กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๕
----------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา
๓๑
แหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่ง
รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน

“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
ขอ ๒ ผูดําเนินกิจการในสถานประกอบกิจการประเภทที่ราชการสวนทองถิ่นไดออก
ขอกําหนดของทองถิ่นกําหนดใหเปนกิจการที่ตองควบคุมและมีผลใชบังคับในทองถิ่นนั้นแลว ตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายเปนโรงงาน หรือมีการประกอบ
กิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย
แลวแตกรณี
หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๓ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน ใหราชการสวนทองถิ่นสามารถ
กํ า หนดในข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะและประเภทของการประกอบกิ จ การของ
สถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญ
ดวย
ขอ ๔ สถานประกอบกิจการที่มีอาคาร ตองเปนอาคารทีม่ ีความมั่นคง แข็งแรง
เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
ขอ ๕ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบาย
อากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของ
ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองมีหองน้ําและหองสวม ตามแบบและจํานวนที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความ
สะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตราย
หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน
ที่ลางตาฉุกเฉินตามความ
จําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับทีเ่ หมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท
มูลฝอยรวมทัง้ มีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับ และบริเวณทีเ่ ก็บภาชนะนัน้ อยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนดของทองถิ่นนั้น
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกัน และกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ
โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบ
อาหาร การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอกําหนด
ของทองถิ่นนั้น
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย
เปนสัดสวน และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย
หกเดือนตอครั้ง และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับ
ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตราย หรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ
ความสั่ นสะเทื อน มลพิษทางอากาศ มลพิ ษทางน้ํา ของเสี ยอันตราย หรือมี การใชสารเคมีห รือวัตถุ
อันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอ
สุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๕ ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานมลพิษดานตางๆ สําหรับ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหราชการสวนทองถิ่นนําคามาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของมาปรับใชตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นๆ ทั้งนี้ โดยการออกเปนขอกําหนดของทองถิ่น
ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ ๒ ใหสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นกอนวันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใชบังคับ ดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ)

สุดารัตน เกยุราพันธุ
(นางสุดารัตน เกยุราพันธุ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๘๖ ก วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕

