การต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรให้กระทําได้

ต่อเม่ือโรงงานนั้นใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบโดยตรงในการผลิต และมีแผนการดาฃําเนินการตามโครงการและ
กรอบระยะเวลาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

1.3.9.3 เขตโรงงานท่ีจะต้ังต้องมีระยะห่างจากเขตโรงงานหรือเขตพ้ืนท่ีดังต่อไปน้ี ไม่น้อย
กว่า 50 กิโลเมตร โดยวัดระยะเป็นเส้นตรงไม่ว่าจะเป็นท้องท่ีในจังหวัดเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

(1) เขตโรงงานน้ําตาลหรือเขตโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบท่ีได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

(2) เขตพ้ืนท่ีของผู้ท่ีได้รับใบรับรองตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การให้
ต้ังหรือขยายโรงงานน้ําตาลในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร  

1.3.9.4 แผนการดําเนินการตามโครงการและกรอบระยะเวลาเพ่ือให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน  4 ประกอบด้วย 

(1)  แผนการจัดหาสถานท่ีประกอบการหรือท่ีต้ังโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ 
(2) แผนการเตรียมปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเข้าสู่โรงงานไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 50 ของกําลังการผลิตของฤดูการผลิตนั้น ๆ  โดยกําหนดจํานวนวันหีบอ้อยเฉลี่ย  120  วันและ
ต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรท่ีเป็นคู่สัญญาของโรงงานอ่ืนเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
โรงงานนั้น 

(3) แผนการดาเนินการก่อสร้างโรงงาน 
(4) แผนการผลิต 

1.3.9.5 ก่อนย่ืนขอต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบต่อผู้อนุญาต ให้ผู้ท่ีจะขอต้ังโรงงานท่ีใช้
อ้อยเปน็วัตถุดิบย่ืนเอกสารและหลักฐานตาม ต่อสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เพ่ือ
พิจารณาและออกหลักฐานรับรองว่าการต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบดังกล่าว 

1.3.9.6 ในการพิจารณาเพ่ือออกหลักฐานรับรอง กรณีท่ีเขตโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบท่ี
จะต้ังมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้อยกว่า 50 กิโลเมตร สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายจะ
พิจารณาและออกหลักฐานรับรองได้ต่อเม่ือ โรงงานดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง  
ดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

1.32 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานที่ใช้ออ้ยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่ว ราชอาณาจักร พ.ศ. 2562[44] 
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 (1) พ้ืนท่ีท่ีขอต้ังโรงงานต้องมีปริมาณอ้อยเพียงพอต่อโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบท่ี
จะต้ังและต้องมีปริมาณเพียงพอต่อโรงงานน้ําตาลและโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบท่ีต้ังอยู่เดิมในพ้ืนท่ี ท่ี
จะต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบนั้นด้วย 

(2) ในกรณีพ้ืนท่ีท่ีขอต้ังโรงงานมีปริมาณอ้อยไม่เพียงพอต่อโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็น
วัตถุดิบท่ีจะต้ังแต่มีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม สําหรับการปลูกอ้อยเหลือเพียงพอต่อการส่งเสริมจากโรงงานท่ีใช้
อ้อยเป็นวัตถุดิบท่ีจะต้ังนั้น 

(3) โรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบท่ีจะต้ังได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากโรงงาน
น้ําตาลและโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบท่ีต้ังอยู่เดิมในพ้ืนท่ีท่ีจะต้ังโรงงานใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบนั้น 

1.3.9.7 เม่ือได้รับหลักฐานการรับรอง แล้ว 
(1) ให้ผู้ท่ีจะขอต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบย่ืนคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน (แบบ ร.ง. 3) พร้อมหลักฐานการรับรองตาม ต่อผู้อนุญาตเพ่ือขอต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ 
(2) ผู้ท่ีจะขอต้ังโรงงานใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการ

ดําเนินงานตามโครงการและกรอบระยะเวลา เพ่ือให้ได้มาซ่ึงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และ
รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายทราบทุก 6 เดือน 

1.3.9.8 หลักฐานการรับรองตามข้อ 6 และข้อ 7 สิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปน้ี 
(1) กรณีโรงงานท่ีใชอ้้อยเป็นวัตถุดิบนั้นอยู่ในบังคับต้องจัดทํารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ผู้ท่ีจะขอต้ังโรงงาน
ท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบดังกล่าว ไม่ทําการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายใน  2 ปีนับ
แต่วันท่ีสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายออกหลักฐาน 

(2) กรณีโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบนั้นอยู่ในบังคับต้องจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบหรือถือได้
ว่าได้รับความเห็นชอบและได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แล้วผู้ท่ีจะขอต้ังโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบดังกล่าวไม่ดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (แบบ ร.ง. 3) ภายใน  180 วันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าว 

(3) กรณีโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบนั้นไม่อยู่ในบังคับต้องจัดทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้ท่ีจะขอต้ังโรงงานท่ีใช้
อ้อยเป็นวัตถุดิบดังกล่าวไม่ดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง. 3) 
ภายใน  180  วันนับแต่วันท่ีสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายออกหลักฐานตาม 

1.3.9.9 โรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบซ่ึงต้ังตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2549 และยังประกอบกิจการอยู่ใน วันท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบตาม
ประกาศนี้ 

1.3.9.10 คําขอตั้งโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบท่ีได้ย่ืนไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับแต่ยัง
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้นําหลักเกณฑ์ตามประกาศน้ีมาใช้ 

1.3.10 การต้ังโรงงานผลิตและบรรจุสุรา  1.33 
1.3.10.1 การตั้งโรงงานผลิตสุรากลั่นใน ให้กระทําได้เม่ือโรงงานท่ีจะต้ังนั้น 

(1) เป็นโรงงานสุรากลั่นประเภท วิสกี้ บร่ันดี และยิน ท่ีมีขนาดกําลังการผลิตคิดเทียบ
เป็นน้ําสุราท่ีมีแรงแอลกอฮอล์ย่ีสิบแปดดีกรี ข้ันตํ่าวันละ 30,000 ลิตร 
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กรณีเป็นโรงงานสุรากลั่นประเภทอ่ืน ต้องมีขนาดกําลังการผลิตคิดเทียบเป็นน้ําสุราท่ี
มีแรงแอลกอฮอล์ย่ีสิบแปดดีกรี ข้ันตํ่าวันละ 90,000 ลิตร 

(2) ผลิตสุรากลั่นท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน ลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม 

(3) มีเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําสุราเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประจําโรงงาน 

1.3.10.2 การตั้งโรงงานผลิตสุราแช่ในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ให้กระทําได้เม่ือโรงงาน
ท่ีจะต้ังนั้น 

(1) ผลิตสุราแช่ท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน ลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม 

(2) มีเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําสุราเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประจําโรงงาน 

1.3.10.3 การตั้งโรงงานท่ีดําเนินการเฉพาะการบรรจุสุรากลั่นหรือสุราแช่ในทุกท้องท่ี ท่ัว
ราชอาณาจักร ให้กระทําได้เม่ือโรงงานที่จะต้ังเปน็โรงงานบรรจุสรุาท่ีบรรจุเฉพาะสุราท่ีผลิตจาก 

โรงงานผลิตสุรากลั่น หรือสุราแช่ ท่ีได้รับใบอนุญาต และสุราท่ีบรรจุดังกล่าวต้องมี
คุณภาพเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

1.3.10.4 การตั้งโรงงานผลิตสุรา โดยประสงค์ท่ีจะมีการบรรจุสุรากลั่นหรือสุราแช่ท่ี
โรงงานของตนผลิตในสถานท่ีต้ังโรงงานผลิตนั้น ให้กระทําได้โดยย่ืนความประสงคก์ารบรรจุ สุรามา
พร้อมการขอต้ังโรงงานผลิตสุราหรือภายหลังการต้ังโรงงานผลิตสุราดังกล่าวก็ได้ ท้ังนี้ โดยอาจระบุการ
บรรจุสุราไว้ในใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตสุราดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกันได้ 

1.3.10.5 คําขอตั้งโรงงาน ท่ีได้ย่ืนไว้ก่อนวันท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ และอยู่ในระหว่างการ
พิจารณา ให้นําหลักเกณฑ์ตามประกาศน้ีมาใช้บังคบักับการพิจารณาคําขอดังกล่าว โดยผู้อนุญาตอาจ
เรียกให้ผู้ย่ืนคําขอส่งเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติมหรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศนี้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.33 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การให้ต้ังโรงงานผลิตและบรรจุสุราในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 
2560[36] 
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1.3.11  มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด ตัก 
ลอก หรือดูดทรายหรือดินในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ สําหรับใช้ในการก่อสร้าง 1.34 

กําหนดให้การประกอบกิจการจะกระทําได้เฉพาะในระหว่างเวลา 6.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. 
ถ้าจะกระทํานอกเวลาท่ีกําหนดไว้จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.3.12 การใช้ไม้กฤษณาเป็นวัตถุดิบในโรงงานสกัดน้ํามัน กําหนด ให้ใช้ไม้กฤษณาเป็น
วัตถุดิบจากแหล่งกําเนิด ดังต่อไปนี้ 1.35 

1.3.12.1 ไม้กฤษณาท่ีมีแหล่งกําเนิดในต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วย
กฎหมาย ดังนี้ 

(1) Certificate of Origin (c/o) ท่ีออกโดยประเทศผู้ส่งออก 
(2) หนังสืออนุญาตนําเข้าพืชอนุรักษ์ CITES Import Permit ตามกฎหมาย ว่าด้วย

พันธ์ุพืช 
(3) หลักฐานแสดงการนําเข้า เช่น Invoice, Bill of Lading ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี

นําเข้า 
(4) ใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนท่ีตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

1.3.12.2 ไม้กฤษณาท่ีมีแหล่งกําเนิดในประเทศ ต้องเป็นไม้กฤษณาท่ีได้มาจากท่ีดินท่ีมี
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือมีหลักฐานท่ีแสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้า
ทําประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ และมีหลักฐานทางราชการกํากับการนําเคล่ือนท่ีด้วย  

1.3.13 หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ  1.36 
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จท่ีจะย่ืนคําขออนุญาต จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ

วิธีการท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดเฉพาะรายท่ีต้ังอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีทําการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับ
ท่ี 414 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 จะต้องดําเนินการดังนี้ 

1.3.13.1 ต้องจัดทําแผงกั้นป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น 
วัสดุจําพวกพลาสติก บังแดดรอบโรงงาน มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยส่วนล่าง ต้องเป็นผนัง
ทึบ สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

1.3.13.2 ต้องจัดให้มีระบบฉีดน้ํา วัตถุดิบบนรถบรรทุก เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองขณะเทวัตถุดิบลงในบริเวณท่ีเก็บ หรือมาตรการอ่ืนท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

1.34 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ขุด ตัก ลอก หรือดูดทรายหรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สําหรับใช้ในการก่อสร้าง พ.ศ.2554) (19) 

1.35  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การใช้ไม้กฤษณาเป็นวัตถุดิบในโรงงานสกัดน้ํามัน พ.ศ.2552[10] 
1.36  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ[4] 
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1.3.13.3 ต้องมีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกองวัตถุดิบในขณะ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.3.16.4 ต้องจัดให้มีบริเวณสําหรับล้างทําความสะอาดรถบรรทุก ก่อนออกจากโรงงาน 
1.3.16.5 ต้องจัดให้เคร่ืองผสมคอนกรีตอยู่ภายในห้อง ทีทําด้วย วัสดุท่ีสามารถป้องกัน

เสียงดังจากการทํางานของเคร่ืองจักร 
1.3.16.6 พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีใช้ในการประกอบกิจการ ต้องเป็นพ้ืนคอนกรีตหรือแอสฟัลต์

ผิวเรียบ มีระดับความลาดเอียงง่ายต่อการทําความสะอาดด้วยน้ํา และให้มีรางระบายน้ําโดยรอบ เพ่ือ
รวบรวมน้ําลงสู่บ่อบําบัด 

1.3.16.7 ต้องจัดให้มีบ่อคายกากคอนกรีต ท่ีมีความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร  
1.3.17 ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี - 141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน)  หรือสารโพลีออล

ท่ีมีส่วนผสมของสารเอชซีเอฟซี - 141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟมทุก
ชนิด ยกเว้นการใช้ในการผลิตโฟมแบบฉีดพ่น (spray foam) ซ่ึงใช้ระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาต้ังแต่เร่ิม
ผสมสารจนกระท่ังเร่ิมฟูตัวเป็นโฟม (cream time) ไม่เกิน 5 วินาที ท่ีอุณหภูมิของสารเคมีก่อนการผสม
ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส 1.37 

1.3.18 ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 70 

และ 71 ใช้สารเอชซีเอฟซี - 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิตหรือประกอบ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีขนาดทําความเย็นตํ่ากว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง เพ่ือการจําหน่ายในประเทศ1.38 
[40]  

1.3.19 มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด 
ตัก ลอก หรือดูดทรายหรือดินในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ สําหรับใช้ในการก่อสร้าง 1.39 

2.3.19.1 ความลาดชันในการขุด ตัก ลอก หรือดูดทรายหรือดิน จะต้องมีความลาดชัน
เฉลี่ยจากขอบบ่อถึงพ้ืนล่างของบ่อไม่เกิน 1 : 2 หรือเป็นไปตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธากําหนด 

2.3.19.2 ระยะห่างจากขอบบ่อจะต้องอยู่ห่างจากเขตทางถนนสาธารณะ ท่ีดินของบุคคล
อ่ืนท่ีอยู่ข้างเคียง เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระดับท่ีลึกท่ีสุดของขอบบ่อแต่ไม่น้อยกว่า 40 เมตร 
และห่างจากขอบแม่น้ําไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.37ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี - 141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. 
2560[39] 
1.38 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี - 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการ
ผลิต พ.ศ. 2560[40] 
1.39  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ขุด ตัก ลอก หรือดูดทราย
หรือดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ สําหรับใช้ในการก่อสร้าง พ.ศ.2554[19] 
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1.3.19.3 ต้องมีการจัดทําระบบป้องกันการพังทลายของขอบบ่อและผนังบ่อ เช่น การ
ปลูกหญ้าแฝกการทําผนังคอนกรีต เป็นต้น 

1.3.19.4  ความลึกของบ่อจะต้องอยู่เหนือชั้นน้ําบาดาลชั้นแรกไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
1.3.19.5 ห้ามประกอบกิจการในพ้ืนท่ีดังต่อไปน้ี 

(1) พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีต้ังมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมและบริเวณท่ีเป็น
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวเนื่องกับแหล่งดังกล่าว 

(2) พ้ืนท่ีท่ีกฎหมายกําหนดสงวนไว้เพ่ือการเกษตรกรรมหรือเพ่ือการอ่ืนโดยเฉพาะ 
(3) พ้ืนท่ีท่ีสงวนไว้ตามนโยบายของรัฐ 

1.3.19.6 ระหว่างการประกอบกิจการหากพบมรดกทางธรรมชาติ ศิลปกรรม หรือแร่
จะต้องหยุดดําเนินการและแจ้งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบทันที 

1.3.19.7 การนําบ่อทรายหรือบ่อดินท่ีหยุดดําเนินการแล้วมาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน อันจะ
มี ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม เช่น การฝังกลบขยะมูลฝอย กากของเสีย วัตถุมีพิษจะต้องได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.3.19.8 การประกอบกิจการในบริเวณท่ีกําหนดให้เป็นแหล่งทรายแก้วหรือทราย
อุตสาหกรรม ต้องจัดส่งตัวอย่างทรายให้กรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบว่าเป็นทรายแก้วหรือทราย
อุตสาหกรรม หรือไม่ก่อนดําเนินการ 

1.3.19.9 พ้ืนท่ีบริเวณท่ีทําการขุด ตัก และดูดทรายหรือดิน จะต้องอยู่ห่างจากโรงผลิต
น้ําประปา โดยเฉพาะเหนือจุดสูบน้ําดิบอย่างน้อย 3,000 เมตร หรือใต้จุดสูบน้ําดิบอย่างน้อย 500 เมตร 

1.3.19.10 การเปล่ียนแปลงมาตรการเรื่องระยะร่น ระยะห่างแม่น้ํา ความลาดชันท่ี
วิศวกรโยธาได้ทําการตรวจสอบและรับรองค่าพิกัดความปลอดภัยในการขุด ตัก หรือดูดทรายหรือการขุด
หรือตักดิน นั้นจะต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 

 (1) แบบแปลนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินหรือทรายท่ีทําการขุดหรือดูด
ทราย ความสูงและพ้ืนท่ีของเนินดินท่ีจะถม ความลาดชันของบ่อดินหรือทรายหรือเนินดินระยะห่างจาก
ขอบบ่อดินหรือบ่อทรายหรือเนินดินถึงเขตท่ีดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบคุคลอ่ืน วิธีป้องกันการพังทลาย
ของดินหรือทราย หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือทรายหรือถมดินตลอดจนสภาพพื้นท่ี
และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดิน พร้อมท้ังวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับขุดหรือดูด
ทราย 

(2) รายการแสดงวิธีการคํานวณหาค่าเสถียรภาพความลาดชันท่ีปลอดภัยในการขุด 
ตัก ดูดทรายหรือดิน หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงดิน 

(3) เคร่ืองหมายแสดงพ้ืนท่ี 
(4) แนวคันดิน 

1.3.19.11 ห้ามระบายน้ําท้ิงลงแหล่งน้ําสาธารณะ เว้นแต่ปรับคุณภาพน้ําท้ิงท้ังหมดของ
โรงงานให้มีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน และค่าความเค็มของน้ํา (Salinity) ท่ีระบายออกนอกโรงงาน
นั้นจะต้องมีค่าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

1.3.19.12 ในระหว่างการประกอบกิจการ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องจัดทําแผนการ
และดําเนินการตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินหรือทรายให้มีความม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมออย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง โดยมีผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาเป็นผู้รับรองความปลอดภัย 
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1.3.19.13 การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมขุด ตัก ลอก หรือดูดทรายหรือดินท่ี
ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย และความเดือดร้อนแก่บุคคลและทรัพย์สิน ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการ
โรงงานไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 37 ถ้ามีเหตุท่ีทางราชการสมควรเข้าไป
ดําเนินการแทนตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดการนั้น ตามจํานวนท่ีจ่ายจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ  30 ต่อปีของจํานวน
เงินดังกล่าว โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความเสียหายว่าบุคคลใด หน่วยงานใดเป็น
ผู้เสียหาย 

2) พนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินค่าความเสียหายเป็นตัวเงินแล้วแจ้งให้ผู้
ประกอบกิจการโรงงานได้ทราบคา่ความเสียหายในเบื้องต้นก่อนเข้าดําเนินการแก้ไข 

3) โรงงานเม่ือได้รับทราบแล้วให้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานราชการดําเนินการ
พร้อมด้วยหลักประกันในการชดใช้ค่าเสียหาย เชน่ ต๋ัวสัญญาใช้เงินจากธนาคารหรือแจ้งให้ทางราชการ
ทราบว่าผู้ประกอบการประสงค์จะแก้ไขด้วยตนเองภายในกําหนดเวลาตามที่หน่วยงานราชการกําหนด 

4) กรณีมีผู้เสียหายโดยตรงพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้เสียหายฟ้องร้องทาง
แพ่งได้ด้วยตนเองได้ 

5) กรณีท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นผู้เสียหายพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้ง
หน่วยงานนั้นให้ฟ้องร้องทางแพ่งได้โดยตรงเช่นกัน 

6) กรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่สามารถตกลงกัน
ได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปดําเนินการแก้ไขโดยคํานงึถึงความสามารถของผู้
ประกอบกิจการท่ีจะสามารถชดใช้ค่าเสียหายด้วย 

7) กรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถตกลงกันได้
ให้รายงานผลข้อตกลงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ท่ีปลัดกระทรวงมอบหมาย
เพ่ือสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป 
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1.3.20 โรงงานท่ีผลิตนมพร้อมด่ืม ชนิดพลาสเจอไรซ์ สเตอริไรซ์ หรือ ยู.เอช.ที. ซ่ึงใช้หางนมผง
หรือนมผงเป็นวัตถุดิบ ใช้น้ํานมดิบท่ีผลิตได้ในประเทศจากองค์การส่เสริมโคนมแห่งประเทศไทย สหกร 
โคนมต่าง ๆ หรือจากปหล่งอ่ืนตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณืให้ความเห็นชอบ ให้ใช้น้ํานมดิบใน
อัตราส่วนอย่างนอ้ย น้ํานมดิบ 1 ส่วน ต่อน้ํานมคืนรูป (recombined milk) 2 ส่วน1.40 

1.3.21 มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน หลอมตะก่ัวจาก
แบตเตอรี่เก่า  1.41 

1.3.21.1 โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอร่ีเก่า ต้องมีลักษณะดังนี้  
(1) สถานท่ีจัดเก็บแผ่นธาตุ แบตเตอรี่เก่าและวัสดุท่ีก่อให้เกิดฝุ่นตะกั่ว จะต้องเป็น

สถานท่ีท่ีมีผนังทึบกั้น เป็นห้องปิดมิดชิด ท่ีสามารถป้องกันการแพร่กระจายฝุ่นตะกั่ว และอากาศท่ีระบาย
ออกจากสถานท่ีจัดเก็บแผ่นธาตุแบตเตอร่เก่าและวัสดุท่ีก่อให้เกิดฝุ่นตะกั่ว จะต้องทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่างจนอากาศท่ีระบายออกนั้น มีปริมาณของสารตะกั่วไม่เกินค่าท่ีกําหนด 

 (2) สถานท่ีเก็บหม้อแบตเตอรี่เก่า จะต้องมีหลังคาปกคลุม โดยตลอดพ้ืนท่ีจัดเก็บ 
และมีผนังทึบทุกด้าน ท่ีมามารถป้องกันมิให้น้ําฝนสาดเข้าไปในพ้ืนท่ีจัดเก็นและสามารถป้องกันการ
แพร่กระจายสารตะกั่ว 

(3) สถานท่ีจัดเก็บแผ่นธาตุแบตเตอรี่เก่าและวัสดุท่ีก่อให้เกิดฝุ่นตะกั่วและสถานท่ี
เก็บหม้อแบตเตอรี่เก่า ต้องมีระบบการขจัดสารตะก่ัวท่ีปนเป้ือนอยู่ท่ียานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์ทุก
ชนิดก่อนออกจากสถานท่ีจัดเก็บดังกล่าว 

(4) ต้องจัดสถานท่ีแยกแผ่นธาตุแบตเตอรี่เก่า สถานท่ีเก็บแผ่นธาตุแบตเตอรี่เก่า 
และลถานท่ีหลอมตะกั่วให้อยู่ชิดติดกัน และให้ขนย้ายวัถุดิบเข้าเตาหลอมด้วยวิธีการท่ีปลอดภัย โดยมี
การป้องกันการแพร่กระจายของสารตะก่ัว 

1.3.22 หลักเกณฑ์การพิจารณาทําเลท่ีต้ังสภาพแวดล้อมของโรงงานหลอมตะก่ัวจาก
แบตเตอรี่เก่า 1.42 

1.3.22.1 ต้องไม่มีบึง บ่อ หรือแหล่งน้ําธรรมชาติภายในบริเวณโรงงาน ไม่เป็นพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
ท่วมถึง และต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ําธรรมชาติ(ผิวดิน) เช่น แม่น้ําลําคลองหรือแหล่งน้ํา
สาธารณประโยชน์ อย่างน้อย 1 กิโลเมตร 

1.3.22.2 ต้องต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมีระดับน้ําใต้ดินในชั้นท่ีต้ีนสุดจากระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 
10 เมตร 

1.3.22.3 ท่ีต้ังโรงงานต้องห่างโรงเรียน วัด โรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร  
1.3.22.4 ต้องไม่เป็นพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม และกสิกรรม 
 
 
 
 
 

1.40 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  เรื่อง กําหนดการใช้นํ้านมดิบในการผลิตนมพร้อมด่ืม ชนิดพลาสเจอร์ไรซ์ สเตอรไิรซ์ หรือ ยู.เอส.ที. ใน
โรงงาน พ.ศ.2546 
1.41 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทําเลที่ต้ังสภาพแวดลอ้มของโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่เก่า พ.ศ.2544 
1.42 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทําเลที่ต้ังสภาพแวดลอ้มของโรงงานหลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่เก่า พ.ศ.2544 
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1.3.23 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 105 และ
ลําดับท่ี 106 (การนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีไม่สามารถจัดเข้าเป็นประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานลําดับใดลําดับหนึ่ง 1.43 

การประกอบกิจการใด ซ่ึงมีการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงาน
มาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีไม่สามารถจัดเข้าเป็น
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับใดลําดับหนึ่ง ได้โดยตรงซ่ึงให้ผู้อนุญาตพิจารณากําหนดประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานนั้นเป็นโรงงานลาํดับท่ี 106 และให้กําหนดเงื่อนไขเพื่อการคุ้มครองความปลอดภัย ใน
การดําเนินงานและการควบคุมมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่ีผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้อง
ปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตแล้วแต่กรณีด้วย ได้แก่  

(1) โรงงานทําสีน้ํามันหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากน้ํามันหล่อลื่นท่ีใช้แล้ว (Waste Oil Refining) 
(2) โรงงานสกัดแยกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากกาก หรือตะกอนน้ํามันดิบ (Waste Oil 

Separation) 
(3) โรงงานสกัดแยกโลหะมีค่าจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Precious Metals Recovery) 
(4) โรงงานกลั่นตัวทําละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ (Solvents Recovery) 
(5) โรงงานทําเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Substitution) 
(6) โรงงานทําเชื้อเพลิงผสม (Fuel Blending) 
(7) โรงงานทําวัตถุดิบทดแทน (Raw Material Substitution) 
(8) โรงงานซ่อม หรือล้างบรรจุภัณฑ์ 
(9) โรงงานคืนสภาพกรดหรือด่าง (Acid / Base Regeneration) 
(10) โรงงานคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Regeneration) 
(11) โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ สารเคมี ซ่ึงมีการนําเคมีภัณฑ์ หรือสารเคมีท่ีใช้งานแล้ว หรือ 
เสื่อมสภาพ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
(12) โรงงานบดหรือล้างผลิตภัณฑ์แก้ว 
(13) โรงงานทําวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ จากวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับใด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.43 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่องรายละเอียด หลักเกณฑ์การพิจารณาอนญุาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และ
ลําดับที่ 106 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
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การประกอบกิจการโรงงาน ท่ีได้กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน แล้วหากมีการเพ่ิมการ
ประกอบกิจการ เกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลติเป็น
วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ให้ผู้รับใบอนุญาต ขอเพ่ิมประเภท
หรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 106 และให้ผู้อนุญาตกําหนดเงื่อนไขเพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ดําเนินงานและการควบคุมมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีผู้ประกอบกจิการโรงงานจะต้องปฏิบัติ
เป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตแล้วแต่กรณีด้วย ได้แก่ 

(1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี ซ่ึงมีการนําเคมีภัณฑ์ หรือสารเคมีท่ีใช้
งานแล้ว หรือเสื่อมสภาพมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต หรือมีการนําบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้งานแล้วมาซ่อมหรือล้าง 
เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ 

(2) โรงงานทําปุ๋ยจากตะกอนชีวภาพ 
(3) โรงงานหลอมตะกรัน กากตะกรัน หรือฝุ่นจากเตาถลุง หรือเตาหลอมโลหะชนิดต่าง ๆ 
(4) โรงงานทําเชื้อเพลิงทดแทน”  

1.3.24 กําหนดพ้ืนท่ีตามที่คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัดเห็นชอบ
ดังต่อไปน้ี เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนี้  1.44 

1.3.24.1 กําหนดให้พ้ืนท่ี 
(1) เทศบาลตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 
(2) เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 
(3) ตําบลวังดาล ตาบลนนทรี ตาบลนาแขม และตาบลกบินทร์ อาเภอกบินทร์บุรีจังหวัด 

ปราจีนบุรี 
(4) เขตผังเมืองรวมอ้อมใหญ่ ประกอบด้วย ตาบลบางกระทึก ตาบลกระทุ่มล้ม ตาบลไร่ขิง 

ตาบลท่าตลาด ตาบลยายชา ตาบลท่าข้าม ตาบลอ้อมใหญ่ และตาบลบ้านใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

(5) ตําบลบางกะดี อาเภอเมือง และตาบลคูบางหลวง ตาบลลาดหลุมแก้ว ตําบลคูขวาง 
ตาบลระแหง และตาบลหน้าไม้ อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

(6) ตําบลตะพง ตาบลบ้านแลง และตาบลเชิงเนิน อาเภอเมืองระยอง และเขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ประกอบด้วย ตาบลมาบตาพุด ตาบลเนินพระ ตําบลห้วยโป่ง ตาบลทับมา 
อําเภอเมือง ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา ตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

(7) ตําบลแปลงยาว และตําบลหัวสําโรง อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(8) เทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 

 
1.44 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กาหนดพื้นที่เมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมาตรการสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงาน ในพื้นที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2561[43] 
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(9) อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(10) ตําบลหน้าพระลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ และตาบลเขาวง อาเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี 
(11) ตําบลสีคิ้ว ตําบลลาด บัวขาว ตําบลมิตรภาพ ตําบลกุด น้อย และตําบลหนองหญ้าขาว 

อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
(12) เทศบาลตําบลน้ําพอง เทศบาลตําบลลาน้ําพอง เทศบําตาบลม่วงหวาน และเทศบาล

ตําบลกุดน้ําใส อาเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 
(13) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา เทศบาลตําบลเบกิไพร และตําบลปากแรต 

อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
(14) ตาบลท่าโรงช้าง ตําบลท่าสะท้อน ตําบลเขาหัวควาย และตําบลบางมะเดื่อ อําเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

(15) ตําบลสะเดา ตําบลปริก ตําบลพังลา ตําบลสานักแต้ว ตําบลสํานักขาม ตําบลปาดังเบ
ซาร์ อําเภอสะเดา และตําบลบ้านพรุ ตําบลพะตง ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

1.3.24.2 กระทรวงอุตสาหกรรมจะส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นลําดับต้น เม่ือโรงงานในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศปฏิบัติตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม
เห็นชอบโดยมีมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ทบทวนปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีมีอยู่ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ และจะเป็นหน่วยงานหลักในการหารือและขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ ในการออกมาตรการ
สนับสนุนในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากมาตรการสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงานในมาตรการต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(ก) มาตรการด้านภาษีหรือการเงิน เช่น ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
โรงงาน 

(ข) มาตรการด้านการอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการ เช่น อํานวยความ
สะดวกในการขอรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (fast track) 

(ค) มาตรการด้านการทางสังคม เช่น การเผยแพร่ภาพลกัษณ์ท่ีดีทางสังคม
ประชาสัมพันธ์ 

(ง) มาตรการด้านงานวิชาการ เชน่ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สนับสนุนงานวิชาการ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 

(จ) มาตรการอ่ืน ๆ 
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บทที่ 2 อาคารโรงงานอุตสาหกรรม 
อาคารโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาตามท่ีกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

บัญญัติไว้  ทําให้งานตรวจสอบโรงงานเป็นไปอย่างได้มาตรฐาน เป็นไปตามข้อกําหนดในเรื่องความ
ปลอดภัยและมีมาตรฐาน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวิศวกร กฎหมายโรงงาน และกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง  

2.1 ขอบเขต 
 มาตรฐานท่ีกล่าวถึงในหัวข้อนี้เป็นมาตรฐานเพ่ือกําหนด มาตรฐานท่ีสําคัญตามกฎหมายและ
มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีต้องทําการตรวจสอบ 

2.2 มาตรฐานการตรวจสอบอาคารโรงงานอุตสาหกรรม 

2.2.1 พ้ืนท่ีโดยรอบ ลักษณะอาคาร การก่อสร้าง ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เพ่ิมพ้ืนท่ีอาคาร การ
ระบายอากาศ ประตูทางเข้าออก ทางเดิน ทางหนีไฟ บันได ความสูง ระยะด่ิงระหว่างพ้ืนถึงเพดาน การ
แบ่งพ้ืนท่ีอาคาร พ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน วัตถุท่ีใช้ในการก่อสร้าง การจดัเก็บวัตถุอันตราย วัตถุท่ีติดไฟได้ง่าย 
สถานท่ีเก็บน้ําดับเพลิง ท่ีจอดรถ ห้องน้ําห้องส้วม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบผังโรงงาน (EIT 
Standard 041001-18) 2.1 

2.2.2 อาคารต้องมีความม่ันคงแข็งแรง เหมาะสม และมีบริเวณเพียงพอ โดยมีคํารับรองของผู้
ประกอบวิศวกรรมควบคุม 2.2 

2.2.3 มีบันไดระหว่างชั้นอย่างน้อย 2 แห่ง ห่างกันพอสมควร ข้ันบันไดต้องไม่ลื่น มีช่วงระยะเท่ากัน
ตลอด บันไดท่ีสูงเกิน 1.50 เมตร ต้องมีราว ท่ีม่ันคง แข็งแรง และเหมาะสม2.2 

2.2.4 พ้ืนต้องม่ันคง แข็งแรง ไม่มีน้ําขัง หรือลื่น อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย2.2 
2.2.5 วัตถุท่ีใช้ในการก่อสร้างอาคาร ต้องเหมาะสมตามขนาด ประเภท หรือชนิดของโรงงาน 

รวมท้ังไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของอัคคีภัย 2.2 
2.2.6 จัดให้มีท่ีเก็บรักษาวัตถุหรือสิ่งของท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้ในท่ีปลอดภัย

2.2 
2.2.7 ต้องจัดให้มีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตรต่อคนงาน 1 คน การคํานวณพ้ืนท่ีให้นับ

รวมพ้ืนท่ีท่ีใช้วางโต๊ะปฏิบัติงาน เคร่ืองจักร และผลิตภัณฑ์หรือวัสดุท่ีเคลื่อนไปตามกระบวนการผลิตด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 มาตรฐานการออกแบบผังโรงงาน (EIT Standard 041001-18) 
2.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 
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2.2.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานต้องปฏิบัติ ดังนี้  2.3 
2.2.8.1 ช่องเปิดต่าง ๆ ท่ีอยู่ท่ีผนัง พ้ืน หรือคานและช่องท่อต่าง ๆ ต้องใช้วัสดุปิดกั้น ฃ

ช่องท่อ และ ช่องเปิดเหล่านี้ด้วยวัตถุทนไฟท่ีป้องกันไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจ
เกิดจากเพลิงไหม้ลุกลามจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่ง 

2.2.8.2 พ้ืนท่ีของอาคารโรงงานท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูงและปานกลาง ท่ีมี
สถานท่ีจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นวัตถุท่ีติดไฟได้หรือสถานท่ีจัดเก็บวัตถุไวไฟ ต้องกั้นแยกจาก
พ้ืนท่ีส่วนอ่ืนของอาคารด้วยวัสดุท่ีมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

2.2.8.3 อาคารโรงงานชั้นเดียวท่ีเป็นโครงเหล็ก ต้องปิดหุ้มโครงสร้างด้วยวัสดุทนไฟหรือ
ด้วยวิธีการอ่ืน ท่ีทําให้สามารถทนไฟได้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ถ้าเป็นอาคารหลายชั้น ต้องทนไฟได้ไม่น้อย
กว่า 1 ชั่วโมง โครงหลังคาของอาคารที่อยู่สูงจากพ้ืนอาคารเกิน 8 เมตร และอาคารนั้นมีระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ หรือมีการป้องกันความร้อนหรือระบบระบายความร้อนมิให้เกิดอันตรายต่อโครงหลังคาโครง
หลังคาของอาคารนั้นไม่ต้องมีอัตราการทนไฟตามท่ีกําหนดก็ได้ 

2.2.9 กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับระบบทําความเย็น ท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสารทํา
ความเย็นในโรงงาน 2.4 

2.2.9.1  อาคารท่ีติดต้ังระบบทําความเย็นต้องมีลักษณะดังนี้  
(1) ห้ามติดต้ังเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ในระบบทําความเย็นบริเวณทางเข้าออก 
(2) ต้องติดต้ังอุปกรณ์ตรวจไอระเหยของสารแอมโมเนี ณ บริเวณห้องเคร่ือง

และห้องปฏิบัติการคนงาน ท่ีมีการติดต้ังระบบทําความเย็น โดยติดต้ังอย่างน้อยห้องละ 1 แห่ง 
(3) ต้องมีการป้องกันความเสียหายเชิงกล โดยห้ามติดต้ังระบบทําความเย็น

และอุปกรณืต่าง ๆ บริเวณปล่องลิฟต์ ปล่องชักรอก หรือปล่งท่ีมีการเคล่ือนท่ีของวัตถุต่าง ๆ ภายใน
อาคาร ตลอดจนบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงกลอ่ืน ๆ 

2.2.9.2 ห้องเคร่ืองทําความเย็นต้องมีลักษณะดังนี้ 
(1) ต้องติดต้ังระบบระบายอากาศอย่างน้อย 1 ระบบ ดังนี้ 

(ก) มีช่องระบายอากาศขนาดเหมาะสม เพ่ือให้อากาศหมุนเวียนภายใน อย่าง
เพียงพอและเกิดความปลอดภัยแก่คนงาน หรือ 

(ข) ติดต้ังพัดลมระบายอากาศท่ีสามารถเปลี่ยนอากาศในห้องได้อย่างสมบูรณ์ 
ภายใน 20 นาที และระบายอากาศเก่าท้ังหมดออกสู่ภายนอกอาคาร 

(2) ต้องมีขนาดท่ีสามารถติดต้ังเคร่ืองจักรได้พอเหมาะ 
(3) ต้องสามารถเข้าไปทําการตรวจตรา บํารุงรักษา และปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอคัคภีัยในโรงงาน พ.ศ. 2552[12] 
2.4 กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับระบบทําความเย็น ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทาํความเย็นในโรงงาน พ.ศ.2554 
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 (4) ทางเดินต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีความกว้างอย่างน้อย 90 เซนติเมตร และ
ความสูงอย่างน้อย 200 เซนติเมตร 

(5) มีทางเข้าออกอย่างน้อย 2 ทาง 
(6) มีป้ายห้ามบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในห้องเคร่ือง 
(5) ท่อแอมโมเนียท่ีอยู่ใต้ดินต้องมีมาตรการป้องกันการกัดกร่อนท่ีเหมาะสม 

2.2.13 กําหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ท่ีเก่ียวกับ
การผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช ้และการขนส่งก๊าซ 2.5 

2.2.13.1 อาคารท่ีใช้บรรจุก๊าซลงในท่อบรรจุก๊าซ ต้องเป็นอาคารชั้นเดียว ทําด้วยวัสดุท่ี
ไม่ติดไฟ พ้ืนต้องแข็งแรง เรียบ และพ้ืนต้องทําด้วยวัสดุชนิดท่ีทําให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก 
ระดับพ้ืน ของสถานท่ีบรรจุก๊าซ ต้องยกสูงกว่าพ้ืนภายนอก 80 เชนติเมตร ใต้พ้ืนต้องเปิดโล่งทุกด้าน 
เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และห้ามเก็บสิ่งใด ๆ ไว้ใต้พ้ืนนั้น 

2.2.13.2 อาคารท่ีมีการบรรจุหรือจัดเก็บก๊าซไวไฟ ระบบไฟฟ้าในอาคารต้องเป็นชนิด
ป้องกันการเกิดประกายไฟ (Explosion Proof) หรือระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับชนิดของก๊าซ 

2.2.14 การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน  2.6 
2.2.14.1 ต้องจัดเส้นทางหนีไฟท่ีอพยพคนงานท้ังหมดออกจากบริเวณท่ีทํางานสู่บริเวณ

ท่ีปลอดภัย เช่น ถนนหรือสนามนอกอาคารโรงงานได้ภายในห้านาที 
2.2.14.2 การจัดเก็บวัตถุสิ่งของท่ีติดไฟได้ หากเป็นการเก็บกองวัตถุมิได้เก็บในชั้นวาง

ความสูงของกองวัตถุนั้นต้องไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีระยะห่างจากโคมไฟไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
2.2.15 ประตูหนีไฟ ต้องเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอก มีอุปกรณ์ปิดได้เอง กว้างไม่น้อย

กว่า 90 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.9 เมตร ต้องไม่มีข้ัน หรือธรณีประตูหรือขอบกั้น 2.7  
2.2.16 จัดให้มีเส้นทางหนีไฟอย่างน้อย ชั้นละ 2 เส้น สามารถอพยพสู่จุดท่ีปลอดภัย ในเวลา 

ไม่เกิน 5 นาที เส้นทางปราศจากสิ่งกรีดขวาง ประตูทําด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตู หรือขอบกั้น เป็น
ชนิดท่ีบานเปิดออกไปตามทิศทางการหนีไฟ ติดอุปกรณ์บังตับให้ปิดเอง ห้ามทําให้เปิดออกไม่ได้ใน
ขณะท่ีมีลูกจ้างทํางาน 2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงาน ที่เก่ียวกับการผลิต การเก็บ การ
บรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ.2548 
2.6 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552[12] 
2.7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
2.8 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดถัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ 
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2.2.17 ต้องมีประตูหรือทางออกให้พอเพียง  อย่างน้อย 2 แห่ง ห่างกันพอสมควร กว้างไม่น้อย
กว่า 110 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 2.9 หากมีผู้ท่ีจะต้องออกตามทางนี้มากกว่า 50 คน 
ทางออกต้องกว้างเพิ่มข้ึนในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตรต่อ 1 คน 2.10 

2.2.17.1 ต้องดูแลรักษาให้ประตูทางออกฉุกเฉินอยู่ในสภาพท่ีคนงานจะเปิดผลักออกได้
โดยง่ายตลอดเวลาท่ีมีการปฏิบัติงาน  

2.2.17.2 ทางออกฉุกเฉินหรือบันไดฉุกเฉินต้องมีแสงสว่างเพียงพอและไม่มีสฎีฎงกีดขวาง  
2.2.17.3 ทางออกฉุกเฉินของโรงงานท่ีมีคนปฏิบติังานตั้งแต่ 50 คนข้ึนไปต้องจัดให้มี

ระบบแสงสว่างฉกุเฉินให้ เพียงพอในกรณีท่ีระบบแสงสว่างปกติใชง้านไม่ได้  
2.2.17.4 ทางออกหรือบันไดฉุกเฉินต้องมีป้ายหรือเคร่ืองหมายให้คนงานทราบว่าเป็น

ทางออกหรือบันไดฉุกเฉินให้เห็นได้ชัดเจนอยู่ตลอดเวลา 
2.2.18 พ้ืนท่ีเหนือชั้นข้ึนไปมีพ้ืนท่ีไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีบันใดกว้างอย่างน้อย 1.20 

เมตร มีพ้ืนท่ีเกิน 300 ตารางเมตร ข้ึนไป ต้องมีบันใดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ลูกต้ังของบันใดไม่เกิน 
18 เซนติเมตร ลูกนอนของบันใดไม่เกนิ 25 เซ็นติเมตร และมีราวบันได หากบันใดกว้างเกิน 6 เมตร ต้อง
มีราวบันใด 2 ข้าง บันไดต้องห่างกันไม่เกิน 40 เมตร 2.11 

2.2.19 ต้องรักษาทางเดินและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานให้สะอาด เรียบสมํ่าเสมอ ไม่ลื่น และแห้ง เว้นแต่
บริเวณท่ีไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ 2.12 

2.2.20 ต้องรักษาราวกั้น บันได และพื้นหรือทางเดินท่ีอยู่สูงจากระดับพ้ืนโรงงานตั้งแต่ 1.50 
เมตรข้ึนไป ให้อยู่ในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรงอยู่เสมอ 2.12 

2.2.21 ต้องเก็บและจัดวางวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวาง
ทางเดินหรือการปฏิบัติงาน อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 2.12 

2.2.22 ต้องดูแลรักษาทางออกและบันไดฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะหลบหนีภัยออกไปได้
ทันท่วงที เม่ือมีเหตุฉุกเฉินข้ึน 2.12 

2.2.23 อาคารโรงงานท่ีใช้บรรจุก๊าซลงในท่อบรรจุก๊าซ ต้องเป็นอาคารชั้นเดียว ทําด้วยวัสดุท่ี
ไม่ติดไฟ พ้ืนต้องแข็งแรง เรียบ และผิวพ้ืนต้องทําด้วยวัสดุชนิดท่ีทําให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้
ยาก 2.13 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน 
2.10 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513) หมวดที่ 1 ถึง 10 ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 [47] 
2.11 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ข้อ 24 
2.12 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513)   
2.13 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเก่ียวกับด๊าซ พ.ศ.2550(12) 
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บทที่ 3 เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ 
3.1 ขอบเขต  
 มาตรฐานนี้ เพ่ือกําหนดวิธีการตรวจสอบเคร่ืองจักร อุปกรณ์ประกอบในการติดต้ังเครื่องจักรท่ี
ปลอดภัย  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
3.2 มาตรฐานการตรวจสอบ เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐาน 

3.2.1 ลิฟต์ ต้องมีส่วนปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4 เท่าของน้ําหนักท่ีกําหนดให้ใช้ ท้ังนี้ โดยถือว่าคน 
ท่ีบรรทุกมีน้ําหนัก 70 กิโลกรับต่อหนึ่งคน และต้องเป็นแบบท่ีเคลื่อนท่ีได้ก็ต่อเม่ือ ประตูปิดแล้ว รวมทั้ง
ต้องมีระบบส่งสัญญาณเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน มีป้ายระบุจํานวนคนหรือน้ําหนักท่ีจะบรรทุกได้ ให้เห็นได้ง่าย
และชัดเจน 3.1 

3.2.6 เครื่องจักรต้องไม่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เสียง หรือคล่ืนวิทยุ รบกวนผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียง 3.1 

3.2.7 บ่อหรือถังเปิด ต้องมีขอบหรือราวกั้นแข็งแรงและปลอดภัยทางด้านท่ีคนเข้าถึงได้สูงไม่
น้อยกว่า 1 เมตร 3.1 

3.2.8 บริเวณที่มีภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ต้องจัดให้มีวัตถุหรือเคมีภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของการแพร่กระจายได้อย่างเหมะสมและพอเพียง  49  

3.2.9 เครื่องยก (grane and hoist) ส่วนท่ีรับน้ําหนักและส่วนต่อเนื่อง ต้องมันคงแข็งแรง มี
ลักษณะ ขนาด และจํานวนท่ีเหมาะสม และต้องมีป้ายระบุน้ําหนักปลอดภัยสูงสุด ท่ียกได้ มองเห็นได้
ชัดเจน กับต้องมีท่ีห้ามล้อ ซ่ึงสามารถจะหยุดน้ําหนัก ได้ไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของน้ําหนักปลอดภัยสูงสุด 
และถ้าเป็นเคร่ืองยกท่ีใช้ไฟฟ้า ต้องมีอุปกรณ์สําหรับหยุด ยกและตัดกระแสไฟฟ้าเม่ือยกน้ําหนักถึง
ตําแหน่งสูงสุดท่ีกําหนด 3.1  

3.2.10 เครื่องลําเลียงขนส่ง (conveyer) ซ่ึงมีสายลําเลียงผ่านเหนือบริเวณ ซ่ึงมีคนปฏิบัติงาน
หรือทางเดิน ต้องมีเคร่ืองป้องกันการตก ด้านข้างและด้านล่างตลอดใต้สายพานลําเลียงนั้น สําหรับ
สายพานลําเลียงต่างไปจากแนวระดับ ต้องมีเคร่ืองบังคับให้สายพานลําเลียงหยุดได้เองเม่ือเคร่ืองหยุด3.1 

 

 

 

 

 
3.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 
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3.2.11 เครื่องจักร ท่ีผู้ผลิตได้ติดต้ังเคร่ืองป้องกันอันตรายไว้ เพ่ือความปลอดภัย ต้องดูแลรักษา
เคร่ืองป้องกันอันตราย ให้อยู่ในสภาพเช่นนั้น 3.2 

3.2.12 ชิ้นส่วนของเครื่องจักร ท่ีมีการเคล่ือนไหวอันอาจจะเป็นอันตราย ต้องมีเคร่ืองป้องกัน
อันตรายที่ม่ันคงแข็งแรง และห้ามถอดย้าย เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมเคร่ืองป้องกันอันตราย รวมท้ังอุปกรณ์
และกลไกของเคร่ืองป้องกันอันตรายในขณะท่ีเคร่ืองจักรมีการเคล่ือนไหว3.2 

3.2.13 ไฟลวีล ต้องมีฝาครอบหรือตาข่ายเหล็ก ช่องกว้างไม่มากกว่า 5 เซนติเมตร ปิดกัน
คนงานหหรือสิ่งของกระทบไฟลวีล เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปน้ี3.2 

3.2.13.1 ไฟลวีลท่ีในการใช้งานปกติ หมุนไม่เร็วกว่า 500 รอบต่อนาที ต้องจัดให้มีร้ัวท่ีม่ันคง
แข็งแรง กั้นสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร มีลูกนอนอย่างน้อย 1 ลูก สูงจากพื้นไม่มากกว่า 30 
เซนติเมตร และห่างจากไฟลวีลไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรแทนก็ได้ 

3.2.13.2 ไฟลวีลท่ีสูงจากพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือทางเดินลอดต้ังแต่ 250 เซนติเมตรข้ึนไป ซ่ึง
ต้องมีเคร่ืองป้องกนัอันตราย ก็ต่อเม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ีออกคําสั่งเป็นหนังสือให้จัดทํา 

3.2.13.3 ในกรณีท่ีจําเป็นต้องใช้คานสอดเพื่อหมุนไฟลวีลเม่ือจะเดินเคร่ือง จะจัดให้มีช่องไว้
ท่ีเคร่ืองป้องกันอันตรายสําหรับสอดคานเข้าไปก็ได้ 

3.2.13.4 ในกรณีท่ีจําเป็นต้องใช้คนหมุนไฟลวีลเม่ือจะเดินเคร่ือง จะจัดให้มีช่องปิดเปิดไว้ท่ี
เคร่ืองป้องกันอันตราย เพ่ือประโยชน์แก่การนั้นก็ได้ 

3.2.14 เครื่องต้นกําลังกลทุกชนิด ยกเว้นเคร่ืองยนต์ไฟฟ้า ต้องมีเคร่ืองรักษาระดับความเร็ว
อัตโนมัติ (governor) ท่ีมีประสิทธิภาพดี3.2 

3.2.15 ต้องจัดให้มีวิธีหยุดเดินเครื่องจักรได้ในกรณีฉุกเฉิน จากท่ีซ่ึงอยู่ห่างจากส่วนท่ี
เคลื่อนไหวของเครื่องจักรในระยะท่ีปลอดภัยแก่การปฏิบัติ3.2 

3.2.16  ถ้าจําเป็นต้องมีทางเดินข้ามเพลาหรือท่ียึดเพลา ทางเดินนั้นต้องมีพ้ืนท่ีม่ันคงและมี
ราวกั้นอย่างแข็งแรง3.2 

3.2.17 เพลา สายพาน ปุลเล่ และอุปกรณ์ส่งถ่ายกําลังอื่น จะไม่มีเคร่ืองป้องกันอันตรายข้างต้น
ก็ได้ หากได้จัดให้อยู่ในบริเวณหรือห้องเฉพาะ และปฏิบัติตามข้อต่อไปน้ีครบถ้วนทุกข้อ คือ3.2 

3.2.17.1 ห้องหรือบริเวณดังกล่าวปิดไม่ให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้าไป ตลอดเวลาท่ีกําลัง
เดินเคร่ืองอยู่ 

3.2.17.2 ความสูงจากพื้นถึงเพดานหรือวัตถุอ่ืนใดเหนือทางเดินไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร 
3.2.17.3  มีแสงสว่างเพียงพอ พ้ืนแห้งราบเรียบ ไม่ลื่นและม่ันคงแข็งแรง 
3.2.17.4  มีเคร่ืองป้องกันอันตรายตามทางเดินของช่างเคร่ือง (oiler) 

 
 
 
 
 
 

3.2 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 
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3.2.18 เพลาท่ีสูงจากพ้ืนท่ีปฏิบัติงานหรือทางเดินไม่มากกว่า 250 เซนติเมตร ต้องมีเคร่ือง
ป้องกันอันตรายท่ีม่ันคงแข็งแรงอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้3.2 

3.2.18.1  ครอบปิดยาวตลอดตัวเพลาโดยรอบหรืออย่างน้อยท่ีสุดด้านข้างและด้านบนหรือ
ด้านล่างท่ีคนงานหรือสิ่งของอาจกระทบเพลาได้ 

3.2.18.2 ร้ัวกั้นสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร มีลูกนอนอย่างน้อย 1 ลูก สูงจากพื้น
ไม่มากกว่า 30 เซนติเมตร และห่างจากเพลาไม่นอ้ยกว่า 50 เซนติเมตร 

3.2.19 ข้อต่อเพลา คลัช ปุลเล่ และสายพานหรือโซ่ส่งถ่ายกําลังท่ีอยู่สูงจากพื้นหรือพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานไม่มากกว่า 2.5 เมตร ต้องมีเคร่ืองป้องกันอันตรายอย่างม่ันคงแข็งแรง3.2 

3.2.20 เกียร์ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ต้องมีเคร่ืองป้องกันอันตรายอย่าง
ม่ันคงแข็งแรงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี3.2 

3.2.20.1 มีครอบปิดคลุมหมด นอกเสียจากจานเกียร์เป็นแบบทึบจะใช้ครอบปิดคลุมเฉพาะ
ขอบตรงบริเวณฟันเกียร์ก็ได้ 

3.2.20.2 ถ้าเป็นเกียร์ขนาดใหญ่ ต้องทําคอกกั้นอย่างม่ันคงแข็งแรง 
3.2.21 ต้องไม่ใช้งานปุลเล่ท่ีมีสภาพไม่ม่ันคงแข็งแรง หรือมีรอยร้าว หรือขอบบิ่น แตกร้าว3.2 
3.2.22 ปุลเล่ท่ีมีความเร็วท่ีขอบนอกมากกว่า 1,200 เมตร ต่อนาที ต้องเป็นปุลเล่ท่ีได้สร้างข้ึน

ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือกิจการนั้นเป็นพิเศษเท่านั้น3.2 
3.2.23 ปุลเล่ท่ีใช้กับสายพานแบน ท่ีไม่มีการขยับเลื่อน ต้องมีหน้านูนเพ่ือป้องกันไม่ให้สายพาน

หลุด3.2 
3.2.24 ถ้าปุลเล่อยู่ห่างจากปุลเล่ตายหรือคลัชหรืออย่างอ่ืนๆ ไม่มากกว่าความกว้างของ

สายพาน ต้องจัดให้มีเคร่ืองป้องกันไม่ให้สายพานหลุดทางด้านท่ีอยู่ใกล้กับปุลเล่ตาย หรือคลัช หรืออ่ืนๆ 
นั้น3.2 

3.2.25 ปุลเล่ท่ีติดอยู่ท่ีปลายเพลาลอย ต้องมีเคร่ืองป้องกันไม่ให้สายพานหลุดออกนอกเพลาได้
3.2 

3.2.26 ถ้าสายพานหรือโซ่ส่งถ่ายกําลังอยู่สูงจากพ้ืนหรือพ้ืนท่ีปฏิบัติงานไม่มากกว่า 250 
เซนติเมตร ต้องมีเคร่ืองป้องกันด้านข้างสูงพ้นจากส่วนบนของสายพานหรือโซ่ส่งถ่ายกําลังไม่น้อยกว่า 40 
เซนติเมตร หรือสูง 250 เซนติเมตรจากพื้นหรือพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะน้อยกว่ากัน แต่
ต้องสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ท้ังนี้ เว้นแต่ว่าสายพานหรือโซ่สง่ถ่ายกําลังจะมีครอบปิดคลุมหมด3.2 

3.2.27 สายพานส่งถ่ายกําลังท่ีมีความกว้างมากกว่า 12 เซนติเมตร ความเร็วของสายพาน
ต้ังแต่ 540 เมตรต่อนาทีข้ึนไป และศูนย์กลางปุลเล่ห่างกันต้ังแต่ 300 เซนติเมตร ข้ึนไป ถ้าอยู่สูงจากพื้น
หรือพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมากกว่า 250 เซนติเมตร ต้องมีเคร่ืองป้องกันด้านล่างตลอดความยาวของสายพาน3.2 

3.2.28  คันขยับสายพานต้องมีเคร่ืองบังคับไม่ให้สายพานปีนข้ามปลุเล่ได้เอง3.2 
 
 
 
 
 

3.2 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 
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3.2.29  ในอาคารโรงงานเดียวกัน คันขยับสายพานหรือคันขยับคลัช ต้องขยับไปทางเดียวกัน
เม่ือจะหยุดเคร่ือง ยกเว้นคันขยับสามตําแหน่ง3.2 

3.2.30  เครื่องจักรที่ไม่ได้ขับด้วยเครื่องต้นกําลังเฉพาะตัว ต้องจัดให้มี คลัช ปุลเล่ฟรี หรือ
วิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสม เพ่ือให้หยุดหรือเดินเคร่ืองจักรนั้นเฉพาะตัวได้โดยสะดวกและปลอดภัย3.2 

3.2.31 สวิชตัดตอนของเครื่องยนต์ไฟฟ้า ต้องเป็นชนิดท่ีไม่อาจจะเปิด-ปิดได้เม่ือมีการกระทบ
โดยบังเอิญ3.2 

3.2.32  ถ้าสวิชตัดตอนเป็นแบบปุ่มกด ต้องเป็นแบบท่ีมีปุ่มกดเดินและปุ่มกดหยุดแยกกัน 
ปุ่มกดเดินต้องเป็นชนิดสีเขียวหรือดํา ส่วนปุ่มกดหยุดต้องเป็นชนิดสีแดง3.2 

3.2.33  เครื่องจักรท่ีใช้คนงานหลายคนปฏิบัติงานร่วมกัน ต้องมีเคร่ืองบังคับมิให้เคร่ืองจักรนัน้
ปฏิบัติงานได้ในขณะที่คนงานอยู่ในตําแหน่งอันอาจจะเป็นอันตรายได้3.2 

3.2.34  ถ้าเครื่องจักรขับด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้าหลายเครื่อง นอกจากจะมีสวิชตัดตอนเฉพาะ
เคร่ืองยนต์ไฟฟ้าแต่ละเคร่ืองแล้ว ต้องมีสวิชตัดตอนหยุดเคร่ืองยนต์ไฟฟ้าท้ังหมดพร้อมกันด้วย3.2 

3.2.35 เครื่องจักรขนาดใหญ่ ซ่ึงสามารถจะเคลือ่นต่อไปได้อีกด้วยแรงเฉื่อย แม้จะได้หยุดส่งถ่าย
กําลังแล้ว ต้องมีห้ามล้อท่ีมีประสิทธิภาพพอท่ีจะหยุดเคร่ืองได้โดยเร็ว ในกรณีท่ีอาจจะก่อให้เกิดอันตราย
ได้ต้องมีห้ามล้อชนิดอัตโนมัติ3.2 

3.2.36 การติดต้ังท่อและอุกรณ์สําหรับส่งวัตถุทางท่อ ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ 3.3 

3.2.12 การกําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อน้ํา หม้อต้มของเหลวเป็นสื่อนํา
ความร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน 3.4 

3.2.12.1 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือสร้างหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความ
ร้อน หรือภาชนะรับแรงดัน ต้องจัดให้มีการออกแบบ การผลิต และการตรวจสอบการผลิต จัดให้มี
เอกสารคู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษา และจัดทําข้อมูลการผลิต การตรวจสอบ และ
การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ต้องใช้เคร่ืองท่ีผลิตดังกล่าว หากมีการนําเข้าจาก
ต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

3.2.12.2 หม้อน้ํา หม้อต้มของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และภาชนะรับแรงดัน ต้องมี
อุปกรณ์ความปลอดภัยตามสถานท่ีติดต้ัง การติดต้ัง การตรวจสอบและทดสอบหลังการติดต้ัง และการ
เคลื่อนย้าย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ระบบท่อต้องได้รับการออกแบบ การคํานวณ และ
ควบคุมการติดต้ังโดยวิศวกรท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 
 
 
 
 

3.2 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 
3.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 
3.4 กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อนํ้า หม้อต้มของเหลวเป็นสือ่นําความร้อน และภาชนะรบัแรงดันในโรงงาน พ.ศ.2549 
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3.2.12.3 โรงงานท่ีมีการใช้หม้อไอน้ํา ต้องติดต้ังอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบําบัด
หรือปรับสภาพน้ําในระบบหม้อน้ําหรือปรับสภาพนํ้าเข้าหม้อน้ํา เพ่ือให้น้ํามีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

3.2.12.4 โรงงานท่ีมีการติดต้ังหม้อน้ํา หม้อต้มของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนหรือภาชนะ
รับแรงดัน ต้องจัดทํารายงานข้อมูลการติดต้ัง การตรวจสอบและทดสอบหลังการติดต้ัง และการ
เคลื่อนย้าย ต้องจัดทําและดําเนิการตามแผนการบํารุงรักษา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธธิภาพ 

3.2.12.5 โรงงานท่ีมีการใช้หม้อน้ํา หรือภาชนะรับแรงดัน ต้องใช้งานท่ีความดันไม่เกิน
กว่าความดันอนุญาตให้ใช้งานสูงสุด (maximum allowable working pressure) 

สําหรับหม้อต้มของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ต้องใช้งานท่ีอุณหภูมิไม่เกินกว่าอุณหภูมิอนุญาต
ให้ใช้งานสูงสุด 

3.2.12.6 ระบบท่อ ของหม้อน้ํา หม้อต้มของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนต้องหุ้มฉนวนกัน
ความร้อน 

3.2.12.7 หม้อน้ํา หม้อต้มของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนหรือภาชนะรับแรงดัน  ท่ี
โครงสร้างรับแรงดันหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่ปลอดภัย ต้องหยุดใช้
งานทันที และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ ภายใน 10 วันนับแต่พบความเสียหาย  

3.2.12.8 การใช้หม้อน้ํา หม้อต้มของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนหรือภาชนะรับแรงดัน  
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหรือทดสอบความปลอดภัย และจัดสง่ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีตรวจสอบ 

3.2.12.9 การซ่อมแซมการดัดแปลง การตรวจสอบและทดสอบหม้อน้ํา หม้อต้มของเหลว
เป็นสื่อนําความร้อนหรือภาชนะรับแรงดัน ต้องส่งรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อนใช้งาน 

3.2.12.10 การเลิกใช้งานหม้อน้ํา หม้อต้มของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนหรือภาชนะรับ
แรงดันต้องดําเนินการตามที่กําหนด 

3.2.13 มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับโรงงานสร้างหม้อน้ํา หรือหม้อต้มของเหลวเป็นสื่อ
นําความร้อน 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อน้ํา และหม้อต้มของเหลวเป็นส่ือนําความ
ร้อย พ.ศ. 2549 
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3.2.13.1 ต้องจัดให้มีการออกแบบและคํานวณหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นําความร้อนท่ีจะทําการสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากล
หรือมาตรฐานเทียบเท่า และต้องจัดให้มีหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ําหรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลว
เป็นสื่อนําความร้อน หรือวิศวกรควบคุมการสร้าง หรือซ่อมหม้อน้ําหรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลว 
เป็นสื่อนําความร้อน ทําการตรวจสอบและรับรองแบบ พร้อมท้ังเก็บรักษาแบบและหนังสือรับรองแบบ
นั้นไว้ภายในโรงงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบได้ ยกเว้นหม้อน้ําประเภทไหลผ่านทางเดียว 
(OnceThrough Boiler) ท่ีมีพ้ืนท่ีผิวรับความร้อนไม่เกิน 10 ตารางเมตร ความดันใช้งานสูงสุด 
(Maximum Allowable Working Pressure) ไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แต่การคํานวณ 
การออกแบบให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยมีหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน หรือวิศวกรควบคุมการสร้าง หรือซ่อมหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลว
เป็นสื่อนําความร้อนทําการตรวจสอบและรับรองแบบ 

3.2.13.2 ต้องทําการสร้าง หรือดัดแปลงหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนํา
ความร้อนท่ีได้รับการออกแบบและตรวจรับรองแบบ โดยหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ํา หรือหม้อต้ม
ท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน หรือวิศวกรควบคุมการสร้าง หรือซ่อมหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนเท่านั้น 

3.2.13.3 ต้องใช้วัสดุในการสร้างตามมาตรฐานตามท่ีได้รับการออกแบบน้ัน และมี
เอกสารรับรองคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุท่ีใช้ในการสร้าง (Mill Certificate) เฉพาะส่วนท่ีรับแรงดันท่ี
สามารถสอบกลับแหล่งท่ีมาได้ 

3.2.13.4 ลวดเชื่อมท่ีใช้ในการสร้าง ต้องเหมาะสมกับประเภทของวัสดุท่ีใช้ในการสร้าง
และเป็นไปตามมาตรฐานลวดเชื่อม 

3.2.13.5  ต้องดําเนินการควบคุมและตรวจสอบการสร้าง ดังต่อไปน้ี 
(1) จัดให้มีช่างเชื่อม ท่ีมีความชํานาญในการเชื่อมหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลว

เป็นสื่อนําความร้อนโดยเฉพาะและได้รับการรับรองตามมาตรฐานการเชื่อม 
(2) จัดให้มีเอกสารแสดงข้ันตอนการเชื่อม (Welding Procedure) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
(3) จัดทําเอกสารบันทึกการดําเนินการทุกข้ันตอนในกระบวนการสร้างและการ

ตรวจสอบ พร้อมให้เจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
และต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 10 ปี 

(4) จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการสร้าง หม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นําความร้อนโดยหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนหรือ
วิศวกรควบคุมการสร้าง หรือซ่อมหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ท้ังนี้ ต้องไม่เป็น
วิศวกรรายเดียวกับท่ีดําเนินการรับรองแบบ 

5) หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้ติดต้ังแผ่นโลหะ (Name Plate) ท่ีตัวหม้อน้ํา
หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนอย่างหนาแน่นถาวรในตําแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจน และอย่าง
น้อยท่ีสุดต้องมีการแสดงข้อมูลต่อไปน้ีเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษลงบนแผ่นโลหะ ดังนี้ 

(ก) สําหรับหม้อน้ํา 
(1) ชื่อและประเทศของบริษัทผู้ผลิต 
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(2) เลขทะเบียน วิศวกรหรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ํา หรือหม้อต้ม
ท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และตรวจสอบการสร้าง 

(3) เดือน ปี ท่ีผลิต 
(4) มาตรฐานการสร้าง 
(5) ความดันอนุญาตใช้งานสูงสุด (Maximum allowable working 

pressure) 
(6) อัตราการผลิตไอน้ํา 
(7) ความดันทดสอบ 
(8) หมายเลขเคร่ือง (Serial Number) 
(9) รุ่น (Model) 

(ข) สําหรับหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
(1) ชื่อและประเทศของบริษัทผู้ผลิต 
(2) เลขทะเบียน วิศวกร หรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ํา หรือหม้อ

ต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนและตรวจสอบการสร้าง 
(3) เดือน ปี ท่ีผลิต 
(4) มาตรฐานการสร้าง 
(5) ค่าความร้อนท่ีสามารถผลิตได้ (Capacity Output) 
(6) อัตราการไหลตํ่าสุด (Minimum Flow Rate) 
(7) หมายเลขเคร่ือง (Serial Number) 
(8) รุ่น (Model) 

3.2.13.6 ในการสร้าง หากกระบวนการสร้างทําให้คุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนแปลงไป เช่น 
การเชื่อม หรือการดัดโค้ง ให้ทําการอบคลายเครียดผลิตภัณฑ์ (Stress relief ) 

3.2.13.7 ต้องจัดทํารายงานการสร้าง (Manufacturing Data Report) และส่งรายงาน
การได้รับการรับรองแบบและรายงานการตรวจสอบการสร้างให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังนี้ให้เป็นไป
ตามแบบและวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

3.2.13.8 ต้องจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบ หรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ํา หรือหม้อ
ต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน เป็นผู้ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง รวมถึงระบบท่อต่าง ๆ  

3.2.13.9 การนําหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลว เป็นสื่อนําความร้อน ท่ีนําเข้าจาก
ต่างประเทศ มาใช้ในโรงงาน ต้องเป็นหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลว เป็นสื่อนําความร้อน ท่ีได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) หรือมาตรฐานสากล และได้รับการตรวจพิสูจน์ จากหน่วยรับรอง
วิศวกรรมด้านหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ในกรณีท่ีมีการใช้งานแล้ว ต้องมี
เอกสารประวัติการใช้งาน การซ่อมแซมและดารตวจสอบด้วย ยกเว้นหม้อน้ําไหลผา่นทางเดียว (Once 
Through Boiler) ท่ีมีพ้ืนท่ีรับความร้อนไม่เกิน 10 ตารางเมตร ความดันใช้งานสูงสุด (Maximum 
Allowable Working Pressure) ไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แต่การคํานวณ การออกแบบ 
การสร้าง ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยมีวิศวกรควบคุมการสร้าง หรือซ่อมหม้อน้ําหรือหม้อน้ําท่ีใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนหรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นําความร้อน ทําการตรวจพิสูจน ์
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3.2.13.10 สถานท่ีติดต้ังและฐานรากหม้อน้ํา และหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความ
ร้อน ต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

(1) หม้อน้ําและหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ท่ีติดต้ังในอาคารต้องมี
ระยะห่างจากเคร่ืองจักร อุปกรณ์และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับระบบหม้อน้ําและหม้อต้ม ท่ีใช้ของเหลว
เป็นสื่อนําความร้อนไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร และห่างจากผนงัอาคาร หม้อน้ํา และหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็น
สื่อนําความร้อน และเพดานไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ยกเว้นหม้อน้ําแบบไหลผ่านทางเดียว (Once Through 
Boiler) ท่ีมีพ้ืนท่ีผิวรับความร้อนไม่เกิน 10 ตารางเมตร และความดันใช้งานสูงสุดไม่เกิน 10 กิโลกรัม ต่อ
ตารางเซนติเมตร ท้ังนี้ ระยะดังกล่าวต้องเพียงพอต่อการบํารุงรักษาและตรวจสอบ 

(2) สถานท่ีติดต้ังต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อย 2 ทาง มีความกว้างอย่างน้อย 0.6 เมตร 
ความสูงอย่างน้อย 2 เมตร และต้องปราศจากสิง่กดีขวางทางเข้าออก 

3.2.13.11 ในกรณีท่ีจําเป็นต้องเก็บเชื้อเพลิงไว้ในบริเวณสถานท่ีติดต้ัง ต้องเก็บอยู่ห่าง
จากหม้อน้ําและหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

3.2.13.12 ฐานรากสถานท่ีติดต้ังหม้อน้ําหรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดต้องม่ันคงแข็งแรง 

3.2.13.14 การทดสอบก่อนการใช้งาน 
 (1) ผู้ประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการติดต้ังหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อ

นําความร้อน ต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายนอกภายใน และการทํางานของระบบการควบคุมก่อนการใช้
งานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ํา 
หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และจัดส่งต้นฉบับรายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภายใน 30 วัน หลังจากทําการตรวจสอบความปลอดภัย 

(2) หม้อน้ําท่ีนําชิ้นส่วนมาประกอบ ณ สถานท่ีใช้งานต้องทําการตรวจสอบตามแนว
เชื่อมส่วนรับแรงดัน ภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรควบคุมการสร้าง หรือซ่อม หรือหน่วยรับรอง
วิศวกรรมด้านหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
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3.2.14 โรงงานท่ีมีการใช้งานหม้อน้ํา ต้องปรับสภาพน้ําหม้อน้ํา ดังนี้ 3.6 

3.2.14.1 คุณภาพน้ําป้อนหม้อน้ํา (Boiler feed water) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
รายการ ค่าเกณฑ์ควบคุม หน่วย 

pH value 5.8-9.5 - 

Total Hardness ไม่เกิน 10 Ppm as CaCO3 

3.2.14.2 คุณภาพน้ําในหม้อน้ํา (Boiler water) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

รายการ ค่าเกณฑ์ควบคุม หน่วย 

pH value 8.5 – 11.8 - 

Total Dissolved Solid (TDS) ไม่เกิน 3,500 ppm 

 

3.2.15 กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับระบบทําความเย็น ท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสาร
ทําความเย็นในโรงงาน 3.7 

3.2.15.1 โรงงานผลิตหรือสร้างเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระบบทําความเย็น ต้องจัดให้มี
การออกแบบ การผลิต การติดต้ังอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

3.2.15.2 ต้องจัดทําข้อมูลการติดต้ัง การตรวจสอบและทดสอบหลังการติดต้ัง ส่งกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงานตั้งอยู่ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการติดต้ัง 

3.2.15.3 โรงงานท่ีใช้ระบบทําความเย็น ต้องจัดทําและดําเนินการตามแผนการ
บํารุงรักษาระบบทําความเย็น รวมถึงอุปกรณ์ในระบบทําความเย็นตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง คุณสมบัติของนํ้าสําหรับหม้อน้ํา พ.ศ. 2549 
3.7 กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับระบบทําความเย็น ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็นในโรงงาน 
พ.ศ.2554 
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3.2.15.4 การซ่อมแซม ระบบทําความเย็น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และต้องจัดทําและส่งรายงานผลการดําเนินการซ่อมแซมและดัดแปลง ให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมท่ีโรงงานต้ังอยู่ก่อนการใช้งาน 

3.2.15.5 การระบายไอแอมโมเนียสู่บรรยากาศ ต้องเป็นไปตามหลักชิชาการด้ารวิศว
กรรม กรณีระบายผ่านน้ําท่ีใช้ในการดูดซับ ต้องใช้น้ําในถังหรือสิ่งบรรจุอ่ืนอย่างน้อย 8.344 ลิตร ต่อการ
ระบายไอแอมโมเนียจากระบบ 1 กิโลกรัม โดยถังต้องมีความม่ันคงแข็งแรงและมฝีาปิดหรือสิ่งบรรจุอ่ืน 
ต้องมีความปลอดภัยเพียงพอ ท้ังนี้ต้องจัดการน้ําท่ีดูดซับแอมโมเนียแล้วตามหลักวิชาการ เพ่ือไม่ให้เป็น
อันตรายต่อคน ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 

3.2.15.6 ต้องจัดทําแผนฉุกเฉินในกรณีแอมโมเนีร่ัวไหลและต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตาม
แผนฉุกเฉินดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

3.2.15.7 ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หน้ากาก รองเท้า 
และชุด ท่ีใช้สําหรับป้องกันแอมโมเนีย หรืออุปกรณ์ทีจําเป็น เช่น เคร่ืองช่วยหายใจ รวมถึงอุปกรณ์ในการ
ระงับอุบัติภัยท่ีเหมาะสม เก็บไว้ในท่ีท่ีสามารถหยิบใช้ได้สะดวกและต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

3.2.15.8 ต้องจัดให้มีท่ีชําระล้างแอมโมเนีย ได้แก่ ท่ีล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวล้างตาฉกุเฉิน 
หรืออุปกณอ่ื์นท่ีเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลากรประจาํโรงงานสามารถใช้ได้ทันท่ีเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

3.2.16 มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน หลอมตะก่ัวจาก
แบตเตอรี่เก่า  3.8 

3.2.16.1 เตาหลอมตะกั่วจากแบตเตอรีเก่า (Secondary Smelter) จะต้องมีโครงสร้าง
เป็นระบบปิด ท่ีสามารถปิดได้สนิท ตลอดเวลาท่ีทําการหลอม รวมท้ังต้องมีระบบรวบรวมอากาศเสีย ท่ีมี
ขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ท่ีจะรวบรวมอากาศเสียจากจุดต่าง ๆ ในบริเวณทีจะต้องเปิด เพ่ือป้อน
วัตถุดิบหรือนําผลผลิตหรือกากของเสียออกจากเตา และต้องมีระบบขจัดอากาศเสียเฉพาะของแต่ละเตา
ท่ีมีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับเตาหลอมชนิดนั้น ๆ 

3.2.16.2 ต้องมีและใช้เคร่ืองจักร ในการแยกแผ่นธาตุ ออกจากตัวหม้อแบตเตอรี่เก่า โดย
ต้องมีระบบขจัดฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการทํางานของเคร่ืองจักร ท่ีมีขนาดและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของสารตะก่ัว ขณะแยกแผ่นธาตุ ออกจากหม้อแบตเตอรี่เก่า และต้องนําแผ่น
ธาตุท่ีแยกแล้ว ไปเก็บในสถานท่ีจัดเก็บแผ่นธาตุ เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 

3.8 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่เก่า พ.ศ.2544 
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3.2.17 ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟ และการติดต้ังเครื่องยนต์ไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์
เครื่องไฟฟ้าอื่น ต้องมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม 3.9 

3.2.17.1 โรงงานจําพวกท่ี 2 และจําพวกท่ี 3 ต้องมีแบบแปลนท่ีแสดงการติดต้ังระบบไป
ฟ้าในโรงงานตามความเป็นจริง (as-built drawing) และรายการประกอบแบบแปลน โดยในแบบแปลน
นั้นต้องมีคํารับรองของวิศวกรและเป็นปัจจุบัน 3.10  

3.2.17.2  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยเป็น
ประจําทุกปี โดยวิศวกรโดยมีเอกสารเป็นหลักฐาน 3.10 

3.2.17.3 เคร่ืองจักร อุปกรณ์ ถังเก็บ ถังปฏิกิริยาหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ
ไวไฟต้องทําการต่อสายดิน (Grounding) หรือต่อฝาก (Bonding) เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
ไฟฟ้าสถิต 3.10 

3.2.18 ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากําลังท่ีใช้ผลิตหรือช่วยในการผลิต ต้องใช้วงจรแยกจากกัน 
แต่ละวงจรต้องมีสวิชตัดตอนชนิดท่ีสามารถตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินกําลัง 3.11 

3.2.19 ในห้องปฏิบัติงานหรือห้องเก็บสิ่งของท่ีอาจมี ก๊าซ ควัน ฝุ่น ไอ หรือหมอกท่ีติดไฟได้ง่าย 
ต้องเดินสายไฟฟ้าในท่อ เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า สวิชไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ต้องเป็นแบบปิดชนิดป้องกัน
การระเบิด และห้ามใช้หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนท์แบบมีสตาร์ทเตอร์ สวิชตัดตอนแบบใบมีด เต้าเสียบ
และอุปกรณ์ท่ีอาจทําให้เกิดประกายไฟได้ 3.11 

3.2.20  หลอดไฟฟ้าท่ีจะใช้เคลื่อนย้ายไปมา ต้องมีเคร่ืองป้องกันการกระทบแตก และต้องเป็น
แบบท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้ในกิจการนั้นๆ โดยเฉพาะ 3.11 

3.2.22  เครื่องยนต์ไฟฟ้า หรือเคร่ืองไฟฟ้าชนิดท่ีเคลื่อนย้ายไปมาได้ ต้องใช้ปลั๊กและเต้าเสียบท่ี
แข็งแรงและมีท่ีต่อกับสายดินด้วย 3.11 

3.2.23  เครื่องยนต์ไฟฟ้าท่ีมีขนาดต้ังแต่ ¼ แรงม้าขึ้นไป ต้องมีเคร่ืองป้องกันกระแสเกินขนาด
และการใช้เกินกําลัง 3.11 

3.2.24  เครื่องยนต์ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าต้องต่อสายดิน การต่อสายดินต้องใช้สายไฟฟ้าขนาด
พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร และไม่เล็กกว่าคร่ึงหนึ่งของสายไฟฟ้าเข้าเคร่ือง แต่ไม่
จําเป็นต้องใหญ่กว่า 70 ตารางมิลลิเมตร ต่อเข้ากับท่อน้ําชนิดโลหะท่ีติดต่อลงถึงพ้ืนดินได้ หรือต่อลงสู่ท่อ
หรือแท่งทองแดงซ่ึงยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ฝัง
ในพ้ืนดินท่ีชั้นลึกไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร หรือต่อลงสู่ตัวนําอ่ืนด้วยวิธีท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ3.11 

 
 
 
 
 
 
 

3.9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 
3.10 กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550 
3.11 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2514) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2512[48] 

 



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์                   47 
 

มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม (วสท. 042002-62)   V.1-2019 

3.2.25  ต้องดูแลรักษาสายไฟฟ้า สายดิน เครื่องยนต์ไฟฟ้า สวิช เต้าเสียบ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่ืนๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่หลุดหลวม แตกร้าว หรือผุกร่อน 3.11 

3.2.26  แผงสวิช หม้อแปลงแรงไฟ แคพแปซิเตอร์ แบตเตอรี่ขนาด 150 โวลต์ ชึ้นไป ท่ีมิได้
ติดต้ังไว้ในห้องท่ีจัดไว้โดยเฉาพะ ต้องจัดทําร้ัวกั้นโดยรอบมิให้บุคคลที่ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปได้ 3.11 

3.2.27  ห้ามมิให้ซ่อมสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 3.11 
3.2.28 เครื่องหมายและไฟป้ายฉุกเฉิน  ต้องมีป้ายบอกชั้น 3.12 
3.2.29 กําหนดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ ขนาดตัวหนังสือสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร มีแสง

สว่างในตัวเอง หรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้ตลอดเวลา 3.13  ระยะห่างของป้ายไม่เกิน 24 เมตร  3.14 
3.2.30 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ต้องติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ท้ังชนิด อัตโนมัติและแบบใช้

มือ ทุกชั้น ความดังของเสียงไม่น้อยกว่า 100 dB A ท่ีจุดกําเนิด 1 เมตร เสียงต้องแตกต่างจากเสียงท่ัวไป 
และจัดให้มีการทดสอบอย่างน้อยเดือนละ คร้ัง 3.13 

3.2.21 สถานประกอบการต้ังแต่ 2 ชั้นขึ้นไป หรือมีพ้ืนท่ีต้ังแต่ 200  ตารางเมตร ขึ้นไป ให้มี
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทุกชั้น อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ ต้องเห็นได้ชัดเจน เข้าถึงง่าย หรืออยู่ใน
เส้นทางหนีไฟ ติดต้ังห่างจากจุดท่ีคนงานทํางานไม่เกิน 30 เมตร  3.13 

3.3.22 อาคารโรงงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครอบคลุมท้ังอาคาร 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจําและมีการติดต้ังหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัตถุ
ไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องติดต้ังอุกปรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ เป็นชนิดท่ีให้
สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างและท่ีใช้กับเคร่ืองจักร หรือมีระบบไฟฟ้าสํารองท่ีจ่ายไฟ
สําหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง การติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.14 

3.3.23 โรงงานท่ีมีก๊าซอันตรายหรือมีวัสดุไวไฟท่ีมีคนปฏิบัติงานต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องมี
สัญญาณแจ้งเหตุอันตราย ซ่ึงจะให้สญญาณเตือนให้คนท่ีอยู่ในเขตอันตรายออกพ้นเขตอันตรายได้
ทันท่วงทีและแจ้งให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรีบเข้าระงับเหตุอันตรายได้โดยเร็ว โรงงานท่ีมีวัสดุติดไฟได้ง่ายท่ีมีคน
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป ต้องมีสัญญาณแจ้งเหตุอันตราย ซ่ึงจะให้สัญญาณเตือนให้คนท่ีอยู่ในเขต
อันตรายออกพ้นเขตอันตรายได้ทันท่วงทีและแจ้งให้ผู้ท่ีฎมีหน้าท่ีรีบเขาระงับเหตุอันตรายได้โดยเร็ว 3.15 

3.3.24 สัญญาณแจ้งเหตุอันตรายต้องมีอย่างน้อย 2 แห่ง ณ ท่ีต่างกัน โดยต้องอยู่ในเขตท่ี
ปลอดภัยจากอันตราย และอยู่ในตําแหน่งท่ีเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว 3.15 

 
 
 
 
 

3.11 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2514) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2512[48] 
3.12 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
3.13 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ
การป้องกันและระงับอคัคีภยั พ.ศ.2555  
3.14 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาตรฐานการป้องกันและระงับอคัคีภยั (EIT Standard 3002-51)  
3.15 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 [47] 
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3.3.25 สัญญาณแจ้งเหตุอันตรายต้องไม่อาศัยพลังงานหลักท่ีใช้กับระบบแสงสว่างและ
เครื่องจักร (ต้องใช้ระบบไฟฉุกเฉิน) 3.15 

3.2.23 ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ต้องติดต้ังระบบไฟส่องสว่างสํารอง เพ่ือให้มีแสงสว่างมองเห็น
ช่องทางเดินได้ ขณะเพลิงไหม้ 3.16 

3.2.24 ต้องจัดให้มีแสงสว่าง ในเวลาทํางานให้พอเพียง สามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางและส่วนท่ี
อาจเกิดอันตราย จากการเคลื่อนไหว ของเคร่ืองจักร หรือกําลังไฟฟ้า ตลอดจนบันไดข้ึนลง และท่งออกใน
เวลามีเหตุฉุกเฉิน 3.17 

3.2.25 ต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น แบตเตอร่ี หรือ 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า แยกเป็นอิสระจากระบบท่ีใช้อยู่ตามปกติ และสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติ เม่ือ
ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทํางาน3.17 ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารอง สําหรับกรณีฉุกเฉินสามารถ
ทํางานได้โดยอัตโนมัติเม่ือระบบไฟฟ้าปกติหยุดการทํางานและจ่ายพลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง  
โดยจ่ายพลังงานให้กับ เคร่ืองหมายแสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันได และระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้ 3.18 

จ่ายพลังงานตลอดเวลาให้กับ ระบบดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง ห้องช่วยชีวิต ระบบสื่อสาร 
เพ่ือความปลอดภัยสิ่งสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
หรือสุขภาพอนามัย 3.18 

3.2.26 ต้องติดต้ังเต้าเสียบไฟฟ้าไว้ให้เพียงพอแก่การใช้งาน เพ่ือมิให้มีการต่อไฟใช้โดยวิธีท่ีไม่
ปลอดภัย แผงสวิทช์ต้องมีพ้ืนท่ีทํางานพอเพียงในการซ่อมแซม สวิทช์ทุกตัวต้องมีอักษรกํากับบอกถึง
วงจรท่ีควบคุมและต้องมีแผนผังทางไฟฟ้าให้ตรวจสอบได้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนท่ีเป็นโลหะต้องต่อลงดิน 66 
แผงวงจรย่อยทุกแผงของระบบไฟฟ้าต้องต่อลงดิน 3.18 

3.2.27 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ต้องติดต้ังระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ซ่ึง
ประกอบด้วย เสาล่อฟ้า สายตัวนํา สายนําลงดิน และหลักสายดินท่ีเชื่อมโยงกันเป็นระบบ สายนําลงดิน
ต้องมีพ้ืนท่ีหน้าตัด เทียบได้ไม่น้อยกว่า สายทองแดงตีเกลียว ขนาด 30 ตารางมิลลิเมตร สายนําลงดินต้อง
เป็นระบบแยกเป็นอิสระจากระบบสายดินอ่ืน อาคารแต่ละหลังต้องมีสายตัวนําโดยรอบอาคาร และมสีาย
นําลงดินห่างกันไม่เกิน 30 เมตร วัดตามแนวขอบอาคาร ท้ังนี้อาคารแต่ละหลังต้องมีไม่น้อยกว่า สองสาย 
3.18 

 
 
 
 
 
 

3.16 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 พ.ศ.2540 ออกตามความในพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
3.17 กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามพระราชบัญญัติโรงงงาน พ.ศ.2482 ข้อ 9 พ.ศ.2489 
3.18  กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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3.2.28 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย ต้ังอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง ต้องมีสายล่อฟ้าให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ และภาชนะบรรจุท่ีอาจเกิดประจุไฟฟ้าสถิตได้ในตัวต้องต่อสายดิน 3.19                                                      

3.2.29 ระบบไฟฟ้า ต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ ให้มี
ป้ายคําเตือนอันตราย ติดบริเวณท่ีจะเกิดอันตรายให้เห็นได้ชัดเจน สายไฟท่ีเดินผ่านท่ีโล่งและมีพาหนะ
ผ่านต้องสูงไม่น้อยกว่า 5.6 เมตร 3.20  

3.2.30 การรักษาโรงงานและเครื่องจักร  
ต้องจัดให้มีการตรวจสภาพอาคารโรงงานและเครื่องจักรเป็นประจํา และต้องบํารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 3.21 
3.2.31 ต้องจัดให้มีการติดต้ัง แบบแปลนแผนผังของอาคาร แต่ละชั้น แสดงตําแหน่งห้องต่าง ๆ 

ทุกห้อง ท่ีติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น ๆ ติดต้ังในตําแหน่งเห็นได้ชัดเจน 
บริเวณห้องโถง หรือหน้าลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้น ของอาคาร และบริเวณชั้นล่างอาคารต้องมีแผนผังทุกชั้นเก็บ
รักษาไว้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้สะดวก 3.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.19 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 
3.20 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2522 
3.21 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2513)   
3.22  กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในการทํางานและความปลอดภัย 
  
4.1 ขอบเขต  
 มาตรฐานนี้ เพ่ือกําหนดสภาพแวดล้อมในการทํางาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีต้องมีตามกฎหมาย
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ในขณะคนงานทํางานในโรงงาน 
  
4.2 มาตรฐานการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

4.2.1 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านแสงสว่าง 4.1 
4.2.1.1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องป้องกันมิให้แสงตรงหรือแสงสะท้อนเข้าตาคนงานใน

การปฏิบัติงาน 
4.2.1.2 ลานจอดรถและทางเดินนอกอาคาร ต้องมีความเข้มของการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 20 

ลักซ์ หรือ 2 ฟุต-แคนเดิล 
4.2.1.3 ทางเดินในอาคารโรงงาน ต้องมีความเข้มของการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ 

(ระเบียง บันได ห้องพักผ่อนห้องพักฟ้ืนของพนักงาน ห้องเก็บของท่ีมิได้มีการเคล่ือนย้าย) 
4.2.1.4 การปฏิบัติงานท่ีไม่ต้องการความละเอียด ต้องมีความเข้มของการส่องสว่างไม่น้อย

กว่า 100 ลักซ์ (บริเวณการสีข้าว การสางฝ้าย หรือการปฏิบัติงานขั้นแรกในกระบวนอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
บริเวณจะขนถ่ายสินค้า ป้อมยาม ลิฟต์ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและบริเวณตู้เก็บของ ห้องน้ําและห้องส้วม) 

4.2.1.5 การปฏิบัติงานท่ีต้องการความละเอียดน้อยมาก ต้องมีความเข้มของการส่องสว่างไม่
น้อยกว่า 200 ลักซ์ (งานหยาบท่ีทําท่ีโต๊ะหรือเคร่ืองจักร ชิ้นงานท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 0.75 มิลลิเมตร การ
ตรวจงานหยาบด้วยสายตา การนับ การตรวจเช็คสิ่งของท่ีมีขนาดใหญ่และบริเวณพ้ืนท่ีในโกดัง) 

4.2.1.6 การปฏิบัติงานท่ีต้องการความละเอียดน้อย ต้องมีความเข้มของการส่องสว่างไม่น้อย
กว่า 300 ลักซ์ (งานรับจ่ายเสื้อผ้า งานไม้ท่ีมีชิ้นงานขนาดปานกลาง งานบรรจุน้ําลงขวดหรือกระป๋อง 
งานเจาะรู ทากาว หรือเย็บหนังสือ) 

4.2.1.7 การปฏิบัติงานท่ีมีชิ้นงานขนาดต้ังแต่ 0.125 มิลลิเมตร ต้องมีความเข้มของการส่อง
สว่างไม่น้อยกว่า 400 ลักซ์ (งานพิมพ์ดีด เขียนและอ่าน งานประกอบรถยนต์และตัวถัง งานไม้อย่าง
ละเอียด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตการคุ้มครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงาน เก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มในการทํางาน พ.ศ.
2546 
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4.2.1.8 การปฏิบัติงานท่ีต้องการความละเอียดปานกลาง ต้องมีความเข้มของการส่องสว่าง
ไม่น้อยกว่า 600 ลักซ์ (งานเขียนแบบ งานระบายสี พ่นสีและ ตกแต่งอย่างละเอียด งานพิสูจน์ตัวอักษร 
งานตรวจสอบข้ันสุดท้ายใน โรงงานผลิตรถยนต์)  

4.2.1.9 การปฏิบัติงานท่ีต้องการความละเอียดปานสูง ต้องมีความเข้มของการส่องสว่างไม่
น้อยกว่า 800 ลักซ์ (การตรวจสอบละเอียด เช่น การปรับเทียบมาตรฐานความถูกต้องและความแม่นยํา
ของอุปกรณ์ การระบายสี พ่นสี และตกแต่งชิ้นงานท่ีต้องการความละเอียดมากเป็นพิเศษ งานย้อมสี) 

4.2.1.10 การตรวจสอบสิ่งทอ ต้องมีมีความเข้มของการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1200 ลักซ์ 
(การตรวจสอบการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือ การตรวจสอบและตกแต่งสินค้าสิ่งทอ สิ่งถักหรือเสื้อผ้าท่ีมีสี
อ่อนข้ันสุดท้ายด้วยมือ การคัดแยกและเทียบสีหนังท่ีมีสีเข้ม การเทียบสีในการย้อมผ้า)   

4.2.1.11 การปฏิบัติงานท่ีต้องการความละเอียดสูงมาก ต้องมีความเข้มของการส่องสว่างไม่
น้อยกว่า 1600 ลักซ์ (งานละเอียดท่ีต้องทําบนโต๊ะหรือเครื่องจักร เช่น ทําเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ขนาด
เล็กกว่า 0.025 มิลลิเมตร งานตรวจสอบวัดชิ้นส่วนท่ีมีขนาดเล็กหรือชิ้นงานท่ีมีส่วนประกอบขนาดเล็ก 
งานซ่อมแซมสินค้า สิ่งทอ สิ่งถักท่ีมีสีอ่อน งานตรวจสอบและตกแต่งชิ้นส่วนสินค้าสิ่งทอ สิ่งถักท่ีมีสีเข้ม
ด้วยมือ   

4.2.1.12 การปฏิบัติงานท่ีต้องการความละเอียดสูงมากเป็นพิเศษ ต้องมีความเข้มของการ
ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 2400 ลักซ์ (งานตรวจสอบชิ้นงานท่ีมีขนาดเล็กมาก การเจียระไนเพชร การทํา
นาฬิกาข้อมือในกระบวนการท่ีมีขนาดเล็ก การถัก ซ่อมแซมเสื้อผ้า ถุงเท้าท่ีมีสีเข้ม)   
 

4.2.2 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านเสียง 
4.2.2.1 ห้ามมิให้บุคคลเข้าไปในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกินกว่า 140 dB (A)  
4.2.2.2 ในสถานท่ีทํางานจะต้องมีระดับเสียงเฉลี่ยท่ียอมรับได้ในระยะเวลาการทํางาน แต่ละ

วันดังนี้ 
ระยะเวลาทํางาน    12 ชั่วโมง   ระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกิน    87  dB(A) 
ระยะเวลาทํางาน      8 ชั่วโมง   ระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกิน    90  dB(A) 
ระยะเวลาทํางาน      6 ชั่วโมง   ระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกิน    92  dB(A) 
ระยะเวลาทํางาน      4 ชั่วโมง   ระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกิน    95  dB(A) 
ระยะเวลาทํางาน      3 ชั่วโมง   ระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกิน    97  dB(A) 
ระยะเวลาทํางาน      2 ชั่วโมง   ระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกิน   100   dB(A) 
ระยะเวลาทํางาน    1.5 ชั่วโมง  ระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกิน   102   dB(A) 
ระยะเวลาทํางาน      1 ชั่วโมง   ระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกิน   105   dB(A)  
ระยะเวลาทํางาน    0.5 ชั่วโมง   ระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกิน   110   dB(A) 
ระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 0.25 ชั่วโมง   ระดับเสียงเฉลี่ยไม่เกิน   115   dB(A) 
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กรณีเวลาการปฏิบัติงานไม่มีค่ามาตรฐานท่ีกําหนดข้างต้น 

ให้คํานวณจากสูตร   T =  �  

เม่ือ     T   หมายถึงเวลาการทํางานท่ียอมให้ได้ 
          L               หมายถึงระดับเสียง dB(A) 
 

4.2.2.3 ถ้าระดับเสียงเกินกว่าค่ามาตรฐานผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องปิดประกาศเตือนให้
ทราบ  
   4.2.2.4 เสียงท่ีวัดนอกบริเวณโรงงาน หากสูงกว่าระดับเสียงพ้ืนฐาน เกินกว่า 10 เดซิเบลเอ 
ถือว่าเป็นเสียงรบกวน  4.3 
   4.2.2.5 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง นอกบริเวณโรงงาน ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ ต้องไม่
เกิน 70 เดซิเบลเอ 4.3 
   4.2.2.6 ระดับเสียงสูงสุดนอกบริเวณโรงงาน ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ต้องไม่เกิน 
115 เดซิเบลเอ 4.3 

4.2.3 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางานด้านความร้อน 4.4 
“งานเบา” ต้องมีระดับความร้อน WBGT ไม่เกิน 34.0 C (งานเบาเป็นงานท่ีใช้แรงน้อย หรือ

ใช้กําลังงานที่ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน 200 กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง เช่น งานเขียน
หนังสือ งานพิมพ์ดีด งานบันทึกข้อมูล งานเย็บจักร งานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ งานประกอบชิ้นงานขนาด
เล็ก งานบังคับเคร่ืองจักรด้วยเท้า การยืนคุมงาน เป็นต้น) 

“งานปานกลาง” ต้องมีระดับความร้อน WBGT ไม่เกิน 32.0 C (งานปานกลางเป็นงานท่ีใช้
แรงปานกลางหรือใช้กําลังท่ีทําให้เกิดกาเผาผลาญอาหารในร่างกายเกินกว่า 200 กิโลแคลอร่ี/ชั่วโมง ถึง 
350 กิโลแคลอร่ี/ชั่งโมง เช่น งานยก ลาก ดัน หรือเคล่ือนย้ายสิ่งของด้วยแรงปานกลาง งานตอกตะปู 
งานตะไบ งานขับรถบรรทุก งานขับรถแทรกเตอร์ เป็นต้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 
4.4 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดถัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ
การป้องกันและระงับอคัคีภยั พ.ศ.2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 
2554 
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“งานหนัก” ต้องมีระดับความร้อน WBGT ไม่เกิน 30 C (งานหนักเป็นงานท่ีใช้แรงมากหรือ
ใช้กําลังท่ีทําให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกินกว่า 350 กิโลแคลอร่ี/ชั่วโมง ถึง 500 กิโลแคลอร่ี/
ชั่วโมง เช่น งานท่ีใช้พลั่วหรือเสียมขุดตัก งานเลื่อยไม้ งานเจาะไม้เนื้อแข็ง งานทุบโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่ 
งานยกหรือเคล่ือนย้ายของหนักข้ึนท่ีสูงหรือท่ีลาดชัน เป็นต้น) 

- หาก 3 กรณีแรก  มีระดับความร้อนเกินมาตรฐาน ผู้ประกอบกิจการต้องปิดประกาศ
เตือนให้ทราบ  

- หาก 3 กรณีแรก มีระดับความร้อนเกินมาตรฐาน ผู้ประกอบกิจการต้องดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุง ถ้าไม่สามารถป้องกันได้ต้องจัดหาอุปกรณ์  ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดจนจัดให้มีการจัด
อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วย 4.4 

4.2.4 ระบบระบายอากาศ เพ่ือไม่ร้อนอบอ้าว  4.5 
4.2.4.1 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ พ้ืนท่ีติดกับอากาศภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

ของพ้ืนท่ีห้อง   
4.2.4.2 การระบายอากาศโดยวิธีกล ต้องเป็นไปตาม ตารางท่ีกําหนด  

 - ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล  

ลําดับ สถานท่ี (ประเภทการใช้) 
อัตราการระบายอากาศ(จํานวนเท่าของ

ปริมาตรห้อง ใน 1 ชั่วโมง 
1 ห้องน้ํา,ห้องส้วม ท่ีพักหรือสํานักงาน 2 
2 โรงงาน 4 
3 สํานักงาน 7 
4 ห้องครัวของสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 24 

 
 - อาคารท่ีมีระบบปรับอากาศ ต้องมีการนําอากาศเข้าหรือออก ดังนี้ 

ลําดับ สถานท่ี ลบ.ม./ชม./ตร.ม. 
1 โรงงาน 2 
2 สํานักงาน 2 
3 ห้องประชุม 6 
4 ห้องน้ําห้องส้วม 10 
5 ห้องรับประทานอาหาร 10 
6 ห้องครัว 30 

 
 
 
 
4.4 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดถัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ
การป้องกันและระงับอคัคีภยั พ.ศ.2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 
2554 

4.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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4.2.4.3 ตําแหน่งอากาศเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากช่องระบายอากาศท้ิง ไม่น้อยกว่า 5 ม. 
และสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 4.5 

4.2.5 มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยให้มีพ้ืนท่ีประตู หน้าต่าง และช่องลม รวมกันไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ส่วนของพ้ืนท่ีของห้อง หรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาท่ี ต่อ
คนงาน 1 คน4.6 

4.2.6 ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ และสถานที่ทําความสะอาดร่างกาย4.7 [47] 
4.2.6.1 ต้องจัดให้มีห้องส้วมและท่ีปัสสาวะท่ีรักษาความสะอาดได้ง่าย  
4.2.6.2 ต้องจัดให้มีห้องส้วมสําหรับคนงานในอัตรา ดังนี้ อย่างน้อย 1 ห้อง ต่อคนงานไม่เกิน 

15 คน, อย่างน้อย 2 ห้อง ต่อคนงานไม่เกิน 40 คน, อย่างน้อย 3 ห้อง ต่อคนงานไม่เกิน 80 คน และ
เพ่ิมข้ึนต่อจากนี้ในอัตราส่วน 1 ห้องต่อจํานวนคนงานไม่เกิน 50 คน สําหรับโรงงานที่มีคนงานชายและ
หญิงรวมกันมากกว่า 15 คน ให้จัดห้องสวมเป็นสัดส่วนไว้สําหรับคนงานหญิง โดยเฉพาะตามสมควร  

4.2.6.3 อาคารโรงงานท่ีมีคนทํางานอยู่หลายชั้น ต้องจัดให้มีห้องส้วมและที่ปัสสาวะในชั้นต่าง 
ๆ ตามความจําเป็น และเหมาะสม  

4.2.6.4 ห้องส้วมต้องมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตรต่อ 1 ห้อง  
4.2.6.5 ห้องส้วมและที่ปัสสาวะต้องเป็นแบบใช้น้ําชําระลงบ่อซึม พ้ืนห้องส้วมต้องเป็นแบบไม่

ดูดน้ํา  
4.2.6.6 ต้องจัดให้มีกระดาษชําระหรือน้ําสําหรับชําระให้พอเพียงสําหรับห้องส้วมทุกห้อง  
4.2.6.7 ต้องจัดให้มีสถานท่ีทําความสะอาดร่างกาย พร้อมท้ังอุปกรณ์สําหรบคนงานตาม

ความจําเป็นและเหมาะสม 
4.2.6.8 ต้องจัดให้มีการระบายถ่ายเทอากาศให้พอเพียงสําหรับห้องส้วม ห้องปัสสาวะ และ

สถานท่ีทําความสะอาดร่างกายทุกห้อง  
4.2.6.9 ต้องจัดให้มีการทําความสะอาดห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ และสถานท่ีทําความสะอาด

ร่างกาย ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน  
4.2.6.10 ในโรงงานท่ีมีการผลิตสิ่งท่ีใช้บริโภคต้องจัดให้มีท่ีล้างมือ ยาฆ่าเชื้อ หรือสบู่ต้ังอยู่ใน

ท่ีท่ีเหมาะสมอย่างน้อย ในอัตรา ดังนี้ อย่างน้อย 1 ท่ีต่อคนงานไม่เกิน 15 คน, อย่างน้อย 2 ท่ีต่อคนงาน 
ไม่เกิน 40 คน, อย่างน้อย 3 ท่ีต่อคนงานไม่เกิน 80 คน และเพ่ิมข้ึนต่อจากนี้ในอัตราส่วน 1 ท่ี

ต่อจานวนคนงานไม่เกิน 50 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
4.6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 
4.7 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 [47] 
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4.2.7 น้ําสะอาดสําหรับด่ืม 4.7  
4.2.7.1 ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดสําหรับด่ืมตามมาตรฐานน้ําบริโภคอย่างพอเพียง อย่างน้อยใน

อัตราดังนี้ อย่างน้อย 1 ท่ีต่อคนงานไม่เกิน 40 คน, อย่างน้อย 2 ท่ีต่อคนงานไม่เกิน 80 คน และเพ่ิมข้ึน
ต่อจากนี้ในอัตราส่วน 1 ท่ีต่อจานวนคนงานไม่เกิน 50 คน  

4.2.7.2 ต้องจัดหาและรักษาอุปกรณ์การดื่มหรือภาชนะท่ีบรรจุน้ําด่ืมให้พอเพียงและอยู่ใน
สภาพท่ีสะอาดถูก สุขลักษณะ 

4.2.8 การจัดโรงงานให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย 4.7 ให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก รก
รุงรัง และให้ถูกสุขลักษณะและอนามัยตามสภาพของโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิด 

4.2.9 ในการปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศต้องใช้เคร่ืองช่วยในการหายใจหรือเคร่ืองระบายอากาศท่ีดี
ช่วยในการ ปฏิบัติงานของคนงาน และอย่างน้อยต้องมีคนหนึ่งประจําอยู่ปากทางเข้าออกท่ีอับอากาศเพื่อ
คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา 4.8 

 
4.3 มาตรฐานการตรวจสอบด้านอุปกรณ์ดับเพลิง 
 

4.3.1 ท่อน้ําดับเพลิง อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
ประกอบด้วย ระบบท่อยืน ท่ีเก็บน้ําสํารอง และหัวรับน้ําดับเพลิง ทุกชั้น ต้องมีตู้หัวฉีดน้ําดับเพลิง พร้อม
สายฉีด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1นิ้ว) และหัวชนิดสวมเร็ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร
(2 ½ นิ้ว)  พร้อมท้ังฝาครอบและโซ่ร้อยติดไว้ทุกระยะ ห่างกันไม่เกิน 64 เมตร หัวรับน้ําดับเพลิง 
ภายนอกอาคาร ต้องเป็นชนิดสวมเร็ว ขนาด 64 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) มีฝาปิด มีโซ่ร้อย ระบบท่อยืนทุก
ชุดต้องมีหัวรับน้ําดับเพลิง 1 หัว อยู่ใกล้หัวท่อดับเพลิงสาธารณะมากท่ีสุด และมีข้อความ เขียนด้วยสี
สะท้อนแสง “หัวรับน้ําดับเพลิง”  ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 4.9 ท่ีจอดรถดับเพลิง ต้องกว้างไม่น้อย
กว่า 9 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 18 เมตร ห่างจากอาคารไม่น้อยกว่า 6 เมตร และไม่เกิน 18 เมตร โดยวัด
กึ่งกลางของรถดับเพลิง มีป้ายเคร่ืองหมายแสดงตําแหน่ง ท่ีท่ีจอดรถดับเพลิง ให้เห็นได้อย่างชัดเจน และ
ป้ายห้ามจอดรถอ่ืน ๆ สัมพันธ์กับช่องเปิดเข้าออกภายในอาคาร พร้อมท้ังมีหัวรับน้ําดับเพลิงบริเวณ
ดังกล่าว  4.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 [47] 
4.8 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2530) ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 [50] 
4.9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
4.10 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาตรฐานการป้องกันและระงับอคัคีภยั (EIT Standard 3002-51)  
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4.3.2 ให้มีระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ กรณีไม่มีท่อน้ําดับเพลิงของทางราชการ หรือ มี

ไม่เพียงพอ ให้เตรียมน้ําสํารองไว้ ตามตาราง ระบบดับเพลิงต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
วิศวกร4.11  ในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะส่งจ่ายน้ําให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ําดับเพลิงได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 นาที การติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.12 

สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา  หมายความว่า สถานท่ีท่ีมีวัตถุซ่ึงไม่ติด
ไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือมีวัตถุติดไฟได้ในปริมาณน้อยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณน้อยท่ีเก็บไว้ในภาชนะปิด
สนิทอย่างปลอดภัย4.11 

สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างปานกลาง  หมายความว่า สถานท่ีท่ีมีวัตถุ
ไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ และมีปริมาณไม่มาก 4.11 

สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรง  หมายความว่า สถานท่ีท่ีมีวัตถุ
ไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่าย และมีปริมาณมาก4.11 

เพลิงประเภท เอ  หมายความว่า เพลิงท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง 
พลาสติก รวมท้ังสิ่งอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน4.11 

เพลิงประเภท บี หมายความว่า เพลิงท่ีเกิดจากไขหรือของเหลวท่ีติดไฟได้ ก๊าซ และ 
น้ามันประเภทต่าง ๆ4.11 

ตาราง การจัดเตรียมปริมาณนํ้าสํารองต่อพ้ืนท่ีของอาคารเพื่อใช้ในการดับเพลิง 
พ้ืนท่ีของอาคาร ปริมาณนํ้าท่ีสํารอง 

ไม่เกิน 250 ตารางเมตร  9,000 ลิตร 

เกิน 250 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 15,000 ลิตร 

เกิน 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 27,000 ลิตร 

เกิน 1,000 ตารางเมตร 36,000 ลิตร 

 
 
 
 
 
 
 

4.11 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดถัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ
การป้องกันและระงับอคัคีภยั พ.ศ.2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 
2554 

4.12 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอคัคภีัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
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4.3.3 โรงงานท่ีมีสถานท่ีจัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นวัตถุท่ีติดไฟได้ ท่ีมีพ้ืนท่ีต่อเนื่อง
ติดต่อกัน ต้ังแต่ 1,000 ตรารางเมตร ข้ึนไป ต้องติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ 
(Automatic Sprinker System) หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเท่า ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีนั้น การติดต้ังให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 4.12 

4.3.4 สถานท่ีจัดเก็บวัตถุไวไฟ ท่ีมีพ้ืนท่ีต้ังแต่ 14 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องติดต้ังระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีนั้น 4.12  

4.3.5 เครื่องดับเพลิงมือถือ ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม การติดต้ังแต่ละเคร่ือง
ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร ส่วนบนสุดของตัวเคร่ืองสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ไม่
มีสิ่งกรีดขวาง สามารถนํามาใช้งานได้สะดวก4.12  เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มี 

เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ แสดงชนิดการดับเพลิง มองเห็นได้ชัดเจนในระยะ ไม่น้อยกว่า 
1.5 เมตร จํานวนการติดต้ัง ให้เป็นไปตามตาราง ให้ทําการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 6 เดือน/คร้ัง พร้อม
ติดต้ังป้ายแสดงผลการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ท่ีอุปกรณ์ดังกล่าว4.11 

ตารางการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงเพ่ือใช้ดับเพลิงประเภท เอ โดยคํานวณตามพื้นท่ีของสถานท่ีซ่ึงมีสภาพ
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

ความสามารถของ 
เคร่ืองดับเพลิง 

เทียบเท่า 

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมี
สภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัยอย่างเบาต่อ
เคร่ืองดับเพลิง 1 

เคร่ือง 

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมี
สภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัยอย่างปานกลาง 
ต่อเคร่ืองดับเพลิง 1 

เคร่ือง 

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมี
สภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัยอย่างร้ายแรง 
ต่อเคร่ืองดับเพลิง 1 

เคร่ือง 

1-เอ 200 ตารางเมตร ไม่อนุญาตให้ใช้ ไม่อนุญาตให้ใช้ 

2-เอ 560 ตารางเมตร 200 ตารางเมตร ไม่อนุญาตให้ใช้ 

3-เอ 840 ตารางเมตร 420 ตารางเมตร 200 ตารางเมตร 

4-เอ 1,050 ตารางเมตร 560 ตารางเมตร 370 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 

4.11 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดถัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ
การป้องกันและระงับอคัคีภยั พ.ศ.2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 
2554 

4.12 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอคัคภีัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
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ความสามารถของ 
เคร่ืองดับเพลิง 

เทียบเท่า 

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมี
สภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัยอย่างเบาต่อ
เคร่ืองดับเพลิง 1 

เคร่ือง 

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมี
สภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัยอย่างปานกลาง 
ต่อเคร่ืองดับเพลิง 1 

เคร่ือง 

พ้ืนท่ีของสถานท่ีซ่ึงมี
สภาพเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัยอย่างร้ายแรง 
ต่อเคร่ืองดับเพลิง 1 

เคร่ือง 

5-เอ 1,050 ตารางเมตร 840 ตารางเมตร 560 ตารางเมตร 

10-เอ 1,050  ตารางเมตร 1,050 ตารางเมตร 840 ตารางเมตร 

20-เอ 1,050  ตารางเมตร 1,050 ตารางเมตร 840 ตารางเมตร 

40-เอ 1,050 ตารางเมตร 1,050 ตารางเมตร 1,050 ตารางเมตร 

 
ตารางการติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงเพ่ือใช้ดับเพลิงประเภท บี ของสถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยงต่อการ

เกิด 

สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเสี่ยง 
ต่อการเกิดอัคคีภัย 

ความสามารถของเคร่ือง
ดับเพลิงเทียบเท่า 

ระยะเข้าถึง 

อย่างเบา 5-ปี 
10-ปี 

9 เมตร 
15 เมตร 

อย่างปานกลาง 10-ปี 
20-ปี 

9 เมตร 
15 เมตร 

อย่างร้ายแรง 40-ปี 
80-ปี 

9 เมตร 
15 เมตร 

 
4.3.6 ให้ปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณ์ดับเพลิงดังนี้  ติดต้ังป้ายให้เห็นชัดเจน ไม่มีสิ่งกรีดขวาง 

สามารถนํามาใช้ได้สะดวก มีการตรวจสอบไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 คร้ัง 4.11 
 
 
 
 
 

4.11 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดถัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ
การป้องกันและระงับอคัคีภยั (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทางาน พ.ศ. 
2554 
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4.3.7 การประกอบกิจการโรงงานอันอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ต้องมีเครื่องดับเพลิงแบบ
เคลื่อนท่ี ท่ีเหมาะสมตามสภาพขนาด และลักษณะเชื้อเพลิงของสถานท่ีนั้นๆไม่น้อยกว่า 1 เคร่ืองต่อพ้ืนท่ี 
100 ตารางเมตร เศษของ 100 ตาราง เมตร ให้นับเป็น 100 ตารางเมตร ดังต่อไปน้ี 4.12 

4.3.7.1 เคร่ืองดับเพลิงชนิดกรด - โซดา หรือชนิดฉีดนฎ้าด้วยด้วยก๊าซ ต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 10 ลิตร  

4.3.7.2 เคร่ืองดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร  
4.3.7.3 เคร่ืองดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม  
4.3.7.4 เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม  

4.3.8 เครื่องดับเพลิงแบบเคล่ือนท่ี ต้องเป็นชนิดท่ีเหมาะสมกับชนิดของไฟท่ีอาจเกิดข้ึนดังนี้4.12 
4.3.8.1 เคร่ืองดับเพลิงชนิดกรด - โซดา หรือชนิดฉีดนฎ้าด้วยด้วยก๊าซ ใช้ดับไฟธรรมดา เช่น 

ไฟท่ีเกิดจากไม้กระดาษ ผ้า ห้ามใช้กับไฟท่ีเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า นฎ้ามันต่างๆ แอลกอฮอล์ อะซีโตน หรือ
แคลเซียมคาร์ไบด์  

4.3.8.2 เคร่ืองดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ใช้ดับไฟธรรมดาและไฟท่ีเกิดจากนํ้า มันต่างๆ 
แอลกอฮอล์หรืออะซีโตน ห้ามใชกฎ้บไฟท่ีเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรอืแคลเซียมคาร์ไบด์  

4.3.8.3 เคร่ืองดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้กับไฟทุกชนิดซ่ึงไม่ได้ เกิดในท่ีท่ีมลมแรง
หรือท่ีโล่ง  

4.3.8.4 เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ใช้ดับไฟได้ทุกชนิด 
 
4.4 มาตรฐานการตรวจสอบด้านวัตถุอันตราย 

 
4.4.1 ต้องแยกอาคารท่ีมีการผลิตหรือใช้วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟให้เป็นเอกเทศ โดยต้องอยู่

ห่างจากที่พักอาศัย หรือเตาไฟ หรือท่ีเก็บสินค้าต่างๆ และอาคารอ่ืน และต้องดูแลรักษาอาคารดังกลา่วให้
อยู่ในสภาพม่ันคงแข็งแรง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 4.13 

4.4.2 ต้องแยกเก็บวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตราย
หรือท่ีอาจทําให้เกิดฝุ่นละออง ให้เป็นระเบียบแยกห่างจากกัน และเป็นสัดส่วนต่างหาก โดยจะต้องปิด
กุญแจห้องเก็บทุกคร้ังหลังจากที่ไม่มีการปฏิบัติงานในห้องนี้แล้ว  4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 [47] 
4.13 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2530) ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 [50] 
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4.4.3 ต้องจัดให้มีระบบป้องกันและกําจัดอากาศเสียในห้องเก็บและห้องปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับ
วัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตราย หรือท่ีอาจทําให้เกิดฝุ่นละออง
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะป้องกันมิให้อากาศท่ีระบายออกจากห้องมีค่าความเข้มข้นเกินกว่า
มาตรฐานความปลอดภัยจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือเป็น
เหตุเดือดร้อนรําคาญ กับต้องดูแลรักษาให้ห้องต่างๆ ดังกล่าวอยู่ในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรงเหมาะสมแก่
งานนั้นๆ 4.13 

4.4.4 ต้องไม่ให้วัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตราย หรือวัตถุท่ี
ระเหยเป็นไอได้ง่าย อยู่ใกล้เตาไฟ หม้อน้ํา ท่อไอน้ํา สายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณท่ีอาจมีการเกิดประกายไฟ 
หรือในท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิสูง  4.13 

4.4.5 ต้องจัดทําป้ายท่ีมีสัญลักษณ์และเคร่ืองหมายและข้อความคําเตือนต่อไปน้ี 
4.4.5.1 สัญลักษณ์และเคร่ืองหมายแสดงสิ่งต้องห้ามสําหรับอาณาบริเวณเฉพาะส่วนตาม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายการท่ี 1 [50] 
4.4.5.2 สัญลักษณ์และเคร่ืองหมายสําหรับอาณาบริเวณท่ีต้องใช้เคร่ืองป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรายการท่ี 2 [50] 
4.4.5.3 สัญลักษณ์และเคร่ืองหมายเตือนภัยของอาณาบริเวณเฉพาะส่วนตามรายละเอียด

แนบท้ายประกาศรายการท่ี 3 [50] 
4.4.5.4  สัญลักษณ์และเคร่ืองหมายฉุกเฉิน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรายการท่ี 4 

[50] 
ท้ังนี้ โดยให้ติดป้ายสญัลักษณ์และเคร่ืองหมายในข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ในขนาดท่ีเหมาะสม

ไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัดหน้าทางเข้าออกของอาณาบริเวณท่ีเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์และเคร่ืองหมาย และ
ต้องควบคุมดูแลคนงานหรือผู้ท่ีจะเข้าไปในอาณาบริเวณดังกล่าว ปฏิบัติตามคําเตือนนั้นอย่างเคร่งครัด 

4.4.6 ต้องดูแลรักษามิให้มีการรั่วไหลของวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอ่ืนท่ี
อาจเป็นอันตราย ออกมาจากเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีใช้ในการผลิต บรรจุ แปรสภาพ แยก หรือ
ผสมปรุงแต่ง 

4.4.7 ต้องทําความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้เกี่ยวข้องกับวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายชนิด
ใดชนิดหนึ่ง ก่อนใช้งานกับวัตถุอย่างอ่ืนทุกคร้ังเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปฏิกิริยาเคมีของสารต่างชนิดกัน 

 

 

 

 

 

4.13 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2530) ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 [50] 
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4.4.8 ต้องดูแลรักษาท่อและส่วนประกอบของท่อส่งวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือ
วัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตราย ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีการแตก ร้าว ร่ัว ซึม ชํารุด หรือเกิดการไหล
ย้อนกลับ ท่อส่งต่างชนิดกัน ต้องทาสี หรือทําเคร่ืองหมายแสดงความแตกต่างไว้อย่างชัดเจน ในกรณีท่อ
ส่งวัตถุท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 80 องศาเซลเซียส ต้องมีฉนวนกันความร้อนหุ้ม และต้องติดต้ังในลักษณะท่ีจะไม่
ทําให้เกิดการชํารุดเสียหายโดยจะต้องไม่ต้ังอยู่ใกล้เตาไฟ หม้อน้ํา ท่อไอน้ํา สายไฟฟ้าแรงสูง เคร่ืองยนต์
ไฟฟ้า สวิชไฟฟ้า หรือส่วนเคร่ืองจักร ท่ีมีประกายไฟฟ้าหรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ 

4.4.9 ต้องดูแลรักษาลิ้นเปิดปิด (VALVE) ต่างๆ มิให้มีการรั่วซึมและต้องมีเคร่ืองหมายแสดงทิศ
ทางการเปิดหรือปิดของลิ้นไว้ด้วย การเปิดและปิดลิ้นต้องปฏิบัติไปตามลําดับ ต้องมีกลไกควบคุมเพ่ือมิให้
เกิดอันตรายขึ้นได้ 

4.4.10 ภาชนะบรรจุวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุติดไฟได้เอง วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน วัตถุระคาย
เคือง หรือวัตถุท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ละชนิดต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน และต้องดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

4.4.10.1  ต้องจัดทําสัญลักษณ์และเคร่ืองหมายปิดหรือพิมพ์ไว้ท่ีภาชนะบรรจุทุกชิน้ โดยให้
ตรงตามคุณสมบัติท่ีเป็นจริงของวัตถุนั้น ๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรายการท่ี 5 [50] 

4.4.10.2  ต้องจัดทําสัญลักษณ์และเคร่ืองหมายปิดหรือพิมพ์ไว้ท่ีภาชนะบรรจุท่ีใช้ในการขน
ถ่ายวัตถุดังกล่าวออกนอกบริเวณโรงงานตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรายการท่ี 6 [50] 

ท้ังนี้โดยติดป้ายสัญลักษณ์และเคร่ืองหมายในข้อ 1 ถึงข้อ 2 ในขนาดท่ีเหมาะสมให้
เห็นอย่างชัดเจน 

4.4.11  ภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์ท่ีใช้เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุ
อ่ืนท่ีอาจเป็นอันตราย ต้องเป็นแบบท่ีแข็งแรง ทนทานปลอดภัยในการใช้งาน และต้องเป็นแบบท่ี
เหมาะสม หยิบยกหรือขนย้ายได้ด้วยความปลอดภัย หลังจากใช้งานแล้วทุกคร้ังภาชนะบรรจุท่ีไม่ต้องการ
ใช้ให้ทําลายเสีย ห้ามนําไปบรรจุวัตถุสิ่งของอ่ืนๆ 

4.4.12 ภาชนะที่บรรจุวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ หรือวัตถุท่ีระเหยเป็นไอได้ง่ายต้องปิดฝาอย่าง
สนิทมิดชิด 

4.4.13 ภาชนะบรรจุวัตถุมีพิษ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุเคมีชนิดท่ีเป็นของเหลวท่ีมีขนาด
ของภาชนะบรรจุต้ังแต่ 25,000 ลิตรข้ึนไป ต้องสร้างเขื่อนหรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบให้มีขนาดท่ี
สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกล่าวได้ท้ังหมด เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของวัตถุมีพิษ วัตถุ
ไวไฟ วัตถุระเบิด และวัตถุเคมีนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีเม่ือเกิดเหตุวิบัติแก่ภาชนะดังกล่าว และ
ต้องจัดให้มีวัตถุหรือเคมีภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของการ
แพร่กระจายได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอในกรณีท่ีภาชนะบรรจุนั้นต้ังอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง ต้องมีสายล่อฟ้า
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและภาชนะบรรจุท่ีอาจเกิดประจุไฟฟ้าสถิตย์ได้ในตัวต้องต่อสายดิน 

4.4.14 ภาชนะท่ีบรรจุวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ หรือถังปฏิกริยาภายใต้ความดันต้องสร้างให้
ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยต่างๆ เช่น ลิ้นนิรภัย (SEFETY VALVE) จานนิรภัย 
(BURSTING DISC) ปลั๊กหลอมละลาย (FUSIBLE PLUG) ฯลฯ ครบถ้วนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยดังกล่าวท่ีผ่านการใช้งานตามระยะเวลาท่ี
มาตรฐานกําหนด ต้องจัดให้มีการตรวจทดสอบสภาพความปลอดภัยโดยวิศวกรเคร่ืองกล ผู้ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม และให้ส่งรายงานการตรวจทดสอบ
ตามหลักวิชาการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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4.4.15 การทําลายหรือปฏิบัติกับภาชนะบรรจุรวมท้ังเศษเหลือของวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ 
วัตถุระเบิด หรือวัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตราย ต้องใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกับวัตถุชนิดนั้นๆ ห้ามมิให้มีการ
ทําลายวัตถุอันตรายเหล่านั้นในบริเวณท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
หรืออนามัยของบุคคล 

4.4.16 ต้องจัดให้คนงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุ
อ่ืนท่ีอาจเป็นอันตรายหรือท่ีอาจทําให้เกิดฝุ่นละอองความร้อน แสงหรือเสียง ซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีสวมเคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ และต้องดูแลรักษาเคร่ืองป้องกันอันตรายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมท่ีจะใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

4.4.17 ต้องจัดให้มีการอบรม แนะนําชี้แจงคนงานให้เข้าใจถึงเหตุอันตรายอันอาจจะเกิดข้ึนได้
ของงานต่างๆ ท่ีตนปฏิบัติอยู่ ตลอดจนอธิบายให้รู้ถึงวิธีระมัดระวังป้องกันอันตรายและการใช้มาตรการ
การแก้ไขอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได้ในทันทีด้วย 

4.4.18 ต้องไม่ยอมให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีโดยตรง หรือผู้ซ่ึงไม่เข้าใจดีถึงเหตุอันตรายของการปฏิบัติงาน
ทํางานท่ีมีอันตรายโดยลําพัง 

4.4.19 ในกรณีท่ีคนงานต้องปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี หรือวัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็น
อันตรายต่อผิวหนังหรือร่างกาย ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน (SAFETY SHOWER) ท่ีล้างตา
ฉุกเฉิน (EYE BATH) ตามความจําเป็นและเหมาะสม สําหรับทําความสะอาดร่างกายขั้นต้นเม่ือสัมผัสกับ
วัตถุดังกล่าวนั้น 

4.4.20 ต้องให้คนงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอ่ืนท่ี
อาจเป็นอันตราย ทําความสะอาดร่างกายหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน กับต้องให้มีการตรวจสุขภาพ
ของคนงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับกับวัตถุอันตรายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และให้จัดทําบันทึกไว้ 

4.4.21 ต้องไม่ให้มีการรับประทานอาหาร น้ํา หรือเคร่ืองด่ืมในบริเวณท่ีปฏิบัติงานท่ีเก็บ ซ่ึงมีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตราย ท้ังนี้นอกเสียจาก
จะได้กระทําในห้องอาหารหรือโรงอาหารอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะอนามัยโดยเฉพาะ และก่อน
รับประทานอาหาร ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานล้างมือล้างหน้าเสียก่อน และหลังจากเลิกงานแล้วต้องทําความ
สะอาดร่างกายทุกคร้ัง 

4.4.22 ต้องไม่ให้มีการพักอาศัยอยู่ภายในอาคารท่ีมีการเก็บ ผลิต หรือใช้วัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุ
ไวไฟ วัตถุระเบิดหรือวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายอื่น 

4.4.23 ในการซ่อมเครื่องจักรต่างๆ ท่ีผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุ
ไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตราย ต้องใช้ผู้ท่ีมีความชํานาญในการปฏิบัติงานนั้นๆ 
โดยเฉพาะ และต้องสวมเคร่ืองป้องกันอันตรายตามความจําเป็นและเหมาะสมในการซ่อมต้องหยุด
เคร่ืองจักรส่วนอ่ืนท่ีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ และให้ผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานออกจาก
บริเวณน้ัน 

4.4.24 ในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงานต้องหยุดงานส่วนนั้นๆ ทันที คนงานซ่ึงไม่มี
หน้าท่ีซ่อมแซมแก้ไขต้องออกจากบริเวณน้ันโดยด่วนและจัดให้มีการแก้ไขหรือระงับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน
โดยเร็ว โดยให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสวมเคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความ
เหมาะสม 
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4.4.25 โรงงานท่ีมีการเก็บหรือใช้วัตถุมีพิษ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุเคมีท่ีอาจเป็นอันตราย
ต้องจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ วิธีใช้ วิธีป้องกันอุบัติภัย วิธีเก็บรักษา ข้อควรปฏิบัติและรายละเอียด
อ่ืน ๆ ของวัตถุดังกล่าวตามแบบและวิธีการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดให้แก่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกงวด 4 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

4.4.26 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการเก็บหรือใช้วัตถุมีพิษ วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ 
หรือวัตถุอ่ืนท่ีอาจเป็นอันตรายต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยเกี่ยวกับการระงับเหตุอันตราย
หรือระงับอัคคีภัย โดยให้จัดทําป้ายเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากลแสดงให้ทราบถึงระดับ
ความไวไฟ ระดับอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของวัตถุเหล่านั้นขณะลุกติดไฟหรือระดบัความรุนแรงต่อ
ปฏิกิริยาหรือรายละเอียดอ่ืนๆ เช่น วัตถุดังกล่าวนั้นสามารถใช้น้ําดับไฟได้หรือไม่ ให้แผ่นป้ายมีขนาดใหญ่
พอสมควรติดหรือแขวนไว้ด้านหน้าบริเวณท่ีมีการเก็บหรือใช้วัตถุอันตรายดังกล่าว 

4.4.27 ต้องทําการกําจัดกลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้าถ่าน ท่ีเกิดข้ึนจาก
โรงงานมิให้เป็นท่ีเดือดร้อนหรือเป็นเหตุเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 4.14 

4.4.28 ต้องดูแลรักษาระบบเก็บเสียง ท่อไอเสีย หม้อพักของเคร่ืองต้นกําลัง ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยตลอดเวลา 4.14 

4.4.29 โรงงานท่ีมีการใช้เตาหรือเคร่ืองจักรอ่ืนใด ซ่ึงทําให้มีเขม่าควันออกสู่บรรยากาศต้องปล่อย
ออกทางปล่องท่ีมีความสูงตามความจําเป็นและเหมาะสม ความดําของเขม่าควันท่ีปากปล่องต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของความดํามาตรฐานริงเกลมานน์ เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาสั้นในขณะท่ีเร่ิมติดเตาหรือติด
เคร่ือง เข่ียข้ีเถ้า เป่าเขม่า หรือเกิดข้อขัดข้องข้ึนในระบบขจัดเขม่าควัน 4.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.14 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514) ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 [48] 



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์                   64 
 

มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม (วสท. 042002-62)   V.1-2019 

4.4.30 หน้าท่ีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการใช้สารกัมมันตรังสี [51] 4.15 

4.4.30.1 ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปน้ีต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีนําสารกัมมันตรังสีมาใช้ ได้แก่ 

- แหล่งท่ีได้มา สถานท่ีเก็บรักษา ชนิดและลักษณะ ของสารกัมมันตรังสีท่ีใช้โรงงาน  
- ปริมาณความแรงรังสี  
- วัตถุประสงค์ของการใช้สารกัมมันตรังสี  
- อุปกรณ์ท่ีบรรจุสารกัมมันตรังสี รวมท้ังรายละเอียดชิ้นส่วนอุปกรณ์  
- การทํางานของอุปกรณ์ รวมท้ังคู่มือ  
- การเปลี่ยนสารกัมมันตรังสีในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีได้แจง้ไว้  
- ชนิดและจํานวนของเคร่ืองวัดรังสี สําหรับวัดระดับรังสีในบริเวณต่างๆ  
- ชนิดและจํานวนของเคร่ืองบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล (Film Badge)  
- แผนการหรือวิธีการท่ีป้องกันอันตรายจากรังสี  
- แผนการหรือวิธีการท่ีจะกําจัดกากรังสี  
- รายการอ่ืนๆ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นสมควร  

4.4.30.2 ผู้ประกอบกิจการต้องจัดการเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการตามที่กฎหมายกําหนด 
ตัวอย่างเช่น  

- สารกัมมันตภาพรังสีท่ีให้รังสีเบตาและแกมมา จะต้องเก็บไว้ในภาชนะท่ีหนาตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  

- ในการจัดเก็บสารกัมมันตภาพรังสีในภาชนะบรรจุซ่ึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ให้เก็บ
ภาชนะดังกล่าว ต้องทนไฟ  

- บริเวณท่ีจัดเก็บสารกัมมันตภาพรังสีต้องอยู่ในบริเวณท่ีไม่เสี่ยงกับการเกิดอัคคีไฟ  
- บริเวณท่ีมีการใช้สารกัมมันตภาพรังสี และบริเวณท่ีเก็บรักษาสารกัมมันตภาพรังสีอยู่ใน

บริเวณท่ีมีคนผ่านนอ้ย และควบคุมการเข้าออกได้ง่าย  
- ห้ามไม่ให้มีการรับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในบริเวณดังกล่าว  
- จัดสถานท่ีและระบบระบายอากาศให้เหมาะสม 
- ต้องมีการกําหนดให้สารรังสีความแรงตํ่าอยู่บริเวณทางเข้าและค่อยๆ เพ่ิมข้ึน ให้สารรังสีความ

แรงสูงอยู่ ด้านในเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายการเปรอะเปื้อนทางรังสี  
 
 
 
 
 
 
 
4.15 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 เรื่อง หน้าที่ผูร้ับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานทีม่ีการใช้สารกัมมันตรังส ี
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4.4.30.3 การจัดการหรือการบริหารงานต้องกระทําตามท่ีกฎหมายกําหนด ตัวอย่างเช่น 
  - ต้องมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับรังสีโดยเฉพาะ  

- ห้ามไม่ให้คนงานอายุตํ่ากว่า 18 ปี เข้าปฏิบัติงานในบริเวณรังสี  
- ห้ามไม่ให้คนงานที่มีบาดแผล เข้าปฏิบัติงานในบริเวณรังสี  
- ต้องควบคุมหรือดําเนินการ เพ่ือมิให้คนงานได้รับรังสีเกินกว่าปริมาณตามท่ีกฎหมายกําหนด 
- จัดให้มีการอบรม แนะนําคนงานให้มีความรู้เร่ืองรังสี วิธีระมัดระวังป้องกันอันตรายและการ

แก้ไขอุบัติเหตุ ท่ีอาจะเกิดข้ึน  
- จัดให้คนงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีมีเคร่ืองบันทึกรังสีด้วยฟิล์ม (Film Badge) ติดตัว

ตลอดเวลาท่ี ปฏิบัติงาน และจดัส่งบันทึกแจ้งผลแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน - จัดให้มี
เคร่ืองตรวจรังสีท่ีเหมาะสมและพอเพียง เพ่ือใช้วัด ณ บริเวณท่ีมีสารกัมมันตภาพรังสีและบริเวณ 
ใกล้เคียง  

- ในกรณีสารรังสีเกิดการสูญหาย จะต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายใน 24 
ชั่วโมง  

- ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ไม่ว่ากรณีใดตามจะต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
ทันที พร้อม กับประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณน้ันต้องปิดกั้นรอบบริเวณท่ีเกิดเหตุ และติดป้ายรังสีไว้
ให้เห็นชัดเจน เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้าใกล้ พร้อมจัดเจ้าหน้าท่ีท่ีเกิดเหตุตลอดเวลา 

  - ในกรณีเกิดอัคคีภัยใกล้บริเวณท่ีมีสารกัมมันตภาพรังสีอยู่ ให้รีบเคลื่อนย้ายสาร
กัมมันตภาพรังสีไปเก็บไว้ใน ท่ีปลอดภัย และจัดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าพร้อมติดป้ายรังสีให้ชัดเจน หลังจากนั้นให้
พิจารณาเคลื่อนย้ายสาร กัมมันตภาพรังสีไปเก็บไว้ในท่ีเหมาะสมต่อไป  

- ในกรณีเกิดอัคคีภัยในบริเวณท่ีมีสารกัมมันตภาพรังสใีห้แจ้งพนักงานดับเพลิงให้ทราบถึงชนิด
ของสาร กัมมันตภาพรังสี ตลอดจนวิธีการดับเพลิงท่ีเหมาะสมกับสารชนิดนั้นๆ ส่วนข้อกําหนดอ่ืนๆ ให้
ปฏิบัติ เช่นเดียวกับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี พร้อมท้ังแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบทันที 
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บทที่ 5 ส่ิงแวดล้อมและของเสีย 
5.1 ขอบเขต 
 มาตรฐานนี้ เพ่ือกําหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน ให้
เป็นไปตามกฎหมายด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อมเร่ืองน้ําท้ิง อากาศเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
  
5.2 มาตรฐานการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม  
 

5.2.1 การระบายน้ําท้ิงออกจากโรงงาน 
5.2.1.1 ต้องติดต้ังมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียโดยเฉพาะไว้ในท่ีท่ีง่าย

ต่อการตรวจสอบ และต้องจดบันทึกเลขหน่วยและปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจําวัน 5.1 
5.2.1.2 กรณีมีการใช้สารเคมี หรือสารชีวภาพ ในระบบบําบัดน้ําเสีย ต้องมีการจดบันทึก

ประจําวัน และมีหลักฐานในการจัดหาสารเคมีหรือชีวภาพดังกล่าว 5.1 
5.2.1.3 ห้ามระบายน้ําท้ิงออกจากโรงงาน เว้นแต่ได้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างจน

น้ําท้ิงนั้นมีลักษณะเป็นไปตามที่กําหนด แต่ท้ังนี้ต้องไม่ใช้วิธีทําให้เจือจาง (Dilution) 5.1 โดยต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปน้ี 5.2 

(1) ความเป็นกรดและด่าง (PH) มีค่าระหว่าง 5.5-9.0 
(2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส 
(3) สี (Color) ไม่เกิน 300 เอดีเอ็มไอ 
(4) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS ) มีค่าดังนี้  

(ก) กรณีลงแหล่งน้ํา ต้องไม่เกิน 3,000 มก./ ลิตร 
(ข) กรณีระบายลงแหล่งน้ําท่ีมีค่าของแข็งละลายน้ําท้ังหมด เกินกว่า 3,000 มก./ลิตร ค่า

ของแข็งละลายน้ําท้ังหมดในน้ําท้ิง ท่ีจะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ําท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน
แหล่งน้ํานั้น ไม่เกิน 5,000 มก./ลิตร 

(5) ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) ไม่เกิน 50 มก./ ลิตร 
(6) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 20 มก./ ลิตร 
(7) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 120 มก./ ลิตร  
(8) ซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(9) ไซยาไนด์ (Cyanides CN) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
 
 
 
 
 

5.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 
5.2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ.2560 
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(10) น้ํามันและไขมัน (Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(11) ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(12) สารประกอบฟีนอล (Phenols) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(13) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(14) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticide) ต้องตรวจไม่พบ 
(15) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(16) โลหะหนัก มีค่าดังนี้ 

(ก) สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ข) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ค) โครเมียมไตรวาเลนท์ (Trivalent Chromium) ไม่เกิน 0.75 

มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ง) สารหนู (As) ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(จ) ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ฉ) ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ช) แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ซ) แบเรียม (Ba) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ญ) ซีลีเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ฎ) ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ฏ) นิกเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ฐ) แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5.2.1.4 กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
ฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ มาตรฐานน้ําท้ิงต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปน้ี [45] 5.3 

(1) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้ังแต่ 6.0 ถึง 9.0 
(2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส 
(3) สี (Color) ไม่เกิน 300 เอดีเอ็มไอ 
(4) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) มีค่า ดังนี้ 

(ก) กรณีระบายลงแหล่งน้ํา ต้องไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ข) กรณีระบายลงแหล่งน้ําท่ีมีค่าของแข็งละลายน้าท้ังหมดเกินกว่า 5,000 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ค่าของแข็งละลายน้ําท้ังหมดในน้ําท้ิงท่ีจะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายนํ้า ท้ังหมดท่ี
มีอยู่ในแหล่งน้ํานั้นไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
 
 
 
 

5.3  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับการฟอก ขัด หรือเคลอืบ
สีหนังสัตว์ พ.ศ. 2561[45] 
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(5) ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(6) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(7) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(8) ซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(9) น้ามันและไขมัน (Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(10) สารประกอบฟีนอล (Phenols) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(11) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(12) ฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total Phosphorous) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(13) โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium) ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(14) โครเมียมท้ังหมด (Total Chromium) ไม่เกิน 0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5.2.1.5 กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
ผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ ดังต่อไปน้ี [45] 5.4 

(1) มาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงงานผลิตเย่ือ ต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปน้ี 
(ก) สี (Color) ไม่เกิน 600 เอดีเอ็มไอ 
(ข) ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Dissolved Solids ) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ค) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ค) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ง) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(2) มาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงงานผลิตกระดาษ ต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปน้ี 
(ก) สี (Color) ไม่เกิน 350 เอดีเอ็มไอ 
(ข) ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Dissolved Solids ) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ค) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ง) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 270 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(จ) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(3) มาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ต้องมีคุณภาพ ดังต่อไปน้ี 
(ก) สี (Color) ไม่เกิน 350 เอดีเอ็มไอ 
(ข) ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Dissolved Solids ) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ค) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(ง) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่เกิน 270 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(จ) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
 
 
 
 

5.4 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนกมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ พ.ศ.2561[46] 
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5.2.1.6 การระบายน้ําท้ิง ต้องสามารถตรวจสอบและทําความสะอาดได้สะดวก กรณีเป็นแบบ
ท่อปิด ต้องมีบ่อสําหรับตรวจการระบายน้ําทุกระยะ ไม่เกิน 8 เมตร และทุกมุมเลี้ยว 5.5 

5.2.1.7 ทางระบายนํ้าฝน ทางระบายน้ําลงแลง่น้ําสาธารณะ ต้องสามารถทําความสะอาดได้
สะดวก มีความลาดเอียงไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 200 หรือไหลเร็วไม่ตํ่ากว่า 60 ซ่ัวโมง/วินาที ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 
10 เซนติเมตร มีบ่อพัก สําหรับตรวจการ ทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 
24 เมตร กรณีท่อปิดท่ีมีขนาด มากกว่า 60 เซนติเมตร ถ้าเป็นแบบอ่ืนต้องมีความกว้างส่วนบนสุดไม่น้อย
กว่า 10 เซนติเตร 5.5 

5.2.1.8 โรงงานต้องติดต้ังเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ือรายงานการระบายนํ้าท้ิงออกนอกโรงงาน
เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เคร่ืองวัดอัตราการ
ไหล มาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 5.6 ประกอบด้วย  

(1) โรงงานท่ีมีน้ําท้ิงเกินกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป  
(2) โรงงานท่ีมีน้ําท้ิงต้ังแต่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป จนถึง 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ

วัน หรือมีปริมาณความสกปรกในรูปของปริมาณ บีโอดี ช่วงไหลเข้า (Influent BOD Load ) ต้ังแต่ 
4,000 กิโลกรับ ต่อวันข้ึนไปยกเว้นระบายน้ําท้ิงไปยังโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวท (Central Waste 
Treatment Plant) ไม่ต้องติดต้ัง 

(3) ให้โรงงานดําเนินการติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
5.7 

(ก) โรงงานท่ีต้องติดต้ังเครื่องตรวจวัดค่าบีโอดี ได้แก่ โรงงานลําดับท่ี 4 ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับสัตว์ ซ่ึงไม่ใช่สัตว์น้ํา , โรงงานลําดับท่ี 5 ประกอบกิจการเกี่ยวกับนม, โรงงานลําดับท่ี 6 ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา, โรงงานลําดับท่ี 7 ประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจาก 
สัตว์, โรงงานลําดับท่ี 8 ประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้, โรงงานลําดับท่ี 9 ประกอบกิจการ 
เกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช , โรงงานลําดับท่ี 10 ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง, โรงงานลําดับ
ท่ี 11 ประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซ่ึงทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืน ๆ ท่ีให้ความหวาน, 
โรงงานลําดับท่ี 13 ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบอาหาร, โรงงานลําดับท่ี 15 
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์, โรงงานลําดับท่ี 16 ต้ม กลั่น หรือผสมสุรา, โรงงานลําดับท่ี 17 ผลิต
เอทิลแอลกอฮอล์ ซ่ึงไม่ใช่เอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากกากซัลไฟต์ในการทําเย่ือกระดาษ, โรงงานลําดับท่ี 
19 ประกอบกิจการเก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์, โรงงานลําดับท่ี 20 ประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําด่ืม 
เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ น้ําอัดลม หรือน้ําแร่, โรงงานลําดับท่ี 52 ประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง 
 
 
 
 
5.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ..2522 
5.6 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กําหนดให้โรงงานที่ต้องมรีะบบบําบัดนํ้าเสียต้องติดต้ังเครื่องมืออุปกรณ์พเิศษและเครื่องมือหรอือปุกรณ์
เพิ่มเติม พ.ศ.2547 
5.7 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ ให้โรงงานที่ต้องมีระบบบําบัดนํ้าเสีย ต้ังติดต้ังเครื่องมือหรอืเครื่อง
อุปกรณ์พิเศษและเครือ่งมือหรอืเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550[19] 
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(ข) โรงงานท่ีต้องติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดค่าซีโอดี  ได้แก่  โรงงานลําดับท่ี 22 ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือ เส้นใยซ่ึงไม่ใช่ใยหิน, โรงงานลําดับท่ี 24 ถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่ม
ห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือ
เส้นใย, โรงงานลําดับท่ี 29 หมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ขัดและแต่งแต่งสําเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือ
เคลือบสีหนังสัตว์, โรงงานลําดับท่ี 38 ผลิตเย่ือ หรือกระดาษ , โรงงานลําดับท่ี 40 ประกอบ 
กิจการเกี่ยวกับเย่ือ กระดาษหรือกระดาษแข็ง โรงงานลําดับท่ี 42 ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ 
สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงไม่ใช่ปุ๋ย, โรงงานลําดับท่ี 44 ประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซิน
สังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงไม่ใช่ใยแก้ว , โรงงานลําดับท่ี 49 กลั่น
น้ํามันปิโตรเลียม 

(ค) โรงงานลําดับท่ี 101 ต้องติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดค่าซีโอดีหรือเคร่ืองตรวจวัดค่าบีโอดี
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต้องติดต้ังเคร่ืองตรวจวัดค่าซีโอดีและเคร่ืองตรวจวัดค่าบีโอดีท้ังสองอย่าง ตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

(4) เคร่ืองตรวจวัดค่าบีโอดีหรือเคร่ืองตรวจวัดค่าซีโอดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(ก) การตรวจวัดค่าบีโอดีและค่าซีโอดีจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจวัดและรายงานผล 

ไม่มากกว่า 30 นาทีต่อ 1 ตัวอย่าง 
(ข) ผลการตรวจวัดค่าบีโอดีและค่าซีโอดีจะต้องมีความคลาดเคลื่อนตามตารางท่ี 1 และ

ตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 1 ค่าความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองวัดค่าบีโอดีเม่ือเทียบกับค่าท่ีวิเคราะห์ได้จากห้องปฏิบัติการ 

ช่วงค่าบีโอดีท่ีวิเคราะห์ได้จาก
ห้องปฏิบัติการ 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ค่าความคลาดเคลื่อนของเคร่ืองวัดค่าบีโอดี 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ± 7.0 
มากกว่า 20 ถึง 25 ± 7.9 
มากกว่า 25 ถึง 30 ± 9.6 
มากกว่า 30 ถึง 35 ± 11.4 
มากกว่า 35 ถึง 40 ± 13.4 
มากกว่า 40 ถึง 45 ± 14.9 
มากกว่า 45 ถึง 50 ± 16.6 
มากกว่า 50 ถึง 55 ± 18.4 
มากกว่า 55 ถึง 60 ± 20.1 
มากกว่า 60 ถึง 65 ± 21.9 
มากกว่า 65 ถึง 70 ± 23.6 
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ช่วงค่าบีโอดีท่ีวิเคราะห์ได้จาก
ห้องปฏิบัติการ 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ค่าความคลาดเคลื่อนของเคร่ืองวัดค่าบีโอดี 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

มากกว่า 70 ถึง 75 ± 25.4 
มากกว่า 75 ถึง 80 ± 27.1 
มากกว่า 80 ถึง 85 ± 28.9 
มากกว่า 85 ถึง 90 ± 30.6 
มากกว่า 90 ถึง 95 ± 32.4 
มากกว่า 95 ถึง 100 ± 34.1 
มากกว่า 100 ถึง 105 ± 34.9 
มากกว่า 105 ถึง 110 ± 37.6 
มากกว่า 110 ถึง 115 ± 39.4 
มากกว่า 115 ถึง 120 ± 41.1 

 
ตารางท่ี 2 ค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดค่าซีโอดีเม่ือเทียบกับค่าท่ีวิเคราะห์ได้จาก
ห้องปฏิบัติการ 

ช่วงค่าซีโอดีท่ีวิเคราะห์ได้จาก
ห้องปฏิบัติการ 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ค่าความคลาดเคลื่อนของเคร่ืองวัดค่าซีโอดี 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 ± 24 
มากกว่า 120 ถึง 140 ± 26 
มากกว่า 140 ถึง 160 ± 30 
มากกว่า 160 ถึง 180 ± 34 
มากกว่า 180 ถึง 200 ± 38 
มากกว่า 200 ถึง 220 ± 42 
มากกว่า 220 ถึง 240 ± 46 
มากกว่า 260 ถึง 280 ± 54 
มากกว่า 280 ถึง 300 ± 58 
มากกว่า 300 ถึง 320 ± 62 
มากกว่า 320 ถึง 340 ± 66 
มากกว่า 340 ถึง 360 ± 70 
มากกว่า 360 ถึง 380 ± 74 
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ช่วงค่าซีโอดีท่ีวิเคราะห์ได้จาก
ห้องปฏิบัติการ 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ค่าความคลาดเคลื่อนของเคร่ืองวัดค่าซีโอดี 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

มากกว่า 380 ถึง 400 ± 78 
มากกว่า 400 ถึง 420 ± 82 
มากกว่า 420 ถึง 440 ± 86 
มากกว่า 440 ถึง 460 ± 90 
มากกว่า 460 ถึง 480 ± 94 
มากกว่า 480 ถึง 500 ± 98 
มากกว่า 500 ถึง 520 ± 102 
มากกว่า 520 ถึง 540 ± 106 
มากกว่า 540 ถึง 560 ± 110 
มากกว่า 560 ถึง 580 ± 114 
มากกว่า 580 ถึง 600 ± 118 
มากกว่า 600 ถึง 620 ± 122 
มากกว่า 620 ถึง 640 ± 126 
มากกว่า 640 ถึง 660 ± 130 
มากกว่า 660 ถึง 680 ± 134 
มากกว่า 680 ถึง 700 ± 138 
มากกว่า 700 ถึง 720 ± 142 
มากกว่า 720 ถึง 740 ± 146 
มากกว่า 740 ถึง 760 ± 150 
มากกว่า 760 ถึง 780 ± 154 
มากกว่า 780 ถึง 800 ± 158 

 
(5)  โรงงานจะต้องมีการบริหารจัดการสารมลพิษท่ีเกิดจากการตรวจวัดไม่ให้เป็นอันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม  
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5.2.2 การระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน  

5.2.2.1 ห้ามระบายอากาศเสียออกจากโรงงานเว้นแต่ได้ทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง  จนอากาศท่ีระบายออกนั้นมีปริมาณของสารเจือปนไม่เกินกว่าค่าท่ีกฎหมายกําหนด แต่ท้ังนี้ต้องไม่
ใช้วิธีทําให้เจือจาง (Dilution) 5.8 

5.2.2.2 ในกรณีมีเคร่ืองฟอกอากาศ ต้องติดต้ังมาตรวัดไฟฟ้าสําหรับเคร่ืองฟอกอากาศ และ
ต้องจดบันทึกเลขหน่วยและปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจําวัน ในกรณีมีการใช้สารเคมี ต้องมีการจดบันทึก
การใช้ประจําวันและมีหลักฐานในการจัดหาสารเคมีดังกล่าวด้วย 5.9  

5.2.2.3 ค่าความเข้มข้นของกลิ่นของโรงงาน จํานวน 23 ประเภท  ต้องมีค่าความเข้มกลิ่น
โดยวิธีเจีอจาง ดังนี้ 5.10 

ท่ีต้ังโรงงาน ค่าความเข้มข้นกลิ่นท่ีบริเวณร้ัว ค่าความเข้มข้นกลิ่นท่ีปล่อง 
หรืขอบเขตภายในโรงงาน ระบายอากาศของโรงงาน 

เขตอุตสาหกรรม 30 1,000 
นอกเขตอุตสาหกรรม 15 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 กฎกระทรวง พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
5.9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2539) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 
5.10 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.2548 
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 5.2.2.4 มาตรฐานอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวไป  5.11 
ชนิดของสารเจือปน 

(หน่วยวัด) 
แหล่งท่ีมาของสาร 

เจือปน 
ค่าปริมาณของสารเจือปน 

ในอากาศท่ี 
ไม่มีการเผาไหม้ 

เชื้อเพลิง 
มีการเผาไหม้ 
เชื้อเพลิง 

1. ฝุ่นละออง (Total 
Suspended 
Particulate) 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

ก. แหล่งกําเนิดความ
ร้อนท่ีใช้ 
- น้ํามันหรือน้ํามันเตา 
- ถ่านหิน 
- เชื้อเพลิงชีวมวล 
- เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ 
ข. การถลุง หล่อหลอม 
รีดดึง และ/หรือผลิต 
อลูมิเนียม 
ค. การผลิตท่ัวไป 

 
 

- 
- 
- 
- 
 
 

300 
400 

 
 

240 
320 
320 
320 

 
 

240 
320 

2. พลวง (Antimony) 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 20 
 

16 

3. สารหนู (Arsenic) 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 20 16 

4. ทองแดง (Copper) 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 30 24 

5. ตะกั่ว (Lead) 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 30 24 

 
 
 
 
 
 

5.11 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจอปนในอากาศท่ีระบายออกนอกโรงงาน พ.ศ. 2549[3] 
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ชนิดของสารเจือปน 
(หน่วยวัด) 

แหล่งท่ีมาของสาร 
เจือปน 

ค่าปริมาณของสารเจือปน 
ในอากาศท่ี 

ไม่มีการเผาไหม้ 
เชื้อเพลิง 

มีการเผาไหม้ 
เชื้อเพลิง 

6. ปรอท 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 3 2.4 

7. คลอรีน (Chlorine) 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 30 24 

8. ไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(Hydrogen chloride) 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

การผลิตท่ัวไป 200 160 

9.กรดกํามะถัน 
(Sulfuric acid) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

การผลิตท่ัวไป 25 - 

10. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(Hydrogen sulfide) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

การผลิตท่ัวไป 100 80 

11. 
คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(Carbon monoxide) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

การผลิตท่ัวไป 870 690 
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ชนิดของสารเจือปน 
(หน่วยวัด) 

แหล่งท่ีมาของสาร 
เจือปน 

ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ี 
ไม่มีการเผา

ไหม้ 
เชื้อเพลิง 

มีการเผาไหม้ 
เชื้อเพลิง 

12. ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (Sulfur 
dioxide) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

ก. แหล่งกําเนิดความ
ร้อนท่ีใช้ 
- น้ํามันหรือน้ํามันเตา 
- ถ่านหิน 
- เชื้อเพลิงชีวมวล 
- เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ 
ข. การผลิตท่ัวไป 

 
 
- 
- 
- 
- 

500 

 
 

950 
700 
60 
60 
- 

13. ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน 
(Oxides of nitrogen) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

แหล่งกําเนิดความร้อน
ท่ีใช้ 
- น้ํามันหรือน้ํามันเตา 
- ถ่านหิน 
- เชื้อเพลิงชีวมวล 
- เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

200 
400 
200 
200 

14. ไซลีน (Xylene) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

การผลิตท่ัวไป 200 - 

15. ครีซอล (Cresol) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

การผลิตท่ัวไป 5 - 
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5.2.2.5 มาตรฐานอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน สําหรับโรงงานปูนซีเมนต์  (4) 5.12 
โรงงานปูนซีเมนต ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
ซ่ึงมีการระบายอากาศเสีย ฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนใน 
ออกจากหน่วยการผลิต (มิลลิกรัมต่อ (ส่วนในล้านส่วน) รูปของ 
ดังต่อไปน้ี ลูกบาศก์เมตร)  ไนโตรเจนไดออกไซด์ 
   (ส่วนในล้านส่วน) 
1. หม้อเผาปูนซีเมนต์ท่ัวไป 
(grey cement kiln) 

120 50 500 

2. หม้อเผาปูนซีเมนต์ขาว 
(white cement kiln) 

120 500 500 

3. หม้อเย็น (clinker cooler) 120 - - 
4. หม้อบดปูน 
(clinker grinding mill) 

120 - - 

5. หม้อบดถ่านหิน 
(coal grinding mill) 

120 - - 

6. หน่วยการผลิตอ่ืน ๆ 
กรณีไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
กรณีมีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

 
400 
320 

 
- 

700 

 
- 

400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.12 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจอปนในอากาศท่ีระบายออกนอกโรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ. 2549 
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5.2.2.6 มาตรฐานอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน สําหรับโรงงานผลิตแก้วและกระจก [22] 5.13 
ชนิดของสารเจือปน 

(หน่วยวัด) 
แหล่งท่ีมาของสารเจือปน ค่าปริมาณสารเจอืปน 

ในอากาศ 
ฝุ่นละออง (Total Suspended 
Particulate) (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

เตาหลอมท่ีใช้เชื้อเพลิง 
- น้ํามันเตา 

- เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ 

 
240 
320 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) 
(ส่วนในล้านส่วน) 

ก. เตาหลอมท่ีมีการใช้สาร 
ประกอบซัลเฟตเป็นวัตถุดิบ 
เสริมและมีการใช้เชื้อเพลิง 

- น้ํามันเตา 
- เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ 

ข. เตาหลอมท่ีไม่มีการใช้สาร 
ประกอบซัลเฟตเป็นวัตถุดิบ 
เสริมและมีการใช้เชื้อเพลิง 

- น้ํามันเตา 
- เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ 

 
 
 

950 
300 

 
 
 

950 
60 

ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป
ไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as 
NO2)(ส่วนในล้านส่วน) 

เตาหลอม 1,750 

คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon 
Monoxide)(ส่วนในล้านส่วน) 

เตาหลอม 690 

ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen 
Chloride)(ส่วนในล้านส่วน) 

เตาหลอม 40 

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (Hydrogen 
Fluoride)(ส่วนในล้านส่วน) 

เตาหลอม 70 

ตะกั่ว (Lead) 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

เตาหลอม 5 

สารหนู (Arsenic) 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

เตาหลอม 1 

 
 
 
 
5.13 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจอปนในอากาศท่ีระบายออกนอกโรงงานผลิตแก้วและกระจก พ.ศ. 2555 
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5.2.2.7 มาตรฐานอากาศที่ระบายออกนอกโรงงานสําหรับเตาเผาของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม 5.14 

ชนิดของสารเจือปนในอากาศ ค่าปริมาณสารเจอืปนในอากาศ 
ฝุ่นละออง (Particulate) 35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride) 40 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) 115 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) 80 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of 
Nitrogen as NO2) 

150 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ไดออกซิน/และฟูราน (Dioxins/Furans-TEQ) 0.5 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ปรอท (Mercury) 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
Semi Volatile Metals ได้แก่ แคดเมียม (Cadmium) ตะกั่ว 
(Lead) 

0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

Low Volatile Metals ได้แก่ อาร์ซินิค (Arsenic) เบริลเลียม 
(Beryllium) โครเมียม (Chromium) 

1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 
5.2.2.8 มาตรฐานอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน ผลิต ส่ง หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า 5.15 

 ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
 ซับเฟอร์ ออกไซด์ของ

ไนโตรเจน 
ฝุ่นละออง 

ประเภทและขนาดของ ไดออกไซด์ ในรูปไนโตรเจน (มิลิกรัมต่อลูกบาศก์ 
โรงไฟฟ้า (ส่วนในล้านส่วน) ไดออกไซด์ เมตร) 
  (ส่วนในล้านส่วน)  
1.โรงไฟฟ้าเก่า    
   1.1 โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาด 700 400 320 
    ท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง    
   1.2 โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาด 950 200 240 
    ท่ีใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิง    

 
 
 
 
 
5.14 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง กําหนดปริมาณสารเจือบนในอากาศ ทีร่ะบายออกจากเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย
จากอุตสาหกรรม พ.ศ.2545 
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5.15 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟา้ 
พ.ศ.2547 
 

 ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
 ซับเฟอร์ ออกไซด์ของ

ไนโตรเจน 
ฝุ่นละออง 

ประเภทและขนาดของ ไดออกไซด์ ในรูปไนโตรเจน (มิลิกรัมต่อลูกบาศก์ 
โรงไฟฟ้า (ส่วนในล้านส่วน) ไดออกไซด์ เมตร) 
  (ส่วนในล้านส่วน)  
   1.3 โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาด 60 200 60 
ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง 

   

   1.4 โรงไฟฟ้าเก่าทุกขนาด 60 200 320 
ท่ีใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็น
เชื้อเพลิง 

   

2.โรงไฟฟ้าใหม่    
   2.1 โรงไฟฟ้าใหม่    
ท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง    

(1) ท่ีมีกําลังการผลิตไม่
เกิน 300 เมกะวัตต์ 

640 350 120 

   (2) ท่ีมีกําลังการผลิต
เกิน 300 เมกะวัตต์แต่ไม่เกิน 
500 เมกะวัตต์ 

450 350 120 

   (3) ท่ีมีกําลังการผลิต
เกิน 500 เมกะวัตต์ 

320 350 120 

     2.2 โรงไฟฟ้าใหม่    
ท่ีใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิง    
   (1) ท่ีมีกําลังการผลิตไม่
เกิน 300 เมกะวัตต์ 

640 180 120 

   (2) ท่ีมีกําลังการผลิต
เกิน 300 เมกะวัตต์แต่ไม่เกิน 
500 เมกะวัตต์ 

450 180 120 
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 ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
 ซับเฟอร์ ออกไซด์ของ

ไนโตรเจน 
ฝุ่นละออง 

ประเภทและขนาดของ ไดออกไซด์ ในรูปไนโตรเจน (มิลิกรัมต่อลูกบาศก์ 
โรงไฟฟ้า (ส่วนในล้านส่วน) ไดออกไซด์ เมตร) 
  (ส่วนในล้านส่วน)  
   (3) ท่ีมีกําลังการผลิต
เกิน 500 เมกะวัตต์ 

320 180 120 

     2.3 โรงไฟฟ้าใหม่ 20 120 60 
ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง 

   

     2.4 โรงไฟฟ้าใหม่ 60 200 120 
ท่ีใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็น
เชื้อเพลิง 

   

3.โรงไฟฟ้าเดิม    
  3.1 โรงไฟฟ้าบางปะกง    

(1) หน่วยผลิตท่ี 1-4 320 200 120 
       (พลังความร้อน)    

(2) หน่วยผลิตท่ี 1 และ 2 60 450 60 
       (พลังความร้อนร่วม)    

(3) หน่วยผลิตท่ี 3 และ 4 60 230 60 
       (พลังความร้อนร่วม)    
  3.2 โรงไฟฟ้าพระนครใต้    

(1) หน่วยผลิตไฟฟ้า 320 180 120 
       (พลังความร้อน)    

(2) หน่วยผลิตท่ี 1 60 250 60 
       (พลังความร้อนร่วม)    

(3) หน่วยผลิตท่ี 2 60 175 60 
       (พลังความร้อนร่วม)    
  3.3 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 500 180 150 
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 ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ 
 ซับเฟอร์ ออกไซด์ของ

ไนโตรเจน 
ฝุ่นละออง 

ประเภทและขนาดของ ไดออกไซด์ ในรูปไนโตรเจน (มิลิกรัมต่อลูกบาศก์ 
โรงไฟฟ้า (ส่วนในล้านส่วน) ไดออกไซด์ เมตร) 
  (ส่วนในล้านส่วน)  
  3.4 โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 500 180 150 
(1) หน่วยผลิตไฟฟ้า 60 230 60 

         (กังหันก๊าซ)    
(2) หน่วยผลิตไฟฟ้า 20 120 60 

         (พลังความร้อนร่วม)    
  3.5 โรงไฟฟ้าลานกระบือ 60 250 60 
  3.6 โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
หนองจอก 

60 230 60 

  3.7 โรงไฟฟ้าวังน้อย 60 175 60 
  3.8 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมน้ําพอง 

60 250 60 

  3.9 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 60 250 60 
(1) หน่วยการผลิตท่ี 1-3 1,300 500 180 
(2) หน่วยการผลิตท่ี 4-13 320 500 180 

 
5.2.2.9 มาตรฐานอากาศที่ระบายออกนอกโรงงานท่ีใช้น้ํามันใช้แล้ว หรือเขื้อเพลิงสังเคราะห์

เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม  5.16  
ชนิดของสารเจือปนในอากาศ ค่าปริมาณสารเจอืปนในอากาศ 

ฝุ่นละออง (Particulate) 240 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride)และไฮโดรเจน
ฟลูออไรด์ (Hydrogen Chloride) 

รวมไม่เกิน 85 ส่วนในล้านส่วน 

คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) 110 ส่วนในล้านส่วน 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) 800 ส่วนในล้านส่วน 
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5.16 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน กรณีการใช้
น้ํามันใช้แล้ว ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 

ชนิดของสารเจือปนในอากาศ ค่าปริมาณสารเจอืปนในอากาศ 
ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of 
Nitrogen as NO2) 

200 ส่วนในล้านส่วน 

ไดออกซิน/และฟูราน (Dioxins/Furans) ในรูปสมมูลย์ความ
เป็นพิษ (TEQ) 

0.5 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ปรอท (Mercury) 0.15 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
โลหะหนักจําพวกพลวง (Antiminy) สารหนู (Arsenic) แค
ดเม่ียม (Cadmium) ซีลีเนี่ยม (Selenium) และเทลลูเรียม 
(Tellurium) 

รวมกันไม่เกิน 0.65 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

โลหะหนักจําพวกวาเนเดียม (Vanadium) โครเม่ียม 
(Chromium) โคบอลต์ (Cobalt) นิเกิล (Nickle) ทองแดง 
(Copper) ตะกั่ว (Lead) แมงกานีส (Manganese) และดีบุก 
(Tin) 

รวมกันไม่เกิน 13.0 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

 
5.2.2.10 มาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควัน ท่ีระบายออกจากปล่องหม้อไอน้ํา กําลัง

การผลิตต้ังแต่ 1 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป เม่ือตรวจวัดด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ต้องไม่เกิน ร้อย
ละ 10  5.17 

5.2.2.11 กําหนดให้ในอากาศท่ีสามารถระบายออกจากโรงงาน ท่ีต้ังอยู่ในเขตจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา กระบี่ และภูเก็ตต้องมีค่าปริมาณของสารเจือปน ไม่เกินค่าท่ีกําหนดไว้ ดังนี้ 
[57] 5.18 

(1) สารเจือปนชนิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ท่ีมาจากการเผาไหม้ท่ีใช้น้ํามันเตาเป็นเชื้อเพลิง 
จะต้องมีค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศไม่เกิน 1,250 ส่วนในล้านส่วน  

(2) การวัดค่าปริมาณของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ให้วัดอากาศ
ท่ีระบายออกจากปล่องในขณะประกอบกิจการโรงงาน ในกรณีท่ีไม่มีปล่อง ให้วัดท่ีช่องระบายอากาศ ซ่ึง
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าน่าจะมีปริมาณของสารเจือปนระบายออกมากท่ีสุด 
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5.17 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง กําหนดค่าปริมาณเขมา่ควนั ที่เจือปนในอากาศ ที่ระบายออกจากปล่องของหม้อนํ้าของโรงงาน พ.ศ. 
2549,ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณเขมา่ควนั ที่เจือปนในอากาศ ทีร่ะบายออกจากปลอ่งของหม้อนํ้าโรงสีข้าว ที่ใช้แกลบ
เป็นเช้ือเพลิง พ.ศ. 2549 
5.18 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ ที่ระบายออกจากโรงงาน (เพิ่มเติม)[57] 

5.2.2.12 อากาศที่ระบายออกจากแหล่งท่ีมาของอากาศเสียของโรงแยกก๊าซธรรมชาติต้องมี
ค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศแต่ละชนิดไม่เกินตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ ดังต่อไปน้ี 5.19 

(1) ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) 60 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) 50 ส่วนในล้านส่วน 
(3) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซ่ึงคํานวณในรูปของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxides of 

Nitrogen as Nitrogen Dioxide) 150 ส่วนในล้านส่วน 
(4) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) 550 ส่วนในล้านส่วน 
(5) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide) 60 ส่วนในล้านส่วน 
(6) สารปรอท (Mercury) 0.06 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 
5.2.3 มาตรฐานการตรวจสอบด้านการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

5.2.3.1 ต้องรักษาโรงงานให้สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล และจัดให้มีท่ีรองรับหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
5.20 

5.2.3.2 ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ซ่ึงมีวัตถุมีพิษปนอยู่ด้วย หรือสําลี ผ้า หรือเศษ
ด้ายท่ีเปื้อนวุตถุไวไฟ ไว้ในท่ีรองรับต่างหากท่ีเหมาะสม และมีฝาปิดมิดชิด และต้องจัดให้มีการกําจัดสิ่
ดังกล่าวงโดยเฉพาะด้วยวิธีการท่ีปลอดภัยและไม่ก่อใหเกิดความเดือดร้อนรําคาญ5.20 

5.2.3.3 ผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ต้องปฏิบัติดังนี้ 5.21   
(1) ห้ามนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานเว้นแต่ได้รับอนุญาต จากอธิบดีกรม

โรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย การขออนุญาต ให้ใช้แบบ สก. 2  
ในการย่ืนขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานและการอนุญาต อาจกระทํา
แบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ในกรณีท่ีทําการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้วภายในบริเวณโรงงานต้องขอความเห็นชอบ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

(2) ต้องแจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัติและสถานท่ีเก็บสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พร้อมท้ังวิธีเก็บ ทําลายฤทธ์ิ กําจัด ท้ิง ฝัง เคลื่อนย้าย และการขนส่ง  

(3) ผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ต้องไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
ไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วัน หากเกินกว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้นี้ ต้องขออนุญาตต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก. 1  กระทําแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ในกรณีท่ี
ครอบครองของเสียอันตรายให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากับการ
ขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 
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5.19 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559 
5.20 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513) ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 
5.21 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560[53] 

 
 (4) ผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ต้องจัดทําแผนการป้องกันอุบัติภัย เพ่ือรองรับ

เหตุฉุกเฉิน ในกรณีเหตุร่ัวไหล อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว หรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง 
ตามที่กําหนด ภาคผนวกท่ี 3 ท้ายประกาศนี้ และต้องมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอปกรณ์รองรับ
เหตุฉุกเฉิน ภานในบริเวณโรงงานและมีเส้นทางหนีภัยไปยังท่ีปลอดภัย 

(5) ผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีส่งของเสียอันตรายออกนอกโรงงาน ต้องมี
ใบกํากับการขนส่งทุกคร้ัง และให้แจ้งข้อมูลต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 (6)   ผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ต้องรับผิดชอบตามภาระความรับผิด 
(liabilitr) ในกรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ การท้ิงผิดท่ี หรือการลักลอบท้ิง และการรับคืน เนื่องจากข้อ
ขัดแย้ง ท่ีไม่เป็นไปตามสัญญา ระหว่างผู้ก่อกําเนิดและผู้รับบําบัด จนกว่าผู้รับบําบดัรับไว้ในคลอบคลอง
แล้ว 

(7) ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน และต้องจัดฝึกอบรม
พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

(8) ต้องส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอันตรายให้กับผู้รวบรวมและขนส่ง หรือ
ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วเท่านั้น ในกรณีท่ีจะใช้บริการของผู้อ่ืนในการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(9) ต้องมีใบกํากับการขนส่ง เม่ือมีการนําของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงานทุกคร้ัง
และให้แจ้งข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการแจ้งทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

(10) ต้องทําการตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว และต้องรับผิดชอบต่อภาระความรับ
ผิด (liability) ในกรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ การท้ิงผิดท่ี หรือการลักลอบท้ิง และการรับคืนเนื่องจากข้อ
ขัดแย้งท่ีไม่เป็นไปตามสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ก่อกําเนิดและผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ี
ไม่ใช้แล้ว จนกว่าผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจะรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วนั้นไว้
ในครอบครอง 

(11) ต้องส่งรายงานประจําปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. 3 หรือทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ นี้ภายในวันท่ี 1 มีนาคม ของปีถัดไป 

 (12) การนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว เข้ามาหรือออกนอกราชอาณาจักร ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง และกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 

(13) รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามที่กําหนด ใน
ภาคผนวกท่ี 1 [35] 

(14) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วดังต่อไปน้ี ไม่ต้องขออนุญาตนําออกนอกโรงงาน 

(ก) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นของเสียอันตราย จากสํานักงาน บ้านพักอาศัย
และโรงอาหารในบริเวณโรงงาน 

(ข) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ ได้แก่ 
(ค) กากกัมมันตรังสี 
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(ง) มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(จ) น้ําเสียท่ีส่งไปบําบัดนอกบริเวณโรงงานทางท่อส่ง 

(15) การยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นของเสีย
อันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน [42] 5.22 

(ก) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นของเสียอันตรายตามท่ีได้รับยกเว้นการขอ
อนุญาต ต้องไม่ถูกปนเปื้อนหรือผสม หรือปะปนอยู่ด้วยกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสีย
อันตราย หรือสารอันตรายจนมีลักษณะและคุณสมบัติของส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอันตราย 

(ข) รายการรหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว  
ลําดบัท่ี รหัสของชนิดและ

ประเภท 
สิ่งปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไม่ใช้แลว้ 

1 02 02 01 ตะกอนจากการลา้งและทาความสะอาด (sludges from washing and 
cleaning 

2 02 02 02 เศษเน้ือเย่ือสัตว์ (animal-tissue wastes) 
3 02 02 03 วัสดุท่ีไม่เหมาะสมสาหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป (materials 

unsuitable for consumption or processing) 
4 02 03 01 ตะกอนจากการลา้ง การทาความสะอาด การปอกเปลือก การเหวี่ยงแยก 

และการแยก (sludges from washing, cleaning, peeling, 
centrifuging and separation ) 

5 02 03 04 วัสดุท่ีไม่เหมาะสมสาหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป (material 
unsuitable for consumption or processing) 

6 02 04 01 ตะกอนจากการลา้งและทาความสะอาดอ้อย (sugar cane) หรือหัวน้าตาล 
(sugar beet) (soil from cleaning and washing) 

7 02 04 99 ของเสียอื่นท่ีไม่ไดร้ะบุข้างต้น (wastes not otherwise specified) ไดแ้ก่ 
ชานอ้อย 

8 02 05 01 วัสดุท่ีไม่เหมาะสมแก่การบริโภค หรอืแปรรูปต่อไป (material unsuitable 
for consumption or processing) 

9 02 06 01 วัสดุท่ีไม่เหมาะสมแก่การบริโภค หรอืแปรรูปต่อไป (material unsuitable 
for consumption or processing) 

10 02 07 01 ของเสียจากการลา้ง การทาความสะอาด และลดขนาดวัตถุดบิโดยเชิงกล 
การสับ (wastes from washing, cleaning and mechanical 
reduction of raw materials) เป็นต้น 

11 02 07 04 วัสดุท่ีไม่เหมาะสมสาหรับการบริโภค หรือแปรรูปต่อไป (material 
unsuitable for consumption or processing) 

12 03 01 01 ของเสียประเภทเปลือกไม้ และไม้กอ๊ก (waste bark and cork) 
13 03 01 05 ข้ีเลื่อย เศษไมจ้ากการตดัแตง่ข้ึนรูปและตัดช้ินไม้ ไม้อดัและไมว้ีเนียร์ ท่ี

ไม่ใช่ 03 01 04 
(sawdust, shavings, cuttings, wood, particle board and veneer 
other than those mentioned in 03 01 04) 
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14 03 03 01 ของเสียประเภทเปลือกไม้ และเนื้อไม้ (waste bark and cork) 
15 17 01 01 คอนกรีต (concrete) 
16 17 01 02 อิฐ (bricks) 
17 17 01 03 กระเบื้อง และเซรามิกส์ (tiles and ceramics) 
18 17 01 07 ส่วนผสมหรือช้ินสว่นต่างๆ คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง และเซรามิกส์ท่ีไม่ใช่ 17 

01 06 (Mixtures of concrete, bricks. tile and ceramics other 
than those mentioned in 17 01 06) 

19 17 02 01 ไม้ (wood) 
20 17 02 02 แก้ว (glass) 
21 17 02 03 พลาสติก (plastic) 
22 17 04 02 อลูมิเนียม (aluminum) 
23 17 04 04 สังกะสี (zin) 
24 17 04 05 เหล็ก หรือเหล็กกล้า (iron and steel) 
25 17 04 06 ดีบุก (tin) 
26 17 04 07 โลหะหลายชนิดปะปนกัน (mixed metals) 
27 17 05 04 ดิน หรือหินท่ีไมใ่ช่ 07 05 03 (soil and stones other than those 

mentioned in 17 05 03) 
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5.22 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ยกเวน้ไม่ต้องขออนุญาตนําสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทีไ่ม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน 
พ.ศ. 2561 

 
(16) ให้ของเสียอันตรายตามบัญชีรายการท้ายประกาศฉบับนี้ ต้องกําจัดโดยวิธีการเผา

ทําลายในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย ห้ามมิให้นําของเสียอันตราย มากําจัดโดย
วิธีการเผาทําลายในเตาปูนซีเมนต์ และเตาเผาปูนขาว 5.23 
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5.23 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2551[23] 

 

5.2.3.2 การรวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายต้องดําเนินการดังนี้  5.24 

(1) ผู้แต่งต้ังตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ต้องเป็นผู้ก่อกําเนิด 
ของเสียอันตราย หรือผู้บําบัดและกําจัดของเสียอันตรายที่ได้แจ้งเพ่ือขอมีเลขประจําตัวและกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมได้ออกเลขประจําตัว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากับ 
การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 แล้ว 

(2) ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ต้องเป็นผู้
ขนส่งของเสียอันตรายท่ีได้แจ้งเพ่ือขอมีเลขประจําตัวและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกเลขประจําตัว 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกํากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 
แล้ว 

(3) ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ต้องมีท่ีต้ัง
สถานประกอบการและบริเวณท่ีใช้จอดรถยนต์ท่ีสามารถเก็บของเสียอันตรายไว้ได้ชั่วคราว  โดยมีความ
ปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม และต้องมีหลักฐานแสดง
กรรมสิทธ์ิ หรือหลักฐานแสดงสิทธิในการใช้สถานท่ีต้ัง สถานประกอบการ และท่ีจอดรถยนต์ท่ีใช้ขนส่ง
ของเสียอันตราย 

(4) ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ต้องมี
หลักฐานการจดทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธ์ิรถยนต์ท่ีใช้ขนส่งของเสียอันตราย หรือหลักฐานการเป็นผู้มีสิทธ์ิ
รอบครองรถยนต์ท่ีใช้ขนส่งของเสียอันตราย รวมท้ังใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย (วอ.8) 
กรณีเข้าข่ายต้องได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย (เพ่ือการขนส่ง) 

(5) ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ต้องมี
มาตรการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉินขณะเก็บรวบรวม และขนส่งของเสีย
อันตราย 

(6)  ผู้แต่งต้ังตัวแทนต้องรับภาระความรับผิด (liability) ร่วมกับตัวแทนระหว่างการดําเนินการ
ขนส่ง และต้องดําเนินการเพื่อให้ผู้รวบรวมและขนส่งปฏิบัติดังนี ้ 

 (ก) ต้องปฏิบัติตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เร่ือง การขนส่งวัตถุอันตราย
ทางบก พ.ศ. 2545 

(ข) ต้องส่งรายงานประจําปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. 4 หรือทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ภายในวันท่ี 1 มีนาคม ของปีถัดไป 
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5.24 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548[14] (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560[53] ประกาศกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ของผูป้ระกอบกิจการบาํบดัและกาํจดัส่ิง

ปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2550 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่งหลักเกณฑ์การพิจารณา การแต่งต้ังตัวแทนเพือ่เป็นผู้รวบรวมและ

ขนส่งของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว  

5.2.3.3 ผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ต้องปฏิบัติดังนี้ 5.25 
(1) ต้องรับเฉพาะท่ีได้รับอนุญาต และต้องแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้ใช้บริการทราบพร้อมท้ังแนบ

สําเนาใบอนุญาตกระกอบกิจการโรงงาน 
(2) ต้องใช้ใบกํากับการขนส่ง และต้องปฏิบัติตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เร่ือง การ

ขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ.2545 และเม่ือรับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว  ให้แจ้งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

(3) ต้องรับภาระความรับผิด (liability) เม่ือรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว เม่ือลงลายมือชื่อ
ในใบกํากับการขนส่งแล้ว  

(4) ต้องมีผลวิเคราะห์ ทางเคมีและกายภาพ ของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว และเก็บไว้
อย่างน้อย 3 ปี 

(5) ต้องจัดทําแผนการป้องกันอุบัติภัย เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเหตุร่ัวไหล อัคคีภัย 
การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว หรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง ตามที่กําหนด และต้องมีอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยและอปกรณีรองรับเหตุฉุกเฉิน ภานในบริเวณโรงงานและมีเส้นทางหนีภัยไปยังท่ีปลอดภัย 

(6) ต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน และต้องจัดฝึกอบรม
พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 (7) ต้องจัดทําแผนการป้องกันอุบัติภัยเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุร่ัวไหลอัคคีภัย 
การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว หรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง ตามที่กําหนดในภาคผนวกท่ี 3 ท้าย
ประกาศนี้ และต้องมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม และ
เพียงพออยู่ภายในโรงงาน และมีเส้นทางหนีภัยออกจากพ้ืนท่ีไปยังท่ีปลอดภัย 

(8) ต้องส่งรายงานประจําปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก. 5 ท้ายประกาศนี้ 
ภายในวันท่ี 1 มีนาคม ของปีถัดไป 

(9) ต้องรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจากผู้ก่อกาํเนิดตามรายชื่อและปริมาณของสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 

(10) กรณีรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอันตราย ต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ และปริมาณของเสียอันตรายให้ถูกต้องตรงกันกับท่ีระบุไว้ในใบกํากับ
การขนส่ง หากพบว่ารายชื่อและปริมาณของเสียอันตรายไม่ตรงกับรายการในใบกํากับการขนส่งให้ผู้
ประกอบกิจการรับบําบัดและกําจัด ฯ ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
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5.25 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548[14] (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560[53] ประกาศ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ของผูป้ระกอบกิจการบาํบดัและ

กาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2550 
(ก) กรณีเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ประกอบกิจการรับ

บําบัดและกําจัด ฯ รับมอบของเสียอันตรายนั้นไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้ก่อกําเนิด ฯ ทราบทันทีโดยผู้
ก่อกําเนิด ฯ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและเสียค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเพ่ิมสําหรับการบําบัดหรือกําจัดหากไม่
สามารถหาข้อยุติได้ภายใน 15 วัน ให้ผู้รับบําบัดและกําจัด ฯ แจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายทราบทันที ภายในวันท่ีครบกําหนด เพ่ือให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดําเนินการสั่งการต่อไป 

(ข) กรณีเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้รับบําบัดและกําจัด ฯ 
ส่งคืนของเสียอันตรายให้ผู้ก่อกําเนิด ฯ โดยทันที พร้อมเกบ็สําเนาใบกํากับการขนส่งไว้เป็นหลักฐาน แล้ว
แจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายทราบ ภายใน  7 วันนับต้ังแต่วันท่ีส่งคืน
ของเสียอันตรายให้กับผู้ก่อกําเนิด ฯ ท่ีเป็นเจ้าของของเสียอันตรายเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

(ค) ห้ามรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอันตราย โดยไม่มีใบกํากับการ
ขนส่งโดยเด็ดขาด 

(11) ต้องจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีรับมอบภายในอาคารหรือบริเวณท่ีจัดไว้
โดยเฉพาะ และต้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(ก) กรณีท่ีจัดเก็บไว้ในอาคาร สภาพอาคารต้องมีความม่ันคงแข็งแรง มีการระบายอากาศ
ท่ีพอเพียง และมีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย 

(ข) กรณีท่ีจัดเก็บไว้นอกอาคาร ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมด้านความปลอดภัย
และด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปนเปื้อนและกระจายสู่ดิน น้ํา อากาศโดยการจัดเก็บไว้นอกอาคาร
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายก่อน 

(ค) ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีไม่อันตรายและท่ีเป็นของเสียอันตราย
หรือของเสียอันตรายที่อาจก่อปฏิกริยาต่อกันออกจากกันเป็นสัดส่วนโดยต้องแสดงป้าย เคร่ืองหมายและ
คําเตือนความเป็นอันตรายติดต้ังไว้ในบริเวณท่ีจัดเก็บของเสียอันตรายด้วย 

(12) ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แลว้ ท่ีเป็นของเสียอันตราย
ต้องมีสภาพม่ันคงแข็งแรงและเปน็ไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และต้องติดฉลาก ป้าย หรือเคร่ืองหมาย
แสดงความเป็นอันตราย โดยฉลากท่ีติดภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ และไม่ได้ติดตรึง
กับพ้ืน ต้องแสดงรายละเอียด ชื่อ และปริมาณของเสียอันตราย เลขท่ีใบกํากับการขนส่งและชื่อผู้
ก่อกําเนิด ฯ ให้ครบถ้วน 

(13) ต้องทําการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วตามกระบวนการหรือวิธีการท่ี
ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

(14) กรณีท่ีผู้ประกอบกิจการรับบําบัดและกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วไม่สามารถรับ
บําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และต้องการนําสิ่งปฏิกลูหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วส่งไปบําบัดหรือกําจัดโดยผู้รับบําบัดและกําจัด ฯ รายอื่น ต้องขออนุญาตต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายภายใน 5 วัน ก่อนครบระยะเวลาท่ีกําหนดและต้องได้รับ
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อนุญาตก่อน จึงจะดําเนินการได้ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตเช่นเดียวกับการขออนุญาตนํา
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 

(15) การจัดการกากสุดท้ายท่ีเกิดจากกระบวนการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้ว ต้องดําเนินการขออนุญาตนําไปบําบัดหรือกําจัดนอกบริเวณโรงงาน เช่นเดียวกับผู้ก่อกําเนิดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

(16) การฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน ภายใน
พ้ืนท่ีบริเวณโรงงาน ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลําดับท่ี 105  แต่ถ้าฝังกลบนอก
บริเวณโรงงานเดิม ต้องขอรับใบอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานเป็นลําดับท่ี 105 5.26 
 5.2.3.4 หน้าท่ีของผู้ประกอบกิจการโรงงานหลอมตะก่ัวเก่า เก่ียวกับการดําเนินการกําจัด
ขยะสิ่งปฏิกูลและวัสดท่ีไม่ใช้แล้ว5.27 

(1) ฝุ่นจากระบบขจัดฝุ่น ต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้มีลักษณธท่ีไม่แพร่กระจายได้
ง่าย ก่อนนํากลับไปหลอมใหม่ หรือหากนําไปกําจัดด้วนวิธีอ่ืน จะต้องย่ืนรายละเอียด วิธิการกําจัดทาง
วิชาการ เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน 

 (2) ตะกรัน (Slag) ท่ีเกิดจากการหลอม ท่ีมีลักษณะดังนี้ 
(ก) ต้องเป็นก้อนแข็งท่ีมีความหนาแน่นไม่ตํ่ากว่า 1.15 ตัน ต่อลูกบาษก์เมตร และ

สามารถรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 3.5 กิโลกรัม ต่ตารางเซนติเมตร 
(ข) ต้องไม่ละลายน้ํา ไม่เป็นสารไวไฟ สารกัดกร่อน หรือสารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย 
(ค) ต้องมีปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วในนํ้าสกัด (Leachate หรือ Extraction) ไม่เกิน 

5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการสกัดสาร ให้สามารถจัดเก็นตะกรัน (Slag) ท่ีมีลักษณะท่ีกําหนดไว้ ภายใน
โรงงานได้ โดยสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาและมีการตรวจติดตามการปนเปื้อนตะกั่ว เป็นประจํา แต่
หากตะกรัน (Slag) ท่ีเกิดจากการหลอม มีลักษณะไม่เป็นไปตามที่กําหนด จะต้องดําเนินการปรับสภาพ
ใหม่ 
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5.26 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนญุาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 
5.27 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงานหลอมตะก่ัวเก่า เก่ียวกับการดําเนินการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูลและวัสดที่
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2544 

(3) กากตะกอน (Sludge) ปนเปื้อนตะกั่ว ท่ีได้จากระบบบําบัดน้ําท้ิง กากขื้ตะกั่ว (Dross) 
และกากตะกั่วอืน ๆ ใหนําไปกําจัดในเตาหลอม หากนําไปกําจัดด้วยวิธีอ่ืน ต้องดําเนินการปรับเสถียร
หรือทําลายฤทธ์ิ ก่อนนําไปกําจัดด้วยวิธิฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) 

(4) เศษชิ้นส่วนแบตเตอรี่ ประเภทพลาสติก ท่ีสามารถนํากลับไปใช้ใหม่ (Recoverry) 
จะต้องชะล้างตะกั่วปนเปื้อนก่อนนํากลับมาใช้ใหม่ หากจะกําจัดด้วยวิธีอ่ืน ต้องขอรับความเห็ยชอบจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 (5) วัสดุเหลือใช้ เปลือกและชิ้นส่วนแบตเตอร่ีอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีตะกั่วปนเปื้อน ให้นําไปกําจัดใน
เตาหลอม หากจะกําจัดด้วยวิธีอ่ืน ต้องขอความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5.2.3.5 อาคารเก็บมูลฝอย การคิดปริมาณมูลฝอย สําหรับอาคารเพื่อการพาณิชยกรรมหรือการ
อ่ืน ให้คิดปริมาณมูลฝอย 0.4 ลิตร ต่อ พ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ต่อวัน  มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่า   ผนัง
ทําด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ ผิวภายในเรียบและกันน้ําซึม มีการป้องกันกลิ่นและน้ําฝน มีการระบายน้ํา
เสียเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้าํเข้า 

ห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานท่ีเก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร ถ้ามีความจุเกิน 3 
ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร สามารถขนย้ายได้สะดวก 5.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.28 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 41 พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
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บทที่ 6 บุคลากรในโรงงาน 

6.1 ขอบเขต  
 มาตรฐานนี้ เพ่ือกําหนดบุคลากรในโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการตรวจสอบคนงาน
และบุคลาการในโรงงาน 
 
6.2 มาตรฐานการตรวจสอบคนงานและบุคลาการในโรงงาน 

6.2.1 โรงงานดังต่อไปน้ีต้องจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 6.1 
ลําดับ
ท่ี 

ชนิดและขนาดของโรงงาน ประเภทของบุคลากร 
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน 

1 โรงงานท่ีมีน้ําเสียปนเปื้อนสารอินทรีย์ 
โรงงานท่ีมีปริมาณนํ้าเสียก่อนเข้าระบบ
บําบัดต้ังแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ข้ึนไป(ยกเว้นน้ําหล่อเย็น) หรือโรงงานที่
มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีก่อน
เข้าระบบบําบัด (BOD Load of 
Influent) ต้ังแต่ 100 กิโลกรัมต่อวันข้ึน
ไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 

2 โรงงานท่ีใช้สารหรือองค์ประกอบของ
สารดังต่อไปน้ีในกระบวนการผลิตท่ีมีน้ํา
เสียก่อนเข้าระบบบําบัด ต้ังแต่ 50 
ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป 
2.1 สังกะสี (Zinc) 
2.2 แคดเมียม (Cadmium) 
2.3 ไซยาไนด์ (Cyanide) 
2.4 ฟอสฟอรัสท่ีอยู่ในรูปของ
สารประกอบอินทรีย์ 
(Organic Phosphorus Compounds) 
2.5 ตะกั่ว (Lead) 
2.6 ทองแดง (Copper) 
2.7 บาเรียม (Barium) 
2.8 เซเลเนียม (Selenium) 
2.9 นิเกิล (Nickel) 
2.10 แมงกานีส (Manganese) 
2.11 โครเมียม วาเลนซี 6 
(Hexavalent Chromium) 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบาํบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
หมายเหตุ ในกรณีมีการประกอบกิจการโรงงาน 
เกี่ยวกับการชุบโลหะต้องมี 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ี
ปรึกษาผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม เพ่ิมเติม 
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2.12 อาร์ซินิคและสารประกอบอาร์ซินิค 
(Arsenic and its Compounds) 
2.13 ปรอทและสารประกอบปรอท 
(Mercury and its Compounds) 

3 โรงงานประกอบกิจการ ดังต่อไปน้ี 
3.1 ผลิตน้ําตาลทรายดิบ หรือน้ําตาล
ทรายขาวหรือน้ําตาลทรายขาวให้
บริสุทธ์ิ ทุกขนาด 
3.2 ผลิตน้ําตาลกลูโคส เดกซ์โทรส 
ฟรักโทสหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึง
กัน ท่ีมีกําลังการผลิต ต้ังแต่ 20 ตันต่อ
วันข้ึนไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ี
ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 

4 โรงงานประกอบกิจการ ดังต่อไปน้ี 
4.1 ผลิตสุรา แอลกอฮอล์ ท่ีมีกําลังการ
ผลิตต้ังแต่ 40,000 ลิตรต่อเดือน 
(คิดเทียบท่ี 24 ดีกรี) 
4.2 ผลิตไวน์ ท่ีมีกําลังการผลิตต้ังแต่ 
600,000 ลิตรต่อเดือน 
4.3 ผลิตเบียร์ ท่ีมีกําลังการผลิตต้ังแต่ 
600,000 ลิตรต่อเดือน 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ี
ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 

5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
เย่ือจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ท่ีมีกําลังการผลิต 
ต้ังแต่ 50 ตันต่อวันข้ึนไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ี
ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจาํระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปิโตร
เคมีท่ีมีกระบวนการผลิตทางเคมี และมี
กําลังการผลิตต้ังแต่ 100 ตันต่อวันข้ึนไป

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ี
ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรมหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
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ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

7 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต 
คลอ - แอลคาไลน์ท่ีใช้โซเดียมคลอไรด์ 
(NaCl)เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียม
คาร์บอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
คลอรีน (Cl2) โซเดียมไฮโพคลอไรด์ 
(NaOCl) และปูน 
คลอรีน (Bleaching Powder) ท่ีมีกําลัง 
การผลิตสารแต่ละชนิดหรือรวมกัน 
ต้ังแต่ 100 ตันต่อวันข้ึนไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ี
ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรมหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบดัมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
สารออกฤทธ์ิหรือสารท่ีใช้ป้องกันหรือ
กําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยใช้
กระบวนการเคมี ทุกขนาด หรือ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเคมี 
โดยใช้กระบวนการเคมี ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ี
ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรมหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบดัมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
ยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 
พลาสติกหรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใย
แก้ว ท่ีมีกําลังการผลิตต้ังแต่ 100 ตันต่อ
วันข้ึนไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ี
ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรมหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการกลั่น 
น้ํามันปิโตรเลียม ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ี
ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรมหรือท่ีปรึกษา 
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ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

11 โรงงานประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ 
ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ี
ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็ก
หรือเหล็กกล้า ท่ีมีกําลังการผลิตต้ังแต่ 
100 ตัน ต่อวันข้ึนไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ี
ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรมหรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ 
ในกรณีท่ีการประกอบกิจการไม่ก่อให้เกิด 
มลพิษน้ําไม่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบําบัด 
มลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา และผู้ปฏิบัติงาน 
ประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง 
หรือหลอมโลหะ ซ่ึงไม่ใช่อุตสาหกรรม
เหล็กหรือเหล็กกล้า ท่ีมีกําลังการผลิต
ต้ังแต่ 50 ตันต่อวันข้ึนไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ี
ปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจาํระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ 
ในกรณีท่ีการประกอบกิจการไม่ก่อให้เกิด 
มลพิษน้ําไม่ต้องมีผู้ควบคุมระบบบําบัด 
มลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษาและผู้ปฏิบัติงาน 
ประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
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14 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนท่ีมีกําลังการ
ผลิตต้ังแต่ 
10 เมกกะวัตต์ข้ึนไป 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
หมายเหตุ 
ในกรณีท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ต้องมี 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษา และ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม เพ่ิมเติม 

15 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการแยก
หรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

16 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม 
ดังต่อไปน้ี 

 

 16.1 ระบบบําบัดน้ําเสียรวม ทุกขนาด ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

 16.2 การเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้วตาม 
กฎหมายว่าด้วยโรงงานทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

 16.3 การปรับสภาพสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีเป็นอันตราย ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษา 
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ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

17 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัด
แยกหรือ 
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

 

 17.1 การคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีเป็นอันตราย ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

 17.2 การฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่
ใช้แล้วทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

18 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนํา 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้วหรือ
ของเสียท่ีเป็นอันตรายจากโรงงานมา
ผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดย
ผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
ทุกขนาด 

ผู้จัดการสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ ในกรณีมีการประกอบกิจการ 
โรงงานเกี่ยวกับการรีไซเคิลตะกั่วจาก 
แบตเตอรี่เก่าต้องมีผู้ควบคุมระบบบําบัด 
มลพิษน้ํา หรือท่ีปรึกษา ผู้ควบคุมระบบ 
บําบัดมลพิษอากาศ หรือท่ีปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
และผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษ 
อากาศ เพ่ิมเติม 
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6.1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบ
ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554[21] 

 
6.2.1.1บุคลากรด้านสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน ประกอบด้วย6.2 

(1) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(ก) เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเป็นพนักงานของโรงงานท่ีมีตําแหน่ง

เป็นผู้จัดการซ่ึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

(ข) ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 
(2) ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก 

อุตสาหกรรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(ก) เป็นผู้สอบผ่านการสอบมาตรฐานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และได้รับการ

อนุญาตให้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษแต่ละประเภท แล้วแต่กรณี โดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรมจะออกหนังสืออนุญาตให้ข้ึนทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน 

(ข) ในกรณีท่ีจะปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุม
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ต้องได้รับการแต่งต้ังจากผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานให้ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว และย่ืนขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(3) ผู้ปฏิบัติงานประจําเคร่ืองระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจําเคร่ืองระบบป้องกันส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ (ระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือ
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี) และได้รับการแต่งต้ังจากผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานประจําเคร่ืองระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ระบบ
บําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม) และรับรองการปฏิบัติงานโดยผู้
ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แล้วแต่
กรณี 

(4)  บริษัทท่ีปรึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(ก) เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 

ล้านบาท 
(ข) มีบุคลากรประจําอย่างน้อย 1 คน 

(5) ผู้มีสิทธิสอบมาตรฐานเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบ 
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
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6.2 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้ารสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน [10] 

 
(ก) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลหรือสิ่งแวดล้อม

หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม 
(ข) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต และมี

วิชาเรียนด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
(ค) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต และผ่าน

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง แล้วแต่กรณี 

(6) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจําเคร่ืองระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(ก) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ด้าน
การควบคุม กํากับดูแล การทํางานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษไม่น้อยกว่า 1 ปี โดย
ได้รับการรับรองการปฏิบัติงานจากผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

(ข) ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(7) การฝึกอบรมหลักสูตร บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน ต้องดําเนินการโดยกรม

โรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย หรือหน่วยงานจัดฝึกอบรมท่ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง 

(8) การแจ้งข้ึนทะเบียน ผู้ควบคุมมลพิษ ให้แจ้งผ่านทาง ระบบอิเล็กส์ทรอนิกส์ อายุใบแจ้ง 
มีกําหนด 3 ปี และให้ย่ืนขอต่ออายุ ภายใน 90 วัน ก่อนหมดอายุ การปฏิบัติงานผู้ควบคุม
มลพิษ จะทําได้ ไม่ เกิน 5 โรงงาน6.3 

(9) การแจ้งข้ึนทะเบียน บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน  อายุใบแจ้ง มีกําหนด 3 ปี 
และให้ย่ืนขอต่ออายุ ภายใน 90 วัน ก่อนหมดอายุ ต้องจัดหามาแทนภายใน 90 วัน 6.4 

(10) กรณีมีการเพ่ิมเติมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน ในระหว่างท่ี หนังสือรับแจ้ง 
มีผลบังคับใช้ ให้ย่ืน ก่อน ล่วงหน้า ไม่เกิน 30 วัน6.4 

(11) ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน ท่ีหนังสือรับแจ้งยังมีผล
บังคับใช้ ให้ย่ืนคําขอภายใน 90 วัน 6.4 
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6.3 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การข้ึนทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษนํ้า หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้
ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556[35] 
6.4 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานพ.ศ. 2556[36] 

6.2.2 โรงงานท่ีมีการใช้งานหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ต้องจัดให้มีผู้
ควบคุมประจําหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งาน
หม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ต้องแสดงใบอนุญาตผู้ควบคุมประจําหม้อน้ํา 
หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ไว้ ณ ท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่ายในบริเวณท่ีติดต้ังหม้อน้ํา 
หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน หากมีการใช้งานหม้อน้ําท่ีมีกําลังการผลิตไอน้ําเคร่ืองละ
ต้ังแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงข้ึนไป ต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อน้ําเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ
การใช้งานหม้อน้ํา6.5 

6.2.3 โรงงานทีมีการใชสารกัมมันตรังสี ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี ผู้มีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่า
กว่า ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีมีการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างน้อย 3 
หน่วยกิจ หรือผ่านการอบรมการใช้ การดูแลรักษาและการป้องกันอันตราย จากการใช้อุปกรณืและสาร
กัมมันตรังสี จากสํานักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นผู้ควบคุมดูแลประจําโรงงานเพ่ือดําเนิการ
เกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตรังสี 6.6 

6.2.4 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ของโรงงาน
ดําเนินการตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเป็นประจําอย่างน้อยเดือนละคร้ัง โดยจัดทําเป็นเอกสาร
หลักฐานท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบได้ หากพบสภาพท่ีเป็นอันตรายที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้
ได้ ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยทันที6.7 

6.2.5 กําหนดให้มีคนงานซ่ึงมีความรู้เฉพาะเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี เก่ียวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุ
ก๊าซประจําโรงงาน ดังนี้ 6.8 

(1) โรงงานผลิตก๊าซ แบ่งบรรจุก๊ซ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 89 และ ลําดับท่ี 
91(2) เฉพาะก๊าซคลอรีน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน แอมโมเนีย ฮีเลี่ยม ไฮโด
เจน หรือกาซอันตรายอื่น ท่ีกําหนด  ต้องจัดให้มีคนงานซ่ึงได้รับหนังสือรับรองการผ่านกาฝึกอบรมและ
ข้ึนทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซ  

(2) โรงงานท่ีมีการใช้หรือเก็บก๊าซท่ีมีการติดต้ังถังเก็บและจ่ายก๊าซ (storage tank) หรือมี
ปริมาณการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ (cylinder) จํานวนต้ังแต่ 20 ภาชนะบรรจุข้ึนไป หรือมี
การใช้หรือมีการใช้หรือเก็บก๊าซชนิดติดต้ังบนรถ (tube trailer) ยกเว้นก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องจัดให้มี
คนงานซ่ึงได้รับการฝึกอบรม และขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภยัเก่ียวกับหม้อนํ้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความรอ้น พ.ศ. 2549 
6.6 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ที่
ดําเนินการเก่ียวกับโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี 
6.7 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
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6.8กฎกระทรวง กําหนดให้มีคนงานซ่ึงมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2555 
 

6.2.7 ผู้ท่ีจะดําเนินการเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ ต้องข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีอายุคราวละ 5 ปี และให้ย่ืนขอต่ออายุ ก่อนวันท่ีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนสิ้นสุด ไม่น้อย
กว่า 15 วัน 6.9 

6.2.8 คนงาน วิศวกร หรือสถาปนิกท่ีปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับการควบคุม การออกแบบ การผลิต การ
ใช้งาน การตรวจสอบหรือทดสอบ หริอการซ่อมแซมหรือดัดแปลง หม้อน้ํา หม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นําความร้อน หรืภาชนะรับแรงดัน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนด 6.10 

6.2.9 กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับระบบไฟฟ้า โรงงานต้องจัดให้มีคนงานและวิศวกร
ประจําโรงงาน 6.11 

6.2.10 กําหนดมาตรการความปลอดภัยเด่ียวกับระบบทําความเย็น ท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสารทํา
ความเย็นในโรงงาน ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลการทํางานประจําระบบทําความเย็น มีคุณวุฒิได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านช่างอุตสาหกรรม ท่ีมีหน่วยการศึกษาด้านระบบทําความเย็นและระบบ
ปรับอากาศ หรือช่างผู้ชาํนาณงานท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบทําความเย็น จากกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือสถาบันอ่ืนท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบ และเป็นคนงานประจําโรงงาน6.12 

6.2.11 กําหนดให้มีคนงานซ่ึงมีความรู้เฉพาะเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุ
ก๊าซประจําโรงงาน ต้องจัดให้มีคนงาน ซ่ึงได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับรองกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศรับรองหน่วยงานท่ีข้ึนทะเบียนเป็น
ผู้ดําเนนิการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ 6.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเก่ียวกับด๊าซ พ.ศ.2550[20] 
6.10 กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อนํ้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ.
2549 
6.11 กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550 
6.12 กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเด่ียวกับระบบทําความเย็น ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทาํความเย็นในโรงงาน พ.ศ.2554 
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6.13 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หน่วยงานที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเก่ียวกับก๊าซสําหรบับุคลากรประจําโรงงานพ.ศ. 
2551[24][25] 
 

บทที่ 7 อปุกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน  
7.1 ขอบเขต  
 มาตรฐานนี้ เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีอาคาร และพื้นท่ีโดยรอบโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการ
ตรวจสอบ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในโรงงาน 
  
7.2 มาตรฐานการการตรวจสอบ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในโรงงาน 

7.2.1 ต้องจัดให้ทุกคนท่ีอยู่ในบริเวณงานท่ีอาจจะเป็นอันตรายสวมหมวกป้องกันอันตรายตามความ
เหมาะสม 

7.2.2  ต้องจัดให้ทุกคนท่ีอยู่ในบริเวณงานท่ีอาจจะเป็นอันตรายต่อตาหรือใบหน้า สวมแว่นตา 
(safety glasses หรือ goggle) หรือกระบังหน้า (face shield) ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

7.2.3  ต้องจัดให้ทุกคนท่ีอยู่ในบริเวณงานท่ีมีเสียงดังเกินกว่า 80 เดซิเบล หรือเสียงดังอันอาจจะเปน็
อันตรายต่อแก้วหู อุดหูด้วยท่ีอุดหู (ear plug) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

7.2.4  ต้องจัดให้ทุกคนท่ีอยู่ในบริเวณงานท่ีอาจจะเป็นอันตรายต่อใบหูและรูหู สวมเคร่ืองป้องกันหู 
(ear guard) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

7.2.5  ต้องจัดให้คนงานที่ใช้มือในการปฏิบัติงานอันอาจสัมผัสกับสว่นท่ีแหลมหรือคมของวัตถุ สวม
ถุงมือท่ีมีความเหนียวทนต่อวัตถุแหลมคม 

7.2.6  ต้องจัดให้คนงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุท่ีร้อน สวมเคร่ืองป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ 
รองเท้า ซ่ึงทําด้วยวัตถุท่ีมีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อน ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

7.2.7  ต้องจัดให้คนงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุเคมี กรด ด่าง อันอาจจะเป็นอันตรายต่อผิวหนัง
สวมเคร่ืองป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ รองเท้าหุ้มน่อง ผ้ากันเปื้อน ท่ีทําด้วยยางหรือพลาสติก หรือวัตถุท่ี
มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีนั้นๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

7.2.8  ต้องจัดให้คนงานที่ปฏิบัติงานอันอาจจะเป็นอันตรายต่อขา หรือเท้า สวมเคร่ืองป้องกัน
อันตรายที่ขาหรือท้าตามความจําเป็นและเหมาะสม 

7.2.9  ต้องจัดให้คนงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า สวมรองเท้าท่ีมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า 
7.2.10  ต้องจัดให้คนงานที่ต้องไปปฏิบัติงานอยู่บนท่ีสูง ซ่ึงต้องมีการปีนป่ายใช้สายรัดหรือเข็มขัดกัน

ตก 
7.2.11  ต้องจัดให้คนงานที่ปฏิบัติงานอันอาจจะเปน็อันตรายต่อระบบการหายใจสวมเคร่ืองป้องกัน

อันตราย (respiratory protection) หรือเคร่ืองช่วยในการหายใจท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ 

7.2.12  ต้องทําความสะอาดและรักษาเคร่ืองป้องกันอันตรายสําหรับคนงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
พร้อมท่ีจะใช้งานได้ตลอดเวลา122 123 124 125 
 7.2.13 ให้โรงงานท่ีต้องมีระบบบําบัดน้ําเสีย ท่ีมีปริมาณนํ้าท้ิงต้ังแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ข้ึนไปต้องติดต้ัง เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ิมเติม 7.1 
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7.2.14 ให้โรงงานติดต้ังเครื่องวัดอัตราการไหล และมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ือรายงาน
การระบายอากาศเสียออกนอกโรงงานเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
7.2 

7.2.15 ให้โรงงานต้ังอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคม
อุตสาหกรรมตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัระยอง ต้องติดต้ังเครื่องมือ หรืออุปกรณ์พิเศษ 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission 
Monitoring Systems : CEMS) รายงานการตรวจวัด ต้องมีข้อมูลเกินกว่า ร้อยละ 80 ในวันนั้น ๆ  หาก
ไม่สามารถรายงานได้หรือมีข้อมูลน้อยกว่า ร้อยละ 80 ให้รายงานสาเหตุและการแก้ไขปัญหามายังศูนย์
รับข้อมูลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไป โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 7.3 

7.2.15.1 คุณลักษณะเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS) เป็นดังนี้ 

(1) มี Modem ท่ีใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 1 ชุด หรือมีช่องทางการสื่อสารผ่าน
เครือข่าย Internet ท่ีสามารถเชื่อมโยงได้ตลอดเวลา 
(2) มีระบบสัญญาณเตือนเม่ือค่าท่ีวัดได้เกินกว่าค่าท่ีกําหนด และต้องส่งข้อมูลให้กับศูนย์รับ
ข้อมูลท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดได้ทันที 
(3)สามารถส่งข้อมูลปัจจุบันอย่างต่อเนื่องให้กับศูนย์รับข้อมูลท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนดได้ 
(4) สามารถเก็บข้อมูล (History) ได้อย่างน้อย 30 วัน และสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ
ศูนย์รับข้อมูลท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดได้เม่ือมีการร้องขอ 

7.2.15.3 การเชื่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง 
(CEMS) ต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) เม่ือโรงงานอุตสาหกรรมได้ติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องแล้ว โรงงานจะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปน้ีต่อศูนย์รับ
ข้อมูลท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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7.1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดให้โรงงานต้องมีระบบบําบัดนํ้าเสีย ต้องติดต้ัง เครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548 
7.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2539) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 
7.3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดต้ังเครื่องมือ หรืออุปกรณืพิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ
จากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ.2544 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ
อัตโนมัติอย่างต่อเน่ือง 

 - ชื่อและทะเบียนโรงงาน 
 - รายละเอียดปล่องและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีติดต้ัง 
 - ค่าท่ีทําการตรวจวัด (Parameters) 
 - รายละเอียดเครื่องมือและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
 - เบอร์โทรศัพท์ของโรงงานท่ีใช้เชื่อมต่อกับระบบเชื่อมโยงของศูนย์ รับข้อมูล 
 - ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

(2) เม่ือศูนย์รับข้อมูลพร้อมสําหรับการเชื่อมโยงระบบแล้ว โรงงานจะต้องทําการทดสอบ
ระบบและส่งข้อมูลให้ศูนย์รับข้อมูลท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด ทันที 

7.2.16 มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน หลอมตะก่ัวจาก
แบตเตอรี่เก่า ต้องดําเนินการ ดังนี้  7.4 130 

(1) ต้องจัดให้มีอุปกรณืป้องกันส่วนบุคคล ประกอบด้วย หมวกครอบกันฝุ่น หน้ากากกันฝุ่น และ
ไอสารเคมี ชุดเสื่อผ้าถลุมมิดชิด ถุงมือยาง และรองเท้าหุ้มข้อ โดยเฉพาะเม่ือปฏิบัตงานในสถานท่ีจัดเก็บ
แผ่นธาตุแบตเตอรี่เก่าและวัสดุท่ีก่อให้เกิดฝุ่นตะกั่ว สถานท่ีเก็บแบตเตอรี่เก่า และสถานท่ีผ่าแยกแผ่นธา
คุแบตเตอรี่เก่า 

(2) จัดให้มีห้องน้ําสําหรับอาบ ท่ีล้างมือ และห้องผลัดเปล่ียนชุดทํางานท่ีเพียงพอเหมาะสม 
(3) มีท่ีด่ืมน้ําหรือท่ีรับประทานอาหาร โดยเฉพาะ ห่างจากตัวอาคารโรงงานไม่น้อยกว่า 20 เมตร 

หรือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และห้ามดืมน้ําหรือรับทานอาหารในอาคารโรงงาน 
7.2.17 หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบ ภาชนะบรรจุก๊าซ (21)7.5 

ต้องมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และการสอบเทียบ 
7.2.18  จัดให้มีเคร่ืองมือในการปฐมพยาบาลตลอดจนอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพท่ีสะอาด ถูก

สุขลักษณะ พร้อมท่ีจะใช้งานได้ทันที  
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7.4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้งครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน หลอมตะก่ัวจากแบตเตอรี่เก่า พ.ศ.2544 
7.5 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ พ.ศ. 2550 

 
 

บทที่ 8 การตรวจวดั จัดทํารายงานและการส่งรายงาน  
8.1 ขอบเขต  
 มาตรฐานนี้ เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีอาคาร และพื้นท่ีโดยรอบโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการ
ตรวจสอบ การตรวจวัด จัดทํารายงายและการส่งรายงาน 
  
8.2 มาตรฐานการการตรวจสอบ การตรวจวัด จัดทํารายงายและการส่งรายงาน 

8.2.1 ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีต้องจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบาย 
ออกจากโรงงาน และต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานดังนี้  (26) 8.1 

รายการท่ี ชนิดและขนาดของโรงงาน การจัดทํารายงาน 
1 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํากระดาษ 

กระดาษแข็งหรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
ชนิดท่ีทําจากเส้นใยหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ 
ท่ีมีกําลังการผลิตต้ังแต่ ๕๐ ตันต่อวันข้ึนไป 

รายงานมลพิษน้ํา 
และรายงานมลพิษ
อากาศ 

2 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็กหรือเหล็กกล้า 
ท่ีมีกําลังการผลิตแต่ละชนิดหรือรวมกันต้ังแต่ 
100 ตันต่อวันข้ึนไป ดังนี้ 
1) เหล็กข้ันต้นหรือเหล็กข้ันกลาง ท่ีมีการถลุง 
หลอม หล่อ 
2) เหล็กข้ันปลาย ได้แก่ ท่ีมี 
2.1) การรีดเหล็ก (Rolling) ท้ังการรีดร้อนและ 
รีดเย็น ยกเว้นการรีดข้ึนรูปเย็น (Cold roll 
forming) และการรีดปรับสภาพผิว (Skin – pass 
หรือ Temper rolling) 
2.2) การทุบข้ึนรูปร้อน (Hot forging) 
2.3) การเคลือบผิว (ท้ังกรรมวิธีจุ่มด้วยโลหะ 
หลอมเหลว กรรมวิธีทางไฟฟ้า กรรมวิธีทางเคมี 
กรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี) 
2.4) การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous metal 
foundries) 

รายงานมลพิษน้ํา 
และรายงานมลพิษ
อากาศ 

3 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตแก้ว 
เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ท่ีมีเตาหลอม 

รายงานมลพิษอากาศ 

4 โรงงานท่ีมีการใช้หม้อน้ํา เฉพาะ รายงานมลพิษอากาศ 
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1) โรงงานท่ีมีหม้อน้ําเด่ียวท่ีมีกําลังการผลิตไอน้ํา 
ต้ังแต่ 10 ตันไอน้ําต่อชั่วโมงข้ึนไป กรณีใช้ของเหลว 
หรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิง 
2) โรงงานท่ีมีหม้อน้ําเด่ียวท่ีมีกําลังการผลิตไอน้ํา 
ต้ังแต่ 20 ตันไอน้ําต่อชั่วโมงข้ึนไป กรณีใช้ก๊าซ 
เป็นเชื้อเพลิง 

5 โรงงานท่ีมีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) 
ในกระบวนการผลิตต้ังแต่ 36 ตันต่อปี ข้ึนไป 

รายงานมลพิษอากาศ 

(1) การเก็บตัวอย่างน้ําให้เก็บตัวอย่างน้ําเสียหรือน้ําท้ิง ดังนี้ 
(ก) น้ําเสียก่อนเข้าระบบบําบัดน้ําเสียอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง 
(ข) น้ําเสียหรือน้ําท้ิงออกจากระบบบําบัดน้ําเสียอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง 
(ค) น้ําท้ิงระบายออกนอกโรงงานอย่างน้อย 1 เดือนต่อคร้ัง 
(ง) น้ําเสียท่ีส่งบําบัดภายนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ําในบ่อสุดท้ายอย่างน้อย 1 เดือนต่อ
คร้ัง 
(จ) กรณีไม่มีการระบายออกนอกโรงงานให้เก็บตัวอย่างน้ําในบ่อสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน

ต่อคร้ัง 
(2) การเก็บตัวอย่างอากาศให้เก็บตัวอย่างอากาศท่ีระบายออกจากปล่องระบายอากาศ 

ของโรงงานอย่างน้อย 6 เดือนต่อคร้ัง 
(3) การรายงานมลพิษน้ําต้องมีพารามิเตอร์ ดังนี้ 

(ก) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) และสารแขวนลอย (Suspended Solids) 

(ข) โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ําเสียจากโรงงานประเภทที่มีโลหะหนักเจือปน 
(4) การรายงานมลพิษอากาศต้องมีพารามิเตอร์ ดังนี้ 

(ก) กระบวนการเผาไหม้ท่ีใช้ของเหลวหรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิงให้รายงานอย่างน้อยค่า
ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์(Sulfur Dioxide) และฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) 

(ข) กระบวนการเผาไหม้ท่ีใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงให้รายงานอย่างน้อยค่าออกไซด์ของ
ไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(Sulfur 
Dioxide) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide) 
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8.1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2558[26] 

 
(ค) กระบวนการเผาไหม้ท่ีใช้ก๊าซอ่ืนท่ีไม่ใช่ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงให้รายงานอย่างน้อยค่า

ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) และ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide) 

(5) จัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ ส่งรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้รายงานข้อมูลรอบท่ี 1 ของเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายนภายในวันท่ี 1 กันยายนของปีท่ีรายงาน และให้รายงานข้อมูลรอบท่ี 2 ของเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคมภายในวันท่ี 1 มีนาคมของปีถัดไป ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอํานาจและผู้
ควบคุม ดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นผู้ลงนามรับรองในแบบรายงานชนิดและปริมาณสาร
มลพิษ และเก็บรักษารายงานท่ีโรงงาน 1 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี 

8.2.2 ต้องแจ้งข้อมูลรายเดือน ตามแบบ ร.ง.8 ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป และแจ้งข้อมูลราย
ปี ตามแบบ รง.9 ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 8.2 

8.2.3 มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อน้ําและหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 8.3  
(1) ต้องจัดให้มีการทดสอบก่อนการใช้งาน หม้อน้ําและหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 

ดังนี้  
(ก) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายนอกภายใน และการทํางานของระบบการควบคุมก่อนการ

ใช้งาน โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และจัดส่งต้นฉบับ รายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 
30 วัน หลังจากทําการตรวจสอบความปลอดภัย 

(ข) หม้อน้ําท่ีนําชิ้นส่วนมาประกอบ ณ สถานท่ีใช้งานต้องทําการตรวจสอบตามแนวเชื่อม
ส่วนรับแรงดัน ภายใต้การควบคุมดูแลของวิศวกรควบคุมการสร้าง หรือซ่อม หรือหน่วยรับรอง 
วิศวกรรมด้านหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 

(2) ต้องจัดให้มีการตรวจทดสอบความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือ
หน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน เป็นประจําอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง ในเรื่องต่อไปน้ี 

(ก) ตรวจสอบภายนอก 
(ข) ตรวจสอบภายใน 
(ค) ตรวจสอบการทํางานของระบบการควบคุม และอุปกรณ์ความปลอดภัย  

(3) หากประสงค์จะตรวจสอบภายในหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ทุกระยะเวลาเกิน
กว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปีต่อการตรวจทดสอบหน่ึงคร้ัง ก็ให้กระทําได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน 

 
 



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์                   110 
 

มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม (วสท. 042002-62)   V.1-2019 

 
 

8.2 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กําหนดแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง.8) พ.ศ.2545  
8.3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อนํ้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. 2549 

(4) หม้อน้ําท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุก
ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบ 1 คร้ัง ได้แก่หม้อน้ําดังต่อไปน้ี 8.4 

(ก) หม้อน้ําแบบท่อน้ําท่ีมีอัตราการผลิตไอน้ําต้ังแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงข้ึนไป 
(ข) หม้อน้ําท่ีใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต (Process Boiler หรือ Process Steam 

Generator) ทุกอัตราการผลิตไอนํ้า โดยหากหม้อน้ําดังกล่าวหยุดการใช้งานจะทําให้กระบวนการผลิตไม่
สามารถทํางานอย่างต่อเนื่องได้ 

(5) หม้อน้ําท่ีจะให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ จะต้องเป็นหม้อน้ําท่ีมีหลักฐานเอกสาร
และมีการดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 8.4 

(ก) ต้องมีหลักฐานการออกแบบโครงสร้าง การคํานวณ การสร้างหรือการประกอบ และการ
ตรวจทดสอบท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ได้แก่ ASME, JIS, EN, ISO หรือตามท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมยอมรับ 

(ข) มีการติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ความปลอดภัยและระบบป้องกันอันตรายสําหรับ
หม้อน้ําตามมาตรฐาน ได้แก่ ASME, JIS, EN, ISO หรือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับ และมี
หลักฐานการสอบเทียบ (Calibration) ตามระบบรับรองคุณภาพ 

(ค) มีการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของนํ้าป้อนเข้าหม้อน้ําและน้ําภายในหม้อน้ํา
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ ASME, JIS, EN, ISO หรือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับโดยต้องมี
การตรวจสอบทุกวันยกเว้นหม้อน้ําแบบท่อน้ําตาม (1) ของข้อ 4 น้ําป้อนเข้าหม้อน้ําและน้ําภายในหม้อ
น้ําเฉพาะค่าตัวแปรความเป็นกรด – ด่าง (pH) และค่าการนําไฟฟ้า (electric conductivity) ให้มีการ
ตรวจวิเคราะห์และบันทึกผลแบบต่อเนื่อง  

(ง) มีเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ํา โดยวิศวกรมีการรับรองความปลอดภัย
ตามระยะเวลาท่ีขอความเห็นชอบ และการตรวจรับรองความปลอดภัยคร้ังสุดท้ายต้องไม่เกิน 1 ปีพร้อม
แนบเอกสารความเห็นของวิศวกรผู้ตรวจสอบ กรณีไม่อาจดําเนินการตามข้อนี้ ให้ขอความเห็นชอบจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

(จ) มีระบบควบคุมและบันทึกเหตุการณ์ท่ีผิดปกติระหว่างการเดินเคร่ืองของหม้อน้ําด้วย
คอมพิวเตอร์ หรือ Programmable Logic Controller (PLC) อย่างน้อยต้องแสดงค่าความดันและ
อุณหภูมิของการใช้งาน โดยสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันท่ีขออนุญาต 

(ฉ) มีแผนงานและรายงานการบํารุงรักษาหม้อน้ําเชิงป้องกัน พร้อมรายงานสรุปข้อบกพร่อง
สาเหตุและวิธีการปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงรับรองโดยวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช้หม้อน้ํา 
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8.4 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อนํ้าทกุระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559 [37] 

 
(ช) กรณีท่ีย่ืนขอขยายระยะเวลาในการตรวจสอบภายในหม้อน้ําเกินกว่า 3 ปี ต้องมีการ

ประเมินอายุการใช้งานท่ีเหลือ (Remaining Life Assessment) ของหม้อน้ําตามวิธีการท่ีได้มาตรฐาน
และโดยหน่วยงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ท้ังนี้ อายุการใช้งานท่ีเหลือต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่า
ของระยะเวลาท่ีย่ืนขอ 

(6) ผู้ประกอบกิจการโรงงานท่ีจะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ําทุกระยะเวลา
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบ 1 คร้ัง ต้องมีแผนการฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนา
ความรู้ผู้ควบคุมหม้อน้ําในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับหม้อน้ํา ได้แก่ กฎหมาย มาตรฐานเทคโนโลยี ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีข้ึนไปและมีประสบการณ์ ในเร่ืองท่ีให้การฝึกอบรมอย่างน้อย 7 ปีหรือได้รับการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบย่ืนมาพร้อมกับคําขอ8.4 

(7) สําหรับการประกอบกิจการโรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมและโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติท่ีมีการใช้หม้อน้ําท่ีรับความร้อนจากกระบวนการผลิต (Process Boiler หรือ Process Steam 
Generator) ให้ตรวจสอบตามแผนงานท่ีโรงงานกําหนด แต่ไม่เกิน 5 ปีต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง  

(8) หม้อน้ําท่ีให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่เห็นชอบ ดังต่อไปน้ี 8.4 
(ก) ผู้ประกอบกิจการโรงงานฝ่าฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของหม้อน้ํา 
(ข) หม้อน้ําท่ีได้รับความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ํา ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี

แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหน่ึงคร้ัง มีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือตรวจพบการชํารุดของโครงสร้าง
รับความดันซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 

(ค) พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปแบบการใช้งานหม้อน้ํา
ซ่ึงมีผลทําให้ความเสี่ยงของหม้อน้ําสูงข้ึนและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ระยะเวลาสูงสุดสําหรับการตรวจสอบ
ภายในหม้อน้ําแต่ละคร้ังท่ีกําหนดไว้ 

(9) โรงงานท่ีใช้หม้อต้มของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
ของเหลวท่ีใช้เป็นสื่อนําความร้อนเป็นประจําทุก 6 เดือน และเก็บรักษาไว้ในโรงงาน 8.5  

(10) หม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ท่ีหยุดใช้งานติดต่อกันนานกว่า 6 
เดือน หากจะนํามาใช้อีกคร้ัง ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบ ก่อนทําการใช้งาน 

(11) โรงงานต้องจัดให้มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามแบบท่ีกรมโรงงานกําหนดโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนด และจัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีเสร็จสิ้นการ
ตรวจสอบ8.5 
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(12)  โรงงานท่ีมีการใช้งานหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน หากประสงค์
จะทําการซ่อมแซม หรือดัดแปลงหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนส่วนท่ีมี
ผลกระทบต่อโครงสร้างส่วนท่ีรับความดัน ต้องดําเนินการดังนี้8.5 

(ก) จัดให้มีวิศวกรควบคุมการสร้าง หรือซ่อม หรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ํา 
หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน ควบคุมดูแลการซ่อมแซม หรือ ดัดแปลงหม้อน้ํา หรือ 
หม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 

(ข) ภายหลังการซ่อมแซมหรือดัดแปลงหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนํา 
ความร้อน ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบภายใต้การควบคุม ดูแลของหน่วยรับรองวิศวกรรม 
ด้านหม้อน้ํา หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน หรือวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ํา หรือ 
หม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 

(ค) จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานซ่อมแซม ดัดแปลงและผลการตรวจสอบหลังการ
ซ่อมแซมและดัดแปลงไปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน หลังจากซ่อมแซมและดัดแปลง 
แล้วเสร็จ  

(13) การยกเลิกการใช้งานหม้อน้ํา หม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนเพื่อเคลื่อนย้ายหรือ
ทําลาย ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบก่อนดําเนินการเคลื่อนย้าย
หรือทําลายไม่น้อยกว่า 30 วันทําการ 8.5 

8.2.4 โรงงานท่ีมีการผลิต การเก็บ หรือการใช้วัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ต้อง
จัดทําข้อมูลความปลอดภัย (material safery data sheet) 8.6 

8.2.5 การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของโรงงานหลอมตะกั่ว จากแบตเตอร่ีเก่าต้องจัดทํารายงาน ดังนี้ 
8.7 

8.2.5.1 ให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ หม้อแบตเตอรีเก่า ท่ีนําเข้ามาในโรงงาน ผลผลิตท่ีได้ 
กากตะกรัน กากตะกอนของแข็ง และกากของเสียต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตามแบบ 

8.2.5.2 ต้องรายงานผลการตรวจสอบปริมาณตะกั่งปนเปื้อนในน้ําท้ิงและน้ําฝนท่ีระบายออก
นอกโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทุก 3 เดือน 

8.2.5.3 ต้องรายงานผลการตรวจสอบการปนเปื้อนตะกั่วในแหล่งน้ําผิวดิน ท่ีอยู่ใกล้อาคาร
โรงงานมากท่ีสุด ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมปีละ 1 คร้ัง 
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8.5 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อนํ้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ. 2549 
8.6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 
8.7 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การรายงานขอ้มลูต่าง ๆ ของโรงงานหลอมตะก่ัว จากแบตเตอร่ีเก่า พ.ศ.2544 

8.5.2.4 ต้องรายงานผลการตรวจสอบการปนเปื้อนตะก่ัว ในแหล่งน้ําใต้ดินท่ีต้ืนท่ีสุด อย่างน้อย 
3 จุด โดยมีจุดท่ีตรวจสอบ ประกอบด้วย จุดตรวจสอบต้นน้ํา (Upstream) อย่างน้อย 1 แห่ง และจุด
ตรวจสอบท้ายน้ํา (Downstream) อย่างน้อย 2 แห่ง โดยจุดท่ีตรวจสอบทุกจุดต้องห่างจากตัวอาคาร
โรงงานไม่เกิน 20 เมตร หรือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด โดยจะต้องมีปริมาณตะกั่วปนเปื้อน
ในน้ําใต้ดินเฉลี่ยไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8.5.2.5 ต้องรายงานผลการตรวจสอบการปนเป้ือนของตะกั่วในผิวดิน แนวเขตท่ีดินของโรงงาน 
ในจุดท่ีใกล้อาคารมากท่ีสุด หรือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และรายผลต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมปีละ 1 คร้ัง 

8.5.2.6 ต้องรายงานผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของตะกั่วในผิวดิน รอบบริเวณอาคารโรงงาน 
โดยจุดท่ีตรวจสอบต้องห่างจากตัวอาคารไม่เกิน 20 เมตร หรือตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
โดยต้องมีค่าเฉลี่ยของตะกั่วปนเปื้อนท้ังหมดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน (Total Lead) และ
ปริมาณตะกั่วท่ีละลายน้ําได้ (So;uble Lead) ปนเปื้อนไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดน ปีละ 1 คร้ัง 

8.5.2.7 ต้องรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก ๆ 3 เดือน 
ตามที่กําหนด ดังนี้ 

(1) ปริมาณอากาศท่ีระบายออกจากระบบขจัดอากาศเสียทุกแห่ง ท่ีติดต้ังอยู่ท้ังหมด 
โดยมีค่าพารามิเตอรืดังนี้  
 -ปริมาณซันเฟอร์ไดออกไซด์ 
 -ปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ 
 -ปริมาณคลอรีน 
 -ปริมาณฝุ่นตะกั่ว 
 -ปริมาณฝุ่นท้ังหมด 

 (2) คุณภาพอากาศท่ีแนวเขตท่ีดินของโรงงาน ทางด้านใต้ลม จากตัวอาคารโรงงาน (ให้
รายงานทิศทางของลมที่พัดผ่านขณะทําการตรวจสอบด้วย )โดยให้รายงานเฉพาะฝุ่นตะกั่ว 

(3) คุณภาพอากาศก่อนเข้าระบบขจัดอากาศสียแต่ละชุด โดยให้รายงานเฉพาะปริมาณฝุ่น
ตะกั่วและฝุ่นท้ังหมด (Total Dust) 

(4) คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีทํางานท้ังหมด ยกเว้นสถานท่ีจัดเก็บวัตถุแผ่นธาตุ 
8.5.2.8 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพ ของพนักงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง โดยมีผลแสดง

ระดับของตะกั่วในเลือดและปสสาวะ โดยให้จดัทํารายงานผลการตรวจต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
ทุก 6 เดือน และเม่ือตรวจพบว่าผู้ใดมีระดับของตะกั่วในเลือดหรือปัสสาวะเกินมาตรฐาน ต้องโยกย้าย
พนักงานไปทํางานในแหล่งท่ีไม่มีอันตรายจากสารตะกั่ว 

8.5.2.9 ต้องควบคุมปริมาณสารตะกั่ว ท่ีเกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีทํางาน ให้มีปริมาณ ไม่เกิน 0.15 
มิลลิกรัมตอลูกบาศก์เมตรอากาศ 
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8.5.2.10 ต้องควบคุมมิให้จุดใดจุดหนึ่ง ท่ีแนวเขตท่ีดินของโรงงาน มีปริมาณตะกั่ว เกินกว่า 0.01 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอากาศ 

8.5.2.11 ต้องตรวจสอบปริมาณตะกั่วปนเปื้อนในน้ําท้ิงและน้ําฝนท่ีระบายออกนอกโรงงาน ทุก 
3 เดือน 

8.5.2.12 ต้องตรวจสอบการปนเปื้อนตะกั่วในแหล่งน้ําผิวดินท่ีอยู่ใกล้อาคารโรงงานมากท่ีสุด ปี
ละ 1 คร้ัง 

8.5.3 โรงงานท่ีมีการใช้สารกัมมันตรังสี ต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับ ชนิด จํานวน แหล่งท่ีมา 
วิธีการใช้ และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี ตามแบบ ร.ง.7 ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 180 
วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ และให้ส่งรายงานครั้งต่อไปทุกปี ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม และการแจ้ง
ให้สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอยรับได้ 8.8 

8.5.4 โรงงาน ดังต่อไปนี้ ต้องทําการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้ง
การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน 8.9 

 
รายการท่ี ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

1 22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซ่ึงมิใช่ใยหิน 
(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(1) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบบิดเกลียว กรอ เท็ก
เจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย 
(2) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ 
(3) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 
(4) การพิมพ์สิ่งทอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.8 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง คุณสมบัติเจ้าหน้าทีท่ี่
ดําเนินการเก่ียวกับโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังส ี
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8.9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามพระราชบัญญัตโรงงาน พ.ศ.2535 กฎกระทรวง ควบคุมการปนเป้ือนในดินและน้ําใต้ดินภายใน
บริเวณโรงงาน พ.ศ.2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้
ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการ
ปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน พ.ศ.2559 
 
รายการท่ี ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

2 38 โรงงานผลิตเย่ือ หรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(1) การทําเย่ือจากไม้หรือวัสดุอ่ืน 
(2) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ 
ในการก่อสร้างชนิดท่ีทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ 
(Fibreboard) 

3 42 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมีหรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
(1) การทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี 
(2) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย 

4 45 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ํามันชักเงา เชลแล็ก แล็ก
เกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ สําหรับใช้ยาหรืออุดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังต่อไปน้ี 
(1) การทําสีสําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ 
(2) การทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างส ี
(3) การทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด 

5 48 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปน้ี 
(1) การทํายาขัดเคร่ืองเรือน หรือโลหะ ข้ีผึ้งหรือวัสดุสําหรับตบแต่งอาคาร 
(2) การทํายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น 
(3) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้เปียกน้ํา 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป 
(Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) 
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รายการท่ี ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
  ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) 

ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) ท่ีทําจากพืช สัตว์ 
หรือพลาสติกท่ีได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืน ซ่ึงมิใช่ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้อุดรูฟัน 
(Dental Cements) 
(4) การทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 
(6) การทําหมึกหรือคาร์บอนดํา 
(12) การทําผลติภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ น้ํามันหรือน้ํา (Metal, Oil or 
Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์สําเร็จเคมีไวแสงฟิล์ม 
หรือกระดาษหรือผ้าท่ีทาด้วยตัวไวแสง (Prepared Photo-Chemical 
Materials or Sensitized Film, Paper or Cloth 

6 49 โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม 
7 60 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ รีด 

ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous 
Metal Basic Industries) 

8 74 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปน้ี 
(1) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า 
(4) การทําฉนวนหรือวัสดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า ซ่ึงมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือ
แก้ว 
(5) การทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกําเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ํา
หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

9 100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิตอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
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รายการท่ี ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
  (1) การทา พ่น หรือเคลือบสี 

(2) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอ่ืน 
(5) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) 

10 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) 
11 105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 

12 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน 
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

 
8.5.4.1 โรงงานต้องจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินเก็บไว้ ก่อนเริ่ม

ประกอบกิจการ เก็บไว้ในโรงงาน และให้ทําการตรวจวัดคร้ังท่ี 2 เม่ือครบกําหนด 180 วัน และจัดส่ง
รายงานท้ัง 2 คร้ัง ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงานต้ังอยูภายใน 
120 วัน นับจากวันท่ีตรวจสอบคร้ังท่ี 2 หลังจากนั้น ให้ทําการตรวจสอบน้ําใต้ดินทุก 1 ปี และตรวจสอบ
ดินทุก 3 ปี และจัดส่งให้กรมโรงงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท่ี
โรงงานต้ังอยูภายใน 120 วัน และต้องจัดการให้การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

ตารางเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน 

  เลขทะเบียน เกณฑ์การปนเปื้อน 

ลําดับท่ี ชื่อสาร ซีเอเอส 
( CAS No. ) 

ดิน 
(มก./กก.) 

น้ําใต้ดิน 
(มก./ล.) 

1 อะซีแนปทีน (Acenaphthene) 83-32-9 1,000 140 

2 อะซีโตน (Acetone ) หรือ 
2-โพรพาโนน (2-Propanone) 

67-64-1 1,000 230 

3 อัลดริน (Aldrin) 309-00-2 0.1 0.003 

4 แอนทราซีน (Anthracene) 120-12-7 1,000 72 

5 แอนติโมนี (Antimony) 7440-36-0 1,000 1.0 

6 อาร์เซนิค หรือสารหนู (Arsenic) 7440-38-2 27 0.1 

7 แอสเบสทอส (Asbestos*) 1332-21-4 1.0 - 

8 อะทราซีน (Atrazine) 1912-24-9 110 0.02 
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9 แบเรียม (Barium) 7440-39-3 1,000 160 

10 เบนโซ(เอ)แอนทราซีน 
(Benz(a)anthracene) 

56-55-3 5.5 0.01 

11 เบนซีน (Benzene) 71-43-2 15 0.2 

12 เบนโซ(บี)ฟลูออแรนธีน 
Benzo(b)fluoranthene) 

205-99-2 2.2 0.1 

13 เบนโซ(เค)ฟลูออแรนธีน 
Benzo(k)fluoranthene 

207-08-9 22 0.7 

14 กรดเบนโซอิค (Benzoic acid) 65-85-0 1,000 100 

15 เบนโซ(เอ)ไพรีน 
(Benzo(a)pyrene) 

50-32-8 2.9 0.01 

16 เบนโซ(จีเอชไอ)เพอรีลีน 
(Benzo[g,h,i]perylene) 

191-24-2 1,000 72 

17 เบอริลเลียม (Beryllium) 7440-41-7 13 0.01 

18 บิส(2-คลอโรเมทธิล)อีเธอร์ 
(Bis(2-chloroethyl)ether) 

111-44-4 52 0.04 

19 บิส(2-เอทิลเฮกซิล)พธาเลท 
(Bis(2-ethylhexyl)phthalate) 

117-81-7 117 3.5 

20 โบรโมไดคลอโรมีเทน 
(Bromodichloromethane) 

75-27-4 426 0.8 

21 โบรโมฟอร์ม (Bromoform) หรือ 
ไตรโบรโม 
มีเทน(Tribromomethane) 

75-25-2 1,000 6.0 

22 บิวทานอล (Butanol) 71-36-3 1,000 240 

23 บิวทิลเบนซีลพธาเลท  
(Butyl benzyl phthalate) 

85-68-7 0.3 48 

24 แคดเมียม (Cadmium) 7440-43-9 810 2.0 

25 คาร์บาโซล (Carbazole) 86-74-8 82 2.0 

26 คาร์บอนไดซัลไฟด์ (Carbon 
disulfide) 

75-15-0 30 4.0 

27 คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon 
tetrachloride) 

56-23-5 5.3 0.4 

28 คลอร์เดน (Chlordane) 57-74-9 110 0.04 

29 พาราคลอโรอะนิลีน  
(p – Chloroaniline) 

106-47-8 325 9.5 

30 คลอโรเบนซีน (Chlorobenzene) 108-90-7 460 48 

31 คลอโรไดโบรโมมีเทน 124-48-1 20 0.6 
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(Chlorodibromomethane) 
32 คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 67-66-3 1,000 8.0 

33 2-คลอโรฟีนอล  
(2-Chlorophenol) 

95-57-8 420 12 

34 โครเมียม (Chromium) 7440-47-3 640 6.0 

35 โครเมียม (III) (Chromium (III)) 16065-83-1 1,000 40 

36 โครเมียม (VI) ( Chromium (VI)) 18540-29-9 640 6.0 

37 ไครซีน (Chrysene) 218-01-9 220 7.0 

38 ไซยาไนด์ (Cyanide) 57-12-5 35 5.0 

39 2,4-ดี ( 2,4-D) 94-75-7 12,000 12 

40 ดีดีดี (DDD) 72-54-8 7.0 0.2 

41 ดีดีอี (DDE) 72-55-9 0.001 0.1 

42 ดีดีที (DDT) 50-29-3 120 0.1 

43 ไดเบนซ์(เอ,เอช)แอนทราซีน 
Dibenz(a,h)anthracene 

53-70-3 0.22 0.01 

44 ไดนอร์มอลบิวทิลพธาเลท 
(Di-n-butyl phthalate) 

84-74-2 1,000 24 

45 1,2-ไดคลอโรเบนซีน 
 (1,2-Dichlorobenzene) 

95-50-1 1,000 21 

46 1,3-ไดคลอโรเบนซีน 
 (1,3-Dichlorobenzene) 

541-73-1 1,000 21 

47 1,4-ไดคลอโรเบนซีน  
(1,4-Dichlorobenzene) 

106-46-7 1,000 0.2 

48 3,3-ไดคลอโรเบนซิดีน 
 (3,3-Dichlorobenzidine) 

91-94-1 4.0 0.1 

49 1,1-ไดคลอโรอีเทน 
 (1,1-Dichloroethane) 

75-34-3 1,000 24 

50 1,2-ไดคลอโรอีเทน 
 (1,2-Dichloroethane) 

107-06-2 7.6 0.5 

51 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน  
(1,1-Dichloroethylene) 

75-35-4 1.2 0.1 

52 ซีส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน 
(cis-1,2-Dichloroethylene) 

156-59-2 150 2.0 

53 ทราน-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน 
(trans-1,2-Dichloroethylene) 

156-60-5 210 5.0 

54 2,4-ไดคลอโรฟีนอล  
(2,4-Dichlorophenol) 

120-83-2 254 7.2 
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55 1,2-ไดคลอโรโพรเพน  
(1,2-Dichloropropane) 

78-87-5 92 0.7 

56 1,3-ไดคลอโรโพรเพน 
 (1,3-Dichloropropane) 

142-28-9 462 72 

57 1,3-ไดคลอโรโพรพีน 
 (1,3-Dichloropropene) 

542-75-6 13 0.3 

58 ดีลดริน (Dieldrin) 60-57-1 1.5 0.003 

59 ไดเอทิลพาทาเลท 
 (Diethyl phthalate) 

84-66-2 1,000 30 

60 2,4-ไดเมทิลฟีนอล 
 (2,4-Dimethylphenol) 

105-67-9 1,000 48 

61 2,4-ไดไนโตรฟีนอล  
(2,4-Dinitrophenol) 

51-28-5 162 5.0 

62 2,4-ไดไนโตรทูโลอีน 
 (2,4-Dinitrotoluene) 

121-14-2 2.5 0.1 

63 2,6-ไดไนโตรทูโลอีน 
 (2,6-Dinitrotoluene) 

606-20-2 2.5 0.1 

64 ไดนอร์มอลออกทิลพทาเลท 
 (Di-n-octyl phthalate) 

117-84-0 1,000 48 

65 เอนโดซัลแฟน (Endosulfan) 115-29-7 485 14 

66 เอนดริน (Endrin) 72-20-8 25 1.0 

67 เอทธิลเบนซีน (Ethylbenzene) 100-41-4 230 2.0 

68 ฟลูโอแรนทีน (Fluoranthene) 206-44-0 1,000 48 

69 ฟลูออรีน (Fluorene) 86-73-7 1,000 48 

70 เฮปตาครอ (Heptachlor) 76-44-8 5.5 0.01 

71 เฮบตาคลอร์ อีพอกไซด์ 
(Heptachlor epoxide) 

1024-57-3 2.7 0.01 

72 เฮกซะคลอโรเบนซีน 
(Hexachlorobenzene) 

118-74-1 1.0 0.03 

73 เฮกซาคลอโร-1,3-บิวตาไดอีน 
(Hexachloro-1,3-butadiene) 

87-68-3 21 0.5 

74 เอ็น-เฮกเซน (n-Hexane) 110- 54-3 1,000 11 

75 อัลฟ่า-เอชซีเอช (α-HCH) 
หรืออัลฟ่า-บีเอชซี 
(α-BHC) 

319-84-6 0.3 0.01 

76 เบตา-เอชซีเอช (β-HCH) หรือเบ
ตา- บีเอชซี (β-BHC) 

319-85-7 0.9 0.03 
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77 แกมมา-เอชซีเอช (-HCH) หรือ 
ลินเดน (Lindane) 

58-89-9 29 0.04 

78 เฮกซาคลอโรไซโครเพนตาไดอีน 
(Hexachlorocyclopentadiene) 

77-47-4 1.6 8.0 

79 เฮกซาคลอโรอีเทน 
(Hexachloroethane) 

67-72-1 117 2.0 

80 อินดีโน (1,2,3-ซีดี)ไพรีน 
(Indeno(1,2,3-cd) pyrene 

193-39-5 2.2 0.1 

81 ไอโซฟอโรน (Isophorone) 78-59-1 1,000 51 

82 เลด หรือ ตะกั่ว (Lead) 7439-92-1 750 4.0 

83 แมงกานีส (Manganese) 7439-96-5 32,000 33 

84 เมอร์คิวรี หรือ ปรอท (Mercury) 7439-97-6 610 0.7 

85 เมทานอล (Methanol) 67-56-1 1,000 60 

86 เมทอกซิคลอร์ (Methoxychlor) 72-43-5 416 12 

87 เมทิลโบรไมด์ (Methyl bromide) 74-83-9 116 3.0 

88 เมทิลีนคลอไรด์ (Methylene 
chloride) หรือ ไดคลอโรมีเทน 
(Dichloromethane) 

75-09-2 210 6.0 

89 2-เมทิลฟีนอล  
(2-methylphenol) หรือ 
ออร์โธ-ครีซอล (o-cresol) 

95-48-7 1,000 9.5 

90 2-เมทิลแนฟทาลีน 
 (2-Methylnaphthalene) 

91-57-6 1,000 60 

91 เมทิล เติร์ท-บิวทิล อีเทอร์ 
(Methyl tert-butyl ether) 

1634-04-4 1,000 24 

92 แนฟทาลีน (Naphthalene) 91-20-3 1,000 48 

93 นิเกิล (Nickel) 7440-02-0 41,000 5.0 

94 ไนโตรเบนซีน (Nitrobenzene) 98-95-3 46 1.2 

95 เอน-ไนโตรโซไดฟีนิลลามีน 
(N-Nitrosodiphenylamine) 

86-30-6 335 10 

96 เอ็น-ไนโตรโซได-เอ็น-โพรพิลเอมีน 
(N-Nitrosodi-n-propylamine) 

621-64-7 0.2 0.01 

97 โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิลส์ 
(Polychlorinated Biphenyls) 
หรือ พีซีบี (PCB) 

1336-36-3 10 0.1 

98 เพนตะคลอโรฟีนอล 
(Pentachlorophenol) 

87-86-5 110 0.2 
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99 ฟีแนนทรีน (Phenanthrene) 85-01-8 1,000 72 

100 ฟีนอล (Phenol) 108-95-2 1,000 72 

101 ไพรีน (Pyrene) 129-00-0 1,000 72 

102 ซีลีเนียม (Selenium) 7782-49-2 10,000 12 

103 ซิลเวอร์ (Silver) 7440-22-4 1,000 12 

104 สไตรีน (Styrene) 100-42-5 1,700 24 

105 1,1,2,2-เตตระคลอโรอีเทน 
(1,1,2,2-Tetrachloroethane) 

79-34-5 8.0 0.2 

106 เตตราคลอโรเอทธิลลีน 
(Tetrachloroethylene) หรือ 
เปอร์คลอโร เอทิลีน 
(Perchloroethylene) 

127-18-4 190 0.9 

107 โทลูอีน (Toluene) 108-88-3 520 5.0 

108 ท็อกซาฟิน (Toxaphene) 8001-35-2 1.5 0.04 

109 ทีพีเอช (คาร์บอน5–คาร์บอน8) 
(TPH (C5 – C8)) 
หรือโททอลปิโตรเลียม 
ไฮโดรคาร์บอน 
(คาร์บอน5–คาร์บอน8) (Total 
Petroleum 
Hydrocarbon (C5 – C8)) 

- 25 1.4 

110 ทีพีเอช (คาร์บอน8– คาร์บอน16) 
(TPH (C>8 – C16)) 
หรือ โททอลปิโตรเลียม
ไฮโดรคาร์บอน 
(คาร์บอน๘– คาร์บอน16) (Total 
Petroleum 
Hydrocarbon (C>8 – C16)) 

- 25 1.7 

111 ทีพีเอช (คาร์บอน>16 – คาร์บอน
35) 
(TPH (C>16–C35)) หรือโททอล
ปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอน 
(คาร์บอน>16 – คาร์บอน35) 
(Total Petroleum 
Hydrocarbon (C>16 – C35)) 

- 8.0 0.1 

112 1,2,4-ไตรคลอโรเบนซีน  
(1,2,4-Trichlorobenzene) 

120-82-1 1,000 24 
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113 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน  
(1,1,1-Trichloroethane) 

71-55-6 1,400 0.2 

114 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน  
(1,1,2-Trichloroethane) 

79-00-5 19 0.8 

115 ไตรคลอโรเอทิลีน 
(Trichloroethylene) 

79-01-6 61 4.4 

116 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล  
(2,4,5-trichlorophenol) 

95-95-4 1,000 24 

117 2,4,6-ไตรคลอโรฟีนอล 
 (2,4,6-Trichlorophenol) 

88-06-2 151 4.4 

118 1,3,5 ไตรเมทิลเบนซีน  
(1,3,5-Trimethylbenzene) 

108-67-8 139 12 

119 วาเนเดียม (Vanadium) 7440-62-2 1,000 17 

120 ไวนิลอะซีเตด (Vinyl acetate) 108-05-4 1,000 119 

121 ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) 
หรือคลอโรอีทีน (chloroethene) 

75-01-4 8.3 0.03 

122 เมตา-ไซลีน (m-Xylene) 210 24 

123 ออโธ-ไซลีน (o-Xylene) 95-47-6 210 24 

124 พารา-ไซลีน (p-Xylene) 106-42-3 210 24 

125 ไซลีน (ท้ังหมด) (Xylene (Total)) 1330-20-7 210 24 

126 ซิงค์ หรือสังกะสี (Zinc) 7440-66-6 1,000 10 

 

8.5.4.2 การตรวจสอบ ต้องดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อ่ืนท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

8.5.4.3 ในกรณีท่ีปรากฏตามรายงานผลการตรวจ พบว่าการปนเปื้อน ในดินและน้ําใต้ดินโรงงาน
ใดสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้น ต้องจัดให้มีการทํารายงาน เสนอมาตรการควบคุม
การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน ให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การ
ปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน และส่งรายงานดังกลา่วให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงานต้ังอยู่ภายใน 180 วันนับแต่วันท่ีตรวจพบว่า ภายในบริเวณโรงงานมีการ
ปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินสูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน 

8.5.4.4 ต้องจัดทําข้อมูลและแผนผัง ย่ืนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดท่ีโรงงานต้ังอยู่ทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมการใช้สารปนเปื้อนภายในบริเวณโรงงาน 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

8.5.4.5 การจดัทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินท่ีผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จะต้องย่ืนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงานต้ังอยู่ 

8.5.4.6 การจัดทํารายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินและมาตรการ 
ลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน ในกรณีท่ีปรากฏ 
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ตามรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน ให้เป็นไปตามแบบท่ีกําหนดในภาคผนวก  
8.5.4.7 หลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงานให้เป็นไปตาม

ภาคผนวก  
8.5.4.8 การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินต้องมีการเก็บตัวอย่างดินและน้ําใต้ดินตามคู่มือ 

ท่ีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
8.5.4.9 กรณีท่ีผู้ประกอบกิจการโรงงานเห็นว่า โรงงานของตนไม่มีกิจกรรมหรือไม่มีการใช้ 

หรือเก็บรักษาสารเคมี ของเสีย หรือสิ่งอ่ืนใดภายในบริเวณโรงงาน ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาจแสดง
เหตุผลโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงานต้ังอยู่ 
เพ่ือขอไม่ดําเนินการเก็บตัวอย่างดินและน้ําใต้ดินและให้ถือว่าการแจ้งดังกล่าวเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
ดินและน้ําใต้ดิน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน ท้ังนี้ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อาจตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งดังกล่าวภายหลัง
ได้ 

ในกรณีท่ีการแจ้งถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้น ไม่ได้จัดให้มี
การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และไม่ได้จัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดิน และน้ําใต้
ดินตามกฎหมาย 

 8.5.4.10 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามกฎหมาย ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ต้องแสดง
ข้อมูลได้ว่าตนเองได้ดําเนินการติดต้ังบ่อสังเกตการณ์ ภายในบริเวณโรงงาน ซ่ึงประกอบด้วยบ่อสอง
ประเภท คือ บ่อท่ีอยู่ในตําแหน่งเหนือน้ําเพ่ือใช้เป็นบ่ออ้างอิง (Up-gradient) และบ่อท้ายน้ําเพ่ือใช้ใน
การติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนจากกระบวนการ (Down-gradient) โดยให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีโรงงานท่ีมี
ศักยภาพก่อให้เกิดการปนเปื้อนแล้ว 

 8.5.4.11 หากระดับน้ําใต้ดินเฉลี่ยในพ้ืนท่ีสถานประกอบกิจการโรงงานอยู่ลึกจากผิวดินเกิน
กว่า 15 เมตร และพิสูจน์โดยวิธีการท่ียอมรับได้ว่ามีชั้นหินแข็งอยู่ใต้พ้ืนท่ีโรงงานจนไม่สามารถเจาะดิน
และทําการติดต้ังบ่อสังเกตการณ์เพ่ือเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน ได้ด้วยวิธีการปกติให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
เก็บตัวอย่างดินชั้นบนก่อน ถ้าพบว่าดินชั้นบนดังกล่าวมีสารปนเปื้อนเกินกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดิน ผู้
ประกอบกิจการโรงงานต้องดําเนนิการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน โดย
ละเอียดต่อไปทันที 

 8.5.4.12 การติดต้ังบ่อสังเกตการณ์จะต้องให้มีระดับความลึกของบ่อจากระดับน้ําใต้ดินลงไป
มากพอเพ่ือให้มีปริมาณนํ้าใต้ดินอยู่ในบ่อดังกล่าวเพียงพอเพื่อดําเนินการเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินได้ 

 8.5.4.13 ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการโรงงาน มีการติดต้ังบ่อสังเกตการณ์ก่อนประกาศนี้ใช้
บังคับถ้าตําแหนง่และความลึกของบ่อสังเกตการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของประกาศน้ี ผู้
ประกอบกิจการโรงงานอาจใช้บ่อสังเกตการณ์นั้นเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดินก็ได้ 
 ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาจใช้บอ่สังเกตการณ์ท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีโรงงานของตนเป็นบ่อ
สังเกตการณ์ท่ีใช้เป็นบ่ออ้างอิง (Up-gradient) โดยไม่ต้องติดต้ังบ่อสังเกตการณ์เพ่ิมเติมก็ได้ หากบ่อ
ดังกล่าวมีตําแหน่งความลึกและมีแนวของทิศทางการไหลของนํ้าใต้ดินท่ีเหมาะสมและผู้ประกอบกิจการ
โรงงานสามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างหรือแสดงผลวิเคราะห์ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกาศน้ีได้ 

8.5.5 โรงงานท่ีใช้ระบบทําความเย็น ต้องจัดให้มีวิศวกรท่ีได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ท่ี
ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และจัดส่งรายงานผลให้
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กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมท่ีโรงงานต้ังอยู่ ภายใน 30 วันหลังจากทําการ
ตรวจสอบ 8.10 

8.5.7 รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ท่ีใช้ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ถังก๊าซท่ีใช้กับรถฟอร์
คลิฟท์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสําหับรถฟอร์ลิฟท์  ต้อง
ทําการตรวจทดสอบรับรองการติดต้ังถังก๊าซและส่วนควบของระบบก๊าซ โดยวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  8.11 

8.5.8 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 105 และลําดับท่ี 
106 ต้องดําเนินการดังนี้ 8.12 

8.5.8.1 โรงงานดัดแยกหรือโรงงานฝังกลบ หรือโรงงานคัดแยกและฝังกลบ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่
ใช้แล้วท่ีไม่เป็นอันตราย ในการขออนุญาต ต้องแนบรายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

8.5.8.2  โรงงานดัดแยกหรือโรงงานฝังกลบ หรือโรงงานคัดแยกและฝังกลบ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่
ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย ในการขออนุญาต ต้องแนบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสต์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
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8.10 กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับระบบทําความเย็น ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทาํความเย็นในโรงงาน พ.ศ.2554 
8.11 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลฟิท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลีย่มเหลวเป็นเช้ือเพลิง พ.ศ.2545 
8.12 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนญุาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106  

 
8.5.8.3 ในรายงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

(1) รายละเอียดโครงการและการเลือกสถานท่ีต้ัง เช่น ข้ันตอนการดําเนินงาน กระบวนการ
ผลิต ปริมาณสิงปฏิกูลหรือวัสดท่ีไม่ใช้แล้ว (ของเสีย) ท่ีนํามาฝังกลบ ปริมาณละชนิด ของมลสารท่ีเกิดข้ึน 
บัญชีเคร่ืองจักร ท่ีใช้ตามขั้นตอนการผลิต ปริมาณการใช้พลังงาน เชื้อเพลิง หรือไฟฟ้า (หากมี) ตลอดจน
วิธีพิจารณาเลือกสถานท่ีต้ังของหลุมฝังกลบ 

(2) รายละเอียดการออกแบบ และก่อสร้างหลุมฝังกลบ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ระบบ
บําบัดน้ําชะหรือน้ําเสียจากหลุมฝังกลบ ตลอดจนบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน 

(3) สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น คุณภาพและปริมาณของแหล่งน้ําใต้ดินและผิวดิน ระดับ
น้ําใต้ดิน ชั้นดิน คุณภาพอากาศตลอดจนการประมง สัตว์ป่า ป่าไม้ การขนส่ง เกษตรกรรม น้ําใช้ ไฟฟ้า 
และการใช้ท่ีดิน 

(4) การวิเคราะห์ผลกระทบ เช่น วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบของโครงการท่ีมี
ต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุปัน 

(5) มาตรการควบคุม ป้องกัน และหรือแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ 
(6) การหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสีย เช่น วิธีการท่ีจะนําของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือ

เป็นการประหัดวัตถุดิบและลดปริมาณมลสารท่ีเกิดข้ึน 
(7) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น แสดงแผนงานท่ีโรงงาน จะดําเนินการเก็บ

ตัวอย่างน้ําอากาศ ในบริเวณแหล่งท่ีจะได้รับผลจากโครงการ โดบรอบบริเวณโรงงาน โดยกําหนดจุดเก็บ
ตัวอย่าง เวลาท่ีเก็บตัวอย่าง จํานวนตัวอย่าง ความถ่ี ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างเหล่านั้น  

8.5.9 หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจากโรงงาน 
โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ.2547 8.13 

8.5.9.1 ให้แจ้ง ชนิด ปริมาณ และชื่อผู้รับบําบัดหรือกจัด ทุกคร้ังทันทีท่ีมีการนําสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  

8.5.9.2 โรงงานผู้รับบําบัด เม่ือรับมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว จากผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
ให้แจ้งข้อมูลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ทันที 
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8.13 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอยีดเก่ียวกับสิ่งปฏกูิลหรือวสัดุที่ไม่ใช้แลว้จากโรงงาน โดยสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ.2547 

8.5.10 โรงงานผู้ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันเตา หรือนําเอาน้ํามันใช้แล้วไปผสมกับวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้ว (Used Oil Procssor or Waste Blender) ชนิดต่าง ๆ เพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์  ต้องได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับท่ี 106 ต้องดําเนินการดังนี้ 8.14 

8.5.10.1 ต้องนําไปใช้ในเตาอุตสาหกรรม (Industrial Furnace) ดังนี้ 
(1) เตาท่ีใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือ

เหล็กกล้าข้ันต้น (ชนิดของโรงงานลําดับท่ี 59) 
(2) เตาท่ีใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานถลุง ผสม ทําให้บริสุทธ์ิ หลอมหล่อ รีด ดึง หรือ

ผลิตโลหะในข้ันต้น ซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (ชนิดของโรงงานลําดับท่ี 60)   
(3) เตาท่ีใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต ส่ง หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า (ชนดิของ

โรงงาน ลําดับท่ี 88) 
(4) อุปกรณ์ให้ความร้อน (Heating Device) ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ประกอบ

กิจการเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูน
ปลาสเตอร์ (ชนิดของโรงงาน ลําดับท่ี 58 (1) ) 

(5) หม้อไอน้ํา (Boiler) ในกระบวนการผลิตท่ัวไป 
8.5.10.2 ต้องตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพตามองค์ประกอบของเชื้อเพลิง ทุกคร้ังอย่าง

น้อยแต่ละชุด (Batch) ของการผลิต โดยห้องวิเคราะห์ของเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือห้องวิเคราะห์ของทางราชการ และให้รายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมถึงปริมาณและคณุภาพ 
พร้อมแจ้งรายชื่อโรงงานท่ีนําไปใชเ้ป็นรายเดือน 

8.5.11 การจัดส่งรายงาน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ของโรงงาน  8.15 
8.5.11.1 ผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

(1) ต้องส่งรายงานประจําปี ตามแบบ สก.3 แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันท่ี 1 มีนาคม ของปีถัดไป 

(2) ผู้ก่อกําเนิดของเสียอันตราย หรือ ผู้บําบัดและกําจัดของเสียอันตราย สามารถแต่งต้ัง
ตัวแทนเพื่อรวบรวมและขนส่ง และต้องรับภาระความรับผิด (liability) ร่วมกับตัวแทน ต้องสง่รายงาน
ประจําปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก.4 ภายในวันท่ี 1 มีนาคม ของปีถัดไป 
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8.14 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กําหนดลักษณะของนํ้ามันใช้แล้วทีผ่่านการปรับคณุภาพ และเช้ือเพลิงสังเคราะห์ ที่จะนํามาใช้เป็นเช้ือเพลิง
ในเตาอุตสาหกรรม เพือ่ทดแทนนํ้ามันเตา พ.ศ.2547,ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดชนิดและประเภทของเตาอุตสาหกรรมที่นํา
นํ้ามันใช้แล้วที่ปรับคณุภาพ หรอืเช้ือเพลิงสังเคราะห์ไปใช้งาน พ.ศ.2547 
8.15 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ของผู้ประกอบกิจการบําบัด
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2550 

8.5.11.2 ผู้รับบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ต้องส่งรายงาน ดังนี้ 
(1) ต้องส่งรายงานประจําปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก.5 ทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันท่ี 1 มีนาคม ของปีถัดไป 
(2) ต้องส่งรายงานการรับบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ตามแบบ สก.6 ใน

แต่ละวัน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(3) ต้องส่งรายงานการเข้าสู่ ระบบรับบําบัดหรือกําจัด ตามแบบ สก.7 ในแต่ละวัน ทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และต้องจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(4) ต้องทําการบําบัดหรือกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ท่ีเป็นของเสียไม่อันตราย 

ภายใน 30 วัน และท่ีเป็นของเสียอันตราย ภายใน 15 วัน หากจําเป็นต้องขยายระยะเวลาการบําบัดหรือ
กําจัด ต้องแจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายภายใน 5 วัน ก่อนครบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยต้องแสดงเหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย 

 (5) ผู้ประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว โดยวิธีการ นํามาผสม
เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นชอบ ต้องดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ต้องจัดทํารายงานการส่งเชื้อเพลิงผสมหรือวัตถุดิบทดแทน ตามแบบ สก.8 ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทุก ๆ 30 วัน  และส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

(ข) ต้องส่งรายงาน ตามแบบ สก.6 สก.7 ทุก 30 วัน โดยให้ส่งภายในวันท่ี 1 ของเดือน
ถัดไป 

(6) ผู้ประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วโดยวิธีการเผาใน
เตาเผาปูนซีเมนต์ เตาเผาปูนขาว หรือเตาเผาท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ความเห็นชอบ ต้อง
ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ต้องจัดทําบัญชีการรับมอบผลิตภัณฑ์จากผู้รับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่
ใช้แล้วตามแบบ สก.9  ให้เป็นปัจจุบันทุก  30 วันและต้องจัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป และแจ้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

(ข) ต้องออกหลักฐานการรับมอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้รับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ี
ไม่ใช้แล้วตาม แบบ สก.9 ทุกคร้ังท่ีมีการรับมอบ และต้องจัดเก็บสําเนาหลักฐานการรับมอบไว้ไม่น้อย
กว่า 1 ปีนบัต้ังแต่วันท่ีรับมอบ  

(7) ผู้ประกอบกิจการรับบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว โดยวิธีการฝังกลบ
(เฉพาะของเสียอันตราย) ต้องจัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทําหน้าท่ีควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน และทําหน้าท่ีในการจัดทํารายงาน 
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สก.6 และสก.7 ส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายทุก 15 วัน โดยให้จัดส่ง
ภายในวันท่ี 1 และวันท่ี 16 ของเดือนถัดไป 

8.5.12 กําหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ท่ีเก่ียวกับการ
ผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ ต้องดําเนินการดังนี้ 8.16 

(1) ภาชนะบรรจุก๊าซใหม่ ท่ีนํามาใช้เพ่ือการเก็บ บรรจุ และขนส่งก๊าซ ในโรงงานผลิตหรือบรรจุ
ก๊าซ ต้องได้รับการออกแบบ ใช้วัสดุ คํานวณ สร้าง ติดต้ังอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย และทดสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานผลิคภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซ และต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วย
ตรวจสอบท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

(2) กรณีเป็นท่อบรรจุก๊าซใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมภาชนะบรรจุทน
แรงดันแบบไม่มีตะเข็บ หรือข้อกําหนด หรือมาตรฐานสากลท่ียอมรับ และต้องมีเอกสารรับรองจาก
หน่วยตรวจสอบท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

(3) กรณีภาชนะบรรจุใช้แล้ว ก่อนนํามาใช้เพ่ือการเก็บ บรรจุ และขนส่งก๊าซ ในโรงงานผลิตหรือ
บรรจุ ต้องผ่านการตรวจทดสอบสภาพตาม แบบ วิธีการ และระยะเวลา ตามที่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด โดยต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วยตรวจสอบท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ 

(4) กรณีท่ีเป็นท่อบรรจุใช้แล้ว ต้องผ่านการตรวจทดสอบสภาพตาม แบบ วิธีการ และระยะเวลา 
ตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด และการซ่อมบํารุง ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน โดยต้อง
มีเอกสารรับรองจากหน่วยตรวจสอบท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

(5) การนําภาชนะบรรจุใช้แล้ว จากต่างประเทศ เข้ามาใช้ เก็บ บรรจุ และขนส่งก๊าซ ในโรงงาน
ต้องมีเอกสารแสดงว่า ภาชนะบรรจุก๊าซนั้น ได้รับการออกแบบ ใช้วัสดุ คํานวณ สร้าง ติดต้ัง อุปกรณื
อํานวยความปลอดภัย และทดสอบตามมาตรฐานสากลท่ียอม โดยต้องมีเอกสารรับรองจากหน่วย
ตรวจสอบท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

(6) ท่อบรรจุก๊าซท่ีนํามาใช้ในการบรรจุก๊าซ ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม ต้องทําสีและสัญลักษณ์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและสัญลักษณ์ สําหรับภาชนะบรรจุก๊าซท่ีใช้ในทางอุตสาหกรรม 

(7) ท่อบรรจุก๊าซท่ีนํามาใช้ในการบรรจุก๊าซ ท่ีใช้ในทางการแพทย์ ต้องทําสีและสัญลักษณ์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและสัญลักษณ์ สําหรับภาชนะบรรจุก๊าซท่ีใช้ในทาง
การแพทย์ 
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8.16 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน ที่
เก่ียวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก่ซ พ.ศ.2548 

(8) ท่อบรรจุก๊าซ ต้องมีเคร่ืองหมายดังนี้  
(ก) ชื่อก๊าซท่ีบรรจุ เป็นภาษาไทย และสูตรเคมีของก๊าซ โดยใช้อักษรสีขาวท่ีตัวท่อ 
(ข) ขนาดสูงไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 8 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อบรรจุก๊าซ 

(9) ถังเก็บก๊าซ ต้องมีเคร่ืองหมายติดอยู่ท่ีถังเก็บก๊าซดังนี้ 
(ก) ชื่อก๊าซท่ีบรรจุเป็นภาษาไทย และสูตรเคมีของกาซท่ีบรรจุ โดยใช้อักษรสีดํา 
(ข) ข้อความเตือนเกี่ยวกับคุณสมบัติควาทเป็นอันตรายของก๊าซท่ีใช้บรรจ ุ

(10) สี สัญลักษณ์ และเคร่ืองหมายของภาชนะบรรจุก๊าซพิเศษ หรือก๊าซผสม ท่ีนําเข้า หรือ
ส่งออกต่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(11) การขนส่งท่อบรรจุก๊าซ บนรถขนส่ง ต้องต้ังอยู่ในแนวต้ัง (Vertical) และต้องมีสายรัดท่อ
บรรจุหรือวิธีการอ่ืนเพ่ือยึดให้วางอยู่ในแนวต้ังท่ีมันคงแข็งแรง กางนําลงสู่พ้ืนห้ามใช้ในลักษณะตกตะ
แทรก และในการขนส่ง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง อย่างพอเพียง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

8.5.13 ต้องตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ์สําหรับป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ให้สามารถพร้อมทํางานได้ตลอดเวลา เป็นไปตามมาตรฐาน และเก็บเอกสารไว้ท่ีโรงงานจัดให้มี
การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเก็บเอกสารไว้ท่ีโรงงาน 8.17 

8.5.14 การปฏิบัติงานในโรงงานซ่ึงมีความเก่ียวข้องหรือทําให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน 
ท่ีเป็นอันตราย ต้องจัดทําระบบการอนุญาตทํางานท่ีมีประกายไฟหรือความร้อนท่ีเป็นอันตราย (Hot 
Work Permit System) ให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านความปลอดภัยโดยมีเอกสารหลักฐาน ท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ 

8.5.15 การใช้ การจัดเก็บ การขนถ่ายหรือขนย้าย ตลอดจนการจัดการต่าง ๆ เก่ียวกับสารไวไฟ
และสารติดไฟ ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) 
ของสารนั้น 

8.5.16 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน 
ประกอบด้วยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แผนการอบรมเรื่องการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ โดยเก็บแผนนี้ไว้ท่ีโรงงาน และต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแผน 
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8.17 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552[12] 
 

8.5.17 โรงงานทีต้องทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ดังนี้ 8.18 
รายการ

ท่ี 
ประเภทหรือชนิดของโรงงานตาม

บัญชีท้าย 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

เงื่อนไข 

1 ต้ม กลั่น หรือผสมสุรา (ลําดับท่ี 16) ทุกขนาดเว้นแต่เป็นขนาดโรงงานที่มีการ
กําหนดไว้ให้ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว 

2 ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ ซ่ึงมิใช่
เอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากกาก
ซัลไฟด์ในการทําเย่ือกระดาษ (ลําดับท่ี 
17) 

ทุกขนาดเว้นแต่เป็นขนาดโรงงานที่มีการ
กําหนดไว้ให้ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว 

3 การหมักคาร์บอนไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น 
อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ 
ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย(ลําดับท่ี 22(1)) 

-เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก
หรือย้อมสี เส้นด้ายหรือเส้นใยท่ีมีน้ําท้ิงต้ังแต่ 
500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ข้ึนไป 

4 การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืน
สําหรับการทอ 
(ลําดับท่ี 22(2)) 

-เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก
ย้อมสี เส้นด้ายหรือเส้นใยหรือพิมพ์สิ่งทอท่ีมีน้ํา
ท้ิงต้ังแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป 

5 การฟอกย้อมสี (ลําดับท่ี 22(3)) -เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก
ย้อมสี เส้นด้ายหรือเส้นใยหรือพิมพ์สิ่งทอท่ีมีน้ํา
ท้ิงต้ังแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป 
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8.18 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเก่ียวกับการศกึษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย พ.ศ.2552 [13] ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559)  

รายการ
ท่ี 

ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชี
ท้าย 

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

เงื่อนไข 

6 การพิมพ์สิ่งทอ (ลําดับท่ี 22(4)) -เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
ฟอกย้อมสี เส้นด้ายหรือเส้นใยหรือพิมพ์สิ่ง
ทอท่ีมีน้ําท้ิงต้ังแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ข้ึนไป 

7 ถัก ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้าย 
หรือเส้นใย ฟอก ย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า 
ผ้าลูกไม้ หรือ เคร่ืองนุ่งห่ม 

-เฉพาะโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
ฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จลูกไม้หรือ 
เคร่ืองนุ่งห่มท่ีถักด้วยเส้นด้ายหรือเส้นใยท่ีมี
น้ําท้ิงต้ังแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป 

8 ทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียม ซ่ึงมิได้ทําจาก
พลาสติกล้วน (ลําดับท่ี 27(2)) 

-ทุกขนาด 

9 หมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอกขัด
และแต่งสําเร็จอัดเป็นลายนูนหรือเคลือบสี
หนังสัตว์ (ลําดับท่ี 29) 

-เฉพาะท่ีมีขบวนการหมัก ฟอก และมีน้ํา
เสียต้ังแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป 

10 สาง ฟอก ย้อมสี ขัดหรือแต่งขนสัตว์ 
(ลําดับท่ี 30) 

-เฉพาะท่ีมีน้ําเสียต้ังแต่ 50 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวันข้ึนไป 

11 ทําพรมหรือเคร่ืองใช้จากหนังสัตว์หรือขน
สัตว์ 
(ลําดับท่ี 31) 

-เฉพาะท่ีมีขบวนการหมัก ฟอก และมีน้ํา
เสียต้ังแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวันข้ึนไป 

12 ผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงมิใช่เคร่ืองแต่งกายหรือรองเท้าจากใย
แก้ว (ลําดับท่ี 32(2)) 

-ทุกขนาด 

13 ทําเย่ือจากไม้ หรือวัสดุอ่ืน (ลําดับท่ี 
38(1)) 

-เฉพาะท่ีมีกําลังการผลิตน้อยกว่า 50 ตัน
ต่อวันข้ึนไป 

14 การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือ
กระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้างชนิดท่ีทําจาก
เส้นใย (Fiber) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ 
(Fiberboard) (ลําดับท่ี 38(2)) 

-เฉพาะท่ีมีน้ําเสีย ต้ังแต่ 50 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน 
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รายการ
ท่ี 

ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้าย 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

เงื่อนไข 

15 การทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน (ลําดับ
ท่ี 
53(6)) 

-การทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน
(โฟม) ทุกชนิด 

16 ถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกล้าในข้ันต้น (ลําดับท่ี 59) 

-เฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าท่ี
มีกําลังการผลิตต้ังแต่ 50 ตันต่อวันข้ึนไป
แต่ไม่ถึง 100 ตันต่อวัน 

17 ถลุง ผสม ทําให้บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ รีด ดึง 
หรือผลิตโลหะในข้ันต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือ
เหล็กกล้า (ลําดับท่ี 60) 

-เฉพาะอุตสาหกรรมถลุงแร่หรือแต่งหรือ
หลอมโลหะ ซ่ึงมิใช่อุตสาหกรรมเหล็ก
หรือเหล็กกล้าท่ีมีกําลังการผลิตต้ังแต่ 25 
ตัน/วันข้ึนไป แต่ไม่ถึง 50 ตัน/วัน 

18 ประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ (ลําดับท่ี 75) -เฉพาะท่ีมีงานชุบโลหะหรือพ่นสี 
19 ประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า 

หรือกระเช้าไฟฟ้า (ลําดับท่ี 76) 
-เฉพาะท่ีมีงานชุบโลหะหรือพ่นสี 

20 ประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ 
จักรยานสามล้อหรือจักรยานสองล้อ (ลําดับ
ท่ี 78) 

-เฉพาะท่ีมีงานชุบโลหะหรือพ่นสี 

21 ผลิต ส่ง หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า 
(1) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลงังาน 
แสงอาทิตย์ ยกเว้นท่ีติดต้ังบนหลังคา 
ดาดฟ้า 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจ
เข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกําลังการ
ผลิตติดต้ังสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์(ลําดับท่ี 
88 (1)) 

เฉพาะท่ีมีขนาดกําลังการผลิตสูงสุด
รวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เกินกว่า 
1,000 กิโลวัตต์ข้ึนไป  

 (2) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลงังาน 
ความร้อน (ลําดับท่ี 88 (2)) 

- กําลังการผลิตทุกขนาดเว้นแต่เป็นขนาด
โรงงานท่ีมีการกําหนดไว้ให้ต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)ตามกฎหมายว่าด้วย
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติแล้ว 
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รายการ
ท่ี 

ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้าย 
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

เงื่อนไข 

 (3) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลงังานน้ํา 
ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
น้ําจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลัง
การผลิตไม่เกิน 15 เมกะวัตต์ การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้าย
เข่ือน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
จากฝายและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ําจากคลองส่งน้ํา 
(ลําดับท่ี 88 (3)) 

- เฉพาะท่ีมีขนาดกําลังการผลิตเกินกว่า 
15 เมกกะวัตต์สําหรับการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังน้ําจากเขื่อนหรือจากอ่าง
เกบ็น้ําหรือกําลังการผลิตทุกขนาดสําหรับ
การผลิต 
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท่ีมิใช่การ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ําแบบสูบ
กลับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
น้ําท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ําจากฝายและการผลิตพลัง
ไฟฟ้าจากพลังงานน้ําจากคลองสง่น้ํา 

22 ซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า 
เคร่ืองนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ (ลําดับท่ี 98) 

-เฉพาะท่ีมีน้ําเสียต้ังแต่ 500 ลูกบาศก์
เมตรต่อวันข้ึนไป 

23 ผลิตและหรือจําหน่ายไอน้ํา (ลําดับท่ี 102) -เฉพาะท่ีมีอัตราการผลิตไอน้ําต้ังแต่ 10 
ตันต่อชั่วโมง ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลและหรือ
ถ่านหิน 

24 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535(ลําดับท่ี 
105) 

-เฉพาะท่ีเป็นของเสียอันตราย 

25 นําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว หรือ
ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม (ลําดับท่ี106) 

-เฉพาะท่ีเป็นของเสียอันตราย 

 
ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ต้องทํา

รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย (ESA) จํานวน 1 ฉบับ พร้อมกับการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือคํา
ขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานยกเว้น โรงงานท่ีต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือในเขตส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนท่ี
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ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้  

(1) ด้านสิ่งแวดล้อม  
(ก) ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ได้แก่ ท่ีต้ังแผนท่ี ผังโครงการข้ันตอน กระบวนการ

ผลิต ระบบน้ําใช้และการระบายน้ํา ระบบพลังงาน ระบบการติดต่อสื่อสารการใช้
เชื้อเพลิง วัตถุดิบและสารเคมี 

(ข) ข้อมูลในสภาพแวดล้อมปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณภาพอากาศคณุภาพผิวดิน 
คุณภาพน้ําใต้ดิน คุณภาพน้ําทะเล การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการคมนาคม 

(ค) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระดับความรุนแรงของการประกอบกิจการโรงงาน 
(ง) มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบท่ีได้ 

(2) ด้านความปลอดภัย 
(ก) ประเมินและวิเคราะห์อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากโรงงานในแต่ละด้านได้แก่ การเก็บ 

การขนถ่าย การใช้วัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมี ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีใช้ ตลอดจนกระบวนการผลิต 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(ข) จัดทํามาตรการควบคุมความป้องกันหรือแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบจากการประเมินและ
วิเคราะห์อันตราย ท่ีอาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ทุพพลภาพไฟไหม้ ระเบิด สารเคมีร่ัวไหล รวมทั้ง
จัดให้มีระบบป้องกัน ระงับอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน 

(ค) จัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพ่ือจัดทําแผนงานและติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

8.5.18 มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินการ (การประเมินความเสี่ยง) ดังนี้ 8.19  
8.5.18.1 โรงงานท่ีต้องจัดทํา มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินการ  

รายการ ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
1 7(1)(4) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว์ หรือไขมันสัตว์ เฉพาะที่ใช้สารตัวทํา

ละลายในการสกัด 
2 42(1)(2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัตถุอันตราย 
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8.19 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2552[14] 
     ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การช้ีบงอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
พ.ศ.2543[3] 
 
 

รายการ ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
3 43(1)(2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช

หรือสัตว์ ยกเว้นการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยเคมีท่ีไม่มีการใช้
แอมโมเนียม ไนเตรต (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต 
(Potassium Chlorate) 

4 44 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโต
เมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว 

5 45(1)(2)(3) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี น้ํามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ สําหรับใช้ยา หรืออุด ยกเว้นการผลิตสีน้ํา 

6 48(4)(6) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้
ไฟ หรือ การทําคาร์บอนดํา 

7 49 โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม 
8 50(4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือ

ลิกไนต์ ยกเว้นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
9 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจําหน่ายก๊าซ 
10 91(2) โรงงานบรรจุก๊าซ 
11 92 โรงงานห้องเย็น เฉพาะท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น 
12 99 โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลงเคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอ่ืน

ใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานอง
เดียวกับอาวุธปืนเคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่ง
ประกอบของส่ิงดังกล่าว 

 
8.5.18.2 การจัดทํารายงานการศกึษา วิเคราะห์ และทบทวน  การดําเนินงานเพื่อชี้บ่งอันตราย 

ประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง ต้องจักทําโดยบุคลากรในโรงงานอย่างน้อย 3 
คน ดังนี้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กับการประกอบกิจการ
โรงงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต การซ่อมบํารุง เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิต
ภัณฑและวัตถุพลอยได้ เป็นต้น 

(2) มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมการทํางาน 

(3) มีความรู้ และความเข้าใจในการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

8.5.18.3 ข้ันตอนการศึกษา 
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1) ทําการศึกษาและจัดทําบัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตรายและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
บุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม  

2) เลือกวิธีการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสม โดยระบุถึงเหตุการณ์ อุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรง 
อันตรายที่เกิดข้ึนได้หรือผลท่ีจะเกิดตามมา  

8.15.8.4 ทําการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณษโอกาส และความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน จาก
รายการท่ีเป็นความเสี่ยง และอันตรายน้ัน ในการพิจารณานั้นต้องคํานึงถึงลาํดับเหตุการณ์ เงื่อนไขหรือ
ปัจจัยท่ีเป็นต้นเหตุในการเกิดด้วย 

8.15.8.5 จัดระดับความเสี่ยง 
8.15.8.6 จัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนลดความเสี่ยง และแผนควบคุมความ

เสี่ยง) 
8.15.8.7 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง อย่างน้อยประกอบด้วย  

(1) ข้อมูลรายละเอียดการประกอบกิจการ 
(2) บัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยง และอันตราย 
(3) ข้อมูลรายละเอียดการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงและอันตราย 
(4) ข้อมูลรายละเอียดแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
(5) บทสรุปผลการศึดษา วิเคราะห์ และทบทวนการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ความเสี่ยงสูง ความเส่ยงท่ียอมรับไม่ได้ รวมทั้งแผนงานลดความเสี่ยงและควบคุม
ความเสี่ยง 

8.15.8.8 วิธีการชี้บ่งอันตรายตามกฏหมายโรงงาน ให้ใช้ได้ดังนี้ 
(1) Checklist เป็นวิธีการชี้บ่งอันตราย โดยใช้แบบตรวจ เผื่อตรวจสอบว่า ปฏิบัติตาม

มาตรฐาน การออกแบบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือกฎหมาย 
(2) What If Analysis เป็นวิธีการชีบ่งอันตราย โดยการใช้คําถาม “จะเกิดอะไรข้ึน....ถ้า.....” 

(What If) และหาคําตอบในคําถามเหล่านั้น วิธีนี้ครอบคลุม ท้ัง กรณีเกิดเพลิงไหม้ ระเบิด สารเคมีหรือ
วัตถุอันตรายร่ัวไหล 

(3) Hazard and Operability Study (HAZOP) เป็นวิธีการชี่บ่งอันตราย โดยวิเคราะห์หา
อันตรายและปัญหาของระบบต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะเกิดจากความไม่สมบูรณื ในการออกแบบ ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่
ต้ังใจ ด้วยการต้ังคําถาม ท่ีสมมติสถานการณ์ ความผดิปกติ ของการผลิตในสภาวะต่าง ๆ เช่น อัตราการ
ไหล อุณหภูมิ ความดันเป็นต้น ตาม HAZOP Guride Words 

(4) Fault Tree Analysis เป็นวิธีการชี้บ่งอันตราย ท่ีเน้นถึงอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรง ท่ี
เกิดข้ึนหรือคาดว่าจะเกิดข่ึน เหตุการณ์แรกก่อนแล้วนํามาแจกแจงเหตุการณ์ย่อยว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร 
เช่น เกิดข้ึนจากความบกพร่องของเคร่ืองจักร อุปกรณ์หรือความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน โดยใช้
สัญลักษณ์ ในการวิเคราะห์ การชี้บ่งอันตราย 

(5) Faillure Modes and Effecfs Analysis (FMEA) เป็นวิธีชี้บ่งอันตราย ท่ีใช้วิเคราะห์ ใน
รูปแบบความล้มเหลว ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการตรวจสอบชิ้ยส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์ ในแต่ละส่วนของระบบ 
แล้วนํามาวิเคราะห์หาผลท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือเกิดความล้มเหลว ของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ผู้วิเคราะห์ต้องมี
ความรู้พ้ืนฐานด้านโครงสร้าง และการปฏิบัติงานของชิ้นส่วนนั้น ๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือท่ีจะสามารถชี้ได้
ว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างกับแบบไหนท่ีเป็นอันตราย และแบบไหนท่ีผิดไปจากระบบท่ีได้ออกแบบไว้ 
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(6) Event Tree Analysis เป็นวิธีการชี้บ่งอันตราย ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดเหตุการณ์แรกข้ึน 
(Initiating Event) ซ่ึงเป็นการคิดเพ่ือคาดการณ์ล่วงหน้า เพ่ือวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือ
เคร่ืองจักรอุปกรณ์เสียหายหรือคนงานทํางานผิดพลาด  

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน อาจเลือกใช้วิธีชีบ่งอันตราย อ่ืน ๆ ได้แต่ต้องส่งวิธีการให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบก่อน 

 การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ 
ระดับ รายละเอียด 

1 มีโอกาสในการเกิดยาก เช่น ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป 
2 มีโอกาสในการเกิดน้อย เช่น ความถ่ีในการเกิด เกิดข้ึน 1 คร้ัง ในช่วง 5-10 ปี 
3 มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เช่น ความถ่ีในการเกิด เกิดข้ึน 1 คร้ัง ในช่วง 1-5 ปี 
4 มีโอกาสในการเกิดสูง เช่น ความถ่ีในการเกิด เกิดข้ึนมากกว่า 1 คร้ัง ใน 1 ปี 

 
 การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคล 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล 
2 ปานกลาง มีการบาดเจ็บท่ีต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ 
3 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
4 สูงมาก ทุพพลภาพ  หรือเสียชีวิต 

 
การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบท่ีทําการ หรือมีผลกระทบเล็กน้อย 
2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบท่ีทําการ และแก้ไขได้ในระยะอันสั้น 
3 สูง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบท่ีทําการ และต้องใช้เวลาในการแก้ไข 
4 สูงมาก มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้าง หรือหน่วยงานของรัฐต้อง

เข้าดําเนินการแก้ไข 
 
การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ 
2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง  สามารถแก้ไขในระยะเวลาไม่เกิน  

1  เดือน 
3 สูง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง  ต้องใช้เวลาในการแก้ไข  ระหว่าง  1 

– 6  เดือน 
4 สูงมาก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานใน

การแก้ไข   มากกว่า  6  เดือน 
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การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไม่เสียหายเลย 
2 ปานกลาง ทรัพย์สินเสียหายปานกลางและสามารถดําเนินการผลิตต่อไปได้ 
3 สูง ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตในบางส่วน 
4 สูงมาก ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการท้ังหมด 

 
การจัดระดับความเสี่ยงอันตราย 

ระดับความเส่ียง ผลลัพธ์ ความหมาย 
1 1-2  ความเสี่ยงเล็กน้อย 
2 3-6  ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม   
3 8-9  ความเสี่ยงสูง ต้องมีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง   
4 12-16  ความเสี่ยงท่ียอมรับไม่ได้ ต้องหยุดการดําเนินการและ

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงลงทันที  
 

8.15.8.9 มาตรการระงับและฟ้ืนฟูเหตุการณ์ ได้แก่ 
(1) จัดทําและจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน 
(2) จัดให้มีการสอบสวนอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ 
(3) จัดให้มีแผนฟ้ืนฟูโรงงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นผลจากการชีบ้่งอันตรายและ
การประเมินความเสี่ยง 

 
8.15.9 กําหนดวัตถุดิบท่ีจะนํามาใช้หรือผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในโรงงานสําหรับ

ผลิตภัณฑ์เหล็ก ชนิด คณุภาพ และอัตราส่วนของวัตถุดิบท่ีจะนํามาใช้หรือผลิตในโรงงานสําหรับ 
ผลิตภัณฑ์เหล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีกําหนดข้ึนตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังต่อไปน้ี 8.20 

8.15.9.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม (มาตรฐานเลขท่ี มอก. 20) 

8.15.9.2 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย (มาตรฐานเลขท่ี มอก. 24) 

8.15.9.3 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1227) 

8.15.9.4 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็น ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็น (มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1228) 
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8.20  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง กําหนดวัตถุดิบที่จะนํามาใช้หรือผลิตและคณุภาพของผลิตภัณฑท์ี่ผลิตในโรงงานสําหรับผลิตภณัฑ์เหล็ก 
(5 ตค.2522)[20] 

 
8.15.10 ให้โรงงานผลิตเกลือซ่ึงผลิตเกลือบริโภคที่ใช้ปรุงหรือแต่งรสอาหาร ต้องผลิตเกลือบริโภค

ท่ีมีไอโอดีน (Iodine) ผสมอยู่ในปริมาณไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อเกลือ
บริโภค 1 กิโลกรัม ยกเว้นการผลิตเกลือบริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งออกไปจําหน่ายนอก
ราชอาณาจักร 8.21 

8.15.11 กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรีย์
ระเหยง่ายจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม  8.22 

8.15.11.1 สารอินทรีย์ระเหย หมายความว่า สารประกอบท่ีมีคาร์บอนอินทรีย์ (Organic 
Carbon) เป็นองค์ประกอบหลัก และมีความดันไอมากกว่า 0.1 มิลลิเมตรปรอท ท่ีอุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียสและความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท ยกเว้น มีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ 
โลหะคาร์ไบด์หรือคาร์บอเนต แอมโมเนียมคาร์บอเนต 

8.15.11.2 อุปกรณ์ท่ีต้องตรวจวัดการร่ัวซึม หมายความว่า ปั๊ม (Pumps) เคร่ืองอัดอากาศ 
(Compressors) อุปกรณ์ท่ีใช้กวนหรือผสมของเหลว (Agitators หรือ Mixers) วาล์ว (Valves) ท่อส่ง
ปลายเปิด (Open-Ended Lines) ข้อต่อหรือหน้าแปลน (Connectors หรือ Flanges) อุปกรณ์ลดความ
ดัน (Pressure Relief Devices) จุดเก็บตัวอย่างสารเคมี (Sampling Connections) 

8.15.11.3 โรงงานอุตสาหกรรมต้องควบคุมการรั่วซึมของอุปกรณ์ มิให้ความเข้มข้นของ
สารอินทรีย์ระเหยทั้งหมดเกินเกณฑ์ควบคุม หน่วยเป็นส่วนต่อล้านส่วนโดยปริมาตร (ppmv) ดังนี้ 

ความเข้มข้นของไอสารอินทรีย์ท้ังหมด ส่วนต่อล้านส่วนโดยปริมาตร (ppmv) 
- เคร่ืองอัดอากาศ 
- ท่อส่งปลายเปิด 
- จุดเก็บตัวอย่างสารเคมี 
- อุปกรณ์ลดความดันสําหรับแก๊ส 

- อุปกรณ์ลดความดัน 
สําหรับของเหลว 
- วาล์ว (แก๊ส/ของเหลว) 
- ข้อต่อหรือหน้าแปลน 

ปั๊มสําหรับ 
ของเหลว 

อุปกรณ์ท่ีใช้กวน
หรือผสม
ของเหลว 

500 500 5,000 10,000 
8.15.11.4 อุปกรณ์ท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจวัดการร่ัวซึม 

(1) อุปกรณ์ท่ีอยู่ในจุดหรือสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย หมายถึงจุดท่ีอยู่ใน
สถานท่ีท่ีอาจทําให้ผู้ท่ีเข้าทําการตรวจวัดได้รับอันตราย หรือสภาวะท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
หรือชีวิต เช่น ออกซิเจนน้อยกว่าร้อยละ 19.5 หรือเกิดการติดไฟ ระเบิด หรือจุดท่ีมีความดันสูงหรือ
ความร้อนสูง เป็นต้น 
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8.21 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง กําหนดอัตราสว่นของไอโอดีน ที่โรงงานจะนํามาใช้เพือ่การผลิตเกลอืบริโภค พ.ศ.2556 
8.22 การกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบและควบคุมการรั่วซึมของสารอินทรยี์ระเหยง่ายจากอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.
2555 [24] 

(2) อุปกรณ์ท่ีอยู่ในจุดท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้ หมายถึงจุดท่ีอยู่ในสถานท่ีจํา กัดซ่ึงม่ได้ถูก
ออกแบบมาเพ่ือการทํางานอย่างต่อเนื่องและยากต่อการเข้าไปทําการตรวจวัดได้ เช่นอุปกรณ์ท่ีอยู่ในจุด
ท่ีมีความสูงเกิน 2 เมตรข้ึนไปจากระดับพ้ืนท่ีปฏิบัติงานปกติ ข้อต่อและหน้าแปลนที่ถูกฝังใต้พ้ืนดินหรือ
ถูกกีดขวางจนเคร่ืองมือตรวจวัดเข้าไปไม่ถึง 

(3) ข้อต่อหรือหน้าแปลน (Connectors หรือ Flanges) ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(Nominal Internal Diameter) น้อยกว่า 2 นิ้ว และวาล์วท่ีอยู่บนข้อต่อหรือหน้าแปลนดังกล่าว 

(4) ปั๊ม (Pumps) เคร่ืองอัดอากาศ (Compressors) และอุปกรณ์ท่ีใช้กวนของเหลว
(Agitators) ท่ีมีกันซึม (Seal) สองชั้น (Dual mechanical seal) โดยมีระบบไหลเวียนของของเหลวก้ัน
(Barrier fluid) ซ่ึงจะถูกนําเข้าสู่กระบวนการผลิต (Process Stream) โดยไม่มีการระบายสารอินทรีย์
ระเหยออกสู่บรรยากาศ และมีอุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) การรั่วของกันซึมและของเหลวกั้น 

(5) ปั๊มชนิดท่ีไม่มีกันซึมท่ีเพลา (Seal-less Pumps) เป็นปั๊มชนิดท่ีไม่มีการระบาย
สารอินทรีย์ระเหยออกสู่บรรยากาศ 

(6) อุปกรณ์ท่ีภายในไม่ได้สัมผัสกับสารอินทรีย์ระเหยใด ๆ เช่น หน่วยกําจัดกํามะถัน 
(7) อุปกรณ์ท่ีอยู่ในสภาวะสุญญากาศ (Vacuum service) 
(8) ระบบสาธารณูปการ (Utility unit) ได้แก่ ระบบผลิตน้ําใช้ในโรงงาน ระบบผลิตไฟฟ้า

ระบบผลิตไอน้ํา ระบบน้ําหล่อเย็น ระบบน้ําดับเพลิง ระบบไนโตรเจน ระบบไฮโดรเจน เป็นต้น ท่ีไม่มีการ
สัมผัสสารอินทรีย์ระเหย 

8.15.11.5 ความถ่ีในการตรวจวัด ทําการตรวจวัดข้อต่อหรือหน้าแปลน วาลว์แก๊ส วาล์ว 
ของเหลว ท่อส่งปลายเปิด ปั๊มสําหรับของเหลว เคร่ืองอัดอากาศ อุปกรณ์ลดความดันสําหรับแก๊ส อุปกรณ์
ลดความดันสําหรับของเหลวจุดเก็บตัวอย่างสารเคมี อุปกรณ์ท่ีใช้กวนหรือผสมของเหลว ปีละ 1 คร้ัง 

8.15.11.6  การซ่อมบํารุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีมีการรั่วซึม ให้ดําเนินการดังนี้  
(1)  หากผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์เกินจากเกณฑ์ควบคุมการรั่วซึม

สารอินทรีย์ระเหยของอุปกรณ์ท่ีกําหนด ให้ทําการปรับเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ตัวท่ีไม่มีการรั่วซึมหรือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้เสร็จ ภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีตรวจพบ เม่ือดําเนินการแก้ไขเสร็จแล้วให้
ตรวจวัดซํ้าและผลการตรวจวัดซํ้าต้องไม่เกินจากเกณฑ์ท่ีกําหนด 

(2) อุปกรณ์ลดความดัน (Pressure Relief Devices) ให้ซ่อมแซมให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
หรือให้ต่อเข้าระบบบําบัดมลพิษ 

(3) หากไม่สามารถซ่อมแซมตามที่กําหนด ให้กําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันหรือลดการรั่วซึม 
โดยระบุเหตุผลและระยะเวลาท่ีสามารถซ่อมแซมได้ให้ชัดเจน แล้วรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล ภายใน 30 วัน นับจากการตรวจพบจุดร่ัวซึมแต่ละจุด 

8.15.11.7 โรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องทําการตรวจวัดการระบายสารอินทรีย์ระเหย ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 
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(1) ต้องจัดทําบัญชีรายชื่ออุปกรณ์พร้อมผลการตรวจวัดและการซ่อมแซมให้เป็นปัจจุบันโดย
รวบรวมจัดทําสรุปตามแบบรายงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด แล้วจัดส่งให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลทุก 6 เดือน 

(2) การจัดทํารายงานต้องมีผู้จัดการสิ่งแวดล้อมหรือผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ลงนามรับรองด้วยทุกคร้ัง และให้เก็บต้นฉบับไว้ท่ีโรงงานพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

8.15.12 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ต้องข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และต้องมี
บุคลากร เคร่ืองมือ และห้องปฏิบัติการ ตามที่กฎหมายกําหนด ทะเบียนมีอายุ 3 ปี  8.23 

8.15.13 ประเภทของโรงงานที่ต้องจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจาก
โรงงาน 8.24 

8.15.13.1 ลําดับท่ี 11 (3) และ 11 (4) การทําน้ําตาลทรายดิบ หรือน้ําตาล ทรายขาว หรือ
น้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธ์ิ 

8.15.13.2 ลําดับท่ี 11 (6) การทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทสหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน 
(โรงงานท่ีมีกําลังการผลิตต้ังแต่ 20 ตันต่อวันข้ึนไป) 

8.15.13.3 ลําดับท่ี 38 (1) และ 38 (2) การทําเย่ือจากไม้หรือวัสดุอ่ืน การทํากระดาษ กระดาษ
แข็ง หรือ กระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้างชนิด ท่ีทําจากเส้นใยหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ โรงงานท่ีมีกําลัง 
การผลิตต้ังแต่ 50 ตันต่อวันข้ึนไป 

8.15.13.4 ลําดับท่ี 42 (1) การทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี โรงงานท่ีมีกําลังการผลิตแต่ละ
ชนิดหรือรวมกันต้ังแต่ 100 ตันต่อวันข้ึนไป 

8.15.13.5 ลําดับท่ี 43 (1) การทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ โรงงานทุกขนาด
เฉพาะท่ีใช้ กระบวนการทางเคมี 

8.15.13.6 ลําดับท่ี 44 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ยางอีลาสโต
เมอร์ พลาสติกหรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว 

8.15.13.7 ลําดับท่ี 49 โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม โรงงานท่ีมีกําลังการผลิตต้ังแต่ 100 ตันต่อ
วันข้ึนไป 

8.15.13.8 ลําดับท่ี 57 (1) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ 
8.15.13.9 ลําดับท่ี 59 โรงงานประกอบกิจการเกี่ย วกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิต

เหล็ก หรือเหล็กกล้าในข้ันต้น โรงงานที่มีกําลังการผลิตต้ังแต่ 100 ตันต่อวันข้ึนไปท่ีมีเตาหลอมเหล็กหรือ
เตาอบ หรือใช้น้ํากรด หรือใช้สารท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
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8.23 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกกชน พ.ศ.2550) [15] 
8.24 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรือ่ง กําหนดประเภทหรอืชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทาํรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2553[27] 

8.15.13.10 ลําดับท่ี 60 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําให้บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ 
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต้น ซ่ึงไม่ใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า 

8.15.13.11 ลําดับท่ี 88 โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงงานท่ีมีกําลังการผลิตต้ังแต่ 10 เมกกะ
วัตต์ข้ึนไป 

8.15.13.12 ลําดับท่ี 89 โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจําหน่ายก๊าซ 
8.15.13.13 ลาํดับท่ี 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะ การบําบัดน้ําเสียรวม การเผา

ของเสียรวม  การบําบัดด้วยวิธีเคมีฟิสิกส์ 
8.15.13.14 ลําดับท่ี 105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎหมายโรงงาน โรงงานทุกขนาดเฉพาะการฝัง
กลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นของเสียอันตราย 

8.15.13.15 ลําดับท่ี 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้
แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โรงงานท่ีมีกําลัง การผลิตต้ังแต่ ๕๐ 
ตันต่อวันข้ึนไป 

8.15.13.16 ลําดับท่ี 1 – 107 โรงงานที่มีน้ําเสีย โรงงานท่ีมีปริมาณ น้ําเสียก่อนเข้าระบบบําบัด 
(Influent) ต้ังแต่ 500 ลูกบาศก์ เมตรต่อวันข้ึนไป (รวมน้ําหล่อเย็นท่ีมีการปนเปื้อนในรูปบีโอดีหรือซีโอดี) 
หรือปริมาณความสกปรกก่อนเข้าระบบบําบัด (BOD Load of Influent) ต้ังแต่ 100 กิโลกรัมต่อวันข้ึน
ไป 

8.15.13.17 ลําดับท่ี 1 – 107 โรงงานท่ีใช้สารหรือองค์ประกอบของสารดังต่อไปน้ีโดยตรงใน
กระบวนการผลิต ได้แก่ สังกะสี แคดเมียม ไซยาไนด์ ฟอสฟอรัสท่ีอยู่ในรูปของ สารประกอบอินทรีย์ 
ตะกั่ว ทองแดง บาเรียม เซเลเนียม นิเกิล แมงกานีส เฮกซาวาเลนซ์โครเมียม อาร์เซนิค และปรอท โรงงาน
ท่ีมีปริมาณ น้ําเสียก่อนเขา้ระบบ บําบัด (Influent) ต้ังแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ข้ึนไป 

8.15.13.18 ลําดับท่ี 1 – 107 โรงงานท่ีมีการใช้เตาอุตสาหกรรม หรือหม้อน้ํา โรงงานท่ีมี เตา
อุตสาหกรรมขนาดแรงม้าเปรียบเทียบต้ังแต่ 1,000 แรงม้าข้ึน หรือ โรงงานท่ีมีหม้อน้ําเด่ียว ท่ีมีกําลังการ
ผลิตไอน้ํา ต้ังแต่ 10 ตันไอน้ําต่อชั่วโมงข้ึนไป กรณีใช้ของเหลวหรือของแข็งเป็นเชื้อเพลิง หรือต้ังแต่ 20 
ตันไอน้ําต่อชั่วโมงข้ึนไป กรณีใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง 

8.15.13.19 ลําดับท่ี 1 – 107 โรงงานท่ีมีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในกระบวนการผลิต 
โรงงานท่ีมีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยตั้งแต่ 36 ตันต่อปีข้ึนไป  

8.15.14 การรายงานมลพิษน้ําในแบบ รว. 2 ให้ใช้ผลตรวจวัดจริงในการรายงาน โดยต้องมี
พารามิเตอร์อย่างน้อย ดังนี้ 
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(1) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ซีโอดี 
(Chemical Oxygen Demand) ความเป็นกรดและด่าง (pH) และสารแขวนลอย(Suspended Solids) 
หรือพารามิเตอร์ท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(2) โลหะหนัก ตามคุณลักษณะน้ําเสียจากโรงงานประเภทที่มีโลหะหนักเจือปนหรือพารามิเตอร์
ท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

8.15.15 การรายงานมลพิษอากาศในแบบ รว. 3 ให้ใช้ผลตรวจวัดจริงในการรายงาน หรือใช้ค่าการ
คํานวณกรณีเป็นการระบายในลักษณะฟุ้งกระจาย (Fugitive Emission) และในกรณีโรงงานท่ีได้รับ
อนุญาตก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้อาจใช้ค่าท่ีเทียบเคียงผลการตรวจวัดในสภาวะเดียวกัน กรณีไม่
สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค หรือใช้ค่าท่ีได้จากการคํานวณตามวิธีท่ีสากลยอมรับ โดย
ต้องมีพารามิเตอร์อย่างน้อย ดังนี้ 

(1) โรงงานท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงให้รายงานอย่างน้อยค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) และสําหรับโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ให้รายงาน
อย่างน้อยค่าออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (Oxide of Nitrogen as NO2) ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) และฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) หรือ พารามิเตอร์ท่ี
กําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(2) สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ตามชนิดหรือประเภทโรงงานที่มีหรือใช้ โดยให้รายงานในรูป
สารอินทรีย์ระเหยรวม (Total Volatile Organic Compounds : TVOC) หรือประเภทของสารอินทรีย์
ระเหยตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องระบุไว้ และให้รายงานเมื่อการกําหนดค่าควบคมุการระบายและวิธีการ
ตรวจวัดตามกฎหมายนั้น ๆ มีผลบังคับใช ้

8.15.16 การตรวจวัดค่าการระบายมลพิษต้องทําการตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทาง
ราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนท่ีข้ึนทะเบยีนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามระเบียบกรม
โรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

8.15.17 การรายงานตามแบบรายงาน รว. 1 รว. 2 และ รว. 3 ให้จัดส่งผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ท่ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด โดยค่าท่ีได้จากการตรวจวัดหรือคํานวณระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
มิถุนายน ให้รายงานงวดที่ 1 ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม ของปีท่ีรายงานงวดที่ 1 และค่าท่ีได้จากการ
ตรวจวัดหรือคํานวณระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ให้รายงานงวดที่ 2 ภายในวันท่ี 31 
มกราคม ของปีถัดไป และให้จัดทําสําเนาเอกสารโดยให้ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานลงนามรับรองและเก็บรักษาไว้ 

กรณีท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานดังกล่าวไม่สมบูรณ์ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานมีหน้าท่ีต้องจัดทํารายงานให้สมบูรณ์ภายใน 55 วัน นับจากวันได้รับแจง้ผ่าน
ระบบการรายงานด้วยอิเลคทรอนิกส์ 
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ภาคผนวก ก. 

ชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการกําจัด 
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บัญชีชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วและวิธีการกําจัด 
แนบท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง การกําหนดชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูล

หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วและวิธีการกําจัดสําหรับการขออนุญาต 
และการอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 
 

ชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวธิีการกําจัด 

วิธีการกําจัด ได้แก่ 
011 คัดแยกประเภทเพ่ือจําหน่ายต่อ 
041 เป็นเชื้อเพลิงทดแทน 
042 ทําเชื้อเพลิงผสม 
044 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 
049 นํากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอ่ืน ๆ 
051 เข้ากระบวนการนําตัวทําละลายกลับมาใหม่ 
059 นําส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอ่ืน ๆ กลับคืนมาใหม่ 
071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น 
072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย 
073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เม่ือทําการปรับเสถียรหรือทําให้เป็นก้อนแข็งแล้ว 
074 เผาทําลายในเตาเผาขยะทั่วไป 
075 เผาทําลายในเตาเผาเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย 
083 หมักทําปุ๋ยหรือเป็นสารปรับปรุงคณุภาพดิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น 

 

สิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว 
วิธีการกําจัด 

011 041 042 044 049 051 059 071 072 073 074 075 083
01 03 04 HA หางแร่ที่มสีภาพเป็นกรดจากกระบวนการแปรสภาพสินแร่

ซัลไฟด์ (acid-generating tailings from processing of 
sulfide ore) 

             

01 03 05 HM หางแร่อื่น ๆ ที่มสีารอันตราย (other tailings 
containing dangerous substances) 

             

01 04 08  ของเสยีที่เป็นกรวดและหินบดย่อย ทีไ่ม่ใช่ 01 04 07 
(waste gravel and crushed rocks other than those 
mentioned in 01 04 07) 

             

01 04 09  ของเสยีที่เป็นทรายหรือดิน (waste sand and              
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clays) 

01 04 13  ของเสยีจากการตัดและเลื่อยหิน ที่ไม่ใช่ 01 04 07 
(wastes from stone cutting and sawing other than 
those mentioned in 01 04 07) 

             

02 01 01  ตะกอนจากการลา้งและทําความสะอาด (sludges from 
washing and cleaning) 

             

02 01 02  เศษเน้ือเยือ่ของสัตว์ (animal-tissue waste)              
02 01 03  เศษเน้ือเยือ่ของพืช (plant-tissue waste)              
02 01 04  ของเสยีประเภทพลาสติก ที่ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ (waste 

plastics (except packaging)) 
             

02 01 06  มูลสัตว์ (รวมทั้งเศษฟาง) นํ้าเสยี ซ่ึงเก็บรวบรวมเพือ่นําไป
บําบัดที่อื่น (animal feces, urine and manure 
(including spoiled straw), effluent, collected 
separately and treated off-site) 

             

02 01 08 HM ของเสยีจากเคมีเกษตรที่มีสารอันตราย 
(agrochemical waste containing dangerous 
substances) 

             

02 01 10  เศษโลหะ (waste metal)              
02 02 01  ตะกอนจากการลา้งและทําความสะอาด (sludges from 

washing and cleaning) 
             

02 02 02  เศษเน้ือเยือ่สัตว์ (animal-tissue waste)              
02 02 04  กากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย (sludges from on-site 

effluent treatment) 
             

02 03 01  ตะกอนจากการลา้ง การทําความสะอาด การปอกเปลือก 
การเหวี่ยงแยก และการแยก (sludges from washing, 
cleaning, peeling, centrifuging and separation) 

             

02 03 03  ของเสยีจากการสกัดด้วยตัวทําละลาย (wastes from 
solvent extraction) 

             

02 03 05  กากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย (sludges from on-site 
effluent treatment) 

             

02 04 01  ตะกอนจากการลา้งและทําความสะอาดออ้ย (sugar cane) 
หรือหัวนํ้าตาล (sugar beet) (soil from cleaning and 
washing) 

             

02 04 02  แคลเซียมคาร์บอเนตที่ไม่ได้คณุภาพ 
(off-specification calcium carbonate) 

             

02 04 03  กากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย (sludges from on-site 
effluent treatment) 

             

02 04 80 HA สารละลาย lead subacetate ที่ใช้งานแล้ว (spent lead 
subacetate) 

             

02 04 81 HA กระดาษกรองที่ปนเป้ือน lead subacetate (filter paper 
contaminated with lead subacetate) 

             

02 04 82 HA สารละลายที่ผา่นการกรองที่มี lead subacetate (filtrate 
containing lead subacetate) 

             

02 05 02  กากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย (sludges from on-site 
effluent treatment) 
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02 06 03  กากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย (sludges from on-site 

effluent treatment) 
             

02 07 01  ของเสยีจากการลา้ง การทําความสะอาด และการลดขนาด
วัตถุดิบโดยวิธีเชิงกล การสับ (wastes from washing, 
cleaning and mechanical reduction of raw 
materials) เป็นต้น 

             

02 07 05  กากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย (sludges from on-site 
effluent treatment) 

             

03 01 01  ของเสยีประเภทเปลอืกไม้ และไม้ก๊อก (waste bark and 
cork) 

             

03 01 04 HA ข้ีเลื่อย เศษไม้จากการตัดแต่งข้ึนรูปและตัดช้ินไม้ 
ไม้อัดและไม้วีเนียร์ทีม่ีสารอันตราย (sawdust, 
shavings, cuttings, wood, particle board and 
veneer containing dangerous substances) 

             

03 02 01 HA นํ้ายารักษาเน้ือไม้ประเภทสารอินทรียท์ี่ไมม่ ี
องค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน (non-halogenated 
organic wood preservatives) 

             

03 02 02 HA นํ้ายารักษาเน้ือไม้ประเภทสารอินทรียท์ี่มอีงค์ประกอบของ
คลอรีน (organochlorinated wood preservatives) 

             

03 02 03 HA นํ้ายารักษาเน้ือไม้ประเภทสารอินทรียท์ี่มอีงค์ประกอบของ
โลหะ (organometallic wood preservatives) 

             

03 02 04 HA นํ้ายารักษาเน้ือไม้ประเภทสารอนินทรีย์ (inorganic wood 
preservatives) 

             

03 02 05 HM นํ้ายารักษาเน้ือไม้อื่น ๆ ที่มีสารอันตราย (other 
wood preservatives containing dangerous 
substances) 

             

03 03 01  ของเสยีประเภทเปลอืกไม้ และเน้ือไม้ (waste bark and 
wood) 

             

03 03 05 HM กากตะกอนจากขั้นตอนการกําจัดหมึกพิมพ์ใน 
กระบวนการนํากระดาษกลับมาใช้ใหม่ (de-inking 
sludges from paper recycling) 

             

03 03 07  ส่วนเหลอืทิ้งจากการแยกเย่ือจากเศษกระดาษและเศษ
กระดาษแข็งด้วยวิธีเชิงกล (mechanically separated 
rejects from pulping of waste paper and 
cardboard) 

             

03 03 08  ของเสยีจากการคัดแยกเศษกระดาษและเศษกระดาษแข็ง
เพื่อนําไปใช้ในกระบวนการนํากระดาษกลับมาใช้ใหม่ 
(wastes from sorting of paper and cardboard 
destined for recycling) 

             

03 03 09  กากปูนขาว (lime mud waste)              
03 03 10  เศษเส้นใย กากตะกอนเส้นใย สารเพิ่มเน้ือและสารเคลอืบ

ผิวจากการแยกเชิงกล (fiber rejects, fiber-, filler- and 
coating-sludges from mechanical separation) 

             

03 03 11 HM กากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย ทีไ่ม่ใช่ 03 03 10 
(sludges from on-site effluent treatment other 
than those mentioned in 03 03 10) 

             

04 01 01  ของเสยีจากการแล่เน้ือ แยกหนัง (fleshing and              
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lime split wastes) 

04 01 02 HM กากปูนขาว (liming waste)              
04 01 03 HM ของเสยีจากกระบวนการล้างไขมันด้วยตัวทําละลาย 

(degreasing wastes containing solvents without a 
liquid phase) 

             

04 01 06 HM กากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียที่มโีครเมี่ยม 
(sludges, in particular from on-site effluent 
treatment containing chromium) 

             

04 01 08 HM เศษหนังที่ผา่นการฟอกโครมแลว้ ได้แก่ แผ่นหนัง 
ฝุ่นหนังที่เกิดจากการตัดแต่ง (waste tanned 
leather (blue sheetings, shavings, cuttings, buffing 
dust) containing chromium) 

             

04 01 09 HM ของเสยีจากการตกแต่งให้สําเร็จ (wastes from 
dressing and finishing) 

             

04 02 09  ของเสยีจากวัสดุคอมโพสิทต่าง ๆ ได้แก่ 
impregnated textile, elastomer, plastomer 
(wastes from composite materials (impregnated 
textile, elastomer, plastomer)) 

             

04 02 10  สารอินทรยี์ที่เป็นผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ เช่น ไขพชื 
ไขสัตว์ ข้ีผึ้ง (organic matter from natural 
products (for example grease, wax)) เป็นต้น 

             

04 02 14 HM ของเสยีจากกระบวนการทําสําเร็จด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ 
(wastes from finishing containing organic solvents)

             

04 02 16 HM สียอ้มและสารสี (dyestuffs and pigments) ที่มีสาร
อันตราย (dyestuffs and pigments containing 
dangerous substances) 

             

04 02 19 HM ของเสยีจากการบําบัดนํ้าเสยีที่มสีารอันตราย 
(sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 

             

04 02 21  เศษเส้นใย สิ่งทอท่ียังไมไ่ด้ผ่านการฟอกย้อม (wastes 
from unprocessed textile fibres) 

             

04 02 22  เศษเส้นใย สิ่งทอท่ีผ่านการฟอกย้อมแล้ว (wastes from 
processed textile fibres) 

             

05 01 03 HA กากตะกอนก้นถังบรรจุปิโตรเลยีม (tank bottom 
sludges) 

             

05 01 04 HA กากตะกอนอัลคิลที่มีสภาพเป็นกรด (acid alkyl 
sludges) 

             

05 01 05 HA นํ้ามันที่หกหล่น (oil spills)              
05 01 06 HA กากตะกอนปนเป้ือนนํ้ามันจากการบํารุงรักษาอปุกรณ์ต่าง 

ๆ ในโรงงาน (oily sludges from 
maintenance operations of the plant or 
equipment) 

             

05 01 07 HA นํ้ามันดิน (tars) ทีม่ีสภาพเป็นกรด (acid tars)              
05 01 08 HA นํ้ามันดินประเภทอื่น ๆ (other tars)              
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05 01 09 HM กากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย ทีม่ีสารอันตราย 

(sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 

             

05 01 11 HA ของเสยีจากการลา้งนํ้ามันเช้ือเพลิงด้วยด่าง (wastes from 
cleaning of fuels with bases) 

             

05 01 12 HM กรดต่าง ๆ ที่มีนํ้ามันปน (oil containing acids)              
05 01 15 HA สารกรอง ที่ใช้งานแลว้ (clay spent filter clays)              
05 01 17  บิทูเมน (bitumen)              
05 06 01 HA นํ้ามันดิน (tars) ทีม่ีสภาพเป็นกรด (acid tars)              
05 06 03 HA นํ้ามันดินประเภทอื่น ๆ (other tars)              
05 07 01 HM ของเสยีที่มีปรอทเจือปน (wastes containing 

mercury) 
             

06 02 01 HA แคลเซียมไฮดรอกซ์ไซด์ (calcium hydroxide)              
06 03 15 HM โลหะออกไซดท์ี่มีโลหะหนัก (metallic oxides 

containing heavy metals) 
             

06 05 02 HM กากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย ทีม่ีสารอันตราย 
(sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 

             

06 07 02 HA ถ่านกัมมันต์จากกระบวนการผลิตคลอรีน (activated 
carbon from chlorine production) 

             

06 07 03 HM กากตะกอนแบเรียมซัลเฟต ที่มีปรอทเจือปน (barium 
sulfate sludge containing mercury) 

             

06 13 01 HA ผลิตภณัฑ์สารเคมีอนินทรียท์ี่ปกป้องพืช รักษาเน้ือไมแ้ละ
กําจัดสิ่งมีชีวิต (inorganic plant protection products, 
wood-preserving agents and other biocides) 

             

06 13 02 HA ถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้ว ทีไ่ม่ใช่ 06 07 02 (spent 
activated carbon (except 06 07 02)) 

             

06 13 03 HA ผงคาร์บอน (carbon black)              
06 13 04 HA ของเสยีจากกระบวนการผลิตที่ใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบ 

(wastes from asbestos processing) 
             

06 13 05 HA เขม่า (soot)              
07 01 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายต้ังต้น 

(mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 

             

07 01 03 HA ตัวทําละลายอินทรยี์ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน 
washing liquids และสารละลายต้ังต้น (mother 
liquors) (organic halogenated solvents, washing 
liquids and mother liquors) 

             

07 01 04 HA ตัวทําละลายอินทรยี์อื่น ๆ washing liquids และ
สารละลายต้ังต้น (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 

             

07 01 07 HA ตะกอนหอกลั่นทีม่ีองคป์ระกอบของธาตุฮาโลเจน 
และเศษวัสดุที่เหลอืจากปฏิกิริยา (halogenated still 
bottoms and reaction residues) 

             

07 01 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลอืจาก 
ปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction 
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residues) 

07 01 09 HA ก้อนกรอง (filter cakes) ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโล
เจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว (halogenated filter 
cakes and spent absorbents) 

             

07 01 10 HA ก้อนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว 
(other filter cakes and spent absorbents) 

             

07 02 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายต้ังต้น 
(mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 

             

07 02 03 HA ตัวทําละลายอินทรยี์ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน 
washing liquids และสารละลายต้ังต้น (mother 
liquors) (organic halogenated solvents, washing 
liquids and mother liquors) 

             

07 02 04 HA ตัวทําละลายอินทรยี์อื่น ๆ washing liquids และ
สารละลายต้ังต้น (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 

             

07 02 07 HA ตะกอนหอกลั่นทีม่ีองคป์ระกอบของธาตุฮาโลเจน 
และเศษวัสดุที่เหลอืจากปฏิกิริยา (halogenated still 
bottoms and reaction residues) 

             

07 02 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลอืจาก 
ปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction 
residues) 

             

07 02 09 HA ก้อนกรอง (filter cakes) ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโล
เจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว (halogenated filter 
cakes and spent absorbents) 

             

07 02 10 HA ก้อนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว 
(other filter cakes and spent absorbents) 

             

07 02 13  ของเสยีจําพวกพลาสติก (waste plastic)              
07 02 16 HM ของเสยีที่มสีารซิลโิคนทีเ่ป็นอันตราย เช่น คลอโรซิเลน 

(chlorosilanes) (wastes containing dangerous 
silicones such as chlorosilanes) เป็นต้น 

             

07 03 01 HA aqueous washing liquids และสารละลายต้ังต้น 
(mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors 

             

07 03 03 HA ตัวทําละลายอินทรยี์ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน 
washing liquids และสารละลายต้ังต้น (mother 
liquors) (organic halogenated solvents, washing 
liquids and mother liquors) 

             

07 03 04 HA ตัวทําละลายอินทรยี์อื่น ๆ washing liquids และ
สารละลายต้ังต้น (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 

             

07 03 07 HA ตะกอนหอกลั่นทีม่ีองคป์ระกอบของธาตุฮาโลเจน 
และเศษวัสดุที่เหลอืจากปฏิกิริยา (halogenated still 
bottoms and reaction residues) 

             

07 03 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลอืจาก 
ปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction 
residues) 
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07 03 09 HA ก้อนกรอง (filter cakes) ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโล

เจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว (halogenated filter 
cakes and spent absorbents) 

             

07 03 10 HA ก้อนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว 
(other filter cakes and spent absorbents) 

             

07 04 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายต้ังต้น 
(mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 

             

07 04 03 HA ตัวทําละลายอินทรยี์ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน 
washing liquids และ สารละลายต้ังต้น (mother 
liquors) (organic halogenated solvents, washing 
liquids and mother liquors) 

             

07 04 04 HA ตัวทําละลายอินทรยี์อื่น ๆ washing liquids และ
สารละลายต้ังต้น (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 

             

07 04 07 HA ตะกอนหอกลั่นทีม่ีองคป์ระกอบของธาตุฮาโลเจน 
และเศษวัสดุที่เหลอืจากปฏิกิริยา (halogenated still 
bottoms and reaction residues) 

             

07 04 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลอืจาก 
ปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction 
residues) 

             

07 04 09 HA ก้อนกรอง (filter cakes) ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโล
เจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว (halogenated filter 
cakes and spent absorbents) 

             

07 04 10 HA ก้อนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว 
(other filter cakes and spent absorbents) 

             

07 04 11 HM กากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสียทีม่ีสารอันตราย 
(sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 

             

07 04 13 HM ของเสยีทีอ่ยู่ในรูปของแข็งที่มีสารอันตราย (solid 
wastes containing dangerous substances) 

             

07 05 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายต้ังต้น 
(mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 

             

07 05 03 HA ตัวทําละลายอินทรยี์ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน 
washing liquids และ สารละลายต้ังต้น (mother 
liquors) (organic halogenated solvents, washing 
liquids and mother liquors) 

             

07 05 04 HA ตัวทําละลายอินทรยี์อื่น ๆ washing liquids และ
สารละลายต้ังต้น (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 

             

07 05 07 HA ตะกอนหอกลั่นทีม่ีองคป์ระกอบของธาตุฮาโลเจน 
และเศษวัสดุที่เหลอืจากปฏิกิริยา (halogenated still 
bottoms and reaction residues) 

             

07 05 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลอืจาก 
ปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction 
residues) 

             

07 05 09 HA ก้อนกรอง (filter cakes) ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโล
เจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว (halogenated filter 
cakes and spent absorbents) 
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07 05 10 HA ก้อนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว 

(other filter cakes and spent absorbents) 
             

07 05 13 HM ของเสยีทีอ่ยู่ในรูปของแข็งที่มีสารอันตราย (solid 
wastes containing dangerous substances) 

             

07 06 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายต้ังต้น 
(mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 

             

07 06 03 HA ตัวทําละลายอินทรยี์ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน 
washing liquids และ สารละลายต้ังต้น (mother 
liquors) (organic halogenated solvents, washing 
liquids and mother liquors) 

             

07 06 04 HA ตัวทําละลายอินทรยี์อื่น ๆ washing liquids และ
สารละลายต้ังต้น (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 

             

07 06 07 HA ตะกอนหอกลั่นทีม่ีองคป์ระกอบของธาตุฮาโลเจน 
และเศษวัสดุที่เหลอืจากปฏิกิริยา (halogenated still 
bottoms and reaction residues) 

             

07 06 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลอืจากปฏิกิริยา 
(other still bottoms and reaction residues) 

             

07 06 09 HA ก้อนกรอง (filter cakes) ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโล
เจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว (halogenated filter 
cakes and spent absorbents) 

             

07 06 10 HA ก้อนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว 
(other filter cakes and spent absorbents) 

             

07 07 01 HA aqueous washing liquids และ สารละลายต้ังต้น 
(mother liquors) (aqueous washing liquids and 
mother liquors) 

             

07 07 03 HA ตัวทําละลายอินทรยี์ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโลเจน 
washing liquids และ สารละลายต้ังต้น (mother 
liquors) (organic halogenated solvents, washing 
liquids and mother liquors) 

             

07 07 04 HA ตัวทําละลายอินทรยี์อื่น ๆ washing liquids และ
สารละลายต้ังต้น (mother liquors) (other organic 
solvents, washing liquids and mother liquors) 

             

07 07 07 HA ตะกอนหอกลั่นทีม่ีองคป์ระกอบของธาตุฮาโลเจน 
และเศษวัสดุที่เหลอืจากปฏิกิริยา (halogenated still 
bottoms and reaction residues) 

             

07 07 08 HA ตะกอนหอกลั่นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลอืจาก 
ปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction 
residues) 

             

07 07 09 HA ก้อนกรอง (filter cakes) ที่มอีงค์ประกอบของธาตุฮาโล
เจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว (halogenated filter 
cakes and spent absorbents) 

             

07 07 10 HA ก้อนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว 
(other filter cakes and spent absorbents) 

             

08 01 11 HM กากสี/สารเคลือบเงาทีม่ีตัวทําละลายอินทรีย์หรือสาร
อันตรายอ่ืน (waste paint and varnish containing 
organic solvents or other dangerous substances) 

             

08 01 13 HM กากตะกอนสี/สารเคลอืบเงาที่มีตัวทาํละลายอนิทรีย์หรอื
สารอันตรายอ่ืน (sludges from paint or varnish 
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containing organic solvents or other dangerous 
substances) 

08 01 15 HM กากตะกอนนํ้าเสยีซ่ึงมสีี/สารเคลือบเงาที่มีตัวทํา 
ละลายอินทรีย์หรอืสารอันตรายอ่ืน (aqueous 
sludges containing paint or varnish containing 
organic solvents or other dangerous substances) 

             

08 01 17 HM ของเสยีจากการลา้งขัดสี/สารเคลือบเงาที่ม ี
ตัวทําละลายอินทรยี์หรอืสารอันตรายอื่น (wastes from 
paint or varnish removal containing organic 
solvents or other dangerous substances) 

             

08 01 19 HM นํ้าเสยีซ่ึงมีสารแขวนลอยเป็นสี/สารเคลอืบเงาท่ีมี 
ตัวทําละลายอินทรยี์หรอืสารอันตรายอื่น (aqueous 
suspensions containing paint or varnish containing 
organic solvents or other dangerous substances) 

             

08 03 07 HM กากตะกอนนํ้าเสยีที่มีหมึก (aqueous sludges 
containing ink) 

             

08 03 08 HM นํ้าเสยีที่มีหมึก (aqueous liquid waste containing ink)              
08 03 12 HM กากหมึกที่มีสารอันตราย (waste ink containing 

dangerous substances) 
             

08 03 14 HM กากตะกอนหมึกที่มีสารอันตราย (ink sludges 
containing dangerous substances) 

             

08 03 17 HM กากหมึกพิมพ์ทีม่ีสารอนัตราย (waste printing 
toner containing dangerous substances) 

             

08 03 19 HA นํ้ามันช่วยการกระจายตัว (disperse oil)              
08 04 09 HM กากกาว/สารติดผนึกทีม่ีตัวทําละลายอินทรีย์หรือ 

สารอันตรายอ่ืน (waste adhesives and sealant 
containing organic solvents or other dangerous 
substances) 

             

08 04 11 HM กากตะกอนกาว/สารติดผนึกที่มีตัวทาํละลายอินทรีย์หรอื
สารอันตรายอ่ืน (adhesive and sealant sludges 
containing organic solvents or other dangerous 
substances) 

             

08 04 13 HM กากตะกอนนํ้าเสยีที่มีกาว/สารติดผนึกที่ม ี
ตัวทําละลายอินทรยี์หรอืสารอันตรายอื่น (aqueous 
sludges containing adhesives or sealant 
containing organic solvents or other dangerous 
substances) 

             

08 04 15 HM นํ้าเสยีที่มีกาว/สารติดผนึกที่มีตัวทําละลายอินทรีย์หรอืสาร
อันตรายอ่ืน (aqueous liquid waste containing 
adhesives or sealant containing organic solvents 
or other dangerous substances) 

             

08 04 17 HA นํ้ามันยางสน (rosin oil)              
08 05 01 HA เศษกาวหรอืของเสียที่มสีารประกอบไอโซไซยาเนต (waste 

isocyanates) 
             

09 01 03 HA ตัวทําละลายล้างฟลิ์มภาพ (solvent-based 
developer solutions) 

             

09 01 07  ฟิล์มและภาพถ่ายที่มอีงค์ประกอบของธาตุเงิน หรือ
สารประกอบธาตุเงิน (photographic film and paper 
containing silver or silver compounds) 
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09 01 08  ฟิล์มและภาพถ่ายที่ไมม่อีงค์ประกอบของธาตุเงิน หรือ

สารประกอบธาตุเงิน (photographic film and paper 
free of silver or silver compounds) 

             

09 01 10  กล้องถ่ายภาพแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ถอดแบตเตอร่ีทิ้งแล้ว
หรือไมม่ีแบตเตอรี่บรรจุ (single-use cameras without 
batteries) 

             

09 01 11 HA กล้องถ่ายภาพแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีแบตเตอรีบ่รรจุอยู่ 
(แบตเตอรี่ตามชนิดทีร่ะบุในรหัส 16 06 01 16 06 02 
หรือ 16 06 03) (single-use cameras containing 
batteries included in 16 06 01, 16 06 02 or 16 06 
03) 

             

10 01 01  เถ้าหนัก ตะกรัน และฝุน่จากหม้อไอนํ้าที่ไม่ใช่ 
10 01 04 (bottom ash, slag and boiler dust 
(excluding boiler dust mentioned in 
10 01 04)) 

             

10 01 02 HM เถ้าลอยจากการเผาไหม้ถ่านหิน (coal fly ash)              
10 01 04 HM เถ้าลอยและฝุ่นจากหมอ้ไอนํ้าที่ใช้นํ้ามันเป็นเช้ือเพลิง (oil 

fly ash and boiler dust) 
             

10 01 05  กากแคลเซียมในรูปของแข็งซ่ึงได้จากกระบวนการกําจัด
กํามะถันในไอเสยี (calcium-based reaction wastes 
from flue-gas desulfurisation in solid form) 

             

10 01 07  กากแคลเซียมในรูปตะกอนซ่ึงได้จากกระบวนการ 
กําจัดกํามะถันในไอเสีย (calcium-based reaction 
wastes from flue-gas desulfurisation in sludge 
form) 

             

10 01 13 HA เถ้าลอยจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงซ่ึงมีสารอีมัลซิไฟด์
ไฮโดรคาร์บอน (fly ash from emulsified 
hydrocarbons used as fuel) 

             

10 01 14 HM เถ้าหนัก ตะกรัน และฝุน่จากหม้อไอนํ้าที่มีการเผาสาร
อันตราย หรือของเสยีอนัตรายรว่มด้วย (bottom ash, 
slag and boiler dust from co-incineration 
containing dangerous substances) 

             

10 01 16 HM เถ้าลอยจากการเผาไหม้ที่มีการเผาสารอันตราย หรือของ
เสียอันตรายร่วมด้วย (fly ash from coincineration 
containing dangerous substances) 

             

10 01 20 HM กากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียที่มสีารอันตราย 
(sludges from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 

             

10 01 22 HM กากตะกอนนํ้าเสยีจากการล้างหมอ้ไอนํ้าทีม่ีสาร 
อันตราย (aqueous sludges from boiler cleansing 
containing dangerous substances) 

             

10 01 24  ทรายจากกระบวนการฟลอูิดไดส์เบด (sands from 
fluidised beds) 

             

10 01 25  ของเสยีจากถังเก็บสํารองเช้ือเพลิงและการบดถ่านหินให้
เป็นผง (wastes from fuel storage and preparation 
of coal-fired power plants) 

             

10 02 01  ของเสยีจากกระบวนการปรับคุณภาพตะกรัน 
(wastes from the processing of slag) 

             

10 02 02  ตะกรันที่ยังไม่ผา่นกระบวนการปรับคุณภาพ 
(unprocessed slag) 
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10 02 07 HM ของเสยีที่เป็นของแข็งจากการบําบัดก๊าซที่ปนเป้ือนสาร

อันตราย (solid wastes from gas treatment 
containing dangerous substances) 

             

10 02 10  สะเก็ดหรือเปลือกสนิมจากโรงรีด (mill scales)              
10 02 13 HM ตะกอนกรองและก้อนกรองจากการบําบัดก๊าซที่มีสาร

อันตราย (sludges and filter cakes from gas 
treatment containing dangerous substances) 

             

10 03 02  เศษขั้วประจุบวก (anode scraps)              
10 03 04 HA ตะกรันจากกระบวนการผลิตปฐมภมูิ (primary 

production slags) 
             

10 03 08 HA ตะกรันเกลือโลหะจากกระบวนการผลิตทุติยภูม ิ(salt 
slags from secondary production) 

             

10 03 09 HA กากตะกรันดําจากกระบวนการผลิตทุติยภูมิ (black 
drosses from secondary production) 

             

10 03 19 HM ฝุ่นจากเตาหลอมท่ีมีสารอันตราย (flue-gas dust 
containing dangerous substances) 

             

10 03 21 HM ฝุ่นละออง (รวมฝุ่นจาก ball-mill) ที่มีสารอันตราย (other 
particulates and dust (including ballmill dust) 
containing dangerous substances) 

             

10 03 23 HM ของเสยีที่เป็นของแข็งจากการบําบัดก๊าซที่ปนเป้ือนสาร
อันตราย (solid wastes from gas treatment 
containing dangerous substances) 

             

10 03 25 HM กากตะกอนและก้อนกรองจากการบําบัดก๊าซทีม่ีสาร
อันตราย (sludges and filter cakes from gas 
treatment containing dangerous substances) 

             

10 03 29 HM ของเสยีจากการบําบัดตะกรันเกลือโลหะและกาก 
ตะกรันดําที่มสีารอันตราย (wastes from 
treatment of salt slags and black drosses 
containing dangerous substances) 

             

10 04 01 HA ตะกรันจากการผลิตข้ันปฐมภูมิและทุติยภมูิ (slags from 
primary and secondary production) 

             

10 04 02 HA กากตะกรันและตะกรันลอยจากการผลิตข้ันปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ (dross and skimmings from primary and 
secondary production) 

             

10 04 03 HA แคลเซียมอารเ์ซเนต (calcium arsenate)              
10 04 04 HA ฝุ่นจากเตาหลอม (flue-gas dust)              
10 04 05 HA ฝุ่นละอองอื่น ๆ (other particulates and dust)              
10 04 06 HA ของเสยีที่เป็นของแข็งจากการบําบัดก๊าซ (solid 

wastes from gas treatment) 
             

10 04 07 HA กากตะกอนและก้อนกรองจากการบําบัดก๊าซ 
(sludges and filter cakes from gas treatment) 

             

10 05 01  ตะกรันจากการผลิตข้ันปฐมภูมิและทุติยภมูิ (slags from 
primary and secondary production) 

             

10 05 03 HA ฝุ่นจากเตาหลอม (flue-gas dust)              
10 05 05 HA ของเสยีที่เป็นของแข็งจากการบําบัดก๊าซ (solid 

wastes from gas treatment) 
             

10 05 06 HA กากตะกอนและก้อนกรองจากการบําบัดก๊าซ 
(sludges and filter cakes from gas treatment) 
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10 06 01  ตะกรันจากการผลิตข้ันปฐมภูมิและทุติยภมูิ (slags from 

primary and secondary production)  
             

10 06 02 HA กากตะกรันและตะกรันลอยจากการผลิตข้ันปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ (dross and skimmings from primary and 
secondary production) 

             

10 06 03 HA ฝุ่นจากเตาหลอม (flue-gas dust)              
10 06 06 HA ของเสยีที่เป็นของแข็งจากการบําบัดก๊าซ (solid 

wastes from gas treatment) 
             

10 06 07 HA กากตะกอนและก้อนกรองจากการบําบัดก๊าซ 
(sludges and filter cakes from gas treatment) 

             

10 07 01  ตะกรันจากการผลิตข้ันปฐมภูมิและทุติยภมูิ (slags from 
primary and secondary production) 

             

10 07 02  กากตะกรันและตะกรันลอยจากการผลิตข้ันปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ (dross and skimmings from primary and 
secondary production) 

             

10 07 03  ของเสยีที่เป็นของแข็งจากการบําบัดก๊าซ (solid 
wastes from gas treatment) 

             

10 07 04  ฝุ่นละออง (other particulates and dust)              
10 07 05  กากตะกอนและก้อนกรองจากการบําบัดก๊าซ 

(sludges and filter cakes from gas treatment) 
             

10 08 08 HA ตะกรันเกลือโลหะจากกระบวนการผลิตปฐมภูมแิละทุติย
ภูมิ (salt slag from primary and secondary 
production) 

             

10 08 14  เศษขั้วประจุบวก (anode scraps)              
10 08 15 HA ฝุ่นจากเตาหลอมท่ีมีสารอันตราย (flue-gas dust 

containing dangerous substances) 
             

10 08 17 HM กากตะกอนและก้อนกรองจากการบําบัดก๊าซทีม่ีสาร
อันตราย (sludges and filter cakes from flue-gas 
treatment containing dangerous substances) 

             

10 09 03  ตะกรันจากเตาหลอมหล่อ (furnace slag)              
10 09 05 HM แกนและแบบหล่อที่มสีารอันตรายซ่ึงยังไมไ่ด้ใช้งาน 

(casting cores and moulds which have not 
undergone pouring containing dangerous 
substances) 

             

10 09 07 HM แกนและแบบหล่อที่มสีารอันตรายซ่ึงใช้งานแลว้ 
(casting cores and moulds which have 
undergone pouring containing dangerous 
substances) 

             

10 09 09 HM ฝุ่นจากเตาหลอมหลอ่ทีม่ีสารอันตราย (flue-gas 
dust containing dangerous substances) 

             

10 09 11 HM ฝุ่นละอองที่มสีารอันตราย (other particulates 
containing dangerous substances) 

             

10 10 03  ตะกรันจากเตาหลอมหล่อ (furnace slag)              
10 10 05 HM แกนและแบบหล่อที่มสีารอันตรายซ่ึงยังไมไ่ด้ใช้งาน 

(casting cores and moulds which have not 
undergone pouring containing dangerous 
substances) 

             

10 10 07 HM แกนและแบบหล่อที่มสีารอันตรายซ่ึงใช้งานแลว้ 
(casting cores and moulds which have 
undergone pouring containing dangerous 
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substances) 

10 10 09 HM ฝุ่นจากเตาหลอมหลอ่ทีม่ีสารอันตราย (flue-gas 
dust containing dangerous substances) 

             

10 10 11 HM ฝุ่นละอองที่มสีารอันตราย (other particulates 
containing dangerous substances) 

             

10 11 03 HA วัสดุใยแก้ว (waste glass-based fibrous 
materials) 

             

10 11 05  ฝุ่นละออง (particulates and dust)              
10 11 09 HM ของเสยีจากการเตรยีมวตัถุดิบก่อนกระบวนการใช้ความ

ร้อนทีม่ีสารอันตราย (waste preparation mixture 
before thermal processing, containing dangerous 
substances) 

             

10 11 11 HM เศษแก้ว ผงแก้วที่มีโลหะหนัก (เช่น เศษแก้ว ผงแก้วจาก
หลอดภาพ เป็นต้น) (waste glass in small particles 
and glass powder containing heavy metals (for 
example from cathode ray tubes)) 

             

10 11 13 HM กากตะกอนจากการบดขัดแก้วที่มีสารอันตราย 
(glass-polishing and -grinding sludge 
containing dangerous substances) 

             

10 11 15 HM ของเสยีที่เป็นของแข็งจากการบําบัดก๊าซที่ปนเป้ือนสาร
อันตราย (solid wastes from gas treatment 
containing dangerous substances) 

             

10 11 17 HM กากตะกอนและตะกอนกรองจากการบําบัดก๊าซที่มีสาร
อันตราย (sludges and filter cakes from flue-gas 
treatment containing dangerous substances) 

             

10 11 19 HM ของเสยีที่เป็นของแข็งจากการบําบัดนํ้าเสียที่มสีารอันตราย 
(solid wastes from on-site effluent treatment 
containing dangerous substances) 

             

10 12 01  ของเสยีจากการเตรยีมวตัถุดิบก่อนกระบวนการใช้ความ
ร้อน (waste preparation mixture before thermal 
processing) 

             

10 12 03  ฝุ่นละออง (particulates and dust)              
10 12 05  กากตะกอนและตะกอนกรองจากการบําบัดก๊าซ 

(sludges and filter cakes from gas treatment) 
             

10 12 06  แบบหล่อที่ใช้งานแล้ว (discarded moulds)              
10 12 08  ของเสยีที่เป็นเซรามิกส์ อิฐ กระเบ้ือง และผลิตภัณฑ์

สําหรับงานก่อสร้าง (ทีผ่่านกระบวนการให้ความร้อนแล้ว) 
(waste ceramics, bricks, tiles and construction 
products after thermal processing) 

             

10 12 09 HM ของเสยีที่เป็นของแข็งจากการบําบัดก๊าซที่ปนเป้ือนสาร
อันตราย (solid wastes from gas treatment 
containing dangerous substances) 

             

10 12 13  กากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย (sludge from 
on-site effluent treatment) 

             

10 13 01  ของเสยีจากการเตรยีมวตัถุดิบก่อนกระบวนการใช้ความ
ร้อน (waste preparation mixture before thermal 
processing) 

             

10 13 04  ของเสยีจากกระบวนการเผาและการไล่นํ้าของหินปูน 
(wastes from calcination and hydration of lime) 

             

10 13 09 HM ของเสยีจากการผลิตซีเมนต์ใยหิน ที่มีแร่ใยหิน              
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(wastes from asbestos-cement manufacture 
containing asbestos) 

10 13 12 HM ของเสยีที่เป็นของแข็งจากการบําบัดก๊าซที่ปนเป้ือนสาร
อันตราย (solid wastes from gas treatment 
containing dangerous substances) 

             

10 13 14  เศษและกากคอนกรีต (waste concrete and 
concrete sludge) 

             

11 01 08 HA กากตะกอนจากกระบวนการ phosphatising 
process (phosphatising sludges) 

             

11 01 09 HM กากตะกอนและก้อนกรอง (filter cakes) ที่มีสาร 
อันตราย (sludges and filter cakes containing 
dangerous substances) 

             

11 01 13 HM ของเสยีจากการลา้งไขมนั ที่มีสารอันตราย 
(degreasing wastes containing dangerous 
substances) 

             

11 01 16 HA เรซินที่อิม่ตัวหรือผ่านการใช้งานแลกเปลีย่นประจุแล้ว 
(saturated or spent ion exchange resins) 

             

11 02 02 HA กากตะกอนจากการแยกสังกะสี รวมทั้ง jarosite และ 
goethite ด้วย (sludges from zinc 
hydrometallurgy (including jarosite, goethite)) 

             

11 02 05 HM ของเสยีจากกระบวนการแยกทองแดงที่มสีารอนัตราย 
(wastes from copper hydrometallurgical 
processes containing dangerous substances) 

             

11 03 01 HA กากตะกอนและกากของแข็งที่มีไซยาไนด์ (wastes 
containing cyanide) 

             

11 03 02 HA กากตะกอนและกากของแข็งอื่น ๆ (other wastes)              
11 05 01  สังกะสีในรูป hard zinc              
11 05 02  เถ้าสังกะสี (zinc ash)              
11 05 03 HA ของเสยีในรูปของแข็งจากการบําบัดก๊าซ (solid 

wastes from gas treatment) 
             

12 01 01  เศษเหล็กจากการตะไบ การเจียร หรอืการกลึง 
(ferrous metal filings and turnings) 

             

12 01 03  เศษโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กจากการตะไบ การเจียร หรือการกลึง 
(non-ferrous metal filings and 
turnings) 

             

12 01 05  เศษพลาสติกจากการปาด/กลึง (plastics shavings and 
turnings) 

             

12 01 06 HA นํ้ามันแรท่ี่ใช้งานสําหรบังานกลึง ตะไบ เจียร ที่มีธาตุฮาโล
เจน (mineral-based machining oils 
containing halogens (except emulsions and 
solutions)) 

             

12 01 07 HA นํ้ามันแร่ ที่ใช้งานสําหรบังานกลึง ตะไบ เจียร ที่ไม่มธีาตุ
ฮาโลเจน (mineral-based machining oils free of 
halogens (except emulsions and solutions)) 

             

12 01 08 HA อิมัลช่ัน หรอืสารละลาย ที่มีธาตุฮาโลเจน ที่ใช้งานสําหรับ
งานกลึง ตะไบ เจียร (machining emulsions and 
solutions containing halogens) 

             

12 01 09 HA อิมัลช่ัน หรอืสารละลาย ที่ไม่มีธาตุฮาโลเจน ทีใ่ช้งาน
สําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร (machining emulsions 
and solutions free of halogens) 
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12 01 10 HA นํ้ามันสังเคราะห์ที่ใช้งานสําหรับงานกลึง ตะไบ เจียร 

(synthetic machining oils) 
             

12 01 12 HA ไขหรือไขมันทีผ่่านการใช้งานกลึง ตะไบ เจียร (spent 
waxes and fats) 

             

12 01 13  ของเสยีจากการเช่ือม (welding wastes)              
12 01 14 HM ตะกอนที่เกิดจากงานกลึง ตะไบ เจียร ที่มสีาร 

อันตราย (machining sludges containing 
dangerous substances) 

             

12 01 16 HM วัสดุพ่นขัดผวิ ที่มสีารอนัตราย (waste blasting 
material containing dangerous substances) 

             

12 01 18 HA ตะกอนโลหะท่ีเกิดจากการบด การลับ การเจียร 
ที่ปนเป้ือนนํ้ามัน (metal sludge (grinding, honing and 
lapping sludge) containing oil) 

             

12 01 19 HA นํ้ามันที่ใช้งานสาํหรับงานกลึง ตะไบ เจียร 
ที่ย่อยสลายได้ง่าย (readily biodegradable 
machining oil) 

             

12 01 20 HM วัสดุเจียรและบดที่ใช้งานแล้ว ทีม่ีสารอันตราย (spent 
grinding bodies and grinding materials containing 
dangerous substances) 

             

12 03 01 HA นํ้าเสยีจากการลา้งไขมนัด้วยนํ้า (aqueous washing 
liquids) 

             

12 03 02 HA ของเสยีจากการลา้งไขมนัด้วยไอนํ้า (steam 
degreasing wastes) 

             

13 01 04 HA อีมัลช่ันทีม่ีองค์ประกอบคลอรีน (chlorinated 
emulsions) 

             

13 01 05 HA อีมัลช่ันทีไ่ม่มอีงค์ประกอบคลอรีน (nonchlorinated 
emulsions) 

             

13 01 09 HA นํ้ามันไฮดรอลิกที่เป็นนํ้ามันแรท่ี่มีคลอรีน (mineralbased 
chlorinated oils) 

             

13 01 10 HA นํ้ามันไฮดรอลิกที่เป็นนํ้ามันแรท่ี่ไมม่ีคลอรีน (mineral 
based non-chlorinated oils) 

             

13 01 11 HA นํ้ามันไฮดรอลิกชนิดสังเคราะห์ (synthetic oils)              
13 01 12 HA นํ้ามันไฮดรอลิกชนิดย่อยสลายได้ง่าย (readily 

biodegradable oils) 
             

13 01 13 HA นํ้ามันไฮดรอลิกทีไ่ม่สามารถระบุชนิดได้หรือชนิดอื่น ๆ 
(other oils) 

             

13 02 04 HA นํ้ามันเครื่องยนต์ นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันหล่อลื่นที่เป็นนํ้ามันแร่
ที่มีคลอรีน (mineral-based oils) 

             

13 02 05 HA นํ้ามันเครื่องยนต์ นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันหล่อลื่นที่เป็นนํ้ามันแร่
ที่ไม่มคีลอรีน (mineral-b ased nonchlorinated oils) 

             

13 02 06 HA นํ้ามันเครื่องยนต์ นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันหล่อลื่นชนิด 
สังเคราะห์ (synthetic oils) 

             

13 02 07 HA นํ้ามันเครื่องยนต์ นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันหล่อลื่นชนิดย่อยสลาย
ได้ง่าย (readily biodegradable oils) 

             

13 02 08 HA นํ้ามันเครื่องยนต์ นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันหล่อลื่นที่ไม ่
สามารถระบุชนิดได้หรือชนิดอื่น ๆ (other oils) 

             

13 03 06 HA นํ้ามันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นําความรอ้นที่เป็น 
นํ้ามันแรท่ี่มีคลอรีน ที่ไม่ใช่ 13 03 01 (mineralbased 
chlorinated oils other than those mentioned in 
13 03 01) 
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13 03 07 HA นํ้ามันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นําความรอ้นที่เป็น 

นํ้ามันแรท่ี่ไมม่ีคลอรีน (mineral-based 
non-chlorinated oils) 

             

13 03 08 HA นํ้ามันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นําความรอ้นชนิด 
สังเคราะห์ (synthetic oils) 

             

13 03 09 HA นํ้ามันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นําความรอ้นชนิดย่อยสลายได้
ง่าย (readily biodegradable oils) 

             

13 03 10 HA นํ้ามันที่ใช้เป็นฉนวน หรือใช้นําความรอ้นที่ไม่สามารถระบุ
ชนิดได้หรือชนิดอื่น ๆ (other oils) 

             

13 04 01 HA นํ้ามันจากการเดินเรอืในแม่นํ้าลาํคลอง (bilge oils from 
inland navigation) 

             

13 04 02 HA นํ้ามันจากเรอืที่สูบถ่ายลงท่า (bilge oils from jetty 
sewers) 

             

13 04 03 HA นํ้ามันจากการเดินเรอืในแหล่งนํ้าอื่น ๆ (bilge oils from 
other navigation) 

             

13 05 02 HA กากตะกอนจากอุปกรณ์แยกน้ํา-นํ้ามัน (sludges 
from oil/water separators) 

             

13 05 03 HA กากตะกอนจากอุปกรณ์ดักนํ้าปนเป้ือนนํ้ามัน 
(interceptor sludges) 

             

13 05 06 HA นํ้ามันจากอุปกรณ์แยกนํ้า-นํ้ามัน (oil from 
oil/water separators) 

             

13 05 07 HA นํ้าปนนํ้ามันจากอุปกรณ์แยกน้ํา-นํ้ามัน (oily water from 
oil/water separators) 

             

13 07 01 HA นํ้ามันเตาหรอืนํ้ามันดีเซล (fuel oil and diesel)              
13 07 02 HA นํ้ามันเบนซิน (petrol)              
13 07 03 HA นํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดอื่น ๆ รวมทั้งหลายชนิดผสมกัน (other 

fuels (including mixtures)) 
             

13 08 02 HA อีมัลช่ันชนิดอื่น ๆ (other emulsions)              
13 08 99 HA ของเสยีที่เป็นนํ้ามันที่ไมไ่ด้ระบุข้างต้น (wastes not 

otherwise specified) 
             

14 06 01 HA สารคลอโรฟลูออโรคารบ์อน สาร HCFC สาร HFC 
(chlorofluorocarbons, HCFC, HFC) 

             

14 06 02 HA ตัวทําละลาย หรอืส่วนผสมตัวทําละลายที่มีธาตุ 
ฮาโลเจน (other halogenated solvents and 
solvent mixtures) 

             

14 06 03 HA ตัวทําละลาย หรอืส่วนผสมตัวทําละลายที่ไมม่ธีาตุฮาโลเจน 
(other solvents and solvent mixtures) 

             

14 06 04 HA กากตะกอน หรือของเสยีที่เป็นของแข็งที่ปนเป้ือนตัวทํา
ละลายที่มีธาตุฮาโลเจน (sludges or solid wastes 
containing halogenated solvents) 

             

14 06 05 HA กากตะกอน หรือของเสยีที่เป็นของแข็งที่ปนเป้ือนตัวทํา
ละลายที่ไมม่ีธาตุฮาโลเจน (sludges or solid wastes 
containing other solvents) 

             

15 01 01  บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นกระดาษ หรือกระดาษแข็ง (paper and 
cardboard packaging) 

             

15 01 02  บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นพลาสติก (plastic packaging)              
15 01 03  บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นไม้ (wooden packaging)              
15 01 04  บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นโลหะ (metallic packaging)              
15 01 05  บรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชนิด              
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(composite packaging) 

15 01 06  บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นวัสดุผสม (mixed packaging)              
15 01 07  บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นแก้ว (glass packaging)              
15 01 09  บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นสิ่งทอ (textile packaging)              
15 01 11 HM บรรจุภัณฑ์ทีเ่ป็นโลหะ ที่มี solid porous matrix ที่เป็น

สารอันตราย (เช่น แร่ใยหิน เป็นต้น) รวมถึงภาชนะหรือ
กระป๋องชนิดทนต่อความดันที่ใช้หมดแล้ว (metallic 
packaging containing a dangerous solid porous 
matrix (for example asbestos), including empty 
pressure) 

             

15 02 02 HM วัสดุดูดซับ วัสดุตัวกรอง (รวมทั้งไส้กรองนํ้ามันที่ไม่ใช่ 16 
01 07) ผ้าสําหรับเช็ด และชุดป้องกัน ที่ปนเป้ือนสาร
อันตราย (absorbents, filter materials (including oil 
filters not otherwise specified), wiping cloths, 
protective clothing contaminated by dange) 

             

16 01 03  ยางยานพาหนะที่หมดอายุหรอืใช้งานแล้ว (end-oflife 
tyres) 

             

16 01 04 HM ซากยานพาหนะ (end-of-life vehicles)              
16 01 07 HA ไส้กรองนํ้ามัน (oil filters)              
16 01 08 HM ช้ินส่วนที่มีปรอท (components containing 

mercury) 
             

16 01 11 HM ผ้าเบรคที่มีแร่ใยหิน (brake pads containing 
asbestos) 

             

16 01 13 HA นํ้ามันเบรค (brake fluids)              
16 01 14 HM นํ้ายายับยั้งการแข็งตัวของนํ้า ทีม่ีสารอันตราย 

(antifreeze fluids containing dangerous 
substances) 

             

16 01 17  โลหะที่เป็นเหล็ก (ferrous metal)              
16 01 18  โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (non-ferrous metal)              
16 01 19  พลาสติก (plastic)              
16 01 20  แก้ว (glass)              
16 01 21 HM ช้ินส่วนที่เป็นอันตราย ที่ไม่ใช่ 16 01 07 ถึง 

16 01 11 และ 16 01 13 และ 16 01 14 
(hazardous components other than those 
mentioned in 16 01 07 to 16 01 11 and 
16 01 13 and 16 01 14) 

             

16 01 80 HA นํ้ายายับยั้งการเดือดของนํ้า ที่มสีารอันตราย เช่น 
สารประกอบ glycol (radiator coolant fluids 
containing dangerous substances) เป็นต้น 

             

16 02 12 HM อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว ทีม่ีแร่ใยหินอิสระ 
(discarded equipment containing free 
asbestos) 

             

16 02 13 HM อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว ทีม่ีช้ินส่วนที่เป็น 
อันตราย ที่ไม่ใช่ 16 02 09 ถึง 16 02 12 เช่น 
จอภาพ ตัวสะสมประจุ สวิทช์บรรจุปรอท 
(discarded equipment containing hazardous 
components (Hazardous components from 
electrical and electronic equipment may include 
accumulators and batteries mentioned in 16 06 

             



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์                   163 
 

มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม (วสท. 042002-62)   V.1-2019 

สิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว 
วิธีการกําจัด 

011 041 042 044 049 051 059 071 072 073 074 075 083
and marked as hazardous; mercury switches, glass 
from cathode ray tubes and other activated glass,
etc.) other than those mentioned in 16 02 09 
to 16 02 12) เป็นต้น 

16 02 15 HA ช้ินส่วนที่เป็นอันตราย ที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้
งานแล้ว (hazardous components removed from 
discarded equipment) 

             

16 06 01 HA แบตเตอรี่ชนิดใช้ตะก่ัว (lead batteries)              
16 06 02 HA แบตเตอรี่ชนิดใช้นิเกิล-แคดเมีย่ม (Ni-Cd batteries)              
16 06 03 HA แบตเตอรี่ชนิดที่มีปรอท (mercury-containing 

batteries) 
             

16 07 08 HA ของเสยีที่มีนํ้ามัน (wastes containing oil)              
16 11 01 HM วัสดุบุผิวและวสัดุกันความรอ้นชนิดที่เป็นคาร์บอนซ่ึงใช้ใน

กระบวนการแปรรูปโลหะที่มสีารอันตราย (carbon-based 
linings and refractories from metallurgical 
processes containing dangerous substances) 

             

16 11 03 HM วัสดุบุผิวและวสัดุกันความรอ้นชนิดอื่นซ่ึงใช้ใน 
กระบวนการแปรรูปโลหะที่มสีารอันตราย (other linings 
and refractories from metallurgical processes 
containing dangerous substances) 

             

16 11 05 HM วัสดุบุผิวและวสัดุกันความรอ้นซ่ึงไมไ่ด้ใช้ใน 
กระบวนการแปรรูปโลหะที่มสีารอันตราย (linings and 
refractories from non-metallurgical processes 
containing dangerous substances) 

             

17 01 01  คอนกรีต (concrete)               
17 01 02  อิฐ (bricks)              
17 01 03  กระเบ้ืองและเซรามิกส์ (tiles and ceramics)              
17 01 06 HM ส่วนผสม หรอืช้ินส่วนต่าง ๆ ของคอนกรีต อิฐ 

กระเบ้ือง และเซรามิกสท์ี่มีสารอันตราย (mixtures of, or 
separate fractions of concrete, bricks, tiles and 
ceramics containing dangerous substances) 

             

17 02 01  ไม้ (wood)              
17 02 02  แก้ว (glass)              
17 02 03  พลาสติก (plastic)              
17 02 04 HM ไม้ แก้ว พลาสติก ที่มีหรือปนเป้ือนด้วยสารอันตราย 

(glass, plastic and wood containing or 
contaminated with dangerous substances) 

             

17 03 01 HA สารผสมบิทูเมนทีม่ีนํ้ามนัดิน (bituminous mixtures 
containing coal tar) 

             

17 03 03 HA นํ้ามันดินและผลิตภัณฑจ์ากน้ํามันดิน (coal tar and 
tarred products) 

             

17 04 01  ทองแดง สมัฤทธ์ิ ทองเหลือง (copper, bronze, 
brass) 

             

17 04 02  อลูมเินียม (aluminium)              
17 04 03  ตะก่ัว (lead)              
17 04 04  สังกะสี (zinc)              
17 04 05  เหล็ก หรือเหล็กกลา้ (iron and steel)              
17 04 06  ดีบุก (tin)              
17 04 07  โลหะหลายชนิดปะปนกัน (mixed metals)              
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17 04 09 HM เศษโลหะท่ีปนเป้ือนด้วยสารอันตราย (metal waste 

contaminated with dangerous substances) 
             

17 06 01 HM ฉนวนที่มีแร่ใยหิน (insulation materials 
containing asbestos) 

             

17 06 03 HM ฉนวนที่มีหรอืประกอบด้วยสารอันตราย (other 
insulation materials consisting of or 
containing dangerous substances) 

             

17 06 05 HM วัสดุก่อสร้างทีม่ีแร่ใยหิน (construction materials 
containing asbestos) 

             

17 08 01 HM วัสดุก่อสร้างทีม่ียิปซ่ัมเป็นวัสดุพื้นฐานที่ปนเป้ือนด้วยสาร
อันตราย (gypsum-based construction materials 
contaminated with dangerous substances) 

             

17 09 01 HM ของเสยีอื่น ๆ จากงานก่อสรา้งและการรื้อทาํลาย 
สิ่งก่อสร้างทีม่ีปรอท (construction and 
demolition wastes containing mercury) 

             

18 01 03 HA ของเสยีติดเช้ือ (wastes whose collection and 
disposal is subject to special requirements in 
order to prevent infection) 

             

18 01 08 HA ยาทีย่ับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ หรอืเป็นพษิต่อเซลล์
สิ่งมีชีวิต (cytotoxic and cytostatic 
medicines) 

             

18 01 10 HA สารอมลักัมที่ใช้อุดฟัน (amalgam waste from 
dental care) 

             

18 02 02 HA ของเสยีติดเช้ือ (wastes whose collection and 
disposal is subject to special requirements in 
order to prevent infection) 

             

18 02 07 HA ยาทีย่ับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ หรอืเป็นพษิต่อเซลล์
สิ่งมีชีวิต (cytotoxic and cytostatic 
medicines) 

             

19 01 02  โลหะเหล็กที่แยกมาจากเถ้าหนัก (ferrous materials 
removed from bottom ash) 

             

19 01 10 HA ถ่านกัมมันต์ที่ใช้งานในการบําบัดก๊าซแล้ว (spent 
activated carbon from flue-gas treatment) 

             

19 01 11 HM เถ้าหนักและตะกรันที่มสีารอันตราย (bottom ash and 
slag containing dangerous substances) 

             

19 01 13 HM เถ้าลอยทีม่ีสารอันตราย (fly ash containing 
dangerous substances) 

             

19 01 15 HM ฝุ่นจากหม้อไอนํ้าที่มีสารอันตราย (boiler dust 
containing dangerous substances) 

             

19 01 17 HM ของเสยีจากการเผาแบบไร้อากาศ ที่มสีารอันตราย 
(pyrolysis wastes containing dangerous 
substances) 

             

19 01 19  ทรายจากเตาฟลูอิดไดซเ์บด (sands from fluidized 
beds) 

             

19 02 07 HA นํ้ามัน หรือของเสียจําพวกนํ้ามันจากการถูกทําให้ 
เข้มข้นข้ึน (oil and concentrates from 
separation) 

             

19 02 08 HM ของเสยีจําพวกของเหลวที่เผาไหม้ได้ ที่มีสารอนัตราย 
(liquid combustible wastes containing dangerous 
substance) 
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19 02 09 HM ของเสยีจําพวกของแข็งที่เผาไหม้ได้ ทีม่ีสารอันตราย (solid 

combustible wastes containing dangerous 
substances) 

             

19 03 04 HA ของเสยีที่มสีารอันตราย ที่ผ่านการปรับเสถียรแต่ยังไม่
สมบูรณ์ (wastes marked as hazardous, partly (A 
waste is considered as partly stabilised if, after 
the stalibisation process, dangerous constituents 
which have not been changed completely into 
non-dangerous constituents could be released.) 
stabilised) 

             

19 03 06 HA ของเสยีที่มสีารอันตราย ที่ทําให้เป็นก้อนแข็งแลว้ 
(wastes marked as hazardous, solidified) 

             

19 04 01  ของเสยีที่ทาํให้เป็นผลึกแก้วแล้ว (vitrified waste)              
19 04 02 HA เถ้าลอยและของเสยีจากการบําบัดก๊าซ (fly ash and 

other flue-gas treatment wastes) 
             

19 04 03 HA ของเสยีส่วนที่ยังไม่เป็นผลึกแก้ว (non-vitrified solid 
phase) 

             

19 08 02  ของเสยีจากการกําจัดทราย กรวด (waste from 
desanding) 

             

19 08 05  กากตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสียชุมชน (sludges 
from treatment of urban waste water) 

             

19 08 06 HA เรซินแลกเปลีย่นประจุที่อิ่มตัว หรอืใช้งานแล้ว 
(saturated or spent ion exchange resins) 

             

19 08 10 HA ส่วนผสมของไขและนํ้ามันจากเครือ่งแยกน้ํา-นํ้ามัน ที่ไม่ใช่ 
19 08 09 (grease and oil mixture from oil/water 
separation other than those mentioned in 19 08 
09) 

             

19 08 11 HM กากตะกอนที่มีสารอันตรายจากการบําบัดนํ้าเสยี 
อุตสาหกรรมโดยวิธีชีวภาพ (sludges containing 
dangerous substances from biological treatment 
of industrial wastewater) 

             

19 08 13 HM กากตะกอนที่มีสารอันตรายจากการบําบัดนํ้าเสยี 
อุตสาหกรรมโดยวิธีอื่น ๆ (sludges containing 
dangerous substances from other treatment of 
industrial waste water) 

             

19 09 01  ของเสยีในรูปของแข็งจากการกรอง และตะแกรงกรอง 
(solid waste from primary filtration and 
screenings) 

             

19 09 02  กากตะกอนจากการทํานํ้าให้ใส (sludges from 
water clarification) 

             

19 09 03  กากตะกอนจากการกําจัดคาร์บอน (sludges from 
decarbonation) 

             

19 09 04  ถ่านกัมมันต์ที่ใช้งานแลว้ (spent activated carbon)              
19 09 05  เรซินแลกเปลีย่นประจุที่อิ่มตัว หรอืใช้งานแล้ว 

(saturated or spent ion exchange resins) 
             

19 10 01  ของเสยีที่เป็นเหล็กหรอืเหล็กกล้า (iron and steel 
waste) 

             

19 10 02  ของเสยีที่เป็นโลหะซ่ึงไม่ใช่เหล็ก (non-ferrous 
waste) 
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19 10 03 HM ฝุ่นหรือส่วนที่เป็นปุยเบาที่มสีารอันตราย (fluff-light 

fraction and dust containing dangerous 
substance) 

             

19 11 01 HA ดินกรองที่ใช้งานแล้ว (spent filter clays)              
19 11 02 HA นํ้ามันดินที่มสีภาพเป็นกรด (acid tars)              
19 11 04 HA ของเสยีจากการลา้งนํ้ามันเช้ือเพลิงด้วยด่าง (wastes from 

cleaning of fuel with bases) 
             

19 12 01  กระดาษ และกระดาษแข็ง (paper and cardboard)              
19 12 02  โลหะเหล็ก (ferrous metal)              
19 12 03  โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (non-ferrous metal)              
19 12 04  พลาสติก และยาง (plastic and rubber)              
19 12 05  แก้ว (glass)              
19 12 06 HM ไม้ที่มสีารอันตราย (wood containing dangerous 

substances) 
             

19 12 08  สิ่งทอ (textiles)              
19 12 09  แร่ธาตุ เช่น ทราย หินต่าง ๆ (minerals (for 

example sand, stones)) เป็นต้น 
             

19 12 10  ของเสยีที่เผาไหม้ได้ ได้แก่ RDF (combustible 
waste (refuse derived fuel)) 

             

19 80 01 HM ของเสยีในรูปของแข็ง เช่น ฝุ่นจากระบบบําบัดมลพิษทาง
อากาศ ได้แก่ Baghouse ESP Cyclone Scrubber ที่มี
สารอันตราย (solid wastes, such as particulates 
collected from air pollution control system (i.e., 
Baghouse ESP Cyclone Scrubber), containing 
dangerous substances) เป็นต้น 

             

19 80 03 HM กากตะกอนจากระบบบําบัดมลพิษทางอากาศทีม่ีสาร
อันตราย (Sludges from air pollution control 
systems containing dangerous substances) 
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................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

 
 (กรณีที่กรอกข้อมูลไม่พอให้เขียนเพ่ิมเติมในกระดาษเปล่าแนบมาพร้อมเอกสารฉบับนี้) 

จาก (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................................................................... 

หน่วยงาน/บริษัท  .................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์  ............................................................................. E-mail : ……….......…………………….……….…………………………………. 

 

(คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน ฯ ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ ที่นี้) 


