
หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑   
“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  เจ้าของ  หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของ 

สถานประกอบกิจการนั้น 
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน   
“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน   
“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของนํ้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน   
“มลพิษทางแสง”  หมายความว่า  สภาวะของแสงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน   
“มลพิษทางความร้อน”  หมายความว่า  สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน   
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“มลพิษทางความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน   

“ของเสียอันตราย”  หมายความว่า  มูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ําเสีย  อากาศเสีย  มลสาร  หรือสิ่งอื่นใด
ที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน   

“วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
ข้อ ๓ ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ เป็นไปตามค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียง   

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความร้อน  และมลพิษทางความสั่นสะเทือน  
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค่ามาตรฐานมลพิษตามวรรคหน่ึง  ให้นําค่ามาตรฐานตามกฎหมายที่เก่ียวข้องมาประกอบ 
การพิจารณาในการออกประกาศกําหนดด้วย 

ข้อ ๔ สถานประกอบกิจการประเภทใดจําเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมกํากับดูแลกิจการ  
หรือการดําเนินการในเร่ืองที่ เป็นรายละเอียดทางด้ าน เทคนิควิชาการห รือเป็นเร่ืองที่ ต้องมี 
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม  ให้สถานประกอบกิจการนั้นปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๕ ผู้ดําเนินกิจการในสถานประกอบกิจการประเภทที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อกําหนด
ของท้องถิ่นกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมและมีผลใช้บังคับในท้องถิ่นนั้นแล้วต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงนี้ 

สถานประกอบกิจการที่ ตั้ งอ ยู่ ในท้องที่ ที่ กฎหมายว่าด้ วยการผั งเมืองห รือกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
หรือสถานประกอบกิจการที่มีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย  ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 
 

ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  
สถานเลี้ยงเด็ก  สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ  หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนเป็นพิเศษ  ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
หรือต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงลักษณะ
และประเภทของสถานประกอบกิจการ   
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การกําหนดสถานที่อื่นใดเพิ่มเติม  การกําหนดระยะห่าง  และการกําหนดให้มีระบบป้องกัน 
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ มีอาคารต้องเป็นอาคารที่ มีความม่ันคง  แข็งแรง 
และเหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 

ทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ําและห้องส้วม  ตามแบบและจํานวน 
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่ เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษา 
ความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  
ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ 
ของมูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ  และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น
อยู่เสมอ 

(๒) ในกรณีที่ มีการกําจัดมูลฝอยเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิ่น  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้มีน้ําท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการ 
และจัดให้ มีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอย่างใด ๆ  ด้วยวิธีที่ เหมาะสม  เพื่อไม่ก่อให้ เกิด 
ความเดือดร้อนรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหน่ึงซึ่งการดําเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  สถานประกอบกิจการต้องดําเนินการ 
ตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด 
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ให้ รัฐมนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุ เบกษากําหนด 
สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน  และกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจัด
ให้มีบ่อดักไขมัน  รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมันดังกล่าว 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน  และกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  หรือการสะสมอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงาน  ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร  ทั้งนี้  ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น   

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  ปลอดภัย  เป็นสัดส่วน  
และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  และ 
ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพ
น้ําบริโภคของกรมอนามัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน  รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ําดื่ม 
ที่สะอาดและปราศจากส่ิงปนเป้ือนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และสถานท่ีตั้งน้ําดื่มและลักษณะ 
การนําน้ํามาดื่มต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําใช้ที่ มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมต่อ 
การประกอบกิจการนั้น ๆ  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

หมวด  ๒ 
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และการป้องกันเหตุรําคาญ 

 
 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการที่ มีการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ 
ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่าย 
ไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย 
หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องจัดให้มีที่ชําระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน 
ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  และขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  กฎหมาย 
ว่าด้วยวัตถุอันตราย  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  หรือเคร่ืองจักรที่ มีสภาพที่
ปลอดภัยสําหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ  และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง  ม่ันคง
และปลอดภัย  โดยมีระบบป้องกันอันตราย  และป้ายคําเตือนหรือคําแนะนําในการป้องกันอันตราย 
จากอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  หรือเคร่ืองจักรนั้น  ทั้งนี้  การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์  เคร่ืองมือ 
หรือเคร่ืองจักรต้องเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน  และต้องมีการดูแล  ตรวจสอบ
และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา   

ข้อ ๒๑ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน   

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจาก
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
ในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง  มลพิษ
ทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  มลพิษทางแสง  มลพิษทางความร้อน  มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียอันตราย  
หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็น 
เหตุรําคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้อง
ประสบกับเหตุนั้น 

ในกรณีที่มีเหตุอันควร  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
ในการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญ  หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศของรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงน้ี
ในเร่ืองใด  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการ
ตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องมาปรับใช้โดยอนุโลมจนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   

ข้อ ๒๔ ภายใต้บังคับข้อ  ๕  สถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใช้บังคับ 
มาเป็นเวลานานแล้ว  และปัจจุบันการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสียจากกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น  หากมิได้มีการป้องกันหรือควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการให้เหมาะสม
ย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีอ ยู่อาศัยในบริ เวณ ใกล้ เคียงหรือผู้ป ฏิ บั ติงาน 
ในสถานประกอบกิจการดังกล่าว  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการในการควบคุม 
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


