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กฎกระทรวง
ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้บั ง คั บเมื่ อ พ้น กํ า หนดหนึ่ งร้ อ ยแปดสิ บ วัน นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน” หมายความว่า การที่ดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน
มีสารปนเปื้อนสะสมในปริมาณที่ไม่เหมาะแก่การดํารงชีวิต หรือมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม
“การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน” หมายความว่า การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
และน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน และการเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของสารปนเปื้อนที่ได้จากการเก็บ
และการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ําใต้ดินกับเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน
“เกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน” หมายความว่า ระดับความเข้มข้นอ้างอิงของสารปนเปื้อน
ในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มาจาก
การคํานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“สารปนเปื้อน” หมายความว่า สารเคมีหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงาน
หรือเป็นของเสียภายในบริเวณโรงงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม
ดังต่อไปนี้
(๑) สารอินทรีย์ระเหยง่าย
(๒) โลหะหนัก
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(๓) สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
(๔) สารที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
(๕) สารอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงาน” หมายความว่ า ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานตามประเภทหรื อ
ชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และจัดการให้การปนเปื้อนในดิน
และน้ําใต้ดินต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน
ข้อ ๔ ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพดิ น และน้ํ า ใต้ ดิ น
และต้องจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินเก็บไว้เพื่อให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถเรียกตรวจสอบได้ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงานต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพดิ น และน้ํ า ใต้ ดิ น ครั้ ง ที่ ส อง
เมื่อครบกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน และต้องจัดทําและส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ที่โรงงานตั้งอยู่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันครบกําหนดการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินครั้งที่สอง
ทั้งนี้ ให้แนบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินตามวรรคหนึ่งไปด้วย
ข้อ ๕ ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งประกอบกิจการโรงงานอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินครั้งแรกภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ และต้องจัดทําและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันครบกําหนดการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ําใต้ดินครั้งแรก
ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่งต้อ งจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน
ครั้งที่สองเมื่อครบกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินตามวรรคหนึ่ง
และต้องจัดทําและส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรื อ สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ที่ โ รงงานตั้ ง อยู่ ภ ายในหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ครบกํ า หนด
การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินครั้งที่สอง
ข้อ ๖ เมื่อ ครบกําหนดระยะเวลาที่ต้ องจั ดให้ มีการตรวจสอบคุ ณภาพดิน และน้ําใต้ดิ น
ตามข้อ ๔ วรรคสอง หรือข้อ ๕ วรรคสอง แล้วแต่กรณีแล้ว ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มี
การตรวจสอบคุณภาพดินต่อไปทุกสามปี และตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินต่อไปทุกหนึ่งปี และต้องจัดทํา
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และส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันครบกําหนดการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ําใต้ดินในแต่ละกรณี
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลหรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือในกรณีที่ปรากฏว่าการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงานใดสูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดิน
และน้ําใต้ดิน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้นจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ําใต้ดินเพิ่มเติมก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๗ การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน ต้องดําเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ
ข้อ ๘ การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และการกําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดิน
และน้ําใต้ดิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการกําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินและการควบคุม
การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน รัฐมนตรีอาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของสารเคมีที่ใช้หรือเก็บรักษาภายในบริเวณโรงงาน
แผนผั งแสดงจุ ดเก็บ ตัว อย่า งและบ่อ สังเกตการณ์ สําหรั บการตรวจวิเคราะห์ ดิน และน้ํ าใต้ดิ นภายใน
บริเวณโรงงาน และข้อมูลอื่นที่จาํ เป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ก็ได้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดินว่าการปนเปื้อน
ในดินและน้ําใต้ดินโรงงานใดสูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้น
ต้อ งจัดให้มีการทํ ารายงานเสนอมาตรการควบคุ มการปนเปื้อ นในดิน และน้ําใต้ดินและมาตรการลด
การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน และส่งรายงานดังกล่าว
ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ตรวจพบว่าภายในบริเวณโรงงานมีการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินสูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดิน
และน้ําใต้ดิน ทั้งนี้ ให้กําหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถดําเนินการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน
ให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินไว้ในรายงานดังกล่าวด้วย
ข้อ ๑๑ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และรายงานเสนอ
มาตรการควบคุ มการปนเปื้อ นในดิน และน้ํ าใต้ ดิน และมาตรการลดการปนเปื้ อ นในดิน และน้ําใต้ ดิ น
ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ อ าจสั่ ง ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การโรงงาน
ซึ่งไม่เสนอรายงานเสนอมาตรการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินหรือมาตรการลดการปนเปื้อน
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ในดินและน้ําใต้ดิน หรือไม่กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ ๑๐ ดําเนินการลดการปนเปื้อนในดิน
หรือน้ําใต้ดินให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได้
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานใดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ ๑๐ ไว้แล้ว
หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวนานเกินสมควรอาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้น
ดํ า เนิ น การลดการปนเปื้ อ นในดิ น และน้ํ า ใต้ ดิ น ให้ ไ ม่ สู ง กว่ า เกณฑ์ ก ารปนเปื้ อ นในดิ น และน้ํ า ใต้ ดิ น
ก่อนระยะเวลาที่เสนอไว้ก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชีท้ายกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙
รายการที่
๑

ลําดับที่
๒๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ขนาดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ ๓
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือ
เส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ
บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ
(๓) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
(๔) การพิมพ์สงิ่ ทอ

๒

๓๘

โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น
(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้
ในการก่อสร้างชนิดที่ทําจากเส้นใย (Fibre) หรือ
แผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

โรงงานจําพวกที่ ๓

๓

๔๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี
หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(๒) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่ง
บรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย

โรงงานจําพวกที่ ๓

๔

๔๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ํามัน
ชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ สําหรับ
ใช้ยาหรืออุดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําสีสาํ หรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(๒) การทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้าํ ยา
ล้างสี
(๓) การทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์
สําหรับใช้ยาหรืออุด

โรงงานจําพวกที่ ๓

๕

๔๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

โรงงานจําพวกที่ ๓

๒
รายการที่

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๑) การทํายาขัดเครื่องเรือน หรือโลหะ ขีผ้ งึ้ หรือ
วัสดุสําหรับตบแต่งอาคาร
(๒) การทํายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น
(๓) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ตัวทําให้เปียกน้ํา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้ตีเข้า
ด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป
(Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants)
ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สําหรับ
ใช้เป็นตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็น
ตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) ที่ทําจากพืช สัตว์ หรือ
พลาสติกที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่น ซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์
สําหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cements)
(๔) การทําไม้ขดี ไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(๖) การทําหมึกหรือคาร์บอนดํา
(๑๒) การทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ น้ํามัน
หรือน้ํา (Metal, Oil or Water Treating
Compounds) ผลิตภัณฑ์สําเร็จเคมีไวแสงฟิล์ม
หรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วยตัวไวแสง (Prepared
Photo-Chemical Materials or Sensitized
Film, Paper or Cloth)

ขนาดของโรงงาน

๖

๔๙

โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม

โรงงานจําพวกที่ ๓

๗

๖๐

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้
บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้น
ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal
Basic Industries)

โรงงานจําพวกที่ ๓

๘

๗๔

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า
(๔) การทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่
กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว
(๕) การทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกําเนิด
พลังงานไฟฟ้าชนิดน้ําหรือชนิดแห้ง และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

โรงงานจําพวกที่ ๓

๓
รายการที่
๙

ลําดับที่
๑๐๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี
(๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือ
น้ํามันเคลือบเงาอื่น
(๕) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)

ขนาดของโรงงาน
โรงงานจําพวกที่ ๓

๑๐

๑๐๑

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste
Treatment Plant)

โรงงานจําพวกที่ ๓

๑๑

๑๐๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ
ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มลี ักษณะ
และคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

โรงงานจําพวกที่ ๓

๑๒

๑๐๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมทีไ่ ม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงาน
มาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

โรงงานจําพวกที่ ๓

หมายเหตุ ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของโรงงานจําพวกที่ ๓ ตามทีก่ ําหนดไว้ในบัญชีท้าย
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๘ ก

หน้า ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการควบคุม
การปนเปื้อนของสารปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน สมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

