
กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

1 โครงการใหคําแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พื้นท่ีท่ี 1 

องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน 



กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม 

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงฉบบัที 2 พ.ศ. 2535 

ทวัไป 
 
 

การจดัการสิง
ปฏิกลูหรือวสัดุที

ไม่ใชแ้ลว้ 

การ
จดัการ
มลพิษ 

สภาพแวดลอ้ม
การทาํงานและ
ความปลอดภยั 

บุคลากร 
 
 

การรายงาน
ผลการ

ปฏิบติังาน 

การควบคุม
คุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์

มลพิษนาํ มลพิษอากาศ สิงปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ 

โครงสร้างของกฎหมายภายใตพ้ระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  
ทีเกียวขอ้งกบัโรงงานจดัการภาคอุตสาหกรรม 

พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
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กฎหมายแรงงาน
วาดวยความ
ปลอดภัยในการ

ทํางาน 

พ.ร.บ.ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 

กฎหมายโรงงาน
วาดวยความ
ปลอดภัยและ
สุขอนามัย 
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กฎหมายที่เก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 



กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สภาพแวดลอม 
- กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานฯ
- ในการทํางานเกี่ยวกับความรอน 
- แสงสวาง เสียง ป 2559 
- งานประดานํ้า ป 2548 
- การทํางานในท่ีอับอากาศ ป 2549 
- ประกาศกรกะทรวงเก่ียวกับกัมมันตรังสี 
- การทํางานเก่ียวกับรังสีชนิดกอไอออนป 
2547 

โรงงาน 
- มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน ป 2552 
- มาตรการคุมครองในการดําเนินงานตาม
- พรบ. โรงงาน ป 2535 
- พรบ. โรงงาน ป 2535 
- การปองกันอัคคีภัย ป 2552 
- พรบ. วัตุถุอันตรายป 2535 

ควบคุมอาคาร 
- พรบ.ควบคุมอาคารป 2522 
- กฎกระทรวงฯ การทํางานเก่ียวกับงาน
กอสราง ป 2551 
- กฎกระทรวงฉบับที่ 49 เร่ืองการออกแบบ
อาคารเพ่ือตานแผนดินไหว 
- กฎกระทรวงฉบับที่ 60 การกําหนดอัตรา
การทนไฟของวัสดุ 
- ขอบัญญัติ กรุงเทพมหานครฯ 

หลักการปฏิบัติ 
- มาตรการความปลอดภัยระบบไฟฟาภายใน
โรงงาน ป 2550 
- กฎกระทรวง ฯ ใหคนงานที่มีความรูเฉพาะ
ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับกาซประจําโรงงาน ป 
2555 
- กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน ฯ ในการ
ทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร ปนจั่น และหมอ
น้ํา ป 2552 
- กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานฯ การทํางาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายป 2556 
- กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน ฯ เกี่ยวกับ
ไฟฟา ป 2558 

พนกังาน 
- พรบ. สาธารณสุข ปี 2535 
- พรบ.ความปลอดภยั ปี 2554 
- PPE 
- กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน ฯ การ
ป้องกนัและระงบัอคัคภียั
- กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารตรวจสุขภาพลกูจา้งและส่งผลตรวจ
ปี 2547 
- มาตรฐานในการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการทํางานปี 2547 / (ฉบบัท ี2 ปี 
2553) 

มาตรฐาน 
- ISO 18000 45001 
- มอก. 18001 - 2542 
- SA 8000 (ความรับผิดชอบตอสังคม 
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 

กฎหมายแรงงานดานสิ่งแวดลอมทางเคมี 
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

○กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 
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กฎหมายแรงงานดานสิ่งแวดลอมทางความรอน แสงสวาง และเสียง 
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

○กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับ 
ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายแรงงานดานสิ่งแวดลอมทางรังสีชนิดกอไอออน 
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

○กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกี่ยวกับรังสีชนิดกอไอออน พ.ศ. 2547 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายแรงงานดานการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง 
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

○กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจาง
และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 

9 

กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น 
และหมอน้ํา 
○กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ
เครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2552 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 
○กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ
ไฟฟา พ.ศ. 2558 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ 
○กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่ 
อับอากาศ พ.ศ. 2547 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 

12 



กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 
○กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ
การปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับประดานํ้า 
○กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับ
งานประดาน้ํา พ.ศ. 2548 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในสวนอื่น ๆ  
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

○กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 
○กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บาน พ.ศ. 2547 
○กฎกระทรวงกําหนดอัตรานํ้าหนักที่นายจางใหลูกจางทํางานได พ.ศ. 2547 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับการกอสราง 
○กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง 
พ.ศ. 2551 
○ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับ
การกอสราง 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายโรงงานเก่ียวกับเคร่ืองจักรกลและไฟฟา 
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

○กฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา  
หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนและภาชนะรับแรงดันใน
โรงงาน พ.ศ. 2549 
○ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายโรงงานเก่ียวกับความปลอดภัยดานระบบไฟฟาในโรงงาน 
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

○กฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟาใน
โรงงาน พ.ศ. 2550 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายโรงงานเกี่ยวกับความปลอดภัยดานสารเคมีและสาร
กัมมันตรังส ี

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2512 
○ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2530 
○ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2535 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายโรงงานเก่ียวกับความปลอดภัยดานสภาพแวดลอมการ
ทํางาน 

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
○ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุมครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2546 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายโรงงานเก่ียวกับความปลอดภัยดานอัคคีภัย 
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

○ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยใน
โรงงาน พ.ศ. 2535 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายโรงงานเก่ียวกับมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน 

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
○ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 เร่ือง มาตรการ
คุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายโรงงานวาดวยการจัดการมลพิษอตุสาหกรรมท่ัวไป 
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

○กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535  
○กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535  
○กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2539  

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายโรงงานวาดวยการจัดการมลพิษอตุสาหกรรมท่ัวไป 
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 

○กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535  
○กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535  
○กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2539  

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายโรงงานวาดวยการจัดการมลพิษน้ํา 
○ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 เร่ืองกําหนด
คุณลักษณะของนํ้าทิ้งท่ีระบายออกจากโรงงาน 
○ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดคุณลักษณะของน้ําทิ้ง 
ที่ระบายออกจากโรงงาน 
○ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัด
น้ําเสียตองติดต้ังเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณพิเศษ และเครื่องมือหรือเคร่ือง
อุปกรณเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2548) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2548) 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2552) 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
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กฎหมายโรงงานวาดวยการจัดการมลพิษอากาศและเสียง 
○การกําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 
○การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุมการ
รั่วซึมของสารอินทรียระเหยจากอุปกรณในโรงงาน 
○การกําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง
ของโรงงาน 
○การกําหนดใหโรงงานประเภทตาง ๆ ตองติดตั้งเครื่องมือเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ 
○การกําหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกล่ินในอากาศจากโรงาน 
○การกําหนดคาระดับเสียงรบกวนและระดับเสียที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 

26 



กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมวัตถุอันตราย 
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 

27 

กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมกาซ และน้ํามันเช้ือเพลิง 
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

○ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักและวิธีการในการเก็บ รักษา 
การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบและการยกเวนไมตองปฏิบัติตาม พ .ร.บ. 
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สําหรับสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจ
พลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554 
○ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ การฝกอบรมเร่ืองกาซ
ปโตรเลียมเหลว การระวังและการปองกันอันตรายของบุคลากรเฉพาะที่
รับผิดชอบดูแลสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2554 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 

28 



กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมกาซ และน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2550 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 

29 

กฎหมายเก่ียวกับการขนสงวัตถุอันตราย กาซ และน้ํามันเช้ือเพลิง 
พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 

30 



พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ. สงเสรมิและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 

31 

กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กฎหมายพ้ืนฐานที่ควรปฏิบัต ิ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559    
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตรายการประเมินความ
เสี่ยง และการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2543 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานท่ีเกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใชและการขนสงกาซ พ.ศ. 2548 
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2548 

32 



กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

กฎหมายพ้ืนฐานที่ควรทราบ 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนเปนหนวยงาน   
จัดฝกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนสื่อนําความรอน พ.ศ. 2554 
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหมีคนงานซ่ึงมีความรูเฉพาะเพื่อปฏิบัติหนาที่ 
เกี่ยวกับการใช เก็บขนสงและบรรจุกาซประจําโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2549 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการ
ปองกันและแกไขผลประทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย พ .ศ. 2552   
ลงวันที่ 30 ก.ย. 2552 

33 

  ตัวอยาง กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง มาตรการคุ้มครองความปลอดภยัในการดําเนินงาน (ฉบบัที 4) 
พ.ศ. 2552 ลงวนัที 30 ก.ย. 2552 

34 

 กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองจัดทํารายงานวิเคราะหความเส่ียงจากอันตรายที่อาจเกิดจาก
การประกอบกิจการ 



35 

  ตัวอยาง กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 
2559 

36 

  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 20 กันยายน 
2559 

  ใหยกเลิกความในรายการท่ี 1 ที่ 2 และท่ี 21 ในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
การทํารายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 และใหใชความแทน 



โรงงานที่เขาขายตองจัดทํารายงานเก่ียวกับการศึกษาและมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 

37 

38 



39 

40 



41 

  ตัวอยาง กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบในการตรวจสอบภายใน
หมอน้ําทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป ตอการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559 

42 

  ใหยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบในการตรวจสอบภายใน
หม อ น้ํ า ทุ ก ร ะ ย ะ เ ว ล า เ กิ น ก ว า  1  ป  แ ต ไ ม เ กิ น  5  ป  ต อ ก า ร ต ร ว จ ส อบหนึ่ ง ค รั้ ง พ . ศ .  2 5 5 5  
ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 

 หมอน้ําที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใหความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหมอนํ้า 
ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป ตอการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ไดแกหมอน้ําดังตอไปน้ี  
(1) หมอน้ําแบบทอนํ้าที่มีอัตราการผลิตไอน้ําตั้งแต ๒๐ ตันตอชั่วโมงขึ้นไป 
(2) หมอน้ําที่ใชความรอนจากกระบวนการผลิต (Process Boiler หรือ Process Steam Generator)ทุกอัตราการ
ผลิตไอน้ํา โดยหากหมอน้ําดังกลาวหยุดการใชงานจะทําใหกระบวนการผลิตไมสามารถทํางานอยางตอเนื่องได 



  ตัวอยาง กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

กฎกระทรวงกระทรวงแรงงาน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และ
เสียง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 

43 

  กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง 

กฎหมายดานบุคลากร 
ดานส่ิงแวดลอมประจําโรงงาน  

44 โครงการใหคําแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พื้นท่ีท่ี 1 



กฎหมายดานบุคคลากรสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

กฎหมายพ้ืนฐานที่ควรปฏิบัต ิ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนด
วิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนด
คุณสมบัติของผูควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการข้ึนทะเบียน  
ผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนด
วิธีการควบคุมการปลอยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนด
คุณสมบัติของผูควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการข้ึนทะเบียน ผู
ควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

45 

กฎหมายดานบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของ
โรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงาน
ประจํา  และหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกัน
สิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2545 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของ
โรงงาน  กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงาน
ประจํา  และหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกัน
สิ่งแวดลอมเปนพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 

46 



บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจงและการรับแจงการมีบุคลากร 
ดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน พ.ศ. 2556 

 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเปนผูควบคุมระบบบําบัด

มลพิษน้ํา หรือผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผูควบคุมระบบการจัดการ
มลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 

  

47 

บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

บุคลากรดานสิ่งแวดลอม หมายถึง ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
เก่ียวกับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษในโรงงาน ประกอบดวย 

ผูจัดการส่ิงแวดลอม 

ผูควบคุมระบบ 
บําบัดมลพิษน้ํา 

ผูควบคุมระบบ 
บําบัดมลพิษอากาศ 

ผูควบคุมระบบการจัดการ 
มลพิษกากอุตสาหกรรม 

ผูปฏิบัติงาน 
ประจําเครื่อง 

ผูปฏิบัติงาน 
ประจําเคร่ือง 

ผูปฏิบัติงาน 
ประจําเคร่ือง 

48 



บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

โรงงานที่มีปรมิาณนํ้าเสียตั้งแต 500 ลบ.ม./วัน ขึ้นไป (ยกเวนนํ้าหลอ
เย็น) หรือมีปริมาณความสกปรกกอนเขาระบบบําบัด (BOD Load of 
Influent) ตั้งแต 100 กก./วัน ขึ้นไป 

โรงงานท่ีใชสารหรือองคประกอบของสารโลหะหนักตอไปน้ี 
ในกระบวนการผลิตท่ีมีปริมาณนํ้าเสีย ตั้งแต 50 ลบ.ม./วันข้ึนไป 
 สังกะส ี แคดเมียม  ไซยาไนด  ฟอสฟอรัส 
ตะกั่ว ทองแดง บาเรียม เซเลเนียม
นิเกลิ  แมงกานีส  โครเมียม  อารเซนิค 
ปรอท 
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บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

โรงงานที่กอใหเกิดมลพิษสงู เชน 
○โรงไฟฟาพลังความรอนที่มีกําลังการผลิตตั้งแต  10 เมกกะวัตต 
○โรงงานเปโตรเคมีที่ใชวัตถุดิบซึ่งไดจากการกล่ันน้ํามันปโตรเลียม  
และหรือ ที่ใชวตัถุดิบจากการแยกกาซธรรมชาติในกระบวนการผลิต 
ตั้งแต 100 ตันตอวันขึ้นไป 
○โรงงานกลั่นน้ํามัน ทุกขนาด 
○โรงงานแยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ ทุกขนาด 
○โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใชปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 
โดยกระบวนการทางเคมี ทุกขนาด 
○ฯลฯ 
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บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

หนาที่ของผูจัดการส่ิงแวดลอม 
○ดูแลการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมของโรงงานท้ังการบําบัดมลพิษและ 
การปองกันมลพิษที่แหลงกําเนิดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
○ดูแลการจัดการมลพิษของโรงงานใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
○พิจารณาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ การบําบัด หรือการกําจัดมลพิษ  
ของโรงงาน 
○จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือปองกันไมใหมลพิษแพรกระจาย 
สูสิ่งแวดลอม  และหากเกิดเหตุฉุกเฉินใหดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็ว 
○ตรวจสอบและรับรองรายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ 
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บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

หนาที่ของผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
○ตรวจสอบการทํางานและประเมินประสิทธิภาพของระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปน
พิษ รวมถึงระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบบําบัดหรือกําจัดตะกอนจากระบบบําบัดน้ํา
เสีย 
○ควบคุมดูแลและปรับปรุงการทํางานของและระบบปองกันสิ่งแวดลอม 
เปนพิษ รวมถึงระบบบําบัดน้ําเสียและระบบบําบัดหรือกําจัดตะกอนจากระบบบําบัด
น้ําเสียใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และใหมีการระบายน้ําท้ิงเปนไปตามคา
มาตรฐานท่ีกําหนด 
○ปองกันไมใหมีการระบายมลพิษผานทางลัด (By pass)  และปองกันไมใหมลพิษ
ระบายออกสูสิ่งแวดลอมโดยไมผานการบําบัด 
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บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

หนาที่ของผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา 
○เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปองกันสิ่งแวดลอม 
เปนพิษตอผูจัดการสิ่งแวดลอม 
○ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ใหดําเนินการแกไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ของโรงงาน  และรายงานผลการดําเนินการตอผูจัดการส่ิงแวดลอม 
เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแกไข 
○จัดทํารายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษ 
○รายงานผลการตรวจสอบ ควบคุม และกํากับดูแลการทํางานของระบบปองกัน
สิ่งแวดลอมเปนพิษตอผูจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแกไข 
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บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

หนาที่ของผูปฏิบัติงานฯ มลพิษน้ํา
○ปฏิบัติหนาท่ีประจาํเคร่ืองจักรของระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษตลอดเวลาที่มีการเดินระบบ 
○ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองจักรใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
○ปฏิบัติตามคําส่ังของผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ําหรือผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ แลวแต
กรณี เพื่อปองกันไมใหมลพิษแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม 
○ในกรณีที่เกิดเหตุฉกุเฉิน ใหดําเนนิการแกไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงาน  และรายงานผล
การปฏิบัติงานใหผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ําหรือผูควบคุมระบบบําบัด 
มลพิษอากาศ แลวแตกรณี ทราบทันที 
○รายงานผลการปฏิบัติการ ปญหา และอุปสรรค ในการเดินระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษใหผู
ควบคุมระบบบําบัดมลพิษนํ้าหรือผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ แลวแตกรณี  
เพื่อประโยชนในการสั่งปรับปรุงแกไข 
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บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

คุณสมบัติของผูจัดการสิ่งแวดลอม 

ผูจัดการสิ่งแวดลอม 

การฝกอบรมหลักสูตร 
ผูจัดการสิ่งแวดลอม 

1. เปนผูรบัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน   
                          หรือ 

2.  เปนพนักงานของโรงงานในระดับผูจัดการ 
ที่ไดรับการแตงตั้งจากผูรับใบอนญุาต 
ประกอบกิจการโรงงานใหเปนผูจัดการสิ่งแวดลอม 
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บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 
คุณสมบัติของผูควบคุมระบบฯ 

ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ 

การสอบผูควบคุม 
ระบบบําบัดมลพิษ การฝกอบรมหลักสูตร 

ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ 

ผูที่สําเร็จการศึกษาอยางตํ่า 
วศบ. หรือ วทบ. 

ผูที่สําเร็จการศึกษาอยางต่ํา วศบ.สิ่งแวดลอม  
หรือ วทบ.สิ่งแวดลอม 
ผูที่สําเร็จการศึกษาอยางต่ํา วศบ. หรือ วทบ.  
ที่มีวิชาเรียนดานสิ่งแวดลอม อยางนอย 18 หนวยกิต 
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บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

 คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานฯ 

ผูปฏิบัติงานประจํา 

การฝกอบรมหลักสูตร 
ผูปฏิบัติงานประจํา 

1. สําเร็จการศึกษาอยางตํ่ามัธยมศึกษาตอนตน 
หรือเทียบเทา 

2.  มีประสบการณเกี่ยวกับการควบคุมดูแล 
ระบบปองกนัส่ิงแวดลอมเปนพิษของโรงาน 
อยางนอย 1 ป 
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การข้ึนทะเบียนบุคลากรดานสิ่งแวดลอมฯ 

ผูจัดการสิ่งแวดลอม 

ผูควบคุมระบบ 
บําบัดมลพิษน้ํา 

ผูควบคุมระบบ 
บําบัดมลพิษอากาศ 

ผูควบคุมระบบ 
การจัดการมลพิษ 
กากอุตสาหกรรม 

ผูปฏิบัติงาน 
ประจําเครื่อง 

ผูปฏิบัติงาน 
ประจําเครื่อง 

ผูปฏิบัติงาน 
ประจําเคร่ือง 

บุคลากรของโรงงาน 

บุคลากรของโรงงาน 

บุคลากรของโรงงาน (ประเภทบุคคล) 
หรือท่ีปรึกษา (ประเภทนิติบุคคล) 
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บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

ขั้นตอนการข้ึนทะเบียน (บคุลากรดานสิง่แวดลอมฯ) 

โรงงานแจงรายชื่อ 
ผูจัดการส่ิงแวดลอม 
ผูควบคุมระบบฯ 
ผูปฏิบัติงานฯ 

ระบบการข้ึนทะเบียน 
ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ 

www.diw.go.th 

ออกหนังสืออนญุาต 
มีอายุ 3 ป 
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การขึ้นทะเบียนบุคลากรดานสิ่งแวดลอมฯ 
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บุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน 

ขั้นตอนการข้ึนทะเบียน (ผูควบคุมระบบฯ) 

ผูที่สอบผาน 
การสอบมาตรฐาน 

ระบบการข้ึนทะเบียน 
ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ 

www.diw.go.th 

ออกเลขทะเบียน 
XXX-XX-XXXXX 

และ 
ออกหนังสืออนญุาต 

มีอายุ 3 ป 
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Website โครงการ Fan Page: Training GI 

สอบรายละเอียด  
โครงการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกสถานประกอบการเพื่อมุงสูการเปน
อุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1   
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  โทรศัพท 02-503-3333 ตอ 426 และ 504 

E-mail: traininggi2561@gmail.com 

Facebook: ฝกอบรมมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

Fan Page: Training GI 

Website: http://www.tei.or.th/gi 

Fan Page: Training GI 

Website: http://www.tei.or.th/gi 

 


