
กฏหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสีเขียว 
 

ผศ.ดร. สุชาต ิเหลืองประเสริฐ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
     ทีปรึกษาและผูเ้ชียวชาญประจาํโครงการ 

โครงการใหค้าํแนะนําเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพือมุง่สู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว  
 ในพืนทีกรุงเทพมหานคร พืนทีที  1 

1 

หัวขอการนําเสนอ 

ภาพรวมของกฎหมายและขอกําหนดตางๆท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 
กฎหมายเก่ียวกับดานกากอุตสาหกรรมและสารเคมี 
• วิธีการดําเนินเรื่องการขออนุญาตขยายระยะเวลากักเก็บวัสดุที่ไมใชแลวในบริเวณ

โรงงาน (สก.1) และแบบคําขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอก
บริเวณโรงงาน (สก.2) 

กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษอุตสาหกรรมท้ังดานมลพิษน้ํา อากาศ ดิน 
และนํ้าใตดิน 
กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยความเสี่ยงและสภาวะ
ในการทํางาน 
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อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1   

 
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2   

 

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่  3-5  

เนนมีความมุงมั่น และการกําหนดนโยบาย 

เนนผลสําเร็จการดําเนินงาน 

เนนปฏิบัตติามกฎหมายทุกฉบับ 
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• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด 
คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออก 
จากโรงงาน พ.ศ. 2549  

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณ
เขมาควันท่ีเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปลองของ
หมอนํ้าของโรงงาน พ.ศ. 2549 

กฎหมายดานนํ้า 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560  

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทาํรายงาน
ชนิดและปริมาณสารมลพิษทีร่ะบายออกจากโรงงาน  
พ.ศ. 2558 

กฎหมายดานดนิและน้ําใตดนิ 

• กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุมการปนเปอนในดินและ 
น้ําใตดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ. 2559 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง กําหนดเกณฑการปนเปอน
ในดินและน้าํใตดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้าํใตดิน 
การแจงขอมูล รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้าํใตดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุม 
และมาตรการลดการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2559 

กฎหมายดานอากาศ 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมสีเขียว กฎหมายดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงาน
เกี่ยวกับการศึกษามาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบ
ตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2559     

• ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยหลักเกณฑ
การชี้บงอันตรายการประเมินความเสี่ยง และการจัดทํา
แผนงานบริหารจัดการความเสีย่ง พ.ศ.2543  

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ
คุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานท่ี
เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใชและ 
การขนสงกาซ พ.ศ. 2548 

กฎหมายการจัดการ 
กากอตุสาหกรรม 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใช
แลวจากโรงงานโดยทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส (Internet) 
พ.ศ. 2547  

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 

การจัดทํารายงาน
การวิเคราะห

ปริมาณสารมลพิษ 
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

การจัดทํารายงานชนิดและปรมิาณสาร
มลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ.2558 

• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณ
สารมลพิษท่ีระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ. 2559 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงแรงงาน 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมมลพิษ 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
 

พ.ร.บ. การสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 
◦ กระทรวงสาธารณสุข 
◦ หนวยงานราชการสวนทองถิ่น 
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
◦ กระทรวงอุตสาหกรรม 
◦ กรมโรงงานอุตสาหกรรม / การนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
พ.ศ. 2535 
o กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
o สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
o กรมควบคุมมลพิษ 
o กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 
◦ กระทรวงแรงงาน 6 



กฏหมายดานนํ้า 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน  
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2560 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออก
จากโรงงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 21 ส.ค. 2558 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวันที่   25 ก.พ. 2559 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานท่ีตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียตองติดตั้ง
เครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณพิเศษและเคร่ืองมือหรือเครื่องอุปกรณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2547 
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กฏหมายดานนํ้า 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
อุตสาหกรรมนําน้ําทิ้งของโรงงานไปใชประโยชนในพื้นท่ีเกษตรกรรมในชวงภัยแลง ป พ.ศ. 2559 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้ง
เครื่องมือหรือเคร่ืองอุปกรณพิเศษและเคร่ืองมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
ลงวันที่ 7 ม.ค.2548 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดใหโรงงานที่ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียตองติดตั้ง
เครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2549 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของน้ําทิ้งจาก
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อฟนฟูคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยา พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2551 
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กฎหมายดานดินและน้ําใตดิน 

กฎกระทรวงอุตสาหกรรมควบคุมการปนเปอนในดินและน้ําใตดินภายในบริเวณโรงงาน  
พ.ศ. 2559 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง กําหนดเกณฑการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน 
การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใตดิน การแจงขอมูล รวมท้ังการจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใตดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลด
การปนเปอนในดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2559 
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กฎหมายดานดินและน้ําใตดิน 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือเก็บตัวอยางดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2560 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หองปฏิบัติการวิเคราะหอื่นที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบใหดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตดิน พ.ศ. 2560 

10 



กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยหลักเกณฑการชี้บงอันตรายการประเมินความ
เสี่ยง และการจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2543 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใชและการขนสงกาซ พ.ศ. 2548 
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2548 
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กฎหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

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 
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กฎหมายดานอากาศ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศท่ี
ระบายออกจากปลองของหมอน้ําของโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2550 
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กําหนด
มาตรฐานฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
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กฎหมายดานอากาศ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจัดทํารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ   
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ .ศ.2535 เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคากาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
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กฎหมายดานการจัดการกากอุตสาหกรรม 

กฎกระทรวง (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตนําเขา 
สงออกหรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หลักเกณฑการพิจารณาคําขอการ
อนุญาตลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวจากโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) พ.ศ. 2547 ลง
วันที่ 17 ธันวาคม 2547 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548 
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 79 /2554 เรื่อง วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เกดิข้ึนในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2554 
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กฎหมายดานการจัดการกากอุตสาหกรรม 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) เรื่องกําหนดใหโรงงานประเภทที่มีการประกอบกิจการ
ที่ยุงยากซับซอน หรือที่จะตองใชหลักการทางวิชาการดานตางๆ โดยเฉพาะตองจัดทํา
รายงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา การแตงตั้งตัวแทนเพื่อ
เปนผูรวบรวมและขนสงของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง   
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2549 
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเร่ืองรายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาต
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 พ.ศ. 2545 ลงวันที่   
28 พฤศจิกายน 2545 
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พ.ร.บ.การสาธารณสุข 

หมวด 1  บทท่ัวไป 
หมวด 2  คณะกรรมการสาธารณสุข 
หมวด 3  การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
หมวด 4  สุขลักษณะของอาคาร 
หมวด 5  เหตรุําคาญ 
หมวด 6  การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 
หมวด 7  กิจกรรมท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 
หมวด 8 ตลาด สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
หมวด 9  การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
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พ.ร.บ.การสาธารณสุข 

หมวด 10  อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงาน 
                  สาธารณสุข 
หมวด 11  หนงัสือรับรองการแจง 
หมวด 12  ใบอนุญาต 
หมวด 13  คาธรรมเนียมและคาปรับ 
หมวด 14  การอุทธรณ 
หมวด 15  บทกําหนดโทษ 
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พ.ร.บ.การสาธารณสุข 

ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น
ดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 
(1) แหลงนํ้า ทางระบายน้ํา ที่อาบนํ้า สวม หรือท่ีใสมูลหรือเถา หรือสถานที่อื่นใดซ่ึงอยูในทําเลไมเหมาะสม 

สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษ 
หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(2) การเลี้ยงสัตวในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

(3) อาคารอันเปนท่ีอยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการระบายอากาศ  
การระบายนํ้า การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกลิ่น
เหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(4) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความส่ันสะเทือน ฝุน ละออง 
เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(5) เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูหนึ่งผูใดมิใหกอเหตุรําคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน
รวมท้ังการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดท้ังการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํ้า ราง
ระบายน้ํา คู คลอง และสถานท่ีตาง ๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญ ในการนี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพ่ือระงับ กําจัดและควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได 
ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับหรือปองกัน
เหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไวในคําสั่ง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับหรือ
ปองกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ใหระบุไวใน
คําส่ังได 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และ

เหตุรําคาญท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถ่ินระงับเหตุรําคาญนั้น และ
อาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซ่ึงเปนตนเหตุหรือเก่ียวของ
กับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการน้ัน 
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พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ 

หมวดท่ี 1  คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
หมวดท่ี 2  กองทุนสิ่งแวดลอม 
หมวดท่ี 3  การคุมครองสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
การวางแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
เขตอนุรักษและพ้ืนที่คุมครองสิง่แวดลอม 
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 

หมวดท่ี 4  การควบคุมมลพิษ 
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
มาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
เขตควบคุมมลพิษ 
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พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ 

หมวดท่ี 4  การควบคุมมลพิษ (ตอ) 
มลพิษทางอากาศและเสียง 
มลพิษทางน้ํา 
มลพิษอื่น ๆ และของเสียอันตราย 
การตรวจสอบและการควบคุม 
คาบริการและคาปรับ 

หมวดท่ี 5  มาตรการสงเสริม 
หมวดท่ี 6  ความรับผิดทางแพง 
หมวดท่ี 7  บทกําหนดโทษ 
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เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหรัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ 
กิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม 
เรือง กาํหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึงตอ้งจดัทาํรายงาน
การวิเคราะหผ์ลกระทบสิงแวดลอ้มและหลกัเกณฑ ์วิธีการระเบียบปฏิบติั และ
แนวทางการจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิงแวดลอ้ม 
 ฉบบัที 9 (พ.ศ. 2559) 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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โรงงานทีเ่ขาขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
มี 16 ประเภทอุตสาหกรรม เชน 
o โรงไฟฟาพลังความรอนที่มีกําลังการผลิตตั้งแต  10 เมกกะวัตต 
o โรงงานปโตรเคมีที่ใชวัตถุดิบซึ่งไดจากการกล่ันน้ํามันปโตรเลียม 

และหรือ ที่ใชวัตถุดิบจากการแยกกาซธรรมชาติในกระบวนการผลิต 
ตั้งแต 100 ตันตอวันขึ้นไป 

o โรงงานกลั่นน้าํมัน ทุกขนาด 
o โรงงานแยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ ทุกขนาด 
o โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใชแลว ทุกขนาด 
o โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตน้ําตาล 
o โรงงานจัดการกากของเสียและวัตถุอันตราย 
o โรงงานผลิตปูนซิเมนต ทุกขนาด 
o ฯลฯ 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตาม 
กฎหมายรอการส่ังอนุญาตสําหรับ 
โครงการหรือกิจการไวกอน  จนกวา 
จะทราบผลการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
จากสํานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เมื่อรายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมไดรับความเห็นชอบแลว   
ใหเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือตออายุ 
ใบอนุญาตได  และใหนํามาตรการตามท่ี 
เสนอไวในรายงานการวิเคราะห 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมไปกําหนด 
เปนเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือ 
ตอใบอนุญาต โดยใหถือวาเปนเงื่อนไข 
ที่กําหนดตามกฎหมายในเรื่องน้ันดวย  
กําหนดใหรายงานฯ ตองจัดทําหรือไดรับ 
การรับรองจากบุคคลซ่ึงไดรับอนุญาตให 
เปนผูชํานาญการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอม 
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

“ สาระสําาคญั ” 
เปนกฎหมาย “ แม ” ที่ใชในการควบคุมกําากบัดูแลโรงงานอุตสาหกรรม 

ทําเลที่ตั้ง สภาพแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ความเดือดรอน รําคาญตอทรัพยสินและชีวิตของบคุคลรอบขางฯลฯ 
จําแนกประเภทโรงงานออกเปน 3 จําาพวก 107 ประเภท 
โรงงานทุกประเภท ตองปฏบิัตติามอยางเครงครัด 
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

โรงงานแบงออกเปน 
โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถประกอบกิจการ
โรงงานไดทนัทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน 
โรงงานจําพวกที่ 2 ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีเมื่อจะประกอบกิจการโรงงาน
ตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอน 
โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะตองไดรับ
ใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได 
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที ่1 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 
 
ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที ่2 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  ถาจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่
ทราบกอนและใหผูแจงประกอบกิจการโรงงานไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง  
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบในภายหลังวาการแจงประกอบกิจการ
โรงงานไมถูกตองหรือไมครบถวน  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหผู
แจงแกไขใหถูกตองหรือครบถวน 
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที ่3 ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตและ 
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  หามมิใหผูใดต้ังโรงงาน 
กอนไดรับอนุญาต   

 
ทั้งนี ้ในการออกใบอนุญาต ใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง และ
ประกาศของรัฐมนตรี  ถากรณีใดยังมิไดมีหลักเกณฑกําหนดไวใหพิจารณาโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยู
ใกลเคียงกับโรงงานหรือเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตาม  จะกําหนดเง่ือนไขทีผู่
ประกอบกิจการโรงงานจะตอง ปฏิบัติเปนพิเศษไวในใบอนุญาตก็ได 
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31 โครงการใหค้าํแนะนาํเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพือมุ่งสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสีเขยีว ในพืนทีกรงุเทพมหานคร พืนทีที 1 

กฎกระทรวง 
กฎกระทรวง (บัญชีประเภทโรงงาน) 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (กําหนดขอมูลที่จาํเปนที่โรงงานตองแจงใหทราบ) 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (การแจงประกอบกิจการของโรงงานจําพวกที่ 2) 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (การแจงประกอบกิจการของโรงงานจําพวกที่ 3) 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (การแจงการทดลองเดินเคร่ืองจักร) 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (อัตราคาธรรมเนียม) 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (อัตราคาธรรมเนยีมการประกอบกิจการโรงงาน) 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (การแจงขอมูลการผลิตของโรงงานบางประเภท  
ตามแบบ รง.5) 
กฎกระทรวง ฉบับอ่ืน ๆ  

 
 

กฎหมายและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม 

กฎกระทรวงฉบบัที 2 (พ.ศ.2535) 

 หมวดท่ี 1  ที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะ ภายในของโรงงาน 
หมวดท่ี 2  เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน  
หมวดท่ี 3  คนงานประจําโรงงาน 
หมวดท่ี 4  การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ 
             ตอสิ่งแวดลอม 
หมวดท่ี 5  ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน  
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กฎกระทรวงฉบบัที 2 (พ.ศ.2535) 

หมวด 3 ขอ 10 - โรงงานตองมีวธิีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษและตองจดั
ใหมีผูควบคุมดแูลและผูปฏิบัติงานประจําาระบบ 
ปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
หมวดที่ 4 ขอ 13 การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกลู และวัสดุที่ไมใช  
                (1) ตองรักษาโรงงานใหสะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอยูเสมอ
และจดัใหมีที่รองรับหรือที่กําจัดขยะและส่ิงปฏกิูลตามความจําเปนและเหมาะสม 
                (2) ตองแยกเก็บสิง่ปฏิกูลหรอืวัสดุทีไ่มใชแลวซึ่งมีวัตถุมีพิษปนอยูดวย
หรือสําลผีา หรือเศษดายที่เปอนวัตถุไวไฟ ไวในที่รองรับตางหากที่เหมาะสมและมี
ฝาปดมิดชิด และตองจัดใหมีการกําจัดสิ่งดังกลาวโดยเฉพาะดวยวธิีการที่ปลอดภัย
และไมกอใหเกิด ความเดือดรอนรําคาญ 
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กฎกระทรวงฉบบัที 2 (พ.ศ.2535) 

หมวดท่ี 4 ขอ 13  
           (3) ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีสิ่งปฏกิลูหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมีลักษณะและ 
คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตองดําเนนิการ เกีย่วกับการ
กําจัดส่ิงปฏกิูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ดังตอไปนี้  
                    (ก) หามมิใหนําสิ่งปฏิกลูหรือวัสดทุี่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน  เวนแต 
จะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหนําออกไปเพ่ือการทําลายฤทธิ์ กําจัด นาํ
กลับไปใชประโยชน จดัการ หรือฝงโดยวิธกีารและในสถานท่ีเฉพาะ ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑและ
วิธีการท่ีรัฐมนตรกีําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   (ข) ตองแจงรายละเอียดเก่ียวกบัชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัติและสถานที่ เก็บสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวน้ัน ๆ พรอมทั้งวิธีการเกบ็ทําลายฤทธิ ์กําจัด ทิ้ง ฝง เคล่ือนยาย และ
การขนสงตามหลักเกณฑและวธิกีารท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) 

หมวดที่ 4 ขอ 15 ในกรณีที่มีระบบบําบัดน้ําเสียผูประกอบกิจการตอง
ปฏิบัติดังตอไปนี้  
           (1) ตองติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟาสําหรับระบบ
บําบัดน้ําเสียโดยเฉพาะ 
ไวใน ที่ที่งายตอการตรวจสอบ และตองมีการจดบันทึกเลขหนวยและ
ปริมาณการใชไฟฟาประจําวันดวย 
           (2) ในกรณีมีการใชสารเคมีหรือสารชีวภาพในระบบบําบัดน้าํ
เสีย ตองมีการบันทึกการ ใชสารเคมีหรือสารชีวภาพในการบําบัดน้ํา
เสียประจําวันและมีหลักฐานในการจัดหา สารเคมี หรือสารชีวภาพ
ดังกลาวดวย 
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กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) 

หมวดที่ 4 ขอ 16 - “หามระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน” เวนแต
ไดทําการอยางใดอยางหนึ่ง จนอากาศที่ระบายออกมีปริมาณของ
สารเจือปนไมเกินกวาคามาตรฐาน ทัง้นี้ ตองไมใชวิธีทําาใหเจือจาง 
(Dilution) 
หมวดที่ 4 ขอ 17 - “เสียงดงัทีเ่กิดจากการประกอบกิจการ” ตองไม
เกินมาตรฐาน 
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กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) 

        
 (3) ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมีลักษณะหรือ
คุณสมบัติ 
ตามที่รัฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตองดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้น ดังตอไปน้ี 
         (ก) หามนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหนําออกไปเพื่อทําลายฤทธ์ิ กําจัด นํากลับไปใช
ประโยชน จัดการหรือฝงโดยวิธีการและในสถานท่ีเฉพาะ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
         การยกเวนการขออนุญาตตามวรรคหน่ึงสําหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปน
ของเสียอันตรายบางประเภทหรือชนิดใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

37 

กฎกระทรวงฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) 

(ข) แจงรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติ และสถานที่เก็บ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวน้ัน ๆ พรอมทั้งวิธีการทําลายฤทธิ์ กําจัด นํากลับไป
ใชประโยชน จัดการ ฝง เคลื่อนยาย และการขนสง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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