กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก
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มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

รายการตรวจสอบ
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ภาคผนวก

ทําเลที่ตั้ง ตองไมอยูในพื้นที่ตอไปนี้
- บานจัดสรรเพื่อการพักอาศัย
- อาคารชุดพักอาศัย
- บานแถวเพื่อการพักอาศัย

ทําเลที่ตั้งของโรงงาน จําพวกที่ 1 และโรงงาน จําพวกที่ 2
ตองไมอยูภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดตอ
สาธารณสถาน ไดแก
- โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
- วัดหรือศาสนสถาน
- โรงพยาบาล
- โบราณสถาน
- สถานที่ทําการงานของหนวยงานของรัฐ
- แหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

2

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

1

ขอ

รายการตรวจสอบทําเลที่ตงั้

กฎกระทรวงฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2535) ขอ 1 (2)
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535

กฎกระทรวงฉบับที่ 2
(พ.ศ.2535) ขอ 1 (1)
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535

อางอิง
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ

ดูรายละเอียดประเภท/
ชนิดโรงงานใน
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
ใหรนหรือไมใชบังคับ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระยะทางระหวาง
โรงงานและเขตติดตอ
สาธารณสถาน
พ.ศ. 2545

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

65

66
กฎกระทรวงฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2535)ออกตาม
ความใน
พระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535
ขอ 2 (2)

กฎหมายผังเมือง
กฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติกฎหมายอื่นๆ
ไดแก
- เทศบัญญัติ
- ประกาศจังหวัด

ทําเลที่ตั้งโรงงานตองไมขัดตอกฎหมายอื่น เชน พรบ.
ผังเมือง กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ

4

อางอิง
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน

ทําเลที่ตั้งของโรงงานจําพวกที่ 3 ตองไมอยูภายในระยะ
100 เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถาน ไดแก
- โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
- วัดหรือศาสนสถาน
- โรงพยาบาล
- โบราณสถาน
- สถานที่ทําการงานของหนวยงานของรัฐ
- แหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

3

ขอ
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
ดูรายละเอียดประเภท/
ชนิดโรงงานใน
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
ใหรนหรือไมใชบังคับ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระยะทางระหวาง
โรงงานและเขตติดตอ
สาธารณสถาน พ.ศ. 2545

หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ภาคผนวก

6

ทําเลที่ตั้งโรงงานตองไมขัดตอประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เชน
- เรื่องกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะใหตั้ง
หรือไมใหตั้งในเขตทองที่อําเภอพระนครศรีอยุธยา
อําเภอบางปะอิน และอําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535
- ประกาศ ณ วันที่ 10
เมษายน 2539

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

- ประกาศ ณ วันที่ 15
มิถุนายน 2532

โรงงานจะตองมีที่วางไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ดิน กฎกระทรวง ฉบับที่ 50
ที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
พ.ศ. 2540 ขอ 6 (2)
ออกตาม พรบ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

- เรื่องกําหนดประเภทหรือชริดโรงงานที่ไมอนุญาตให - ประกาศ ณ วันที่ 29
ตั้งหรือขยายในทองที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัด
สิงหาคม 2532
สุราษฎรธานี

- เรื่องหามตั้ง ขยายโรงงานทุกประเภทหรือชนิดตาม
บริเวณแนวฝงแมน้ํากก จังหวัดเชียงราย

- เรื่องกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไมใหตั้ง - ประกาศ ณ วันที่ 11
ในเขตทองที่วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
สิงหาคม 2540

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก
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รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

7 โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกัน
1) 200-500 ตาราเมตรตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใช
กอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 3 เมตร จํานวน 2 ดาน
สวนดานที่เหลือใหมีที่วางไมนอยกวา 6 เมตร
2) 500-1,000 ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใช
กอสรางอาคารพื้นไมนอยกวา 6 เมตร ทุกดาน
3) เกิน 1,000 ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดิน
ที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 10 เมตรทุกดาน

ขอ
กฎกระทรวงฉบับที่ 55
(พ.ศ. 2543) ขอ 39
ออกตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ภาคผนวก

หมายเหตุ

กฎกระทรวง ฉบับที่2
(พ.ศ.2535) ออกตาม
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
หมวด 1 ขอ 5 (1)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2535) ออกตาม
พรบ. โรงงาน
พ.ศ. 2535 หมวด 1
ขอ 5 (2)

4 อาคารโรงงานตองมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและมีบริเวณ
เพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรม นั้นๆ โดยมี
คํารับรองของผูประกอบวิชาชีพควบคุมหรือบุคคลอื่นที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

5 มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีพื้นที่ประตู หนาตาง
ชองลมรวมกันโดยไมนับที่ติดตอระหวางหองไมนอยกวา
1/10 ของพื้นที่หองหรือมีการระบายอากสศไมนอยกวา
0.5 ลูกบาศกเมตรตอนาที่ตอคน

ใบอนุญาตขยาย
เลขที่ ..............

ไมผาน

2 มีการขยายโรงงานโดยการเพิ่มหรือแกไขสวนหนึ่งสวนใด มาตรา 18 แหง พรบ.
ของอาคารโรงงาน ที่ทําใหฐานรากเดิมของอาคารโรงงาน โรงงาน พ.ศ. 2535
ฐานใดฐานหนึ่งรับน้ําหนักเพิ่มขึ้น ตั้งแต 500 กิโลกรัมขึ้นไป

ผาน

ตามเกณฑ
ใบอนุญาต
เลขที่ ..............

อางอิง
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน
มาตรา 21 แหง พรบ.
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

1 การไดรับอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ตอเติม

ขอ

รายการตรวจสอบอาคารโรงงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก
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70

ภาคผนวก

8 ความสูงระยะดิ่งระหวางพื้นถึงเพดานตองไมนอยกวา 3.00 เมตร กฎกระทรวง ฉบับที่2
ในกรณีมีระบบปรับอากาศหรือมีการระบายอากาศที่เหมาะสม (พ.ศ.2535) ออกตาม
จะตองมี ความสูงระยะดิ่งไมนอยกวา 2.30 เมตร
พรบ. โรงงาน
พ.ศ.2535 หมวด 1
ขอ 5 (5)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2535) ออกตาม
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
หมวด 1 ขอ 5 (4)

7 บันไดตองมั่นคงแข็งแรง ไมลื่น มีชวงระยะเทากันโดยตลอด
บันไดและพื้นทางเดินที่สูงเกิน 1.50 เมตร ขึ้นไป ตองมีราวที่
มั่นคงแข็งแรงและเหมาะสม เพื่อปองกันอันตราย

อางอิง
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2535) ออกตาม
พรบ. โรงงาน
พ.ศ.2535 หมวด 1
ขอ 5 (3)

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

6 มีประตูหรือทางออกใหพอกับจํานวนคนในโรงงานที่จะ
หลบหนีภัย ออกไปไดทันทวงทีที่เมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นอยางนอย
2 แหงอยูหางกันพอสมควร บานประตูทางออกไดงาย กวางไม
นอยกวา 110 เมตร สูงไมนอยกวา 200 เมตร แตถามีคนใน
โรงงานเกินกวา 50 คน ความกวางตองเพิ่มขึ้น 2 เซนติเมตรตอ 1
คน และมีบันไดระหวางชั้น อยางนอย 2 แหง อยูหางกัน
พอสมควร

ขอ
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2535) ออกตาม
พรบ. โรงงาน พ.ศ.2535
หมวด 1 ขอ 5 (7)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2535) ออกตาม
พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535
หมวด 1 ขอ 5 (8)

พื้นที่ปฏิบัติงานตองไมนอยกวา 3 ตารางเมตรตอพนักงาน 1 คน
(พื้นที่ปฏิบัติงานใหรวมพื้นที่ใชวางโตะปฏิบัติงาน เครื่องจักร
ผลิตภัณฑ หรือวัสดุที่เคลื่อนไปตามกระบวนการผลิตดวย)

11

12 วัตถุที่ใชในการกอสรางตองเหมาะสมกับการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมตามขนาดประเภทและชนิดของโรงงานและไมกอ
ใหเกิดการลุกลามของอัคคีภัย (ดูใบอนุญาตกอสราง)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ.2527) ออกตาม
พรบ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ขอ 15

พื้นอาคารจะตองสามารถรับน้ําหนักบรรทุกจรไดไมต่ํากวา
500 กิโลกรัม /ตารางเมตร

10

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2535) ออกตาม
พรบ. โรงงาน พ.ศ.2535
หมวด 1 ขอ 5 (6)

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

พื้นที่ใชทํางานตองมั่นคง แข็งแรง ไมมีน้ําขังหรือลื่นอันอาจ
กอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

9

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

71

72
กฎกระทรวงฉบับที่ 2
(พ.ศ.2535) ออกตาม
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
หมวด 1 ขอ 5 (10)
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 24
(พ.ศ. 2530) ขอ 49

14 จัดสภาพที่เก็บรักษาวัตถุหรือสิ่งของที่กอใหเกิดอันตราย
หรืออัคคีภัยไดงายไวในที่ปลอดภัย

15 ตองแยกอาคารที่มีการผลิต หรือใชวัตถุระเบิด หรือวัตถุ
ไวไฟใหเปนเอกเทศ โดยตองอยูหางจากที่พักอาศัย หรือ
เตาไฟ หรือที่เก็บสินคาตาง ๆ และอาคารอื่น ๆ

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
กฎกระทรวง ฉบับที่
2(พ.ศ.2535) ออกตาม
พรบ. โรงงาน พ.ศ.2535
หมวด 1 ขอ 5 (9)

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

13 ใหมีสายลอฟาตามความจําเปนและเหมาะสม

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
ดูเกณฑ กาออกแบบ
ตามมาตรฐานการ
ปองกันฟาผาสําหรับ
สิ่งปลูกสราง
(ว.ส.ท. 2003-43)

หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ภาคผนวก

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ก) หองสวม ในอัตราคนงานไมเกิน 15 คน 1 ที่นั่งหรือคนงาน
ไมเกิน 40 คน 2 ที่นั่งหรือคนงานไมเกิน 80 คน 3 ที่นั่ง และ
เพิ่มขึ้นในอัตราสวน 1 ที่นั่งตอคนงานไมเกิน 50 คน ถามี
คนงานชายและหญิงรวมกันมากกวา 15 คนใหจัดสวมแยก
ไวสําหรับคนงานหญิงและคนงานชายตามอัตราสวนที่
กําหนดขางตน

17 จัดใหมีหองสวม ที่ปสสาวะ และสถานที่ทําความสะอาดรางกาย
ดังรายละเอียดตอไปนี้

16 ในกรณีมีลิฟต ลิฟตตองมีสวนปลอดภัยไมนอยกวาสี่เทา ของ
น้ําหนักที่กําหนดใหใช โดยถือวาคนที่บรรทุกมีน้ําหนัก 70
กิโลกรัมตอ 1 คน และตองเปนแบบที่จะเคลื่อนที่ไดก็ตอเมื่อ
ประตูไดปดตัวแลวเทานั้นรวมทั้งตองมีระบบสงสัญญาณเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินดวย ตองมีปายระบุจํานวนคนหรือน้ําหนัก
บรรทุกใหเห็นไดงายและชัดเจน

ขอ

กฎกระทรวงฉบับที่ 2
(พ.ศ.2535) ออกตาม
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
หมวด 1 ขอ 5 (12)

กฎกระทรวงฉบับที่ 2
(พ.ศ.2535) ออกตาม
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
หมวด 1 ขอ 5 (11)

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ขอ

74

ข) อาคารโรงงานที่มีคนทํางานอยูหลายชั้น ตองจัดใหมี
หองสวม และที่ปสสาวะในแตละชั้นตามความจําเปน
และเหมาะสม
ค) หองสวมหนึ่งหองตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 0.9 ตาราง
เมตร
ง) หองสวมที่มที ี่ปสสาวะตองเปนแบบใชน้ําชําระลงบอ
ซึม พื้นหองตองเปนแบบไมดูดน้ํา
จ) จัดใหมีกระดาษชําระหรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอ
สําหรับหองสวมทุกหอง
ฉ) จัดใหมีสถานที่ทําความสะอาดรางกาย พรอมทั้งวัสดุ
และอุปกรณสําหรับคนงานตามความจําเปนและ
เหมาะสม
ช) จัดใหมีการระบายถายเทอากาศใหเพียงพอสําหรับ
หองสวมหองปสสาวะและสถานที่ทําความสะอาด
รางกายทุกหอง
ซ) จัดใหมีการทําความสะอาดหองสวม ที่ปสสาวะและ
สถานที่ทําความสะอาดรางกายใหอยูในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเปนประจําทุกวัน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ภาคผนวก

ฌ) โรงงานผลิตสิ่งที่ใชบริโภคตองจัดใหมีที่ลางมือ ยาฆา
เชื้อหรือสบูอันได สุขลักษณะ และตั้งอยูในที่ที่
เหมาะสมอยางนอยในอัตราคนงานไมเกิน 15 คน ตอ
1 ที่ หรือคนไมเกิน 40 คน 2 ที่ หรือคนงานไมเกิน 80
คน ตอ 3 ที่ และเพิ่มขึ้นในอัตราสวน 1 ที่ตอ 50 คน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ประกาศกระทรวง ฉบับที่
2 (พ.ศ.2513) ออกตาม
พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2512
หมวด 3 ขอ 12

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

19 สัญญาณแจงเหตุอันตรายจะตองมีเสียงที่แตกตางไปจาก ประกาศ
เสียงที่ใชในสถานประกอบการทั่วไป และมีระดับความ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง
ดังของเสียงไมนอยกวา 100 เดซิเบล (A)
การปองกันและการระงับ
อัคคีภัยในสถาน
ประกอบการเพื่อความ
ปลอดภัย ในการทํางาน
สําหรับลูกจาง พ.ศ.2534
หมวด 8 ขอ 1, 3

18 ตองจัดใหมีสัญญาณแจงเหตุอันตรายอยางนอย 2 แหง ใน
ตําแหนงที่คนจะเขาไปใชไดโดยสะดวกและรวดเร็ว

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

20 มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมที่สามารถหยิบใชไดโดย สะดวก ไม
นอยกวา 1 เครื่องตอพื้นที่ 100 ตารางเมตร เศษของ 100 ตาราง
เมตร ใหนับเปน 100 ตารางเมตร
หมายเหตุ เครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง หมายถึง
(1) เครื่องดับเพลิงชนิดกรดโซดา หรือ ชนิดฉีดน้ําดวยกาซ ขนาด
บรรจุไมนอยกวา 10 ลิตร
(2) เครื่องดับเพลิงชนิดฟองกาซ ขนาดบรรจุไมนอยกวา 10 ลิตร
(3) เครื่องดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด ขนาดบรรจุ
ไมนอยกวา 5 กิโลกรัม
(4) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 5
กิโลกรัมเครื่องดับเพลิงตองเปนชนิดที่เหมาะสมกับชนิดของ
ไฟที่อาจเกิดขึ้นได ดังนี้
(1) ชนิดกรดโซดา หรือชนิดฉีดน้ําดวยกาซใชดับไฟธรรมดา เชน
ไฟที่เกิดจากไม กระดาษ ผา หามใชดับไฟที่เกิดจากอุปกรณ
ไฟฟา น้ํามันตางๆ แอลกอฮอล อะซีโตน หรือ
แคลเซียมคารไบด

ขอ

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน
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ขอ

(2) ชนิดฟองกาซ ใชดับไฟธรรมดาและไฟที่เกิดจากน้ํามัน
ตางๆ แอลกอฮอล หรือ อะซีโตน หามใชดับไฟเกิดจาก
อุปกรณไฟฟา หรือแคลเซียมคารไบด
(3) ชนิดคารบอนไดออกไซด ใชดับไฟไดทุกชนิด ซึ่ง
ไมไดเกิดในที่มีลมแรงหรือที่โลง
(4) ชนิดผงเคมีแหงใชดับไฟไดทุกชนิด

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตาม พรบ.โรงงาน
พ.ศ. 2535 หมวด 2 ขอ 6 (1)

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

3.1 เครื่องจักรใดที่ผูผลิตไดติดเครื่องปองกันอันตรายไว ประกาศกระทรวง
เพื่อความปลอดภัยหรือมีเครื่องปองกันอันตรายอยูใน อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
วันตรวจโรงงานและเครื่องจักร จะตองดูแลรักษาเครื่อง (พ.ศ. 2514) ขอ 2
ปองกันอันตรายของเครื่องจักรดังกลาว ใหอยูในสภาพ
เชนนั้นเสมอ

3 มีเครื่องปองกันอันตรายอาจเกิดจากสวนที่เคลื่อนไหวของ
เครื่องจักร ตามความจําเปน และเหมาะสม

2 ใชเครื่องจักรที่มีความปลอดภัยและไมกอใหเกิดความ
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม
สั่นสะเทือน เสียง หรือคลื่นวิทยุ รบกวนผูอยูอาศัยใกลเคียง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
ออกตาม พรบ. โรงงาน
พ.ศ. 2535 หมวด 2 ขอ 6 (1)

เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน
1 ตองเปนดังตอไปนี้มั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม

ขอ

รายการตรวจสอบเกี่ยวกับเครื่องจักร
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ขอ

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

3.3 ไฟลวีลตองมีการฝาครอบ หรือตาขายเหล็ก ชองกวาง ประกาศกระทรวง
ไมมากกวา 5 เซนติเมตร ปดกันคนงานหรือสิ่งของ อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
กระทบไฟลวีล เวนแตในกรณีใดกรณีหนึ่ง
(พ.ศ. 2514)ขอ 4
ดังตอไปนี้
1) ไฟลวีลที่ในการใชงานปกติ หมุนไมเร็วกวา 500
รอบตอนาที จะจัดใหมีรั้วที่มั่นคงแข็งแรง กั้นสูง
จากพื้นที่ไมนอยกวา 100 เซนติเมตร มีลูกนอน
อยางนอย 1 ลูก สูงจากพื้นไมมากกวา 30
เซนติเมตร และหางจากไฟลวีลไมนอยกวา 50
เซนติเมตร แทนก็ได

3.2 ชิ้นสวนของเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวอันอาจจะ ประกาศกระทรวง
เปนอันตรายตองมีเครื่องปองกันอันตรายที่มั่นคง อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
แข็งแรงและหามถอดยาย เปลี่ยนแปลง หรือซอม (พ.ศ. 2514) ขอ 3
เครื่องปองกันอันตราย รวมทั้งอุปกรณและกลไก
ของเครื่องปองกันอันตรายในขณะที่เครื่องจักรมีการ
เคลื่อนไหว

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

3.4 เครื่องตนกําลังกลทุกชนิด ยกเวนเครื่องยนตไฟฟา ตองมี ประกาศกระทรวง
เครื่องรักษาระดับความเร็วอัตโนมัติ (governor) ที่มี
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
ประสิทธิภาพดี
(พ.ศ. 2514) ขอ 5
ประกาศกระทรวง
3.5 ตองจัดใหมีวิธีหยุดเดินเครื่องจักรไดในกรณีฉุกเฉิน จากที่ อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
ซึ่งอยูหางจากสวนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักรในระยะที่ (พ.ศ. 2514) ขอ 6
ปลอดภัยแกการปฏิบัติ

4) ในกรณีที่จําเปนตองใชคนหมุนไฟลวีลเมื่อจะ
เดินเครื่อง จะจัดใหมีชองปด เปดไวที่เครื่องปองกัน
อันตราย เพื่อประโยชนแกการนั้นก็ได
2) ไฟลวีลที่สูงจากพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือทางเดินลอด
ตั้งแต 250 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งตองมีเครื่องปองกัน
อันตราย ก็ตอเมื่อพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งเปน
หนังสือใหจัดทํา
3) ในกรณีที่จําเปนตองใชคานสอดเพื่อหนุนไฟลวีลเมื่อจะ
เดินเครื่อง จะจัดใหมีชองไวที่เครื่องปองกันอันตราย
สําหรับสอดคานเขาไปได

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ขอ

3.6 ถาจําเปนตองมีทางเดินขามเพลาหรือที่ยึดเพลา
ทางเดินนั้นตองมีพื้นที่มั่นคง และมีราวกั้นอยาง
แข็งแรง
3.7 เพลา สายพาน ปุลเล และอุปกรณสงถายกําลังอื่น จะ
ไมมีเครื่องปองกันอันตรายตามขอขางตนก็ได หากได
จัดใหอยูในบริเวณหรือหองเฉพาะ และปฏิบัติตามขอ
ตอไปนี้ครบถวนทุกขอ คือ
1) หองหรือบริเวณดังกลาวปดไมใหผูที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวของเขาไป ตลอดเวลาที่กําลังเดินเครื่องอยู
2) ความสูงจากพื้นถึงเพดานหรือวัตถุอื่นใดเหนือ
ทางเดิน ไมนอยกวา 170 เซนติเมตร
3) มีแสงสวางเพียงพอ พื้นแหง ราบเรียบ ไมลื่นและ
มั่นคงเข็งแรง
4) มีเครื่องปองกันอันตรายตามทางเดินของชอง
เครื่อง (oiler)
3.8 เพลาที่สูงจากพื้นที่ปฏิบัติงานหรือทางเดินไมมากกวา
250 เซนติเมตร ตองมีเครื่องปองกันอันตรายที่มั่นคง
แข็งแรงอยางหนึ่งดังนี้

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 9

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 7
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 8

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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3.9 ขอตอเพลา คลัช ปุลเล และสายพานหรือโซสงถาย
กําลังที่อยูสูงจากพื้นหรือพื้นที่ปฏิบัติงานไมมากกวา
2.5 เมตร ตองมีเครื่องปองกันอันตรายอยางมั่นคง
แข็งแรง
3.10 เกียรที่อยูในบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดอันตราย ได
ตองมีเครื่องปองกันอันตรายอยางมั่นคงแข็งแรงอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1) มีครอบปดคลุมหมด นอกเสียจากจานเกียรเปน
แบบทึบจะใชครอบปดคลุมเฉพาะขอบตรงบริเวณ
ฟนเกียรก็ได

1) ครอบปดยาวตลอดตัวเพลาโดยรอบหรืออยางนอย
ที่สุดดานขางและดานบนหรือดานลางที่คนงาน
หรือสิ่งของอาจจะกระทบเพลาได
2) รั้วกั้นสูงจากพื้นที่ไมนอยกวา 100 เซมติเมตร
มีลูกนอน อยางนอย 1 ลูก สูงจากพื้นไมมากกวา
30 เซนติเมตร และหางจากเพลาไมนอยกวา
50 เซนติเมตร

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 11

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 10

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ขอ

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

3.11 ตองไมใชงานปุลเลที่มีสภาพไมมั่นคงแข็งแรง หรือ ประกาศกระทรวง
มีรอยราว หรือขอบบิ่น แตกราว
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 12
3.12 ปุลเลที่มีความเร็วที่ขอบนอกมากกวา 1,200 เมตร ตอ ประกาศกระทรวง
นาที ตองเปนปุลเลที่ไดสรางขึ้นถูกตองตามหลัก
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
วิชาการเพื่อกิจการนั้น เปนพิเศษเทานั้น
(พ.ศ. 2514) ขอ 13
3.13 ปุลเลที่ใชกับสายพานแบนที่ไมมีการขยับเลื่อน ตอง ประกาศกระทรวง
มีหนานูน เพื่อปองกันไมใหสายพานหลุด
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 14
3.14 ถาปุลเลอยูหางจากปุลเลตายหรือคลัช หรืออยางอื่น ประกาศกฎกระทรวง
ๆ ไมมากกวาความกวางของสายพานตองจัดใหมี
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
เครื่องปองกันไมใหสายพานหลุดทางดานที่อยูใกล ขอ 15
กับปุลเลตาย หรือคลัช หรืออื่น ๆ นั้น
3.15 ปุลเลที่ติดอยูที่ปลายเพลาลอย ตองมีเครื่องปองกัน ประกาศกระทรวง
ไมใหสายพานหลุดออกนอกเพลาได
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 16

2) ถาเปนเกียรขนาดใหญ ตองทําคอกกั้นอยางมั่นคง
แข็งแรง

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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ภาคผนวก

3.18 คันขยับสายพานตองมีเครื่องบังคับไมใหสายพายปน ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
ขาม ปุลเลไดเอง
(พ.ศ. 2514) ขอ 19

ประกาศกระทรวง
3.17 สายพานสงถายกําลังที่มีความกวางมากกวา 12
เซนติเมตร ความเร็วของสายพานตั้งแต 540 เมตรตอ อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
นาทีขึ้นไป และศูนยกลางปุลเล หางกันตั้งแต 3.00 (พ.ศ. 2514) ขอ 18
เมตร ขึ้นไป ถาอยูสูงจากพื้นหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน
มากกวา 2.50 เมตร ตองมีเครื่องปองกันดานลาง
ตลอดความยาวของสายพาน

3.16 ถาสายพานหรือโซสงถายกําลังอยูสูงจากพื้นหรือ ประกาศกระทรวง
พื้นที่ปฏิบัติงานไมมากกวา 2.50 เมตร ตองมีเครื่อง อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
ปองกันดานขางสูงพนจากสวนบนของสายพานหรือ (พ.ศ. 2514) ขอ 17
โซสงถายกําลังไมนอยกวา 40 เซนติเมตร หรือสูง
2.50 เมตรจากพื้นหรือพื้นที่ปฏิบัติงาน แลวแตวา
อยางไหน จะนอยกวากัน แตตองสูงไมนอยกวา 1.00
เมตร ทั้งนี้เวนแตวาสายพานหรือโซสงถายกําลังจะมี
ครอบปดคลุมหมด

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 21
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กฎหมาย/มาตรฐาน

ภาคผนวก

อาจจะเปนอันตรายได

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 22
3.22 สวิตชตัดตอนเปนแบบปุมกด ตองเปนแบบที่มี
ประกาศกระทรวง
ปุมกดเดินและปุมกดหยุดแยกกัน ปุมกดเดินตองเปน อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
ชนิดสีเขียวหรือดํา สวนปุมกดหยุดตองเปนชนิด
(พ.ศ. 2514) ขอ 23
สีแดง
ประกาศกระทรวง
3.23 เครื่องจักรที่ใชคนงานหลายคนปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
รวมกัน ตองมีเครื่องบังคับมิใหเครื่องจักรนั้น
ปฏิบัติงานไดในขณะที่คนงานอยูในตําแหนง อัน (พ.ศ. 2514) ขอ 24

3.20 เครื่องจักรที่ไมไดขับดวยเครื่องตนกําลังเฉพาะตัว
ตองจัดใหคลัชปุลเลฟรีหรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม
เพื่อใหหยุด หรือเดินเครื่องจักรนั้นเฉพาะตัวได
โดยสะดวกและปลอดภัย
3.21 สวิตชตัดตอนของเครื่องยนตไฟฟาตองเปนชนิดที่
ไมอาจจะเปดปดไดเมื่อมีการกระทบโดยบังเอิญ

3.19 ในอาคารโรงงานเดียวกัน คันขยับสายพานหรือคัน
ขยับคลัช ตองขยับไปทางเดียวกันเมื่อจะหยุดเครื่อง
ยกเวนคันขยับสามตําแหนง
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ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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3.24 ถาเครื่องจักรขับดวยเครื่องยนตไฟฟาหลายเครื่อง
นอกจากจะมีสวิตชตัดตอนเฉพาะเครื่องยนตไฟฟา
แตละเครื่องแลว ตองสวิตชตัดตอนหยุดเครื่องยนต
ไฟฟาทั้งหมดพรอมกันดวย
3.25 เครื่องจักรขนาดใหญ ซึ่งสามารถจะเคลื่อนตอไปได
อีกดวยแรงเฉื่อย แมจะไดหยุดสงถายกําลังแลว ตองมี
หามลอที่มีประสิทธิภาพพอที่จะหยุดเครื่องได
โดยเร็ว ในกรณีที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายไดตองมี
หามลอชนิดอัตโนมัติ
3.26 ไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลังที่ใชผลิตหรือชวยใน
การผลิตตองมีวงจรแยกจากกัน แตวงจรตองมีสวิทซ
ตัดตอนชนิดที่สามารถ ตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟา
ไหลผานเกินกําลัง
3.27 ในหองปฏิบัติงานหรือหองเก็บสิ่งของที่อาจมี กาซ
ควัน ฝุน ไอ หรือหมอก ที่ติดไฟไดงาย ตองเดิน
สายไฟฟาในทอ เครื่องยนตไฟฟา สวิตชไฟฟา และ
อุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ตองเปนแบบปดชนิดปองกัน
การระเบิด และหามใชหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนท
แบบที่ใชสตารทเตอร สวิตชตัดตอนแบบใบมีด
เตาเสียบและอุปกรณ ที่อาจทําใหเกิดประกายไฟได

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ภาคผนวก
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 28

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 27

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 26

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 25

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ขอ

3.28 หลอดไฟฟาที่จะใชเคลื่อนยายไปมาตองมีเครื่อง
ปองกันการกระทบแตก และตองเปนแบบที่ สรางขึ้น
เพื่อใชในกิจกรรมนั้นๆ โดยเฉพาะ
3.29 เครื่องยนตไฟฟาหรือเครื่องไฟฟาชนิดที่เคลื่อนยาย
ไปมาได ตองใชปลั๊กเตาเสียบที่ แข็งแรงและมีที่ตอ
กับสายดินดวย
3.30 เครื่องยนตไฟฟาที่มีขนาดตั้งแต 1/4 แรงมาขึ้นไป
ตองไปมีเครื่องปองกันกระแสเกินขนาดและการใช
เกินกําลัง
3.31 เครื่องยนตไฟฟาและเครื่องไฟฟาตองตอสายดิน การ
ตอสายดิน ตองใชสายไฟฟาขนาดพื้นที่หนาตัดไม
นอยกวา 2.5 ตารางมิลลิเมตรและไมเล็กกวา
ครึ่งหนึ่งของสายไฟฟาเขาเครื่อง แตไมจําเปนตอง
ใหญกวา 70 ตารางมิลลิเมตร ตอเขากับทอน้ําชนิด
โลหะที่ติดตอลงถึงพื้นดินได หรือตอลงสูทอหรือ
แทงทองแดงซึ่งยาวไมนอยกวา 1.50 เมตร ขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 1 เซนติเมตร ฝงใน
พื้นดินที่ชื้นลึกไมนอยกวา 1.50 เมตร หรือตอลงสู
ตัวนําอื่น ดวยวิธีที่ถูกตองตามหลักวิชาการ

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 29
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 30
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 31
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 32

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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88

ภาคผนวก
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 33
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 34

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2514) ขอ 35
3.35 สายไฟฟา เครื่องไฟฟา และอุปกรณ ตองไดรับการ ประกาศกระทรวง
ตรวจรับรองเห็นชอบจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบ อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
วิชาชีพวิศวกรควบคุม หรือนายชางของการไฟฟา (พ.ศ. 2514) ขอ 36
นครหลวง หรือนายชางการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือ
จากวิศวกรที่กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบทุกๆ ระยะ
1 ป โดยมีเอกสารรับรองเปนหลักฐานทุกป

3.32 ตองดูแลรักษาสายไฟฟา สายดิน เครื่องยนตไฟฟา
สวิตช เตาเสียบ และอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ใหอยูใน
สภาพเรียบรอย ไมหลุดหลวมแตกราว หรือผุกรอน
3.33 แผงสวิตช หมอแปลงแรงไฟ คาปาซิเตอร แบตเตอรี่
ขนาด 150 โวลตขึ้นไป ที่มิไดติดตั้งไวในหองที่จัดไว
โดยเฉพาะ ตองจัดทํารั้วกั้นโดยรอบมิใหบุคคลที่ไมมี
หนาที่เกี่ยวของเขาไปได
3.34 หามมิใหซอมสายไฟฟาหรืออุปกรณไฟฟาในขณะที่
มีกระแสไฟฟาไหลผาน
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3.36 นายจางจะตองจัดใหมีอุปกรณเพื่อปองกันอันตราย
จากเครื่องจักร ดังตอไปนี้
(1) เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟาตองมีสายดิน เพื่อ
ปองกันกระแสไฟฟารั่ว ตาม มาตรฐานเพื่อความ
ปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงาน
แหงชาติทุกเครื่อง
(2) เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟา ตองมีสายไฟฟา
เขาเครื่องจักร โดยฝงดิน หรือเดินลงมาจากที่สูง
ทั้งนี้ใหใชทอรอยสายไฟฟาเรียบรอย เวนแตใช
สายไฟฟาชนิดที่มีฉนวนหุนเปนพิเศษ
3) เครื่องจักรสําหรับปมวัตถุ ซึ่งใชน้ําหนักเหวี่ยง
ใหติดตั้งน้ําหนักเหวี่ยงไวสูงกวาศีรษะ
ผูปฏิบัติงานพอสมควร เพื่อไมใหเกิดอันตรายแก
ผูปฏิบัติงาน หรือใหจัดทําเครื่องปองกันอยาง
หนึ่งอยางใด ใหมีความปลอดภัยตอลูกจางและ
จะตองไมมีสายไฟฟาอยูรัศมีของน้ําหนักเหวี่ยง

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา
ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางาน
กับเครื่องจักร พ.ศ.2519
ออกตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 103

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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4) เครื่องจักรสําหรับปมวัตถุโดยใชเทาเหยียบ ตองมี
ที่พักเทา และมีที่ครอบปองกันมิใหเหยียบโดย
ไมตั้งใจ
5) เครื่องจักรสําหรับปมวัตถุโดยใชมือปอน ตองมี
เครื่องปองกันมือ ใหพนจากแมปม หรือจัดหา
เครื่องปอนวัตถุแทนมือ
6) เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟา ปม หรือตัดวัตถุที่
ใชมือปอน ตองมีสวิตชสองแหงหางกันเพื่อให
ผูปฏิบัติงานตองเปดสวิตชพรอมกันทั้งสองมือ
7) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติ ตองมีสีเครื่องหมายปดเปด ที่สวิตชอัตโนมัติตามหลักสากลและมีเครื่อง
ปองกันมิไดตั้งใจ
8) ใบเลื่อยวงเดือนทีใชกับเครื่องจักรซึ่งอาจเปน
อันตรายตอผูปฏิบัติงานไดตองมีที่ครอบใบเลื่อย
สวนที่สูงกวาพื้นโตะ หรือแทน
9) เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องลับ ฝน หรือแตงผิวโลหะ
ตองมี เครื่องปดบังประกายไฟหรือเศษวัตถุ
ในขณะใชงาน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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3.37 กอนการติดตั้งหรือซอมเครื่องจักร หรือเครื่อง
ปองกันอันตรายของเครื่องจักร ใหนายจางทําปายปด
ประกาศไว ณ บริเวณติดตั้งหรือซอมแซม และให
แขวนปายหามเปดสวิตชไวที่สวิตชดวย
3.38 เครื่องมือกลที่ใชขับเคลื่อนไดตองมีสภาพที่ผูใชงาน
สามารถมองเห็นขางหลังได เวนแตจะมีสัญญาณ
เสียงเตือน หรือมีผูบอกสัญญาณ เมื่อถอยหลัง
3.39 จัดใหมีทางเดินเขา ออก จากที่สําหรับปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเครื่องจักรมีความกวางไมนอยกวา 80
เซนติเมตร

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ประกาศกระทรวง
มหาดไทยเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางาน
กับเครื่องจักร พ.ศ. 2519
ออกตามประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 103

ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางาน
กับเครื่องจักร พ.ศ.2519
ออกตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ 103

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

3.40 ใหจัดทํารั้ว คอกกั้น หรือเสนแสดงเขตอันตราย ณ ประกาศกระทรวง
ที่ตั้งของ เครื่องจักรหรือเขตที่เครื่องจักรทํางานที่อาจ มหาดไทยเรื่องความ
เปนอันตรายใหชัดเจนทุกแหง
ปลอดภัยในการทํางาน
กับเครื่องจักร พ.ศ. 2519
ออกตามประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 103

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

5 บอหรือถังที่มีโอกาสเปนที่อับอากาศกอนที่จะใหคนงาน
เขาไปทํางาน จะตองตรวจสอบปริมาณออกซิเจนไมให
นอยกวารอยละ 18 โดยปริมาตรหรือมีสารเคมีไวไฟเกิน
กวารอยละ 20 ของความเขมขนต่ําสุดที่ทําใหติดไฟหรือ
ระเบิดได
ประกาศกระทรวง
มหาดไทยเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ในสถานที่อับอากาศ
(พ.ศ.2533) ออกตาม
ประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 103

4 บอหรือถังเปดที่ทํางานสนองกันกับเครื่องจักรที่อาจเปน กฎกระทรวงฉบับที่ 2
อันตรายในการปฏิบัติงานของคนงาน ตองมีขอบหรือราวกั้น พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
แข็งแรงและปลอดภัยทางดานที่คนเขาถึงไดสูงไมนอย หมวด 2 ขอ4
กวา 1.00 เซนติเมตรจากระดับพื้นที่ติดกับบอหรือถังนั้น

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

6.1 หมอไอน้ําจะตองมีอุปกรณปองกันอันตราย ดังนี้
1) ติดตั้งลิ้นนิรภัย (Safety Valve) อยางนอย 2 ชุด
ขนาดเสนผา ศูนยกลางของลิ้นนิรภัยไมนอยกวา
15 มิลลิเมตรที่สามารถตรวจสอบการใชงานไดงาย
สําหรับหมอไอน้ําที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนนอยกวา
50 ตร.ม.จะมีลิ้นนิรภัยเพียง 1 ชุดก็ได

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 18
(พ.ศ. 2528) ออกตาม
พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2512
เรื่อง หนาที่ของผู
รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน

6 หมอไอน้ํา (boiler) หมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อ กฎกระทรวงฉบับที่ 2
นําความรอน เครื่องอัดกาซ (compressor) หรือถังปฏิกิริยา พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
(reactor) และระบบทอเครื่องจักรหรือภาชนะที่ทํางาน หมวด 2 ขอ 5
สนองกันโดยมีความกดดันแตกตางจากบรรยากาศ ซึ่งใช
กับหมอไอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนํา
ความรอน เครื่องอัดกาซหรือถังปฏิกิริยาดังกลาว ตอง
ไดรับการออกแบบคํานวณและสรางตามมาตรฐานที่
ยอมรับ หรือผานการทดสอบความปลอดภัย ในการใช
งานโดยมีคารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือบุคคลอื่นที่ รัฐมนตรีกําหนด

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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2) ตองมีเครื่องวัดระดับน้ําชนิดหลอดแกวไวใหเห็น
ไดชัดพรอมลิ้นปดเปด (Stop Valve) เพื่อ
ตรวจสอบระดับน้ําและตองมีทอระบายไปยังที่
เหมาะสมปลอดภัย ทั้งนี้ตองจัดใหมีเครื่องปองกัน
หลอดแกวดวย
3) ตองติดตั้งเครื่องวัดความดันไอน้ํา (Pressure
gauge) ขนาดหนาปทมเสนผาศูนยกลางไมนอย
กวา 100 มิลลิเมตร มีสเกลสามารถวัดความดันได
1.5-2 เทาของความดันใชงานสูดสุดและตองมี
เครื่องหมายแสดงระดับความดันอันตรายไวให
เห็นชัดเจน
4) ตองติดตั้งเครื่องสูบน้ําเขาหมอไอน้ํา (Feed Water
pump) ขนาดความสามารถในการอัดน้ําไดอยาง
นอย 1.5 เทาของความดันใชงานสูงสุด และ
ความสามารถในการสูบน้ําเขาตองมากกวาอัตรา
การผลิตไอน้ํา
5) ตองติดตั้งลิ้นกันกลับ (Check Valve) ที่ทอน้ําเขา
หมอไอน้ําโดยติดตั้งใหใกลหมอไอน้ํามากที่สุด
และมีขนาดเทากับทอน้ําเขา

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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6) ตองติดตั้งลิ้นจายไอน้ํา (Main Stream Valve) ที่ตัว
หมอไอน้ํา
7) โรงงานที่มีหมอไอน้ําตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป ที่ใชทอ
จายไอน้ํารวมกันตองติดตั้งลิ้นกันกลับ (Check
Valve) ที่ทอหลังลิ้นจายไอน้ํา (Main Stream
Valve) ของหมอไอน้ําแตละเครื่อง
8) หมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงเหลว เชน น้ํามัน กาซ ตอง
ติดตั้งเครื่องควบคุมความดัน (Pressure Control)
และเครื่องควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ (Water
Level Control)
9) ตองติดตั้งสัญญาณเตือนอัตโนมัติ (Automatic
Alarm) แจงอันตรายเมื่อระดับน้ําในหมอน้ําต่ํา
กวาระดับใชงานปกติ
10) ตองจัดใหมีฉนวนหุมทอจายไอน้ําโดยตลอด
11) ทอน้ํา ทอจายไอน้ํา ลิ้นปดเปด (Valve) ทุกตัวและ
อุปกรณอื่นๆ ที่ใชกับหมอไอน้ํา ตองเปนชนิดที่
ใชสําหรับไอน้ําเทานั้นและเหมาะสมกับความดัน
ใชงานดวย

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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ภาคผนวก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับหมอไอน้ํา
พ.ศ. 2534 ออกตามประกาศ
คณะปฏิบัติฉบับที่ 103
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 18
(พ.ศ.2528) ออกตาม พรบ.
โรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง
หนาที่ของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน

6.3 ตองจัดใหมีการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการ
ใชงานของหมอ ไอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
สื่อนําความรอนทุกๆ ป อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
วิศวกรสาขาเครื่องกล ประเภทสามัญวิศวกรหรือวุฒิ
วิศวกรหรือผูไดรับใบอนุญาตพิเศษใหตรวจสอบ
หมอไอน้ํา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

6.2 การติดตั้งหมอไอน้ําและอุปกรณตองแยกเปน
สัดสวนโดยเฉพาะออกจากเครื่องจักรอื่นไมนอยกวา
2.50 เมตร ระยะหางระหวางหมอไอน้ํากับผนัง เพดาน
และหมอไอน้ําแตละเครื่องไมนอยกวา 1.50 เมตร

12) หมอไอน้ําสูงเกินกวา 3 เมตรจากพื้น ตองติดตั้ง
บันไดและทางเดินไวรอบหมอไอน้ํา
13) ตองจัดใหมีลิ้นปด-เปด (Blow Down Valve) เพื่อ
ระบายน้ําจากสวนลางสุดของหมอไอน้ําให
สามารถระบายไดสะดวกไปยังที่ ที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ขอ
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 18
(พ.ศ.2528) ออกตาม พรบ.
โรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง
หนาที่ของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

6.5 โรงงานที่มีการใชหมอไอน้ํา ขนาดกําลังผลิตไอ
น้ําตั้งแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป จะตองมีวิศวกร
สาขาเครื่องกลเปนวิศวกรควบคุมและอํานวยการ
ใชหมอไอน้ํา

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 18
(พ.ศ.2528) ออกตาม พรบ.
โรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง
หนาที่ของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน
6.6 การสรางหรือซอมหมอไอน้ําหรือหมอตมที่ใช ประกาศกระทรวง
ของเหลวเปนสื่อนําความรอนตองจัดใหมีวิศวกร อุตสาหกรรม ฉบับที่ 18
สาขาเครื่องกล เปนผูควบคุมการสรางหรือซอม (พ.ศ.2528) ออกตาม พรบ.
โรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง
หนาที่ของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน

6.4 ตองจัดใหมีผูควบคุม(Operator) ประจําหมอไอน้ํา
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนที่มี
คุณวุฒิและผานการทดสอบฝกอบรมหลักสูตรผู
ควบคุมหมอไอน้ํา

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

97

98
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง รถ
ฟอรคลิฟท ที่ใชกาช
ปโตรเลียมเหลวเปน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2545
กฎกระทรวงฉบับที่ 2
ออกตาม พรบ.
โรงงาน พ.ศ. 2535
หมวด 2ขอ 7

8 ถังกาซที่นํามาใชกับรถฟอรคลิฟทตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมถังกาชปโตรเลียมเหลว
มอก. 27 ที่ติดตั้งอุปกรณอยางนอยประกอบดวยชิ้นบรรจุ
ชิ้นจาย เครื่องวัดปริมาตรกาช ชิ้นนิรภัย

9 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุ
เคมี หรือของเหลวอื่นใดที่ อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล
สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุ
ตั้งแต 25,000 ลิตรขึ้นไป
1) ตองมั่นคง แข็งแรง เปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ โดย
มีคํารับรอง ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
กฎกระทรวงฉบับที่ 2
ออกตาม พรบ.โรงงาน
พ.ศ.2535 หมวด 2
ขอ 6

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

7 ภาชนะบรรจุที่มีความกดดันตางจากบรรยากาศ (pressure
vessel) ตองเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับมีอุปกรณความ
ปลอดภัยและสวนประกอบที่จําเปนตามหลักวิชาการโดยมีคํา
รับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคล
อื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ภาคผนวก

2) ตองสรางเขื่อน หรือกําแพงคอนกรีตโดยรอบใหมีขนาดที่
สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกลาวไดทั้งหมด เวนแต
กรณีที่มีภาชนะบรรจุมากกวาหนึ่งถัง ใหสรางเขื่อนที่สามารถ
เก็บกักวัตถุอันตรายนั้นเทากับปริมาตรของถังเก็บขนาดใหญ
ที่สุด เพื่อปองกันการแพรกระจายของวัตถุที่บรรจุได อยางมี
ประสิทธิภาพในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแกภาชนะดังกลาว
3) ตองจัดใหมีวัตถุหรือเคมีภัณฑที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ระงับหรือลดความรุนแรงของการแพรกระจายไดอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ
4) กรณีภาชนะบรรจุนั้นตั้งอยูในที่โลงแจง ตองมีสายลอฟาให
เปนไปตามหลักวิชาการ และภาชนะบรรจุที่อาจเกิดประกาย
ไฟฟาสถิตยได ในตัวตองตอสายดิน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

10 เครื่องยก (crane and hoist) และสวนที่รับ น้ําหนักตอเนื่องกัน
ตองมั่นคง และแข็งแรงมีลักษณะ ขนาด และจํานวนที่เหมาะสม
และตองมีปายระบุน้ําหนักปลอดภัยสูงสุดที่จะใชยกของไดให
เห็นไดงายและชัดเจน กับตองมีที่หามลอซึ่งสามารถจะหยุด
น้ําหนักไดไมนอยกวาหนึ่งเทาของน้ําหนักปลอดภัยสูงสุดและ
ถาเปนเครื่องยกที่ใชไฟฟาตองมีอุปกรณสําหรับหยุดยก และตัด
กระแสไฟฟา เมื่อยกน้ําหนักถึงตําแหนงสูงสุดที่กําหนด

ขอ

กฎกระทรวงฉบับที่
2 ออกตาม พรบ.
โรงงาน พ.ศ. 2535
หมวด 2 ขอ 8

ตามเกณฑ
อางอิง
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน
ผาน ไมผาน
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก
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100

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ภาคผนวก
ประกาศกระทรวง
มหาดไทยเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับปนจั่น (พ.ศ.2530)
ออกตามความในประกาศ
คณะปฏิบัติฉบับที่ 103

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

13 เครื่องลําเลียงขนสง (conveyer) ซึ่งมีสายลําเลียงผานเหนือ กฎกระทรวงฉบับที่ 2
บริเวณซึ่งมีคนปฏิบัติงาน หรือทางเดิน ตองมีเครื่องปองกัน ออกตาม พรบ. โรงงาน
ของตกแบบแผนหรือตะแกรงกันดานขางและรองรับของ พ.ศ. 2535 หมวด 2 ขอ 9
ตกตลอดใตสายลําเลียงนั้น โดยใหอยูในลักษณะที่จะทํา
ใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสําหรับเครื่องลําเลียง

12 เชือกลวดเหล็กกลา ตองมีสวนความปลอดภัยไมนอยกวา ประกาศกระทรวง
มหาดไทยเรื่องความ
6 เทาสําหรับลวดวิ่ง และ 3.5 เทาสําหรับลวดโยงยึด
ปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับปนจั่น (พ.ศ.2530)
ออกตามความในประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 103

11 ตองมีการตรวจสอบปนจั่น (Crane) ทุก ๆ 3 เดือน โดย
วิศวกรพรอมบันทึกผลการตรวจสอบไว

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ตางไปจากแนวระดับ ตองมีเครื่องบังคับที่ทําให
สายลําเลียงหยุดไดเองเมื่อเครื่องหยุดปฏิบัติงาน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่
24 (พ.ศ. 2530) เรื่อง
หนาที่ของผูรับ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่
24 (พ.ศ. 2530) เรื่อง
หนาที่ของผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจ
กาโรงงาน

15 ตองดูแลรักษาทอและสวนประกอบของทอสงวัตถุมีพิษ
วัตถุเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอื่นที่อาจเปน
อันตราย ใหอยูในสภาพเรียบรอยไมมีการแตกราว รั่วซึม
ชํารุด หรือเกิดการไหลยอนกลับทอสงตางชนิดกัน ตอง
ทาสีหรือทําเครื่องหมายแสดงความแตกตางไวอยางชัดเจน

16 ในกรณีที่ทอสงวัตถุมีอุณหภูมิสูงกวา 80 องศาเซลเซียส
ตองมีฉนวนกันความรอนหุม และตองติดตั้งในลักษณะที่
ไมทําใหเกิดชํารุดเสียหาย โดยจะตองไมติดตั้งอยูใกลเตา
ไฟ หมอน้ํา ทอไอน้ํา สายไฟฟาแรงสูง เครื่องยนตไฟฟา
สวิทซไฟฟาหรือสวนของเครื่องจักรที่มีประกายไฟหรือ
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวากําหนด

14 การติดตั้งทอและอุปกรณสําหรับสงวัตถุทางทอตองเปนไป กฎกระทรวงฉบับที่ 2
ออกตาม พรบ. โรงงาน
ตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน
พ.ศ.2535 หมวด 2 ขอ10

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก
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รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

ภาคผนวก

18 ระบบไฟฟา การเดินสายไฟฟา และการติดตั้งเครื่องยนต กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออก
ตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ.
ไฟฟา สวิทซไฟฟาและ อุปกรณ เครื่องไฟฟาอื่น ตอง
เปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน โดยมีคํารับรองของ ผู 2535 หมวด 2 ขอ 11
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา
18.1 หลอดไฟฟาที่จะใชเคลื่อนยายไปมา ตองมีเครื่อง
ปองกันการกระทบ แตก และตองเปนแบบที่สรางขึ้น
เพื่อใชในกิจการนั้น ๆ โดยเฉพาะ

17 ตองดูแลลิ้นเปด - ปด (Value) ตาง ๆ มิใหมีการรั่วซึมและ ประกาศกระทรวง
ตองมีเครื่องหมายแสดงทิศทางการเปด –ปด ของลิ้นไวดวย อุตสาหกรรมฉบับที่ 24
(พ.ศ. 2530) เรื่องหนาที่ของ
ผูรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัย
พ.ศ. 2546 ขอ 2

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัย
พ.ศ. 2546 ขอ 2

“งานเบา” ตองมีระดับความรอน WBGT ไมเกิน 34.0 ° C (งานเบา
เปนงานที่ใชแรงนอย หรือใชกําลังงานที่ทําใหเกินการเผาผลาญ
อาหารในรางกายไมเกิน 200 กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง เชน งานเขียน
หนังสือ งานพิมพดีด งานบันทึกขอมูล งานเย็บจักร งานตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก งานบังคับเครื่องจักรดวย
เทา การยืนคุมงาน เปนตน)

“งานปานกลาง” ตองมีระดับความรอน WBGT ไมเกิน 32.0 ° C
(งานปานกลางเปนงานที่ใชแรงปานกลางหรือใชกําลังที่ทําใหเกิดการ
เผาผลาญอาหารในรางกายเกินกวา 200 กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง ถึง 350
กิโลแคลอรี่/ชั่งโมง เชน งานยก ลาก ดัน หรือเคลื่อนยายสิ่งของดวย
แรงปานกลาง งานตอกตะปู งานตะไบงานขับรถบรรทุกงานขับรถ
แทรกเตอร เปนตน)

1

2

อางอิง
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ขอ

รายการตรวจสอบดานความรอน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก
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ภาคผนวก
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2546
ขอ 2

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

5 กรณีขอ 1-3 มีระดับความรอนเกินมาตรฐาน ผูประกอบกิจการตอง
ดําเนินการแกไขปรับปรุง ถาไมสามารถปองกันไดตองจัดหา
อุปกรณ ปองกันภัยสวนบุคคลตลอดจนจัดใหมีการจัดอบรมการ
ใชอุปกรณ ปองกันอันตรายสวนบุคคลดวย

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2546
ขอ 4

4 กรณีขอ 1-3 มีระดับความรอนเกินมาตรฐาน ผูประกอบกิจการตอง ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
ปดประกาศเตือนใหทราบ
มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2546 ขอ 3

3 “งานหนัก” ตองมีระดับความรอน WBGT ไมเกิน 30 ° C
(งานหนักเปนงานที่ใชแรงมากหรือใชกําลังที่ทําใหเกิดการเผา
ผลาญอาคารในรางกายตอเกินกวา 350 กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง ถึง
500 กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง เชน งานที่ใชพลั่วหรือเสียมขุดตัก งาน
เลื่อยไม งานเจาะไมเนื้อแข็ง งานทุบโดยใชฆอนขนาดใหญ
งานยกหรือเคลื่อนยายของหนักขึ้นที่สูงหรือที่ลาดชัน เปนตน)

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัย พ.ศ.
2546 ขอ 6

ลานจอดรถและทางเดินนอกอาคาร ตองมีความเขมของการสอง
สวางไมนอยกวา 20 ลักซ หรือ 2 ฟุต-แคนเดิล

ทางเดินในอาคารโรงงาน ตองมีความเขมของการสองสวาง ไมนอย ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
กวา 50 ลักซ (ระเบียง บันได หองพักผอน หองพักฟน ของ
มาตรการคุมครอง
พนักงาน หองเก็บของที่มิไดมีการเคลื่อนยาย)
ความปลอดภัย
พ.ศ. 2546 ขอ 6

2

3

อางอิง
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน

ผูประกอบกิจการโรงงานตองปองกันมิใหแสงตรงหรือแสงสะทอน ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
เขาคนงานในการปฏิบัติงาน
มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัย
พ.ศ. 2546 ขอ 5

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

1

ขอ

รายการตรวจสอบดานแสงสวาง
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

105

106
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2546
ขอ 6
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2546
ขอ 6

5 การปฏิบัติงานที่ตองการความละเอียดนอยมาก ตองมีความเขม
ของการสองสวางไมนอยกวา 200 ลักซ (งานหยาบที่ทําที่โตะหรือ
เครื่องจักร ชิ้นงานที่มีขนาดใหญกวา 0.75 มิลลิเมตร การตรวจงาน
หยาบดวยสายตา การนับ การตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญและ
บริเวณพื้นที่ในโกดัง)

6 การปฏิบัติงานที่ตองการความละเอียดนอย ตองมีความเขมของการ
สองสวางไมนอยกวา 300 ลักซ (งานรับจายเสื้อผา งานไมที่มี
ชิ้นงานขนาดปานกลาง งานบรรจุน้ําลงขวดหรือกระปอง งานเจาะรู
ทากาว หรือเย็บหนังสือ)
การปฏิบัติงานที่มีชิ้นงานขนาดตั้งแต 0.125 มิลลิเมตร ตองมีความ
เขมของการสองสวางไมนอยกวา 400 ลักซ (งานพิมพดีด เขียนและ
อาน งานประกอบรถยนตและตัวถัง งานไมอยางละเอียด)

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2546
ขอ 6

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

4 การปฏิบัติงานที่ไมตองการความละเอียด ตองมีความเขมของการ
สองสวางไมนอยกวา 100 ลักซ (บริเวณการสีขาว สางฝาย หรือการ
ปฏิบัติงานขั้นแรกในกระบวนอุตสาหกรรมตางๆ บริเวณจะขนถาย
สินคา ปอมยาม ลิฟต หองเปลี่ยนเสื้อผาและบริเวณตูเก็บของ
หองน้ําและหองสวม)

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ภาคผนวก

การตรวจสอบสิ่งทอ ตองมีมีความเขมของการสองสวางไมนอย
กวา 1200 ลักซ (การตรวจสอบการตัดเย็บเสื้อผาดวยมือ การ
ตรวจสอบและตกแตงสินคาสิ่งทอ สิ่งถักหรือเสื้อผาที่มีสีออน
ขั้นสุดทายดวยมือ การคัดแยกและเทียบสีหนังที่มีสีเขม การ
เทียบสีในการยอมผา)

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2546 ขอ 6

8 การปฏิบัติงานที่ตองการความละเอียดปานสูง ตองมีความเขม
ของการสองสวางไมนอยกวา 800 ลักซ (การตรวจสอบละเอียด
เชน การปรับเทียบมาตรฐานความถูกตองและความแมนยําของ
อุปกรณ การระบายสี พนสี และตกแตงชิ้นงานที่ตองการความ
ละเอียดมากเปนพิเศษ งานยอมสี)

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2546 ขอ 6

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

7 การปฏิบัติงานที่ตองการความละเอียดปานกลาง ตองมีความเขม
ของการสองสวางไมนอยกวา 600 ลักซ (งานเขียนแบบ งาน
ระบายสี พนสีและ ตกแตงอยางละเอียด งานพิสูจนตัวอักษร งาน
ตรวจสอบขั้นสุดทายใน โรงงานผลิตรถยนต)

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

107

108
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2546
ขอ 6

10 การปฏิบัติงานที่ตองการความละเอียดสูงมากเปนพิเศษ ตองมี
ความเขมของการสองสวางไมนอยกวา 2400 ลักซ (งานตรวจสอบ
ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมาก การเจียระไนเพชร การทํานาฬิกาขอมือ
ในกระบวนการที่มีขนาดเล็ก การถัก ซอมแซมเสื้อผา ถุงเทาที่มี
สีเขม)

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครองความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2546
ขอ 6

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

9 การปฏิบัติงานที่ตองการความละเอียดสูงมาก ตองมีความเขมของ
การสองสวางไมนอยกวา 1600 ลักซ (งานละเอียดที่ตองทําบนโตะ
หรือเครื่องจักร เชน ทําเครื่องมือและแมพิมพขนาดเล็กกวา 0.025
มิลลิเมตร งานตรวจสอบวัดชิ้นสวนที่มีขนาดเล็กหรือชิ้นงานที่มี
สวนประกอบขนาดเล็ก งานซอมแซมสินคา สิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีออน
งานตรวจสอบและตกแตงชิ้นสวนสินคาสิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีเขมดวยมือ

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ภาคผนวก

หามมิใหบุคคลเขาไปในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกวา 140 dB (A)

ในสถานที่ทํางานจะตองมีระดับเสียงเฉลี่ยที่ยอมรับไดใน
ระยะเวลาการทํางานแตละวันดังนี้
ระยะเวลาทํางาน 12 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 87 dB(A)
ระยะเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 90 dB(A)
ระยะเวลาทํางาน 6 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 92 dB(A)
ระยะเวลาทํางาน 4 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 95 dB(A)
ระยะเวลาทํางาน 3 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 97 dB(A)
ระยะเวลาทํางาน 2 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 100 dB(A)
ระยะเวลาทํางาน 1 ½ ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 102 dB(A)
ระยะเวลาทํางาน 1 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 105 dB(A)
ระยะเวลาทํางาน ½ ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 110 dB(A)

2

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

1

ขอ

รายการตรวจสอบดานเสียง

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัย
พ.ศ. 2546 ขอ 10

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง
มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัย
พ.ศ. 2546 ขอ 9

อางอิง
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

109

110

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ระยะเวลาทํางานนอยกวา ¼ ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 115
dB(A)
กรณีเวลาการปฏิบัติงานไมมีคามาตรฐานที่กําหนดขางตน
ใหคํานวณจากสูตร T =
8
2(L-90)/5
เมื่อ T หมายถึงเวลาการทํางานที่ยอมใหได
L หมายถึงระดับเสียง dB(A)
3 ถาระดับเสียงเกินกวาคามาตรฐานผูประกอบกิจการโรงงาน ตอง
ปดประกาศเตือนใหทราบ

ขอ

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2546
ขอ 10

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ภาคผนวก

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 12 ประเภทที่ตองทํารายงานการวิเคราะห
ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
ลําดับที่ 7 (1) (4) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตวหรือไขมันสัตว
เฉพาะที่ใชสารตัวทําสะสายในการสกัด
ลําดับที่ 42 (1) (2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ
สารเคมี วัสดุอันตราย
ลําดับที่ 43 (1) (2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสาร
ปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช และสัตว
ลําดับที่ 44 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซิน
สังเคราะห ยางอลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะห
ซึ่งมิใชใยแกว
ลําดับที่ 45 (1) (2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี น้ํามันชักเงา
เชลแล็ค แล็คเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด
ลําดับที่ 48 (4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําไมขีดไฟ
วัตถุระเบิดหรือดอกไมไฟ
ลําดับที่ 49 โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม

ขอ

1

รายการตรวจสอบดานสารเคมี

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2542 เรื่อง
มาตรการคุมครอง
ความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน

อางอิง
ตามเกณฑ
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน
ผาน ไมผาน
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

111

112

ภาคผนวก

ลําดับที่ 50 (4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียม ถานหิน หรือลิคไนท
ลําดับที่ 89 โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สงหรือ
จําหนายกาซ
ลําดับที่ 91 (2) โรงงานบรรจุกาซ
ลําดับที่ 92 โรงงานหองเย็น
ลําดับที่ 99 โรงงานผลิต ดัดแปลง ซอมแซม เครื่องกระสุน
ปน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร
ทําลายหรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธ
ปน เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด รวมถึงสิ่งประกอบ
ของสิ่งดังกลาว

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ตามเกณฑ
อางอิง
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน
ผาน ไมผาน

3 ตองติดปายที่มีสัญลักษณเครื่องหมายและขอความเตือน
(1) แสดงสิ่งตองหามสําหรับบริเวณเฉพาะสวน
(2) สําหรับอาคารบริเวณที่ตองใชเครื่องปองกันอันตราย
สวนบุคคล

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 24
พ.ศ. 2530

2 ตองแยกอาคารที่มีการผลิต หรือใชวัตถุระเบิด หรือวัตถุ
ประกาศกระทรวง
ไวไฟ ใหเปน เอกเทศ โดยตองอยูหางจากที่พักอาศัย หรือ อุตสาหกรรม ฉบับที่ 24
พ.ศ. 2530 ขอ 49
เตาไฟ หรือที่เก็บสินคาตาง ๆ และอาคารอื่น ๆ

ขอ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

(3) เตือนภัยของอาณาบริเวณเฉพาะสวน
(4) สัญลักษณและเครื่องหมายฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

6 ภาชนะบรรจุวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุติดไฟไดเอง
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 24
วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกรอน วัตถุระคายเคืองหรือวัตถุที่เปน
อันตรายตอสุขภาพแตละชนิดตองแยกเก็บเปนสัดสวนและ พ.ศ. 2530
ปดฉลากชี้บงอันตรายบนภาชนะบรรจุ

5 ตองทําความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 24
วัตถุที่อาจเปนอันตรายชนิดใดชนิดหนึ่ง กอนใชงานกับ
วัตถุอยางอื่นทุกครั้งเพื่อปองกันมิใหเกิดปฏิกิริยาของสาร พ.ศ. 2530
ตางชนิดกัน

4 ดูแลรักษามิใหมีการรั่วไหลของวัตถุมีพิษ สารเคมีวัตถุ
ประกาศกระทรวง
ไวไฟ วัตถุระเบิดหรือวัตถุอื่นที่อาจเปนอันตรายออกมาจาก อุตสาหกรรม ฉบับที่ 24
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใชในการผลิต บรรจุ แปรสภาพ พ.ศ. 2530
แยก หรือผสมปรุงแตง

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

113

114

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

ภาคผนวก
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 24
พ.ศ. 2530
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 24
พ.ศ. 2530

9 ติดตั้งที่อาบน้ําฉุกเฉิน(Safety Shower) ที่ลางตาฉุกเฉิน (Eye
Bath) บริเวณที่มีคนงานปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ
สารเคมี หรือวัตถุอื่นที่อาจเปนอันตรายตอผิวหนังหรือ
รางกาย

10 โรงงานที่มีการเก็บหรือใชวัตถุมีพิษ วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด
หรือสารเคมี ที่อาจเปนอันตรายตองจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติวิธีใช วิธีปองกันอุบัติภัย วิธีการเก็บรักษา ขอควร
ปฏิบัติและรายละเอียดอื่น ของวัตถุ ดังกลาว

8 จัดใหมีการอบรม แนะนํา ชี้แจงคนงานใหเขาใจถึงเหตุ
ประกาศกระทรวง
อันตรายอันอาจ จะเกิดขึ้นไดของงานตาง ๆ ที่ตนปฏิบัติอยู อุตสาหกรรม ฉบับที่ 24
ตลอดจนอธิบายใหรูถึงวิธีระมัดระวัง ปองกันอันตรายและ พ.ศ. 2530
การใชมาตรการแกไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ไดทันทีดวย

7 ภาชนะที่บรรจุวัตถุมีพิษ วัตถุเคมี หรือวัตถุที่ระเหยเปนไอได ประกาศกระทรวง
งายตองปดฝาอยางสนิทมิดชิด
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 24
พ.ศ. 2530

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2513 หมวด 2 ขอ 10

2 ทางออกหรือบันไดฉุกเฉิน ที่มิไดใชเปนทางเดินประจําตอง
จัดและดูแลรักษา ใหมีปายหรือเครื่องหมายที่เห็นไดชัดเจน
ใหคนงานทราบวาเปนทางออก หรือบันไดฉุกเฉินอยู
ตลอดเวลา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2513 หมวด1 ขอ 5

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

1 ตองดูแลและรักษาทางออกและบันไดฉุกเฉินใหอยูในสภาพ
พรอมที่จะหลบหนีภัยออกไปไดทันทวงที เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
เกิดขึ้น

ขอ

รายการตรวจสอบความพรอมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

11 ภายในสถานประกอบการที่ใหลูกจางทํางาน จะตองมีปริมาณ ประกาศกระทรวง
ความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศทํางานไมเกินกวาที่
มหาดไทย เรื่องความ
กฎหมายกําหนด
ปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับภาวะแวดลอม
(สารเคมี) พ.ศ. 2530

ขอ

ปริมาณ/จํานวน

ปริมาณ/จํานวน
ไมผาน

ผาน

ไมผาน

ตามเกณฑ

ผาน

ตามเกณฑ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

115

116
ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การปองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถาน
ประกอบการ เพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับลูกจาง พ.ศ. 2543
หมวด 1 ขอ 4,5

4 จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เกี่ยวกับการตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย
การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข และการ
ปฏิรูปฟนฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแลวไว ณ สถานที่ทํางาน
พรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2513 หมวด4 ขอ 18

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

3 ตองจัดใหมีการฝกซอมคนงานใหรูจักวิธีการใชเครื่อง
ดับเพลิง และทราบวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ภาคผนวก

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

7 กรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน เปนเหตุใหบุคคลถึงแกความ พระราชบัญญัติโรงงาน
ตาย เจ็บปวย/บาดเจ็บ ซึ่งภายหลัง 72 ชั่วโมงแลวยังไม
พ.ศ. 2535 มาตรา 34 (1)
สามารถทํางานได ผูประกอบกิจการโรงงานจะตองแจง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน 3 วัน
นับตั้งแตวันตายหรือวันครบรอบกําหนด 72 ชั่วโมง

6 จัดใหมีการฝกซอมอพยพลูกจาง เพื่อหนีไฟออกจากอาคาร ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตามเสนทางหนีไฟ และฝกซอมดับเพลิงประจําป
เรื่อง การปองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการ
ทํางานสําหรับลูกจาง พ.ศ.
2543 หมวด 8 ขอ 35,36

5 จัดใหมีกลุมพนักงานเพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการปองกัน ประกาศกระทรวงมหาดไทย
และระงับอัคคีภัย
เรื่อง การปองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการ
ทํางานสําหรับลูกจาง พ.ศ.
2543 หมวด 8 ขอ 34

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

117

118

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

ภาคผนวก
ประกาศกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2513) ออกตาม พรบ.
โรงงาน พ.ศ. 2512 หมวด 4
ขอ 17

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513) ออก
ตาม พรบ.โรงงาน
พ.ศ. 2512 หมวด 4 ขอ 18

9 ตองมีการตรวจสภาพของถังดับเพลิงไมนอยกวาง 6 เดือน
ตอครั้งและมีการบันทึกการติดตั้ง การเติมหรือการเปลี่ยน
สารเคมี

10 มีการอบรม ฝกซอมใหคนงานรูจกั วิธีการใชเครือ่ งดับเพลิง
และทราบวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

8 กรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน เปนเหตุใหโรงงานตองหยุด พระราชบัญญัติโรงงาน
ดําเนินการเกินกวา 7 วัน ใหผูประกอบกิจการโรงงาน แจง พ.ศ. 2535 มาตรา 34 (2)
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน 10 วันนับ
แตวันเกิดอุบัติเหตุ

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การปองกันและการ
ระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการเพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับลูกจาง พ.ศ. 2534
หมวด 3 ขอ 19 (3)
มาตรฐานระบบไฟฟา
สํารองแสงสวางฉุกเฉิน
และปายทางออกฉุกเฉิน
ว.ส.ท. 2004-44

12 จัดใหลูกจางเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจาก
หนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับไมนอยกวา
รอยละ 40 ของจํานวนลูกจางในแตละหนวยงานของ
สถานประกอบการ

13 จัดใหมีแสงสวางฉุกเฉิบเพื่อการหนีภัยและปายทางออก
ฉุกเฉิน

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การปองกันและการ
ระงับอัคคีภัยในสถาน
ประกอบการเพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับลูกจาง พ.ศ. 2534
หมวด 3 ขอ 15

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

11 มีระบบดับเพลิงที่ประกอบดวย ปมน้ํา ทอสงน้ํา ขอตอ
สายฉีดน้ํา หัวฉีดน้ํา ที่เก็บน้ําสํารองในการดับเพลิง

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

119

120

ภาคผนวก

ตองจัดใหทุกคนในบริเวณงานที่มีเสียงดังเกินกวา 80 เดซิเบล หรือ ประกาศกระทรวง
เสียงดังอันอาจจะเปนอันตรายตอแกวหู อุดหูดวยที่อุดหู (ear plug) ที่ อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4
มีประสิทธิภาพ
พ.ศ. 2514 ขอ 39

3

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4
พ.ศ.2514 ขอ 38

ตองจัดใหทุกคนที่อยูในบริเวณงานที่อาจจะเปนอันตรายตอตาหรือ
ใบหนาสวมแวนตา (safety glasses หรือ goggle) หรือ กระบังหนา
(face shield) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

2

อางอิง
ตามเกณฑ
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน
ผาน ไมผาน

ตองจัดใหทุกคนที่อยูในบริเวณงานที่อาจจะเปนอันตราย สวมหมวก ประกาศกระทรวง
ปองกันอันตรายตามความเหมาะสม
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2514 ขอ 37

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

1

ขอ

รายการตรวจสอบอุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

7 ตองจัดใหคนงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุเคมี กรด ดาง
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4
อันอาจจะเปนอันตรายตอผิวหนังสวมเครื่องปองกัน
อันตราย เชน ถุงมือ รองเทาหุมนอง ผากันเปอน ที่ทําดวย พ.ศ. 2514 ขอ 43
ยางหรือพลาสติก หรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทนทานตอการกัด
กรอนของสารเคมีนั้น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม

6 ตองจัดใหคนงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุที่รอน สวม
ประกาศกระทรวง
เครื่องปองกันอันตรายเชน ถุงมือ รองเทา ซึ่งทําดวยวัตถุที่มี อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2514 ขอ 42
คุณสมบัติเปนฉนวน ความรอน ตามความจําเปนและ
เหมาะสม

5 ตองจัดใหคนงานที่ใชมือในการปฏิบัติงานอันอาจสัมผัสกับ ประกาศกระทรวง
สวนที่แหลมหรือคมของวัตถุ สวมถุงมือที่มีความเหนียว อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2514 ขอ 41
ทนตอวัตถุ แหลมคม

4 ตองจัดใหทุกคนที่อยูในบริเวณงานที่อาจจะเปนอันตรายตอ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4
ใบหูและรูหู สวมเครื่องปองกันหู (ear guard) ที่มี
พ.ศ. 2514 ขอ 40
ประสิทธิภาพ

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

121

122
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2514 ขอ 45
ประการกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2514 ขอ 46
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
พ.ศ. 2514 ขอ 47
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 4
พ.ศ. 2514 ขอ 47

9 ตองจัดใหคนงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟา สวม
รองเทาที่มีคุณสมบัติเปนฉนวนไฟฟา

10 ตองจัดใหคนงานที่ปฏิบัติงานอยูบนอาคารสูง ซึ่งตองมีการ
ปนปายใชสายรัด หรือเข็มขัดกันตก

11 ตองจัดใหคนงานที่ตองไปปฏิบัติงานอันอาจจะเปนอันตราย
ตอระบบการหายใจสวมเครื่องปองกันอันตราย (respiratory
protection) หรือชวยในการหายใจที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมตอการปฏิบัติงานนั้น ๆ

12 ตองทําความสะอาดและรักษาเครื่องปองกันอันตราย
สําหรับคนงาน ใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมที่จะใชงานได
ตลอดเวลา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 4
พ.ศ.2514 ขอ44

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

8 ตองจัดใหมีคนงานที่ปฏิบัติงาน อันอาจจะเปนอันตรายตอ
ขาหรือเทา สวมเครื่องปองกันอันตรายที่ขา หรือเทา ตาม
ความจําเปนและเหมาะสม

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ภาคผนวก

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
พ.ศ.2519 ออกตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ขอ 20
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
พ.ศ. 2519 ออกตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 103
ขอ 21

14 ใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานลับหรือฝนโลหะดวยหิน
เจียระไน สวนแวนตา หรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา และ
รองเทาพื้นยางหุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน

15 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานกลึงโลหะ
กลึงไม งานไสโลหะ งานไสไม งานตัดโลหะ สวมแวนตา
หรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา รองเทาพื้นยางหุมสน
ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
พ.ศ.2519 ออกตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ขอ 19

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

13 จัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานเชื่อมแกสและงานเชื่อม
ไฟฟา สวมแวนตาลดแสงหรือกระบังหนาลดแสง ถุงมือ
หนัง รองเทาพื้นยาง หุมสน และแผนปดหนาอกกัน
ประกายไฟ ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

123

124

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ภาคผนวก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
พ.ศ.2519 ออกตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ขอ 22

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

18 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานพนสี สวมถุง ประกาศกระทรวงมหาดไทย
มือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน เรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
พ.ศ. 2519 ออกตาม
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่
103 ขอ 24

17 จัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานชุบโลหะ สวมถุงมือยาง ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องความปลอดภัยในการ
และรองเทาพื้นยางหุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
พ.ศ.2519 ออกตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ขอ 23

16 จัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานปมโลหะ สวมแวนตา
ชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน ตลอดเวลาที่
ลูกจางทํางาน

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ขอ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
พ.ศ.2519 ออกตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ขอ 25

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลจะตองมี
คุณสมบัติไดมาตรฐานขั้นต่ํา ดังตอไปนี้
1) หมวกแข็งจะตองมีน้ําหนักไมเกิน 424 กรัม ตองทําดวย
วัตถุที่ไมใชโลหะและตองมีความตานทานสามารถทน
แรงกระแทกไดไมนอยกวา 385 กิโลกรัม ภายในหมวก
จะตองมีรองหมวก ทําดวยหนัง พลาสติก ผา หรือวัตถุ
อื่นที่คลายกันและอยูหางผนังหมวกไมนอยกวา
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
พ.ศ.2519 ออกตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 103
ขอ 28

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
จัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องยนต
เครื่องจักร หรือเครื่องมือกล สวมหมวกแข็ง รองเทาพื้นยาง เรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
หุมสน ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน
พ.ศ.2519 ออกตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ขอ 26

ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานยก ขนยาย
ติดตั้ง สวมรองเทาหัวโลหะ ถุงมือหนังและหมวกแข็ง
ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก

125

ขอ

126

1 เซนติเมตร ซึ่งสามารถปรับระยะไดตามขนาดศีรษะของ
ผูใชเพื่อปองกันศีรษะกระทบกับผนังหมวก
2) ที่สวมรัดผมหรือตาขายคลุมผม ตองทําดวยพลาสติก ผา หรือ
วัตถุที่คลายกัน หรือใชสวมหรือคลุมผมแลวสั้นเสมอคอ
3) แวนตาหรือหนากากชนิดใส ตองมีตัวแวนหรือหนากากทํา
ดวยพลาสติกใส มองเห็นไดชัดสามารถปองกันแรง
กระแทกไดกรอบของแวนตาตองมีน้ําหนักเบา
4) แวนตาลดแสง ตัวแวนตองทําดวยกระจกสีซึ่งสามารถลด
ความจาของแสงลงใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอ
สายตา กรอบของแวนตาตองมีน้ําหนักเบาและมีกระบัง
แสงซึ่งมีลักษณะออน
5) กระบังหนา ตัวกระบังตองทําดวยกระจกสีซึ่งสามารถลด
ความจาของแสงลงใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอ
สายตา ตัวกรอบตองมีน้ําหนักเบาและตองไมติดไฟงาย
6) ปลั๊กลดเสียง (ear plugs) ตองทําดวยพลาสติก หรือยาง
หรือวัตถุอื่น ใชใสชองหูทั้งสองขาง ตองสามารถลดระดับ
เสียงลงไดไมนอยกวา 15 เดซิเบล

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ภาคผนวก

ขอ

7) ครอบหูลดเสียง (ear mrffs) ตองทําดวยพลาสติก หรือ
ยาง หรือวัตถุอื่น ใชครอบหูทั้งสองขาง ตองสามารถลด
ระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 25 เดซิเบล
8) ถุงมือหนัง ตองมีความยาวหุมถึงขอมือ มีลักษณะใช
สวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว
9) ถุงมือผา หรือวัตถุอื่นที่มีใยโลหะปน ตองมีความยาว
หุมถึงขอมือ มีลักษณะใชสวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว
10) รองเทาหนังหัวโลหะปลายรองเทาจะตองมีโลหะแข็ง
หุมสามารถ ทนแรงกดไดไมนอยกวา 446 กิโลกรัม

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก
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128
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รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

กฎกระทรวงฉบับที่ 2
ออกตาม พรบ.โรงงาน
พ.ศ. 2535 หมวด 5
ขอ 13 (2)
กฎกระทรวงฉบับที่ 2
ออกตาม พรบ.โรงงาน
พ.ศ. 2535 หมวด 5
ขอ 13 (3) และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

1.2 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมีวัตถุมีพิษหรือวัสดุไวไฟ
ปนอยูดวย ตองแยกไวในที่รองรับตางหากที่เหมาะสม มีฝา
ปดมิดชิดและมีวิธีการกําจัดเฉพาะที่ปลอดภัยและไม
กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ

1.3 หามมิใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุเหลือใชแลวออกนอกบริเวณ
โรงงานเวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม โรงงาน
อุตสาหกรรมหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายใหนําออกเพื่อการ
ทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงดวยวิธีและสถานที่ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

1.1 โรงงานสะอาดปราศจากขยะ/สิ่งปฏิกูลโดยจัดใหมีที่รองรับ กฎกระทรวงฉบับที่ 2
ออกตาม พรบ.โรงงาน
ขยะ และสิ่งปฏิกูลตามความจําเปนและเหมาะสม
พ.ศ. 2535 หมวด 5
ขอ 13 (1)

1 การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไมใชแลว

ขอ

รายการตรวจสอบ ดานสิง่ แวดลอม
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออก
ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
หมวด 4 ขอ 13 ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบับที่ 1
(พ.ศ.2541) เรื่องการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

1.4 ตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ
คุณสมบัติและสถานที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
นั้นๆ พรอมทั้งวิธีการเก็บทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง ฝง
เคลื่อนยาย และการขนสง ตามแบบรง.6 ตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในกําหนด 90 วัน

1.5 ผูประกอบการโรงงานที่ตั้งอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี นครราชสีมา ลําพูน
สระบุรี พระนครศรีอยุธยา หามนําสิ่งปฏิกูล/ วัสดุที่
ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามทายประกาศที่
อางอิงออกนองบริเวณโรงงาน เวนแตจะไดรับอนุญาตให
นําไปเพื่อการทําลายฤทธิ์ กําจัดทิ้ง หรือฝงดวยวิธีการและ
สถานที่ตาม ตามทายประกาศที่อางอิง

กฎกระทรวงฉบับที่ 2
2 การระบายน้ําทิ้งออกจากโรงงาน
2.1 หามระบายน้ําทิ้งออกจากโรงงาน เวนแตไดทําการอยาง ออกตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.
2535 หมวด 5 ขอ14
ใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางจนน้ําทิ้งนั้นมีลักษณะ
เปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง (Dilution)

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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กฎกระทรวงฉบับที่2
ออกตาม พรบ.โรงงาน
พ.ศ. 2535 หมวด 4
ขอ 15 (1)
กฎกระทรวงฉบับที่ 5
ออกตาม พรบ.โรงงาน
พ.ศ. 2535 หมวด 4
ขอ 15 (2)

2.4 กรณีที่มีการใชสารเคมีหรือสารชีวภาพในระบบบําบัดน้ํา
เสีย ตองมี การจดบันทึกการใชประจําวัน และมี
หลักฐานในการจัดหาสารเคมี หรือสารชีวภาพดังกลาว
ดวย

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2
(2539) เรื่องกําหนด
คุณลักษณะของน้ําทิ้งที่
ระบายออกจากโรงงาน

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

2.2 น้ําที่ระบายออกจากโรงงาน ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1) ความเปนกรดและดาง (PH) มีคาระหวาง 5.5-9.0
2) คา TDS ( Total Dissofred Sohids) ไมเกิน 3,000
มก./ ลิตร
3) สารแขวงลอย (SS.) ไมเกิน 50 มก./ ลิตร
4) น้ํามันและไขมัน ไมเกิน 5 มก./ ลิตร
5) คา BOD ไมเกิน 20มก./ ลิตร
6) คาTKN ไมเกิน 100 มก./ ลิตร

ไ  ิ
ิ
2.3 ติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟากําลังสําหรับระบบ
บําบัดน้ําโดยเฉพาะ ไวในที่งายตอการตรวจสอบ และตอง
มีการจดบันทึกเลขหนวยและปริมาณการใชไฟฟา
ประจําวัน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ
ขึ้นอยูกับปริมาณ
น้ําเสียและแหลง
รองรับหรือ
ประเภทของ
โรงงาน

หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ภาคผนวก

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา
กฎกระทรวงฉบับที่
ออกตามพรบ.โรงงาน
พ.ศ. 2535 หมวด 4 ขอ 16
และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2536 เรื่อง กําหนด
คาปริมาณของสารเจือ
ปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน

1) ฝุนละออง - การผลิตทั่วไปไมเกิน 400 มก. /ลบ.ม. ประกาศกระทรวง
- การถลุง หลอม รีด และ/หรือผลิต
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2
เหล็กกลา อลูมิเนียมไมเกิน 300มก. /ลบ.ม. (พ.ศ.2543)
- หมอไอน้ํา กรณีใชเชื้อเพลิงน้ํามันเตาไม
เกิน 300มก./ลบ.ม. และเชื้อเพลิงถานหิน
และอื่นๆไมเกิน 400 มก./ลบ.ม.
2) คารบอนมอนนอกไซคจากการผลิตทั่วไปไมเกิน
100 มก./ลบ.ม.

3 การระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน
3.1 หามระบายอากาศเสียออกจากโรงงานเวนแตไดทําการ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง จนอากาศที่ระบายออก
นั้นมีปริมาณของสารเจือปนไมเกินกวาคาที่รัฐมนตรี
กําหนด แตทั้งนี้ตอง ไมใชวิธีทําใหเจือจาง (Dilution)
ดังนี้

ขอ

ปริมาณ/จํานวน
ผาน ไมผาน

ตามเกณฑ

ยังมีสารตัวอื่นๆ
อีกใหดูจาก
ประกาศฉบับนี้
อีกครั้ง

หมายเหตุ
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3) ไฮโดรเจนซัลไฟด จากการผลิตทั่วไป ไมเกิน 140
มก./ลบ.ม.
4) ไฮโดรเจนคลอไรด จากการผลิตทั่วไป ไมเกิน 200
มก./ลบ.ม.
5) ออกไซคของไนโตรเจน จากหมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิง
ถานหินไมเกิน 940 มก./ลบ.ม. เชื้อเพลิงอื่นๆไมเกิน
470 มก./ลบ.ม.
6) ซัลเฟอรไดออกไซต จากการผลิตกรดซัลฟูริค ไม
เกิน 1300 มก./ลบ.ม
7) ซัลเฟอรไดออกไซค จากการเผาไหมที่ใชน้ํามันเตา
เปนเชื้อเพลิงไมเกิน 1250 ในลานสวน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

4 การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(จําพวก ที่ 3) ดานสิ่งแวดลอม
4.1 มาตรการการควบคุม/ มลพิษ
4.1.1 แบบแปลน แผนผัง กรรมวิธีการบําบัดน้ําเสียใหมี
รายละเอียด ดังนี้

ขอ

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ขอ

(1) กรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบผลผลิตเปนขั้นตอน
พรอมทั้งแสดงคุณสมบัติน้ําเสียจากกรรมวิธีการ
ผลิต ณ จุดตางๆ
(2) คุณสมบัติน้ําเสียรวมที่ออกจากกรรมวิธีการ
ผลิต แตละ Parameter
(3) ปริมาณน้ําเสียตอหนวยผลผลิต
(4) ปริมาณน้ําใช อัตราการไหลของน้ําเสียตอชั่ง
โมง หรือตอวัน ชวงเวลาการทิ้งน้ําเสีย
(5) กรรมวิธีการบําบัดน้ําเสียเปนขั้นตอน
(6) รายละเอียดการคํานวณ และที่มาของคาตางๆ
ในการออกแบบกรรมวิธีการบําบัดน้ําเสีย
จํานวน 3 ชุด
(7) แบบแปลนการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
จํานวน 3 ชุด
(8) แสดงเครื่องวัดปริมาณหรืออัตราการไหลของ
น้ําเสียในแบบแปลน
(9) เอกสารอางอิงของการคํานวณ

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

อางอิง
กฎหมาย/มาตรฐาน
ปริมาณ/จํานวน
ผาน
ไมผาน

ตามเกณฑ
หมายเหตุ
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4.1.2 แบบแปลน แผนผัง และกรรมวิธีการบําบัดมลพิษทาง
อากาศใหมีรายละเอียดดังนี้
1) กรรมวิธีการผลิตวัตถุดิบ และผลผลิตเปนขั้นตอน
พรอมแสดงปญหา/ชนิดของมลภาวะทางอากาศจาก
กรรมวิธีการผลิตในแตละจุด
2) คุณสมบัติของสารที่ทําใหเกิดมลภาวะ
3) กรรมวิธีการขจัดมลภาวะเปนขั้นตอน
4) รายละเอียด การคํานวณและที่มาของคาตางๆในการ
ออกแบบระบบบําบัด
5) เอกสารอางอิงของการออกแบบคํานวณ
6) ลายเซ็นของวิศวกรผูออกแบบ และวงเล็บตัวบรรจง
พรอมดวยหมายเลขใบประกอบอาชีพวิศวกรรม และ
ลายเซ็นของผูรับใบอนุญาต โดยประทับตราเปนสําคัญ
ทั้งในรายการคํานวณและ แบบแปลน

(10) ลายเซ็นของวิศวกรผูออกแบบ และวงเล็บตัวบรรจง
พรอมดวย หมายเลขใบประกอบอาชีพวิศวกรและ
ลายเซ็นของผูรับใบอนุญาตฯ ประทับตราเปน
สําคัญทั้งในรายการคํานวณและแบบแปลน

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ตามเกณฑ
อางอิง
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน
ผาน ไมผาน
หมายเหตุ

มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน

ขอ

4.2 กรณีโรงงานที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 จัดสงรายงาน 3 ฉบับ พรอมคําขอสําหรับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมสงใหสํานักนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณาใหความเห็นชอบ และ
กําหนดเงื่อนไขใหผูปฏิบัติตาม
 นําเงื่อนไขดังกลาวกําหนดไวในใบอนุญาต ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายสิ่งแวดลอม
4.3 การกําจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว
 ตองแจงรายละเอียดตามแบบแจงรายละเอียดมาตรการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวของโรงงาน และหาม
นําออกนอกโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
 กรณีจัดเก็บไวในโรงงานตองมีสถานที่เก็บที่ปลอดภัยเก็บ
ไดไมนอยกวา 4 เดือน และแจงปริมาณใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตามระยะเวลาที่กําหนด
 การกําจัดใหเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
 กรณีใชบริการศูนยกําจัดกากตองแสดงสัญญาวาจาง

รายการตรวจสอบ / เกณฑพิจารณา

ตามเกณฑ
อางอิง
ปริมาณ/จํานวน
กฎหมาย/มาตรฐาน
ผาน ไมผาน
หมายเหตุ
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