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กฎกระทรวง 

ฉบับที่  ๒๕  (พ.ศ.  ๒๕๕๙) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๘  (๑)  (๕)  และ  (๘)   
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๓)  ของข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“(๓)  ภายในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากแหล่งน้ํ าสาธารณะที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  โดยจะกําหนดเฉพาะบริเวณหนึ่งบริเวณใดของแหล่งน้ําสาธารณะตามความจําเป็นของ
แต่ละพื้นที่ก็ได้”   

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นข้อ  ๓/๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญตัิโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ข้อ  ๓/๑  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
ภายในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากแหล่งน้ําสาธารณะที่รัฐมนตรีกําหนดตามข้อ  ๒  (๓)  ห้ามมิให้ขยายโรงงาน
จําพวกที่  ๓  ทุกประเภท  ชนิด  หรือขนาด  เว้นแต่เป็นการขยายโรงงานประเภทโรงงานปรับคุณภาพ
ของเสียรวมที่รับเฉพาะน้ําเสียจากชุมชน  หรือเป็นการขยายโรงงานเพื่อปรับปรุงระบบบําบัดมลพิษของโรงงาน” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน     

“ข้อ  ๔  โรงงานจําพวกที่  ๓  นอกจากห้ามตั้งในบริเวณตามข้อ  ๒  แล้ว  จะต้องตั้งอยู่ 
ในทําเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
ตามประเภท  ชนิด  หรือขนาดของโรงงาน  โดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตราย  เหตุรําคาญ  หรือ 
ความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น   
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ในกรณีมีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม  รัฐมนตรีอาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรงงานจําพวกที่  ๓  บางประเภท  
ชนิด  หรือขนาด  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจัดให้มีสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมได้” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๔/๑  และข้อ  ๔/๒  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  
(พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ข้อ  ๔/๑  บริเวณที่อยู่ในระยะเกินกว่า  ๑๐๐  เมตร  จนถึงระยะ  ๕๐๐  เมตร  จากแหล่งน้ํา
สาธารณะที่รัฐมนตรีกําหนดตามข้อ  ๒  (๓)  ถือเป็นทําเลและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการตั้งหรือ
ขยายโรงงานจําพวกที่  ๓  ทุกประเภท  ชนิด  หรือขนาด  เว้นแต่ 

(๑) การตั้งหรือขยายโรงงานประเภทโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่รับเฉพาะน้ําเสียจาก
ชุมชน   

(๒) การตั้งโรงงานที่มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตและนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด  หรือมีระบบเก็บกักที่สามารถเก็บกักน้ําทิ้ง
ทั้งหมดโดยไม่ซึมลงสู่แหล่งน้ําใต้ดิน   

(๓) การขยายโรงงานเพื่อปรับปรุงระบบบําบัดมลพิษของโรงงาน   
(๔) การขยายโรงงานในพื้นที่เดิมที่การระบายน้ําทิ้งไม่มากกว่าปริมาณน้ําทิ้งที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม   
ข้อ  ๔/๒  การวัดระยะห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะตามข้อ  ๒  (๓)  ข้อ  ๓/๑  และข้อ  ๔/๑  

ให้วัดระยะจากแนวหลักเขตควบคุมทางน้ําตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย” 
ข้อ ๕ โรงงานท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 

ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการตั้งโรงงานตามข้อ  ๒  (๓)  และข้อ   
๔/๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๖ การตั้ งห รือขยายโรงงาน จําพวกที่   ๓   ในพื้ นที่ ที่ มี การ จัดสรรที่ ดิ น เพื่ อ 
การอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เขตส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  หรือ 
เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  ที่ได้มีการอนุญาตให้จัดสรรพื้นที่หรือกําหนด
เขตพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมไปแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อ  ๒  (๓)  ข้อ  ๓/๑  และข้อ  ๔/๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การห้ามต้ังหรือขยายโรงงานจําพวกที่  ๓  บางประเภท  ชนิด  หรือขนาด  ในบริเวณท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งนํ้าสาธารณะ
หรือในบริเวณที่อยู่ในทําเลและสภาพแวดล้อมที่ ไม่ เหมาะสม  รวมทั้งกําหนดให้อํานาจแก่รัฐมนตรี 
ในการประกาศกําหนดให้โรงงานจําพวกที่  ๓  บางประเภท  ชนิด  หรือขนาด  ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


