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กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการสุขาภบิาลอาหาร 
    กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการสขุาภิบาลอาหาร ประกอบด้วยกฎหมายท่ีส าคญั 6 

ฉบบั คือ 
                    •  พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
                    •  พระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ. 2522 
                    •  พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
                    •  พระราชบญัญตัรัิกษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
                    •  พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2535 
                    •  พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 
          

• http://www2.fda.moph.go.th/law/sub_default.as
p?productcd=3 



 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

• คณะกรรมการสาธารณสขุ ประกอบด้วยปลดักระทรวงสาธารณสขุเป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมควบคมุโรคตดิตอ่ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมต ารวจ 
อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ
ปลดักรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคณุวฒุิอีกไมเ่กินห้าคนซึง่รัฐมนตรี
แตง่ตัง้จากผู้ มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการสาธารณสขุ 
เป็นกรรมการและอธิบดีกรมอนามยัเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

 



การก าจัดส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย 
มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเกบ็ ขน และ

ก าจัดสิ่งปฏกูิลหรือ มลูฝอย ให้ราชการสว่นท้องถ่ินมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถ่ิน
ดงัตอ่ไปนี ้

• (1) ห้ามการถ่าย เท ทิง้ หรือท าให้มีขึน้ในท่ีหรือทางสาธารณะซึง่สิ่งปฏิกลู หรือมลูฝอย นอกจาก
ในที่ท่ีราชการสว่นท้องถ่ินจดัไว้ให้ 

• (2) ก าหนดให้มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน 
• (3) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อาคารหรือสถานท่ีใดๆ ปฏิบตัิให้ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะการใช้อาคาร
หรือสถานท่ีนัน้ ๆ 

• (4) ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถ่ินในการเก็บและขนสิ่งปฏิกลู
หรือมลูฝอยไม่เกินอตัราตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

• (5) ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือมลูฝอย 
เพ่ือให้ผู้ รับใบอนญุาต ตามาตรา 19 ปฏิบตัิ ตลอดจนก าหนดอตัราคา่บริการขัน้สงูตามลกัษณะ
การให้บริการท่ีผู้ รับใบอนญุาตตามมาตรา 19จะพงึเรียกเก็บได้ 

• (6) ก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะ  



เหตุร าคาญ 

• มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกดิความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่
อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกบัเหตนุัน้ดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือ
วา่เป็นเหตรุ าคาญ 

 (1) แหลง่น า้ ทางระบายน า้ ท่ีอาบน า้ ส้วม หรือที่ใสม่ลูหรือเถ้า หรือสถานท่ี
อ่ืนใดซึง่อยูใ่นท าเลไม่เหมาะสมสกปรก มีการสะสมหรือหมกัหมมสิ่งของ มี
การเททิง้สิ่งใดเป็นเหตใุห้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือ
น่าจะเป็นท่ีเพาะพนัธุ์พาหะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ 

 (2) การเลีย้งสตัว์ในท่ีหรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตใุห้
เส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายตอ่ สขุภาพ 

 (3) อาคารอนัเป็นท่ีอยูข่องคนหรือสตัว์ โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่
มีการระบายอากาศ การระบายน า้การก าจดัสิ่งปฏิกลู หรือการควบคมุสาร
เป็นพิษหรือมีแตไ่ม่มีการควบคมุให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็น
พิษอยา่งพอเพียงจนเป็นเหตใุห้เส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 



 (4) การกระท าใด ๆ อนัเป็นเหตใุห้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน 
สิง่มีพิษ ความสัน่สะเทือน ฝุ่ น ละออง เขมา่ เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็น
เหตใุห้เสื่อมหรืออาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

     (5) เหตอ่ืุนใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

มาตรา 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจห้ามผู้หน่ึงผู้ใดมิให้ก่อ
เหตุร าคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่ 
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บทก าหนดโทษ 

มาตรา 68 ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

มาตรา 69 ผู้ใดไม่ปฏบิัตติามค าส่ังของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 
วรรคหน่ึง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขดัขวางการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของเจ้าพนกังานสาธารณสขุตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือนายแพทย์
สาธารณสขุจงัหวดัตามมาตรา 8 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินสอง
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพนับาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา 70 ผู้ใดไม่ปฏบิัตติามค าส่ังของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา 17 โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตวัอนัสมควร 
ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเ่กินสองพนับาท หรือทัง้จ า
ทัง้ปรับ 



พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 

 อาหาร หมายความ ของกินหรือเคร่ืองค า้จุนชีวิต ได้แก่  
(1) วตัถทุกุชนิดท่ีคนกิน ดื่ม อม หรือน าสูร่่างกายไมว่า่ด้วยวิธีใด ๆ หรือใน
รูปลกัษณะใด ๆ แตไ่มร่วมถึงยา วตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท หรือ
ยาเสพตดิให้โทษตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ แล้วแตก่รณี  

(2) วตัถท่ีุมุง่หมายส าหรับใช้ หรือใช้เป็นสว่นผสมในการผลติอาหาร รวมถึง
วตัถเุจือปนอาหาร สี และเคร่ืองปรุงแตง่ กลิน่ รส 



อาหารที่ต้องขออนุญาตน าเข้า สามารถจัดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังนี ้ 

 กลุม่ท่ี 1 อาหารควบคมุเฉพาะ เป็นกลุม่ท่ีเสี่ยงอนัตรายมาก รัฐดแูล
เข้มงวดทัง้ทางด้านสถานท่ีผลิต และผลิตภณัฑ์  

 กลุม่ท่ี 2 อาหารท่ีก าหนดคณุภาพ หรือมาตรฐาน เป็นกลุม่ท่ีเสี่ยง
อนัตรายปานกลาง รัฐก าหนดคณุภาพมาตรฐานของผลติภณัฑ์ และ
ฉลากให้ปฏิบตัิ  

 กลุม่ท่ี 3 อาหารท่ีต้องมีฉลาก เป็นกลุม่ท่ีเสี่ยงอนัตรายต ่า รัฐก าหนด
เกณฑ์สถานท่ีและฉลากให้ปฏิบตัิตาม  

    กลุม่ท่ี 4 อาหารทัว่ไป เป็นกลุม่อาหารนอกเหนือจาก 3 กลุม่แรก 
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พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 

• การโฆษณา 

 จะต้องไมใ่ช้ข้อความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรมตอ่ผู้บริโภคหรือใช้ข้อความท่ี
อาจก่อให้เกิดผลเสียตอ่สงัคมเป็นสว่นรวม ทัง้นี ้ไมว่า่ข้อความดงักลา่ว
นัน้จะเป็นข้อความท่ีเก่ียวกบัแหลง่ก าเนิด สภาพ คณุภาพหรือลกัษณะ
ของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการสง่มอบ การจดัหา หรือการใช้สนิค้า
หรือบริการข้อความดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่เป็นข้อความท่ีเป็นการไม่เป็นธรรม
ตอ่ผู้บริโภคหรือเป็นข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียตอ่สงัคมเป็น
สว่นรวม 



(๑) ข้อความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง 

(๒) ข้อความท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบัสินค้า
หรือบริการไมว่า่จะกระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติ 
หรือสิ่งใดสิ่งหนึง่อนัไมเ่ป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม 

(๓) ข้อความท่ีเป็นการสนบัสนนุโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิด
กฎหมายหรือศีลธรรม หรือน าไปสูค่วามเสื่อมเสียในวฒันธรรมของชาติ 

(๔) ข้อความท่ีจะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามคัคีในหมู่
ประชาชน 

(๕) ข้อความอยา่งอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



• ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสยัวา่การโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
เป็นไปตามพระราชบญัญตัินี ้ผู้ประกอบธุรกิจผู้นัน้อาจขอให้
คณะกรรมการวา่ด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองนัน้ก่อน
ท าการโฆษณาได้ ในกรณีนีค้ณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้
ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ี
คณะกรรมการวา่ด้วยการโฆษณาได้รับค าขอ ถ้าไมแ่จ้งภายในก าหนด
ระยะเวลาดงักลา่ว ให้ถือวา่คณะกรรมการวา่ด้วยการโฆษณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

• การใดท่ีได้กระท าไปตามความเห็นของคณะกรรมการวา่ด้วยการ
โฆษณาท่ีให้ตามวรรคหนึง่ มิให้ถือวา่การกระท านัน้เป็นความผิดทาง
อาญา 
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ส านักข่าวอสิรา รายงานว่า ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กล่าวถึง
กรณทีีม่กีารตรวจสอบพบว่า อย. เคยด าเนินการเปรียบเทยีบปรับบริษทั โอสถสภา จ ากดั ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่าย
เคร่ืองดื่ม "เปปทนี" อย่างน้อย 5 คร้ัง ตั้งแต่ปี 2551-2555 จากการไม่ปฏบิัติตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ในความผดิ
ฐานโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารเพือ่ประโยชน์ในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงาน อย.  ว่า การส่ังลงโทษเปรียบเทยีบปรับของ อย.จากการไม่ปฏบิัติตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ส่วนใหญ่เกดิ
จากการโฆษณาเกนิจริง ซ่ึงกรณเีคร่ืองดื่ม "เปปทนี" แม้ในโฆษณาจะไม่มกีารเอ่ยค าว่า "ท าให้ความจ าดีขึน้" หรือไม่มี
การระบุชัดเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษร แต่หากโฆษณาส่ือให้มคีวามเข้าใจไปเช่นน้ัน เข้าข่ายความผดิฐานโฆษณา
เกนิจริงเช่นกนั ซ่ึงตนจ าไม่ได้ว่า อย.เปรียบเทยีบปรับบริษทั โอสถสภาฯ จากเคร่ีองดื่ม "เปปทนี" ไปแล้วกีค่ร้ัง ต้องขอ
เวลาตรวจสอบข้อมูลก่อน เพราะบริษทั โอสถสภาฯ มเีคร่ืองดื่มหลายชนิด 

http://news.voicetv.co.th/thailand/76901.html 



     1. บรรณาธิการนิตยสาร Men’s Health ขอ้หาความผดิตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 โฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ปรับ 5,000 บาท 3 คร้ัง 
        
       2.บรรณาธิการนิตยสารสุขกายสบายใจ ผดิตาม พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย ์พ.ศ. 2551 ขอ้หาโฆษณาเคร่ืองมือแพทยโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต ปรับ 12,500 บาท 
        
       3. บรรณาธิการนิตยสารคุณแม่ ฝร.6617 ผดิตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ขอ้หา โฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ปรับ 5,000 บาท และ 10,000 บาท 
        
       4. บรรณาธิการนิตยสาร OHO ผดิตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ขอ้หาโฆษณาคุณประโยชน์อาหารโยไม่ไดรั้บอนุญาต ปรับ 10,000 บาท และ 5,000 บาท 
        
       5. บรรณาธิการนิตยสารรักลูก ผดิ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ขอ้หาโฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ปรับ 5,000 บาท 
        
       6. บรรณาธิการนิตยสาร Oops! ผดิ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ปรับ 5,000 บาท 
        
       7. บรรณาธิการนิตยสารชีวจิต ผดิ พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย ์พ.ศ. 2551 ขอ้หาโฆษณาเคร่ืองมือแพทยโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต ปรับ 37,500 บาท 
        
       8. บรรณาธิการนิตยสาร FHM ผดิ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ขอ้หาโฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ปรับ 1,000 บาท 
        
       9. บรรณาธิการนิตยสาร Ceci Thailand ผดิ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ขอ้หาโฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ปรับ 1,000 บาท 
        
       10. บรรณาธิการนิตยสาร ViVi ผดิ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ขอ้หาโฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ปรับ 4,000 บาท 
        
       11. บรรณาธิการนิตยสารทีวพีลู ผดิ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ขอ้หาโฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ปรับ 5,000 บาท 2 คร้ัง 
        
       และ 12. บรรณาธิการนิตยสารสุขภาพดี ผดิ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ขอ้หาโฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ปรับ 10,000 บาท 

http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.a

spx?NewsID=9570000100622 



• ฉลาก 
 (๑) ใช้ข้อความที่ตรงตอ่ความจริงและไมมี่ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจ 
        ผิดในสาระส าคญัเก่ียวกบัสินค้า 
 (๒) ต้องระบขุ้อความดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) ช่ือหรือเคร่ืองหมายการค้าของผู้ผลติหรือของผู้น าเข้าเพ่ือขายแล้วแต่ 
        กรณี 
  (ข) สถานที่ผลติหรือสถานที่ประกอบธุรกิจน าเข้า แล้วแตก่รณี 
  (ค) ระบขุ้อความที่แสดงให้เข้าใจได้วา่สนิค้านัน้คืออะไร ในกรณีที่เป็นสนิค้า 
       น าเข้าให้ระบช่ืุอประเทศที่ผลติด้วย 
       (๓) ต้องระบขุ้อความอนัจ าเป็น ได้แก่ ราคา ปริมาณ วิธีใช้ ข้อแนะน า ค าเตือน วนั 

เดือน ปีที่หมดอายใุนกรณีเป็นสนิค้าที่หมดอายไุด้ หรือกรณีอื่น เพ่ือคุ้มครองสทิธิของ
ผู้บริโภค ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการวา่ด้วยฉลากก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 



พระราชบญัญติัรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 

• มาตรา 10  การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิวในท่ีสาธารณะ จะกระท าได้ตอ่เม่ือได้รับหนงัสืออนญุาตจากเจ้า
พนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี และต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสืออนญุาตด้วย 

• มาตรา 13  เจ้าของรถซึง่ใช้บรรทกุสตัว์ กรวด หิน ดนิ เลน ทราย  สิง่
ปฏิกลู มลูฝอยหรือสิ่งอ่ืนใด ต้องจดัให้รถนัน้อยูใ่นสภาพท่ีป้องกนัมิให้
มลูสตัว์หรือสิ่งดงักลา่วตกหลน่ ร่ัวไหล ปลิว ฟุ้ ง กระจายลงบนถนนใน
ระหวา่งที่ใช้   รถนัน้ รวมทัง้ต้องป้องกนัมิให้น า้มนัจากรถร่ัวไหลลงบน
ถนน 



มาตรา 20  ห้ามมิให้ผู้ใด 

 (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจ าหน่ายสนิค้าบนถนน หรือในสถาน
สาธารณะ 

    (2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นท่ีปรุงอาหารเพื่อขายหรือจ าหน่ายให้แก่
ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ 

    (3) ขายหรือจ าหน่ายสนิค้าซึง่บรรทกุบนรถยนต์ รถจกัรยานยนต์หรือ
ล้อเลื่อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ 

มาตรา 52  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 มาตรา 14 มาตรา 36 มาตรา 37 
หรือมาตรา 38 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามประกาศเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินท่ีได้ประกาศตามมาตรา 47  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อย
บาท 

 



พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 
**“มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์แหง่ความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั 

การสาธารณสขุการ รักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และ
การอ านวยความสะดวกแก่การจราจรตลอดจน การอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบตัิตาม
พระราชบญัญตัินี ้ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคมุอาคารมี 
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 

 (1) ประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง สดัสว่น ขนาด เนือ้ที่ และที่ตัง้อาคาร 
 (2) การรับน า้หนกั ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะและคณุสมบตัิของ

วสัดทุี่ใช้ 
 (3) การรับน า้หนกั ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดินที่รองรับอาคาร 
 (4) แบบและวิธีการเก่ียวกบัการติดตัง้ประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เคร่ืองกล ความปลอดภยั 

เก่ียวกบัอคัคีภยั หรือภยัพิบตัิอยา่งอ่ืน และการป้องกนัอนัตรายเม่ือมีเหตชุลุมนุ
วุน่วาย 



 (5) แบบ และจ านวนของห้องน า้และห้องส้วม 

 (6) ระบบการจดัการเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจดั
แสงสว่าง การระบาย อากาศ การปรับอากาศการฟอกอากาศ การระบายน า้ 
การบ าบดัน า้เสีย และการก าจดัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

 (7) ลกัษณะ ระดบั ความสงู เนือ้ท่ีของท่ีวา่งภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 

 (8) ระยะหรือระดบัระหวา่งอาคารกบัอาคารหรือเขตท่ีดนิของผู้ อ่ืน หรือ
ระหวา่งอาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทางหรือที่สาธารณะ 

 (9) พืน้ท่ีหรือสิง่ท่ีสร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถและทางเข้าออกของ 

 รถส าหรับอาคารบาง ชนิดหรือบางประเภทตลอดจนลกัษณะและขนาดของ
พืน้ท่ีหรือสิง่ท่ีสร้างขึน้ดงักลา่ว 



 (10) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยน
การใใช้อาคารชนิดใดหรือ ประเภทใด 

     (11) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน
เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

    (12) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนญุาต การอนญุาต การตอ่
อายใุบอนญุาต การโอน ใบอนญุาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทน
ตามพระราชบญัญตันีิ ้

    (13) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคมุงาน ผู้ด าเนินการผู้
ครอบครองอาคารและ เจ้าของอาคาร 

    (14) คณุสมบตัเิฉพาะและลกัษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ ตลอดจน 
      หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข ในการขอขึน้ทะเบียนและการเพิกถอนการ

ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 



(15) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ตดิตัง้และ
ตรวจสอบอปุกรณ์ประกอบ ของอาคารชนิดหรือประเภทของอาคารท่ี
เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองหรือผู้ด าเนินการ ต้องท าการประกนัภยั
ความรับผิดตามกฎหมายตอ่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สนิของ
บคุคลภายนอก” 

*มาตรา 65 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 
มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือ
มาตรา 60 ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึง่แล้ว 
ผู้ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 21 มาตรา31 มาตรา 32 มาตรา 34 
หรือมาตรา 57ยงัต้องระวางโทษปรับอีกวนัละไมเ่กินหนึง่หม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือจนกวา่จะได้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง 



 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
"โรงงาน" หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้

เคร่ืองจักรมีก าลังรวมตัง้แต่ห้าแรงม้าหรือก าลงัเทียบเท่าตัง้แตห้่า
แรงม้าขึน้ไป หรือใช้คนงานตัง้แตเ่จ็ดคนขึน้ไปโดยใช้เคร่ืองจกัรหรือไม่ก็
ตามส าหรับท า ผลิต ประกอบ บรรจ ุซอ่ม ซอ่มบ ารุง ทดสอบ ปรับปรุง 
แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสิง่ใด ๆ ทัง้นี ้ตามประเภท
หรือชนิดของโรงงานท่ี ก าหนดในกฎกระทรวง 



• มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้โรงงาน 
ตามประเภทชนิดหรือขนาดใด เป็นโรงงานจ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที่ 2 
หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 แล้วแตก่รณี โดยค านงึถึงความจ าเป็นในการ
ควบคมุดแูล การป้องกนัเหตเุดือดร้อนร าคาญ การป้องกนัความเสียหาย 
และการป้องกนัอนัตรายตามระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะมีตอ่
ประชาชนหรือสิง่แวดล้อมโดยแบง่ออกเป็นดงันี ้

 (1) โรงงานจ าพวกที่ 1 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถ
ประกอบกิจการโรงงานได้ทนัทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน 

 (2) โรงงานจ าพวกที่ 2 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะ
ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนญุาตทราบก่อน 

 (3) โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีการตัง้
โรงงานจะต้องได้รับใบอนญุาตก่อนจงึจะด าเนินการได้ 



• มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตขยายโรงงาน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากผู้อนุญาตการขอขยายโรงงานและการให้ขยายโรงงาน
ตลอดจนการอทุธรณ์ค าสัง่ไมใ่ห้ขยายโรงงาน ให้น ามาตรา 12 มาตรา 
13 และมาตรา 16 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมการขยายโรงงานได้แก่ 

 (1) การเพิ่มจ านวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจกัรท าให้มีก าลงัรวม
เพิ่มขึน้ตัง้แตร้่อยละห้าสบิขึน้ไป ในกรณีเคร่ืองจกัรเดิมมีก าลงัรวมไม่
เกินหนึง่ร้อยแรงม้า หรือก าลงัเทียบเท่าไม่เกินหนึง่ร้อยแรงม้าหรือ
เพิ่มขึน้ตัง้แตห้่าสบิแรงม้าขึน้ไป ในกรณีเคร่ืองจกัรเดิมมีก าลงัรวมเกิน
กวา่หนึง่ร้อยแรงม้า หรือก าลงัเทียบเท่าเกินกวา่หนึง่ร้อยแรงม้า 

 (2) การเพิ่มหรือแก้ไขสว่นใดสว่นหนึง่ของอาคารโรงงานท าให้ฐานราก
เดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึง่ต้องรับน า้หนกัเพิ่มขึน้ตัง้แตห้่า
ร้อยกิโลกรัมขึน้ไป 



ที่ตัง้ สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน 

• ข้อ 1 ห้ามตัง้โรงงานจ าพวกที่ 1 และโรงงานจ าพวกที่ 2 ใน
บริเวณ ดังต่อไปนี ้

 (1) บ้านจดัสรรเพ่ือการพกัอาศยั อาคารชดุพกัอาศยั และบ้านแถวเพื่อ
การพกัอาศยั 

 (2) ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดตอ่สาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียน
หรือสถาบนัการศกึษา วดัหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน 
และสถานท่ีท าการงานของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถงึ
แหลง่อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตามท่ีคณะรัฐมนตรี
ก าหนด 



• (12) มีห้องส้วมที่ปัสสาวะ และสถานท่ีท าความสะอาดร่างกาย ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) มีห้องส้วมอยา่งน้อยในอตัราคนงานไม่เกิน 15 คน 1 ท่ีนัง่ คนงานไม่เกิน 
40 คน 2 ท่ีนัง่ คนงานไม่เกิน 80 คน 3 ท่ีนัง่ และเพิ่มขึน้ตอ่จากนีใ้น
อตัราสว่น 1 ท่ีนัง่ตอ่จ านวนคนงานไม่เกิน 50 คน ส าหรับโรงงานท่ีมีคนงาน
ชายและคนงานหญิงรวมกนัมากกวา่ 15 คน ให้จดัส้วมแยกไว้ส าหรับคนงาน
หญิงตามอตัราสว่นท่ีก าหนดข้างต้นด้วย 

 (ข) อาคารโรงงานท่ีมีคนท างานอยูห่ลายชัน้ ต้องจดัให้มีห้องส้วมและท่ี
ปัสสาวะในชัน้ตา่ง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 (ค) ห้องส้วมต้องมีพืน้ท่ีไม่น้อยกวา่ 0.9 ตารางเมตรตอ่ 1 ท่ีนัง่ 

 (ง) ห้องส้วมที่มีท่ีปัสสาวะต้องเป็นแบบใช้น า้ช าระลงบอ่ซมึ พืน้ห้องต้องเป็น
แบบไม่ดดูน า้ 



 (จ) จดัให้มีกระดาษช าระหรือน า้ส าหรับช าระให้เพียงพอ ส าหรับห้องส้วมทกุ
ห้อง 

 (ฉ) จดัให้มีสถานท่ีท าความสะอาดร่างกาย พร้อมทัง้วสัดแุละอปุกรณ์ส าหรับ
คนงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 (ช) จดัให้มีการระบายถ่ายเทอากาศให้เพียงพอส าหรับห้องส้วมสน่ห้อง
ปัสสาวะและสถานท่ีท าความสะอาดร่างกายทกุห้อง 

 (ซ) จดัให้มีการท าความสะอาดห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ และสถานท่ีท าความ
สะอาดร่างกายให้อยูใ่นสภาพท่ีถกูสขุลกัษณะเป็นประจ าทกุวนั 

 (ฌ) ในโรงงานท่ีมีการผลิตสิง่ท่ีใช้บริโภค ต้องจดัให้มีท่ีล้างมือ ยาฆา่เชือ้หรือ
สบูอ่นัได้สขุลกัษณะ และตัง้อยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสมอยา่งน้อยในอตัราคนงานไม่
เกิน 15 คน 1 ท่ีคนงานไม่เกิน 40 คน 2 ท่ี คนงานไม่เกิน 80 คน 3 ท่ี และ
เพิ่มขึน้ตอ่จากนีใ้นอตัราสว่น 1 ท่ีตอ่จ านวนคนงานไม่เกิน 50 คน 


