กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
กฎหมายเกี่ยวของกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน เปนเครื่องมือหนึ่งที่หนวยงานของรัฐใชใน
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน รวมทั้งเปนแนวทางในการควบคุมและ
ปองกันปญหามลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือนจากจากแหลงกําเนิดตางๆ เพื่อเปนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
และควบคุมระดับเสียง และความสั่ น สะเทือนอัน อาจจะเปน อันตรายตอสุข ภาพอนามัยของประชาชน นอกจากนี้
กฎหมายยัง ได ร ะบุเกี่ยวกับการแต งตั้งเจา หนา ที่ และอํา นาจหนา ที่ของเจา หนา ที่ในการปฏิบัติง านใหเปน ไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆ
ในป จ จุ บั น มี ก ฎหมายหลายฉบั บ ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ มลพิ ษ ทางเสีย งและความสั่ น สะเทื อ น โดยสามารถ
แบงเปน 8 สวน ไดแก
1. กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน สถานประกอบการ
3. กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะ
4. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใชเครื่องขยายเสียง
5. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตว
6. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง
7. กฎหมายเกี่ยวกับการใชบริการสาธารณะ
8. กฎหมายเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
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1 กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดลอม
1.1 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
เปนกฎหมายแมบท ซึ่งเปนพื้นฐานรองรับการใชอํานาจหนาที่ของหนวยงานในการกําหนดนโยบาย
มาตรการ และแผนงาน เพื่อเปนการจัดการสิ่งแวดลอม
มาตรา 32 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่อง
(5) มาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนโดยทั่วไป
(6) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่นๆ
ทั้งนี้ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม จะตองอาศัยหลักวิชาการ กฎเกณฑและหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน และจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
1.1.1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32(5) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
ขอ 2 ใหกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ไวดังตอไปนี้
(1) คาระดับเสียงสูงสุด ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ
(2) คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ
1.1.2
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง คาระดับ
เสี ย งรบกวน ซึ่ ง ออกโดยอาศั ย อํ า นาจตามมาตรา 32(6) แห ง พระราชบัญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535
ขอ 2 ใหกําหนดคาระดับเสียงรบกวนไวที่ 10 เดซิเบลเอ หากระดับการรบกวนที่คํานวณไดมีคา
มากกวาคาระดับเสียงรบกวนตามวรรคแรก ใหถือวาเปนเสียงรบกวน
ขอ 3 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณคาระดับเสียง
ขณะมีการรบกวนและคาระดับการรบกวน เปนไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ
1.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข มี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ ป อ งกั น และแกไ ขป ญ หามลพิ ษ ที่
เกี่ยวกับเหตุรําคาญดานพิษทางเสียง ดังนี้
มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอน แกผูที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง หรือผู
ที่ตองประสบกับเหตุนั้น ดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ
(4) การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน
ฝุน ละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
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มาตรา 26 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจหามผูใดผูหนึ่งมิใหกอเหตุรําคาญ ในที่ หรือทางสาธารณะ
หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา
รางระบายน้ํา คู คลอง และสถานที่ตางๆ ในเขตของตนใหปราศจากเหตุรําคาญในการนี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือเพื่อระงับ กําจัด และควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ได
มาตรา 27 ในกรณีที่มี เ หตุ รํา คาญเกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นในที่ ห รือทางสาธารณะ ใหเจาพนัก งาน
ทองถิ่นมีอํานาจ ออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคล ซึ่งเปนตนเหตุ หรือเกี่ยวของกับการกอ หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ
นั้น ระงับ หรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร ตามที่ระบุไวในคําสั่ง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใด
เพื่อระงับหรือปองกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําสั่ง
ในกรณีที่ปรากฎแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น และเหตุ
รําคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถิ่นระงับเหตุนั้นและอาจจัดการตามความ
จําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเปนตนเหตุหรือเกี่ยวของกับการกอหรืออาจกอใหเกิดเหตุ
รําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น
มาตรา 74 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
1.3 พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกํากําหนดโทษผูกอใหเกิดเสียง ดังนี้
มาตรา 370 ผู ใ ดส ง เสี ย งหรื อ ทํ า ให เ กิ ด เสี ย งหรื อ กระทํ า ความอื้ อ อึ ง โดยไม มี เ หตุ อั น ควรจนทํ า ให
ประชาชนตกใจหรือเดือดรอน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100 บาท
มาตรา 372 การทะเลาะกันอื้ออึงในทางสาธารณะ หรือสาธารณสถานก็อาจทําใหผูทะเลาะเบาะแวงสง
เสียงดังอื้ออึง มีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
มาตรา 376 ผูใดยิงปนหรือใชดินระเบิดโดยใชเหตุในเมือง หมูบานหรือที่ชุมนุมชน ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 10 วัน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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2 กฎหมายเกี่ยวกับโรงงาน สถานประกอบการ
2.1 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา 46 เพื่ อ ประโยชน ใ นการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ให รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือ
กิจกรรมของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49
ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งตองเสนอพรอมกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจกรรมแตละประเภทแตละขนาดดวย
ในกรณีที่โครงการหรือกิจกรรมประเภท หรือขนาดใด หรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพิฃืนที่ที่จัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวแลว และเปนมาตรฐานที่สามารถใชกับโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดเดียวกัน
หรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ อาจประกาศในราช
กิจ จานุ เบกษา กําหนดใหโครงการหรือกิจการในทํานองเดียวกันไดรับการยกเวนไมตองทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมก็ได แตทั้งนี้โครงการหรือกิจการนั้นจะตองแสดงความยินยิมปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ที่กําหนด
ไวในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา 55 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิ ดสําหรับควบคุมมลพิษจากแหล งกําเนิด สูสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหไ ดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรา 68 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยมลพิษออกสูบรรยากาศไมเกินมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น
และมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 58
เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย งเกิ น กว า ระดั บ มาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ จาก
แหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 58 มีหนาที่ตองติดตั้ง หรือ จัดใหมีระบบควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษ
มาตรา 92 เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 68 ผูใดละเวนไมใชอุปกรณและ
เครื่องมือของตนที่มีอยูสําหรับการควบคุมเสียง จะตองเสียคาปรับรายวันในอัตรา 4 เทาของจํานวนเงิน คาใชจา ย
ประจําวันสําหรับการเปดเดินเครื่องทํางานของอุปกรณ เครื่องมือของตนตลอดเวลาที่ดําเนินการเชนวานั้น
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2.1.1
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 55 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
สวนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
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ขอ 2 ใหกําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากการทําเหมืองหิน ไวดังตอไปนี้
(1) คาระดับเสียงสูงสุด ไมเกิน 115 เดซิเบลเอ ตรวจวัดฝนขณะระเบิดหิน
(2) คาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไมเกิน 75 เดซิเบลเอ ตรวจวัดอยางตอเนื่อง 8 ชั่วโมงที่มีการโม
บด และยอยหิน
(3) คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ตรวจวัดอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
ขอ 5 ใหกําหนดคามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหินไวดังตอไปนี้
ความถี่
ความเร็วอนุภาค การขจัดไมเกิน
ความถี่
ความเร็วอนุภาค การขจัดไมเกิน
(เฮรตซ)
ไมเกิน (มม./วิ.)
(มม.)
(เฮรตซ)
ไมเกิน (มม./วิ.)
(มม.)
1
4.7
0.75
21
26.4
0.20
2
9.4
0.75
22
27.6
0.20
3
12.7
0.67
23
28.9
0.20
4
12.7
0.51
24
30.2
0.20
5
12.7
0.40
25
31.4
0.20
6
12.7
0.34
26
32.7
0.20
7
12.7
0.29
27
33.9
0.20
8
12.7
0.25
28
35.2
0.20
9
12.7
0.23
29
36.4
0.20
10
12.7
0.20
30
37.7
0.20
11
13.8
0.20
31
39.0
0.20
12
15.1
0.20
32
40.2
0.20
13
16.3
0.20
33
41.5
0.20
14
17.6
0.20
34
42.7
0.20
15
18.8
0.20
35
44.0
0.20
16
20.1
0.20
36
45.2
0.20
17
21.4
0.20
37
46.5
0.20
18
22.6
0.20
38
47.8
0.20
19
23.9
0.20
39
49.0
0.20
20
25.1
0.20
40
50.8
0.20
2.1.2
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหเหมืองหิน
เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 68
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
ขอ 1 ในประกาศนี้ “เหมืองหิน” หมายความวา กิจการระเบิดหินตามกฎหมายที่ดิน หรือ กิจการ
โรงงานเกี่ยวกับการโม บด หรือยอยหินตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ขอ 2 ใหเหมืองหินเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
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ขอ 3 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองเหมืองหินกอใหเกิดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนเกิดกวา
มาตรฐานที่กําหนดในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมระดับ
เสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน
2.2 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เปนกฎหมายแมบทสําหรับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งหมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ
ยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมา หรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ด
คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุงแปรสภาพ
ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยพระราชบัญญัตินี้ มีสวนเกี่ยวของกับมลพิษ
ทางเสียง ดังนี้
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน (โดยเฉพาะที่สามารถนํามาใช
ปองกัน แกไข ควบคุมมลพิษทางเสียง) ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อใหโรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่งหรือ
ทุกจําพวก ตองปฏิบัติตามในเรื่อง
(1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงาน ลักษณะอาคารของ
โรงงาน หรือลักษณะภายในของโรงงาน
(2) กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่ตองนํามาใชในการ
ประกอบกิจการโรงงาน
(3) กําหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพื่อปฏิบัติหนาที่
หนึ่งหนาที่ใดประจําโรงงาน
(4) กําหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิต และการจัดใหมีอุปกรณ หรือเครื่องมืออื่นใด
เพื่อปองกัน หรือระงับ หรือบรรเทาอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดรอน ที่อาจเกิดแกบุคคล หรือทรัพยสินที่อยู
ในโรงงาน หรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน
(5) กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งไดๆที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
(6) กําหนดการจัดใหมีเอกสารที่จําเปนประจําโรงงานเพื่อประโยชนในการควบคุมหรือตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(7) กําหนดขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจงให
ทราบเปนครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว
(8) กําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน เพื่อปองกัน หรือระงับ หรือ
บรรเทาอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
กฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดใหยกเวนโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใด จากการตองปฏิบัติเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดก็ได และจะสมควรกําหนดใหเรื่องที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิค หรือเปนเรื่องที่ตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ตามสภาพสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
มาตรา 35 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาในอาคาร
สถานที่เพื่อตรวจสภาพอาคาร
สถานที่
เครื่องจักร หรือการกระทําที่อาจเปนการฝาฝน
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มาตรา 36 เมื่อปรากฏวาผูใ ดกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุสงสัยวากระทํา ใหพนักงาน
เจาหนาที่แตงตั้งขาราชการไมต่ํากวาระดับ 4 มีอํานาจจับกุมผูนั้นสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายตอไป
มาตรา 37 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวาผูประกอบกิจการโรงงานผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดรอน
แกบคุ คลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการ
กระทําที่ฝาฝนหรือแกไข หรือปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสม ภายในระยะเวลาที่กําหนดไดในกรณีที่
เห็นสมควร
เมื่อไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวง หรือผูที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ผูกมัด ประทับตราเครื่องจักร เพื่อมิใหเครื่องจักรทํางานไดในระหวางการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตาม
วรรคหนึ่ง
มาตรา 45 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) หรือ
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท
มาตรา 57 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษจํา คุ กไม เกิน 1 ป หรือ ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับอีกวั น ละไมเกิน 5,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือยังไมปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 58 ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหเครื่องจักรที่พนักงานเจาหนาที่ไดผูกมัดประทับตรา
ไวตามมาตรา 37 วรรคสอง กลับทํางานไดอีก ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2.2.1
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 และมาตรา 8 (1) (2)
(3) (4) (5) (6) และ (8) แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ขอ 1 หามตั้งโรงงานจําพวกที่ 1 และโรงงานจําพวกที่ 2 ในบริเวณตอไปนี้
(1) บานจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพื่อการพักอาศัย
(2) ภายในระยะ 5 เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัด
หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทําการของหนวยงานของรัฐ และใหหมายรวมถึงแหลงอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามที่รัฐมนตรีกําหนด
ขอ 2 หามตั้งโรงงานจําพวกที่ 3 ในบริเวณตอไปนี้
(1) บานจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพื่อการพักอาศัย การศึกษา วัด
หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทําการของหนวยงานรัฐและใหหมายรวมถึงแหลงอนุรักษ
ทรัพยากนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ขอ 3 สถานที่ทําการของหนวยงานรัฐไมหมายรวมถึงสถานที่ทําการงานโดยเฉพาะเพื่อการควบคุม
กํากับ ดูแล อํานวยการสะดวก หรทอใหบริการแกกิจการของโรงงานแหงนั้นๆ
ในกรณีมีเหตุอันสมควร รัฐมนตรีจะกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหรนหรือขยายระยะทางที่กําหนด
ในขอ 1(2) หรือขอ 2(2) หรือมิใหใชบังคับขอ 1(2) แกโรงงานประเภทใดตามเงื่อนไขที่กําหนดก็ได
ขอ 4 โรงงานจําพวกที่ 3 นอกจากหามตั้งในบริเวณตามขอ 2 แลว ตองตั้งอยูในทําเลและ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ใบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดหรือประเภทหรือชนิดของ
โรงงาน โดยไมอาจกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นดวย
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ขอ 6 กําหนดเครื่องจักร อุปกรณและสิ่งอื่นที่นํามาใชในโรงงาน
(2) ใชเครื่องจักรที่มีความปลอดภัยและไมกอใหเกิดความสั่นสะเทือน เสียง หรือคลื่นวิทยุรบกวนผู
อยูอาศัยใกลเคียง
ขอ 17 เสียงดังที่เกิดจากการประกอบกิจการตองไมเกินมาตรฐานที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 18 โรงงานประเภทใดตองมีมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงานอยางที่เปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.2.2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546 ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 18 แหง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ขอ 8 ผูประกอบกิจการโรงงานตองควบคุมมิใหบริเวณปฏิบัติงานในโรงงานมีระดับเสียงเกินกวา
มาตรฐานที่ไดกําหนดไวในตารางทายหมวดนี้
ขอ 9 หามมิใหบุคคลเขาไปในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกวา 140 เดซิเบลเอ
ขอ 10 บริเวณปฏิบัติงานที่มีระดับเสียงเกินกวามาตรฐานตามขอ 8 ผูประกอบกิจการโรงงานตองปด
ประกาศเตือนใหทราบถึงบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานที่กําหนด
ตารางแสดงมาตรฐานเปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ยที่ยอมรับไดกับเวลาการทํางานในแตละวัน
เวลาการทํางานที่ไดรับเสียงใน 1 วัน
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน
(ชม.)
ไมเกิน (เดซิเบลเอ)
12
87
8
90
6
92
4
95
3
97
2
100
1½
102
1
105
½
110
¼ หรือนอยกวา
115
หมายเหตุ หากเวลาการปฏิบัติงานไมมีคามาตรฐานที่กําหนดตรงตามตารางขางตน ใหคํานวณ โดยใชสูตร
T=

8
2(L-90)/5

เมื่อ T หมายถึง เวลาการทํางานที่ยอมใหไดรับเสียง (ชั่วโมง)
L หมายถึง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
ในกรณีคาระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน ที่ไดจากการคํานวณมีเศษทศนิยมใหตัดเศษ
ทศนิยมออก
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ขอ 11 ผูประกอบกิจการโรงงาน ตองจัดใหมีการตรวจวัด วิเคราะห และจัดทํารายงาน
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสงสวางและเสียงอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหรือผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางดานวิทยาศาสตรเปนผูรับรอง
รายงานและใหเก็บรายงานดังกลาวไว ณ ที่ตั้งโรงงานใหพรอมสําหรับการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่
ขอ 14 การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณที่ทําการตรวจวัดตองเปนบริเวณที่มีการปฏิบัติงานในสภาพ
การทํางานปกติ การตรวจวัดตองเปนบริเวณที่มีระดับเสียงสูง ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ตองดําเนินการตรวจวัด
เสียงตามที่กําหนดไวในบัญชีที่ 2 ทายประกาศนี้
ขอ 15 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะหใหเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล
เชน
มาตรฐานของ
Occupational Safety & Health Administration (OSHA) มาตรฐานของ National Institute Occupational Safety and
Health (NIOSH) เปนตน หรือวิธีอื่นใดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
2.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการ ควบคุมและปองกันมลพิษจากการ
ประกอบกิจการซึ่งเปนปญหาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจําวันของประชาชนในชุมชน และมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของคนงานและประชาชนที่อยูใกลเคียง ดังนี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่นเพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแลสําหรับกิจการหรือการ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 28 ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ ออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหเจาของ หรือผูครอบครองสถานที่นั้น ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร ตามที่ระบุไวในคําสั่ง และ
ถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญ
เกิดขึ้นในอนาคต ใหระบุไวในคําสั่งได
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจระงับเหตุ
รําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการ
กระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของ หรือผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาว
ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอยาง
รายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทําตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงาน
ทองถิ่นจะออกคําสั่งเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือ
บางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได
มาตรา 31 ให รั ฐ มนตรี โ ดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการมี อํ า นาจประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
กําหนดใหกิจการใดเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
มาตรา 32 เพื่อประโยชนในการดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31 ใหราชการสวน
ทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้
(1) กําหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการใหเปนใหเปนกิจการที่ตอง
มีการควบคุมภายในทองถิ่นนั้น
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(2) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปสําหรับใหผูดําเนินกิจการตาม (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ
มาตรา 33 เมื่อพนกําหนด 90 วัน ที่ขอกําหนดของทองถิ่นตามมาตรา 32(1) ใชบังคับ หามมิใหผูใด
ดําเนินกิจการที่มีการควบคุมตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา 56
ในการออกใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น อาจกํ า หนดเงื่ อ นไขโดยเฉพาะให ผู รั บ
ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอกําหนดของ
ทองถิ่นตามมาตรา 32(2) ก็ได
มาตรา 45 ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไมถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ขอกําหนดของทองถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจา
พนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินกิจการนั้น
แกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาผูดําเนินการไมแกไข หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินกิจการนั้นไว
ทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตามสมควรแต
ตองไมนอยกวา 7 วัน เวนแตเปนกรณีที่สั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที และตองทําเปนหนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึ่ง
จะตองปฏิบัติตามคําสั่งทราบ ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนินกิจการไมยอมรับคําสั่ง ใหสงคําสั่งโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูดําเนิน
กิจการ และใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งแลว
มาตรา 46 ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใดๆ ที่ฝาฝนตอ
บทแหงพระราชบัญญัติหรือขอกําหนดทองถิ่น ใหเจาพนักงานสาธารณสุขแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ตอไปโดยไมชักชา
ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชนเปนสวนรวมซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอ
อํานาจออกคําสั่งใหผูกระทําการไมถูกตองหรือฝาฝนดังกลาวแกไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขหรือ
ระงับเหตุนั้นไดตามสมควร แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
มาตรา 71 ผูใดฝาฝนมาตรา 19 มาตรา 33 วรรค 1 หรือมาตรา 34 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6
เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 74 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2.3.1
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2544 ออกโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ประกอบกับมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
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ขอ 5 ใหกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอไปนี้ เปนกิจการซึ่งกําหนดใหควบคุมตามมาตรา 32
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ซึ่งแตละกิจการตามที่ปรากฏ ประกอบดวยกิจการยอยประเภทตางๆ)
5.1 กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
5.2 กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
5.3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร
5.4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชะระลาง
5.5 กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
5.6 กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร
5.7 กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
5.8 กิจการเกี่ยวกับไม
5.9 กิจการเกี่ยวกับการบริการ
5.10 กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ
5.11 กิจการเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
5.12 กิจการเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหินสารเคมี
5.13 กิจการอื่นๆ
ขอ 7 ผูที่ประสงคประกอบกิจการตามขอ 5 ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และ
ตองปฏิบัติและจัดสถานที่สําหรับกิจการนั้นใหถูกตองดวยลักษณะ ดังนี้
7.5 จัดใหมีการปองกันเสียงที่อาจเปนเหตุรําคาญหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการหรือผูอยูอาศัยใกลเคียงหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑที่กรุงเทพมหานครกําหนด
ขอ 9 ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามขอ 5 ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ ดังนี้
9.1 ตองปฏิบัติและจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้นใหถูกตองดวยสุขลักษณะเชนเดียวกับ
ขอ 7
9.5 ปฏิบัติการทุกอบางเพื่อรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ
รวมทั้งการ
ปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญหรือโรคติดตอ
ขอ 16 ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้มโี ทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
2.3.2
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการควบคุมสถานประกอบกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2545 ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 และมาตรา 6(1) แหงพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 2 ผูประกอบกิจการในสถานประกอบกิจการประเภทที่ราชการสวนทองถิ่นไดออกขอกําหนดของ
ทองถิ่นกําหนดใหเปนกิจการที่ตองควบคุม ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารมีผลบังคับใช หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายโรงงาน จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี
ขอ 3 สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่สถานประกอบกิจการไมเขาขายเปนโรงงาน ใหราชการสวนทองถิ่นสามารถกําหนดในขอกําหนดทองถิ่น โดยคํานึงถึง
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ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย
ขอ 14 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง
หรือความ
สั่นสะเทือน ตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของ
คนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
ขอ 15 ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานมลพิษดานตางๆ
สําหรับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
ใหราชการสวนทองถิ่นนําคามาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาปรับใชตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นๆ ทั้งนี้โดยการออกเปนขอกําหนดทองถิ่น
2.3.3
ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยหลักเกณฑการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพประเภทการจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน พ.ศ. 2548 ออกโดยอาศัยอํานาจประกอบขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. 2544 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 17
ขอ 10 สถานประกอบการตองจัดใหมีการปองกันเสียงและความสั่นสะเทือนอยางมีประสิทธิภาพ ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพหรือเปนเหตุรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง
ขอ 11 ระดับเสียงภายในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาการทําการ ตองมีคาเฉลี่ยของระดับ
เสียงไมเกิน 90 เดซิเบลเอ มีคาสูงสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไมเกิน 110 เดซิเบลเอ และระดับเสียงที่ออกนอกอาคาร
สถานประกอบการตองไมกอเหตรําคาญ รบกวนประชาชนที่อยูอาศัยใกลเคียง
ขอ 12 ในระหวางเวลาทําการ ตองมีการหยุดหรือลดระดับเสียงจากการแสดงดนตรีหรือการเปด
เพลง หรือจากเครื่องกําเนิดเสียง หรือกิจกรรมอื่นที่กอใหเกิดเสียงดังมากเปนระยะๆ เพื่อใหผูใชบริการไดพักจากการ
สัมผัสเสียง
ขอ 13 ตองจัดใหมีบริการอุปกรณปองกันเสียงที่ไดมาตรฐานและสะอาดสําหรับผูใชบริการเสมอเมื่อ
ไดรับการรองขอ และผูดําเนินกิจการตองติดประกาศ หรือใหขอมูลดานวิธีการอื่นใดเพื่อใหผูใชบริการไดทราบถึงการ
ปองกัน แกไข และการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดจากการไดยินเสียงดัง
ขอ 14 สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต 100 ตารางเมตร หรือสถานประกอบการที่เคยกอเหตุรําคาญ
เรื่องเสียง ตองจัดใหมีเครื่องวัดระดับเสียงและแสดงผลการวัดผานทางจอแสดงผล เพื่อใหผูใชบริการไดทราบถึงระดับ
เสียงในขณะนั้น และสามารถพิจารณาการปองกันตัวเองได
2.3.4
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งพนักงานสาธารณสุขใหมีอํานาจหนาที่ตรวจตรา ดูแล ให
ขอเสนอแนะ และรับผิดชอบในกาดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดแก
ขอ 2 ใหบุคคลสังกัดกรมอนามัย เปนเจาพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.2535 เชน รองอธิบดีกรม
อนามัยที่อธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย นักวิชาการสุขาภิบาล 10 ชช (ดานสุขาภิบาล) นักวิชาการสาธารณสุข 10 ชช
(ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) ผูอํานายการสํานักอนามัย ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขระดับ 5 ขึ้นไป ประจํากลุมเหตุรําคาญและกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กลุมประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ผูอํานายการศูนยอนามัยที่ 1-12
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ขอ 3 ใหบุคคลในสังกัดราชการสวนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนเปนเจา
พนักงานสาธารณสุข พ.ศ.2535 เชน สาธารณสุขอําเภอ นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนระดับ 5
ขึ้นไป หัวหนาสถานีอนามัย และนักวิชาการสาธารณสุขระดับ 5 ขึ้นไป
ขอ 4 ใหบุคคลสังกัดราชการสวนทองถิ่น เปนเปนเจาพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.2535 เชน
ผูอาํ นวยการสํานักอนามัย ผูอํานวยการกองอนามัยสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวน
สงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูอ ํานวยการหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝาย
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาล หัวหนาสวนสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบล
2.4 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ถูกตราขึ้นเพื่อคุมครองแกผูใชแรงงานในหลายเรื่อง ในสวนที่เกี่ยวของ
กับการจัดการ ปองกัน แกไข ควบคุมมลพิษทางเสียง มีดังนี้
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 103 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการบริหาร
และจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
มาตรา 148 นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 31 หรือมาตรา 44 หรือไมปฏิบัตติ ามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 103 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 166 บรรดาประกาศหรือคําสั่งที่ออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ.2515 ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2.4.1
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 ออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 6 และ 103 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
ขอ 8 นายจางตองควบคุมระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน (Time
Weighted Average-TWA) มิใหเกินมาตรฐานตามตารางที่ 6 ทายประกาศนี้
ขอ 9 ในบริเวณสถานประกอบกิจการที่มีระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact or Impulse
Noise) เกิน 140 เดซิเบลเอ หรือมีปริมาณเสียงสะสมของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทกเกินมาตรฐานที่กําหนดไวใน
ตารางที่ 6 ทายกฎกระทรวงนี้ นายจางตองใหลูกจางหยุดทํางานจนกวาจะไดปรับปรุงหรือแกไขระดับเสียง
หลักเกณฑและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
ขอ 10 ภายในสถานประกอบกิจการที่สภาวะการทํางานมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเกินมาตรฐานที่
กําหนดในขอ 8 หรือขอ 9 ใหนายจางดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขสิ่งที่เปนตนกําเนิดของเสียงหรือทางผานของเสียง
หรือการบริหารจัดการเพื่อใหมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับอยูไมเกินมาตรฐานที่กําหนด
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ในกรณียังดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขตามวรรคหนึ่งไมได นายจางตองจัดใหลูกจางสวมใสอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามที่กําหนดไวในหมวด 4 ตลอดเวลาที่ทํางาน เพื่อลดเสียงใหอยูในระดับที่ไมเกิน
มาตรฐานที่กําหนดไวในขอ 8 หรือขอ 9
ขอ 11 ในบริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานที่กําหนดในขอ 8 หรือขอ 9 นายจางตองจัดใหมี
เครื่องหมายเตือนใหใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลติดไวใหลูกจางเห็นไดโดยชัดเจน
ขอ 12 ในกรณีที่สภาวะการทํางานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมงตั้งแต 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ใหนายจางจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถานประกอบ
กิจการตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ 13 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตองมีมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(5) ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) ตองทําดวยพลาสติก ยาง หรือวัสดุอ่นื ที่ออนนุมและไมระคายเคือง
ใชใสชองหูทั้งสองขาง และสามารถลดเสียงไดไมนอยกวา 15 เดซิเบลเอ
(6) ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ตองทําดวยพลาสติก ยาง หรือวัสดุอื่นที่ออนนุมและไมระคาย
เคือง ใชครอบหูทั้งสองขาง และสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 25 เดซิเบลเอ
ขอ 15 นายจางตองจัดใหมีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความรอน แสง
สวาง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ตองดําเนินการใหเปนไป
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ 16 นายจางตองจัดทํารายงานการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานตามขอ 15 โดยให
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพหรือใหผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
หรือเทียบเทาตามที่ไดขึ้นทะเบียนไวเปนผูรับรองรายงาน และใหนายจางเก็บรายงานดังกลาวไว ณ สถานประกอบ
กิจการเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลาทําการพรอมทั้งสงรายงานคูฉบับตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ภายใน 30 วันนับแตวันที่ทําการตรวจวัด
ขอ 20 ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานในสภาวะการทํางานที่อาจไดรับ
อันตรายจากความรอน แสงสวาง หรือเสียงตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ 22 ในกรณีที่ทราบความผิดปกติของรางกายหรือความเจ็บปวยของลูกจาง เนื่องจากการทํางาน
ในสภาวะการทํา งานที่อ าจได รับ อัน ตรายจากความรอ น แสงสว า ง หรือ เสี ย ง นายจ า งตอ งจั ด ให ลูก จา งไดรั บการ
รักษาพยาบาลในทันที และทําการตรวจสอบหรือหาสาเหตุของความผิดปกติหรือเจ็บปวย พรอมทั้งสงผลการตรวจ
สุขภาพของลูกจางที่ผิดปกติหรือเจ็บปวย การใหการรักษาพยาบาลและการปองกันแกไขตอพนักงานตรวจแรงงานตาม
แบบที่อธิบดีประกาศกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่ทราบความผิดปกติหรือการเจ็บปวย
ถาลูกจางผูใดมีหลักฐานทางการแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือที่ราชการยอมรับ
แสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมได ใหนายจางเปลี่ยนงานใหแกลูกจางผูนั้นตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตองคํานึงถึง
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางเปนสําคัญ
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ตารางที่ 6 มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน*
เวลาการทํางานที่ไดรับเสียง (ชม.)
ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
การทํางาน (TWA) ไมเกิน (เดซิเบลเอ)
12
87
8
90
7
91
6
92
5
93
4
95
3
97
2
100
1½
102
1
105
½
110
¼ หรือนอยกวา
115
หมายเหตุ * 1. เวลาการทํางานที่ไดรับเสียงและระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน (TWA) ใหใช
คามาตรฐานที่กําหนดตามตารางขางตนเปนลําดับแรก หากไมมีคามาตรฐานที่กําหนดตรงตามตาราง ใหคํานวณจาก
สูตร ดังนี้
T=

8
2(L-90)/5

เมื่อ T หมายถึง เวลาการทํางานที่ยอมใหไดรับเสียง (ชั่วโมง)
L หมายถึง ระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
ในกรณีคาระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (TWA) ที่ไดจากการคํานวณมีเศษทศนิยมใหตัด
เศษทศนิยมออก
2. ในการทํางานแตละวัน ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน (TWA) จะมีระดับเสียง
สูงสุด (Peak) เกิน 140 เดซิเบลเอ มิได
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3 กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะ
3.1

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ยานพาหนะ” หมายความวา รถยนตห รือรถจักรยานยนตร ตามกฎหมายวา ด วยรถยนต เรือ ตาม
กฎหมายวาดวยเรือไทย และอากาศยานตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
มาตรา 11 ใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มี
อํานาจแตงตั้งเจาหนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจาหนาที่ และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 55 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ มี อํ า นาจประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษากํ า หนดมาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ จาก
แหลงกําเนิดสําหรับควบคุมการระบายมลพิษจากแหลงกําเนิดออกสูสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหได
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 64 ยานพาหนะที่จะนํามาใชจ ะตองกอใหเกิดมลพิษเกิดกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55
มาตรา 65 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาไดมีการใชยานพาหนะโดยฝาฝนตามมาตรา 64
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งหามใชยานพาหนะนั้นโดยเด็ดขาดหรือจนกวาจะไดมีการแกไข ปรับปรุงให
เปนไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55
มาตรา 66 ในการออกคําสั่งหามใชยานพาหนะตามมาตรา 65 ใหพนักงานเจาหนาที่ผูออกคําสั่งทํา
เครื่องหมายใหปรากฏเดนชัดเปนตัวอักษรที่มีขอความวา “หามใชเด็ดขาด” หรือ “หามใชชั่วคราว” หรือเครื่องหมายอื่น
ใดซึ่งเปนที่รูและเขาใจของประชาชนโดยทั่วไปวามีความหมายอยางเดียวกันไว ณ สวนใดสวนหนึ่งของยานพาหนะนั้น
การทําและการยกเลิกเครื่องหมายหามใช หรือการใชยานพาหนะขณะที่มีเครื่องหมายดังกลาว ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 67 ในการปฏิบัติตามมาตรา 65 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหยานพาหนะหยุดเพื่อ
ตรวจสอบหรือเขาไปในยานพาหนะหรือกระทําการใดๆ ที่จําเปนเพื่อตรวจสอบเครื่องยนตและอุปกรณของยานพาหนะ
มาตรา 68 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม การปลอยมลพิษออกสูบรรยากาศไมเกินมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น
และมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 58
เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย งเกิ น กว า ระดั บ มาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ จาก
แหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 58 มีหนาที่ตองติดตั้ง หรือ จัดใหมีระบบควบคุม กําจัด ลด หรือขจัดมลพิษ
มาตรา 102 ผูใดฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 65 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 5,000 บาท
มาตรา 103 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 67 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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กฎหมายที่เกี่ยวของ
3.1.1
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดระดับเสียงของ
รถยนต ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535
ขอ 3 ระดับเสียงของรถยนตที่ใชในทางขณะที่เดินเครื่องยนตอยูกับที่โดยไมรวมเสียงแตรสัญญาณ
จะตองไมเกิน
(1) 85 เดซิเบลเอ เมื่อตรวจวัดระดับเสียงในระยะหางจากรถยนต 7.5 เมตร หรือ
(2) 100 เดซิเบลเอ เมื่อตรวจวัดระดับเสียงในระยะหางจากรถยนต 0.5 เมตร
3.1.2
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดระดับเสียงของ
รถจักรยานยนต ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.
2535
ขอ 2 ระดับเสียงของรถจักรยานยนตที่ใชในทางขณะที่เดินเครื่องยนตอยูกับที่โดยไมรวมเสียงแตร
สัญญาณจะตองมีระดับเสียงไมเกิน 95 เดซิเบลเอ เมื่อตรวจวัดระดับเสียงในระยะหางจากรถจักรยานยนต 0.5 เมตร
3.1.3
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (2537) เรื่อง กําหนดระดับ
เสียงของเรือ ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535
ขอ 2 เรือที่ใชในนานน้ําไทย ขณะที่เดินเครื่องยนตอยูกับที่โดยไมรวมเสียงแตรสัญญาณ จะตองมี
คาระดับเสียงไมเกิน 100 เดซิเบลเอ ที่วัดไดดวยมาตรระดับเสียงที่ระยะหางทอไอเสียของเรือหรือกราบเรือ 0.5 เมตร
3.1.4
กฎกระทรวงฉบับ ที่ 8 (2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติสง เสริม และรัก ษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 อาศัยอํานาจตามมาตรา 11 และ 66 วรรค 2
ขอ 1 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวามีการใชยานพาหนะที่กอใหเกิดมลพิษเกินมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่ประกาศตามมาตรา 55 ใหพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราวและ
ทําเครื่องหมาย “หามใชชั่วคราว” ไวที่ยานพาหนะนั้น
ขอ 2 เจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะที่ถูกสั่งหามใชชั่วคราว อาจใชยานพาหนะนั้นไดเฉพาะ
เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขมอใหเกิดมลพิษเกินมาตรฐาน
(2) เพื่อนําไปใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหลังจากปรับปรุงแกไขแลว
การใชยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวใหใชไดดั้งแตเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตย
ตกและภายในกําหนดระยะเวลา 30 วัน
ขอ 3 ภายในกําหนดเวลาตามขอ 2
เมื่อเจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะที่ถูกสั่งหามใช
ชั่วคราวไดปรับปรุงยานพาหนะแลว ใหนํายานพาหนะพรอมหลักฐานใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ และหากเห็นวา
ยานพาหนะยังมีมลพิษเกินมาตรฐาน
เจาของหรือผูครอบครองอาจนํายานพาหนะไปแกไขปรับปรุงและนํามาให
เจาหนาที่ตรวจสอบไดอีกจนกวากําหนดเวลาดังกลาวจะสิ้นสุด และกรณีที่ตรวจสอบแลวเห็นวายานพาหนะไดปรับปรุง
ไมกอใหเกิดมลพิษแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งยกเลิกเครื่องหมาย “หามใชชั่วคราว” ออกจากยานพหานะนั้น
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ขอ 4 เมื่อพนกําหนดเวลาตามขอ 2 ยานพาหนะที่ถูกสั่งหามใชชั่วคราว ยังไมแกไขสภาพที่
กอใหเกิดมลพิษได ใหเจาพนักงานออกคําสั่งหามใชยานพาหนะเด็ดขาดและทําเครื่องหมาย “หามใชเด็ดขาด” แทน
เครื่องหมาย “หามใชชั่วคราว” ทั้งนี้ ไมวาพนักงานเจาหนาที่จะตรวจสอบพบในที่ใด
ขอ 5 ยานพาหนะที่ถูกคําสั่งหามใชเด็ดขาด หามเจาของหรือผูครอบครองใชยานพาหนะเด็ดขาด
เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เพื่อวัตถุประสงคในการแกไขปรับปรุง ทั้งนี้ตองกระทําโดยการลากหรือจูง
หรือโดยวิธีการอื่นที่ไมกอใหเกิดมลพิษเกินกวามาตรฐานควบคุมมลพิษ
ขอ 6 ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะที่ถูกหามใชเด็ดขาดไดปรับปรุงแกไข
ยานพาหนะแลว ใหยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อขอใหทําการตรวจสอบ โดยพนักงานเจาหนาที่จะไปตรวจสอบ
ยังสถานที่ยานพาหนะจอดอยู หรือใหเจาของหรือผูครอบครองนํายานพาหนะไปใหตรวจสอบยังสถานที่ที่กําหนดก็ได
และเมื่อเห็นวายานพาหนะไมกอใหเกิดมลพิษเกิดมาตรฐาน ใหพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งยกเลิกคําสั่งหามใชเด็ดขาด
และเอาเครื่องหมาย “หามใชเด็ดขาด” ออกจากยานพาหนะนั้น
ขอ 11 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่ง หรือทําเครื่องหมาย หรือยกเลิกคําสั่ง หามใชชั่วคราว
หามใชเด็ดขาด แลว ใหแจงนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนต และนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยเรือไทย
แลวแตกรณี
3.2

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ไดถูกตราขึ้นเพื่อใหราชการมีอํานาจกําหนดและ
ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รวมทั้งการสงออกและการนําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมบางอยางจาก
ตางประเทศดวย เพื่อประโยชนในทางอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ คําวา “มาตรฐาน”
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความหมายครอบคลุมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมซึ่งควบคุมการปลอยมลพิษ
จากแหลงกําเนิด บทบัญญัติที่เกี่ยวของมีดังนี้
มาตรา 8 คณะกรรมการมีอาํ นาจหนาที่
(1) พิจารณากําหนด แกไข และยกเลิกมาตรฐานเพื่อเสนอรัฐมนตรี
มาตรา 15 เพื่อประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรม รัฐมนตรีอาจกําหนด แกไข และยกเลิก
มาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใดๆ ตามขอเสนอของคณะกรรมการได
มาตรา 16 ภายใตบังคับมาตรา 25 ผูใดทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีประกาศกําหนดมาตรฐานแลว จะ
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้นไดตองใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและไดรับใบอนุญาต
จากคณะกรรมการ
การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 17 เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อปองกันความเสียหายอันอาจเกิดแกประชาชน หรือแกกิจการ
อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ จะกําหนดใหผลิตภัณฑชนิดใดตองเปนไปตามมาตรฐานก็ได
มาตรา 20 ภายใตบังคับมาตรา 25 ผูใดทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให
ตองเปนไปตามมาตรฐาน ตองแสดงหลักฐานใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
มาตรา 21 ภายใตบังคับมาตรา 25 ผูใดนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให
ตองเปนไปตามมาตรฐานเขามาเพื่อจําหนายในราชอาณาจักรตองแสดงหลักฐานใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและ
ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
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การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 35 หามมิใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 16 มาตรา 20 หรือมาตรา 21 แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน
มาตรา 36 หามมิใหผูใดโฆษณา จําหนาย หรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยรูอยู
วาไมเปนไปตามมาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ มาตรา 21 มาตรา 21 ทวิ มาตรา 29 หรือมาตรา 33 วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง หรือโดยรูอยูวาเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชหรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอันเปนการฝาฝนมาตรา
31 มาตรา 32 หรือมาตรา 35
มาตรา 54 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 35 ตองระวางโทษดังตอไปนี้
(2) ในกรณีที่เปนผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือ
ปรับไมเกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 55 ผูใดฝาฝนมาตรา 36 หรือมาตรา 36/1 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับตั้ง
แต 5,000 บาทถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
3.2.1
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2629 (พ.ศ. 2543) เรื่อง แกไขมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอไอเสียรถจักรยานยนต (แกไขครั้งที่ 2) ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
ขอ 5.2 ระดับเสียง
ระดับเสียงสูงสุดที่ออกจากทอไอเสียที่ประกอบเขากับรถจักรยานยนตที่จะใชประกอบในสภาพใชงาน
ปกติ ในขณะที่ยานพาหนะอยูกับที่ ตองไมเกิน 95 เดซิเบลเอ
3.3

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติจราจรทางบก
ไดถูกตราขึ้นเพื่อจัดการจราจรทางบกใหเปนระเบียบเรียบรอยอันเปน
ประโยชนตอการคุมครองชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัยและทรัพยสินของประชาชนและประโยชนของสาธารณะ โดย
มาตราที่เกี่ยวของกับมลพิษทางเสียงมีดังนี้
มาตรา 6 หามมิใหผูใดนํารถที่มีสภาพไมมั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรือทําใหเสื่อมเสีย
สุขภาพอนามัยของผูใช คนโดยสาร หรือประชาชนมาใชในทางเดินรถ
รถที่ใชในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองจัดใหมีเครื่องยนต เครื่องอุปกรณ และหรือสวนควบที่ครบถวนตาม
กฎหมายวาดวยรถยนต หรือกฎหมายวาดวยรถจาง และใชการไดดี
สภาพรถที่อาจทําใหเสื่อมเสียตอสุขภาพอนามัย และวิธีทดสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 9 หามมิใหผูใดนํารถที่มีเสียงอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใชในทางเดินรถ
มาตรา 10 ทวิ หามมิใหผูใดนํารถที่เครื่องยนตกอใหเกิดเสียงเกินเกณฑท่อี ธิบดีกําหนด มาใชในทางเดิน
รถ
มาตรา 134 หามมิใหผูใดแขงรถในทาง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร
หามมิใหผูใดจัด สนับสนุน หรือสงเสริมใหมีการแขงรถในทาง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร
สวนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
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มาตรา 139 ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจาพนักงานจราจรเห็นวาถาไดออกประกาศขอบังคับ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแลวจะเปนการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออก
ประกาศขอบังคับ หรือระเบียบดังตอไปนี้
(20) กําหนดการใชเสียงสัญญาณ
มาตรา 143 ถาปรากฏวาผูขับขี่นํารถที่มีสภาพไมถูกตองตามมาตรา 6 ไปใชในทาง นอกจากจะตอง
รับโทษตามบทบัญญัตินั้นๆ แลว เจาหนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหเจาของรถหรือ
ผูขับขี่ซอมหรือแกไขรถใหถูกตอง
มาตรา 143 ทวิ เจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการมีอํานาจสั่งใหผูขับขี่หยุดรถเพื่อ
ทําการตรวจสอบ ในเมื่อรถนั้นมีสภาพไมถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 10 ทวิ และมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับ
การใชรถนั้นเปนการชั่วคราว และใหเจาของรถหรือผูขับขี่ซอมหรือแกไขรถใหถูกตอง
มาตรา 144 เมื่ อ เจ า ของรถ หรื อ ผู ขั บ ขี่ ไ ด ซ อ มหรื อ แก ไ ขรถถู ก ต อ งตามคํ า สั่ ง เจ า พนั ก งานจราจร
พนักงานเจาหนาที่หรือผูตรวจการ ซึ่งสั่งตามมาตรา 143 หรือมาตรา 143 ทวิ แลวใหนํารถไปใหพนักงานจราจร หรือผู
ที่อธิบดีแตงตั้งใหมีอํานาจตรวจรับรอง
เจาของรถหรือผูขับขี่จะนํารถออกใชในทางไดเมื่อรับใบรับตรวจรับรอง การตรวจรับรองใหเปนไปตาม
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 148 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 6 วรรค 1 หรือวรรค 2 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
500 บาท
มาตรา 152 ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 10 ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท
มาตรา 154 ผูใด
(2) ฝาฝนคําสั่ง ขอบังคับ หรือระเบียบของเจาพนักงานจราจรตามมาตรา 139
ถาไมเปนความผิดที่กําหนดโทษไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับครั้งละไมเกิน1,000
บาท
มาตรา 156 ผูนํารถที่ถูกสั่งหามใช ไปใชในทางโดยยังมิไดรับหนังสือรับรอง ตองระวางโทษปรับไม
เกิน 1,000 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 500 บาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 160 ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา 134 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต 2,000 บาท
ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวา 1 เดือน หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตขับขี่
กฎหมายที่เกี่ยวของ
3.3.1
ขอกําหนดกรมตํารวจ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาควันดํา กาช และระดับเสียงของรถ
ซึ่งอยูในเกณฑที่ยินยอมใหนํามาใชในทางเดินรถได ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 10 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.2522
กําหนดเกณฑมาตรฐานคาควันดํา กาช และระดับเสียงของรถ ที่ยินยอม ใหนํามาใชในทางเดินรถ
ตลอดจนการตรวจสอบและวิธีการตรวจวัด ใหเปนไปตามประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
3.3.2
ขอบังคับเจาพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครวาดวย การหามใชเสียง บริเวณ
โดยรอบวังทวีวัฒนา พ.ศ. 2549 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139(20) แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522
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ขอ 3. กําหนดการหามใชเสียง บริเวณโดยรอบวังทวีวัฒนา ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
3.1 ถนนบรมราชชนนีขาออก ตั้งแตคลองขุดถึงสุดเขตนครบาล
3.2 ถนนบรมราชชนนีขาออก ตั้งแตซอยบรมราชชนนี 121 (ทางเขาหมูบานพรรณพฤกษา) ถึง
โรงเรียนตั้งพิรุณหธรรม
3.3 ถนนบรมราชชนนีขาออก ตั้งแตซอยบรมราชชนนี 123 (ทางเขาหมูบานสกุลทิพย) ถึงสุด
โครงการในหมูบานสกุลทิพย บริเวณซอย 3, 5, 7, 9, 11, 13
3.4 ถนนบรมราชชนนีขาเขา ตั้งแตสุดเขตนครบาลถึงคลองขุด
3.5 ถนนทวีวัฒนา ตั้งแต ถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ถึง ถนนทวีวัฒนา ตัด ถนน
กาญจนาภิเษก
3.6 ถนนอุทยานดานทิศใต ตั้งแตถนนอุทยาน ตัด ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงถนนอุทยาน ตัด
ถนนพุทธมณฑลสาย 4
3.4

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก ไดถูกตราขึ้นเพื่อควบคุมการขนสงทางบกโดยกําหนดใหผูที่ประสงคจะ
ประกอบกิจการขนสงทางบกตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน แตพระราชบัญญัตินี้ไมบังคับการขนสงบางประเภท
เชน รถยนตทหาร รถบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 12 คน รถจักรยานยนต เปนตน
โดยมาตราที่เกี่ยวของกับมลพิษทางเสียงมีดังนี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(10) “ผูตรวจการ” หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมี
หนาที่ตรวจการขนสง
(11) “พนักงานตรวจสภาพ” หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
ใหมีหนาที่ตรวจตรวจความมั่นคงแข็งแรง
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 50 ใหผูตรวจการมีอํานาจเรียกรถใหหยุดเพื่อทําการตรวจสอบ และเมื่อเชื่อวามีการกระทําอัน
เปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหผูตรวจการมีอํานาจจับกุมผูฝาฝนเพื่อสงเจาพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจดําเนินคดีตอไป
มาตรา 71 รถที่ใชในการขนสงตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณและมีสวนควบที่ถูกตอง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกับไดจดทะเบียนตามมาตรา 73 และเสียภาษีตามมาตรา 85 แลว
มาตรา 78 หามมิใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ หรือสวนควบของรถ
ใหผิดแผกแตกตางในสาระสําคัญตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
มาตรา 81 รถที่ไมไดจดทะเบียนหรือรถที่เลิกใชตามมาตรา 79 ถาจะนําไปขายหรือเพื่อซอม ตองมี
ใบอนุญาตและเครื่องหมายเฉพาะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 83 เมื่อผูตรวจการตรวจพบวารถคันใดมีสภาพไมมั่นคงแข็งแรง หรือมีเครื่องอุปกรณหรือสวน
ควบไมครบถวน หรือไมถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหผูตรวจการรายงานใหนายทะเบียนทราบ แตถาปรากฏ
วาการใชรถนั้นตอไปนาจะเปนเหตุใหเกิดภยันตรายแกการขนสง ใหผูตรวจการมีอํานาจสั่งระงับใชไวเปนการชั่วคราวได
และใหรีบรายงานใหนายทะเบียนทราบภายใน 24 ชั่วโมง
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นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูเปนเจาขงรถ จัดการสงรถดังกลาวให
พนักงานตรวจสอบสภาพ หรือสถานตรวจสภาพรถ ตรวจความบกพรองตามรายงานของผูตรวจการภายในเวลาที่
กําหนด
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาต
งดการใชรถดังกลาวจนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่ง
อนุญาตใหใชไดตอไป
มาตรา 84 เมื่อซอมแซม ปรับปรุงรถมีสภาพมั่นคงแข็งแรง หรือสวนควบคุมถูกตองตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงแลวใหนํารถไปใหพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจรถที่ไดรับอนุญาตตรวจสอบความถูกตอง และ
รายงานใหนายทะเบียนทราบ
เมื่อไดพิจารณาเห็นสมควรตามรายงานของพนักงานตรวจสภาพ อนุญาตใหนายทะเบียนหรือสถานตรวจ
สภาพรถที่ไดรับอนุญาตใหใชรถคันนั้นตอไป
มาตรา 148 ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือฝาฝนคําสั่งของผูตรวจการหรือนายทะเบียนตาม
มาตรา 83 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท
มาตรา 149 ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 78 และมาตรา 81 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท
กฎหมายที่เกี่ยวของ
3.4.1
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2524) ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 7 และมาตรา 71 แหง
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522
ขอ 1 รถที่ใชในการขนสงโดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 4 มาตรฐาน 5
มาตรฐาน 6 มาตรฐาน 7 และรถขนาดเล็ก จะตองมีอุปกรณและสวนควบ ดังนี้
(1) คัสซี ตามแบบที่กรมการขนสงทางบกเห็นชอบใหใชเปนคัสซีรถโดยสาร
แตทั้งนี้จะตอง
ประกอบดวย
(ญ) เครื่องกําเนิดพลังงานที่สามารถขับเคลื่อนรถในขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดดว ย
ความเร็วที่เหมาะสมและในสภาพใชงานตามปกติ
ตองไมทําใหเกิดเสียงเกินกําลังที่กรมการขนสงทางบกประกาศ
กําหนด ทั้งนี้ใหมีฝาครอบเครื่องกําเนิดพลังงานขนาดปดเครื่องใหสนิท และสามารถเก็บเสียงไดตามความเหมาะสม
(ฎ) ระบบไอเสียที่มีเครื่องระงับเสียง และมีการบังหรือกันทอไอเสียมิใหสัมผัสกับวัสดุติดไฟ
อันเปนสวนประกอบของรถ สวนปลอยทอไอเสียตองขนานกับผิวทางและตรงออกทายรถ
(ฒ) แตรสัญญาณชนิดไฟฟาเสียงเดียว ดังพอสมควร ความดังของเสียงแตจะตองยูในเกณฑที่
กรมการขนสงกําหนด แตสัญญาณอยางอื่นนอกจากแตรไฟฟา หากจะนํามาใชตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการ
ขนสงทางบก หามนําแตสัญญาณที่มีเสียงทําใหเกิดความรําคาญหรือรบกวนสาธารณชนมาใช
3.5

พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติรถยนต ไดถูกตราขึ้นเพื่อควบคุมการใชรถประเภทตางๆ เชน รถยนต รถจักรยานยนต
รถพวง เปนตน ซึ่งไมใชรถเพื่อการขนสง บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับมลพิษทางเสียงมีดังนี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ผูตรวจการ” หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงตั้งให
เปนผูตรวจการตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน
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มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนและผูตรวจการ กับออก
กฎกระทรวงในเรื่องตางๆ ตอไปนี้
(1) ลักษณะ ขนาดหรือกําลังของเครื่องยนตของรถที่จะรับจดทะเบียนเปนรถประเภทตางๆ เงื่อนไข
การเปลี่ยนแผลง ลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถสําหรับรถประเภทดังกลาว
(2) เครื่องอุปกรณสําหรับรถและการใชเครื่องอุปกรณดังกลาว เชน โคม เครื่องมองหลัง แตร เครื่อง
ระงับเสียง ทอไอเสีย เครื่องสัญญาณไฟ เครื่องปดน้ําฝน และเครื่องอุปกรณอื่นที่จําเปน
มาตรา 7 รถที่จะตองจดทะเบียนไดตอง
(1) เปนรถที่มีสวนควบมีเครื่องอุปกรณสําหรับรถครบถวนถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) ผานการตรวจสภาพจากนายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยการขนสงทางบก ในเวลาที่ขอจดทะเบียนแลว
ในกรณีที่จดทะเบียนเปนรถยนตสาธารณะ รถยนตบริการธุรกิจ หรือรถยนตบริการทัศนาจร รถนั้น
ตองมีลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนตของรถตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 57 ทวิ ใหผูตรวจการ มีอํานาจสั่งใหผูขับรถหยุดรถเพื่อทําการตรวสอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ กับมีอํานาจสั่งใหบุคคลใดปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบนั้นได และเมื่อ
พบวาผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จะวากลาวตักเตือนหรือสั่งเปนหนังสือใหผูนั้นไปรายงาน
ตอนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับตั้งแตมีคําสั่งเพื่อดําเนินการเปรียบเทียบปรับก็ได
มาตรา 66 ทวิ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการซึ่งสั่งตามมาตรา 57 ทวิ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกิน 1,000 บาท
กฎหมายที่เกี่ยวของ
3.5.1
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2531) ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 5 และ 15 ทวิ แหง
พระราชบัญญัติรถยนต 2522 มีสาระสําคัญ ดังนี้
ขอ 2 การตรวจสภาพรถที่ขอจดทะเบียน ตามมาตรา 7(2) ใหตรวจตามรายการตอไปนี้
(8) ระบบเครื่องระงับเสียง
ขอ 3 การดําเนินการตรวจสภาพรถและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ใหเปนไปตามที่
กรมการขนสงทางบกกําหนด
3.5.2
ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดระดับเสียงและวิธีการตรวจวัดระดับเสียง
ของรถยนต พ.ศ. 2548 ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 3 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2531 พระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ. 2522 โดยใชประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดระดับเสียงจากรถยนต
เปนแนวทาง มีสาระสําคัญ ดังนี้
ขอ 4 ระดับเสียงของรถในขณะที่เดินเครื่องยนตอยูกับที่โดยไมรวมเสียงแตรสัญญาณ ตองมีระดับ
เสียงไมเกิน
(1) 100 เดซิเบลเอ เมื่อตรวจวัดที่ระยะหางจากรถยนต 0.5 เมตร
(2) 85 เดซิเบลเอ เมื่อตรวจวัดที่ระยะ 7.5 เมตร
3.5.3
ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดระดับเสียงและวิธีการตรวจวัดระดับเสียง
ของรถจั กรยานยนต พ.ศ. 2548 ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 3 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2531
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พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 โดยใชประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดระดับ
เสียงจากรถจักรยานยนต เปนแนวทาง มีสาระสําคัญ ดังนี้
ขอ 4 ระดับเสียงของรถในขณะที่เดินเครื่องยนตอยูกับที่โดยไมรวมเสียงแตรสัญญาณ ตองมีระดับ
เสียงไมเกิน 95 เดซิเบลเอ เมื่อตรวจวัดระดับเสียงในระยะหางจากรถจักรยานยนต 0.5 เมตร
3.6

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย มีบทบัญญัติเกี่ยวของกับมลพิษทางเสียง ดังนี้
มาตรา 122 หามมิใหเรือกําปนไฟเล็กที่ทอดสมออยูก็ดี หรือกําลังเดินอยูก็ดี เปาแตรหวีดนอกจาก
เฉพาะสําหรับความสะดวกในการเดินเรือ หรือเพื่อปองกันมิใหโดนกับเรืออื่น และเสียงแตรที่เปาขึ้นนั้นหามมิใหเปานาน
เกินสมควร ขอบังคับที่วานี้ใหใชไดสําหรับแตรเรือยนตเหมือนกัน
มาตรา 123 ภายในเขตทากรุงเทพฯ หามมิใหเรือลําใดใชแตรที่มีเสียงหาวหรือเสียงครางครวญ เวนแต
เรือจากตางประเทศที่ไมมีแตรอยางอื่นนอกจากอยางนั้น
มาตรา 126 ผูใดฝาฝนมาตรา 122 หรือมาตรา 123 ตองระวางโทษปรับตั้งแต 100 บาท ถึง 1,000
บาท
มาตรา 158 เจาทา เจาพนักงานกองตระเวน เจาพนักงานกรมการขนสงทางน้ําและพานิชยนาวีคนใดก็
ดี ยอมมีอํานาจโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่จะขึ้นไปและตรวจบนเรือกําปนหรือเรือเล็กลําใดๆ ไดทุกลํา เพื่อใหทราบวาเรือ
นั้นไดรับอนุญาตสําหรับเรือแลวหรือไม และเพื่อใหทราบวาไดมีความละเมิดตอขอบังคับอยางใด ๆ ซึ่งเจาทาไดออกโดย
ชอบดวยกฎหมาย
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4 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใชเครื่องขยายเสียง
4.1

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง ไดถูกตราขึ้นเพื่อควบคุมการใชเครื่องขยาย
เสียงในการโฆษณา ซึ่งหมายถึงการบอกเลา แจงความ ชี้แจง แนะนํา หรือแสดงความคิดเห็นแกประชาชน บทบัญญัติ
เกี่ยวของกับมลพิษทางเสียง ดังนี้
มาตรา 4 ผูใดที่จะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟา จะตองขอรับอนุญาตตอ
พนักงานเจาหนาที่กอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงทําการโฆษณาได
ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตแกผูขอรับอนุญาต และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต
วาดวยเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณขยายเสียง และผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดนั้น
มาตรา 5 ใบอนุญาตที่พนักงานเจาหนาที่ไดออกใหแกผูทําการโฆษณา ใหคุมครองถึงผูใชเสียงและ
ผูควบคุมเครื่องขยายเสียงในการโฆษณา และบุคคลเชนวานี้ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตดวย
มาตรา 6 พนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจสั่งผูใชเสียงหรือผูควบคุมเครื่องขยายเสียงใหลดเสียงลงได เมื่อปรากฏวาเสียงที่
โฆษณานั้นกอความรําคาญแกประชาชน
ถาการโฆษณาผิดเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานที่สั่ง ใหเจาพนักงาน
ดังกลาวมีอํานาจสั่งใหหยุดโฆษณาได
มาตรา 8 พระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกการโฆษณา
1. คําสอนในทางศาสนา
2. ของหนวยงานราชการ
3. หาเสียงเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภา
เทศบาล ซึ่งโฆษณาดวยตนเองเปนภาษาไทย
4. กิจการของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทน สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่ง
โฆษณาดวยตนเองเปนภาษาไทย
5. กิจการเกี่ยวกับการมหรสพเฉพาะในโรงมหรสพ และในระหวางที่แสดงมหรสพ
6. กิจการนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเพื่อการอันเปนสาธารณะกุศล
ซึ่งนิติบุคคลนั้นโฆษณาเปน
ภาษาไทย
มาตรา 9 ผูใดผาผืนมาตรา 4 มาตรา 5 หรือคําสั่งของเจาพนักงานที่สั่งตามความในมาตรา 6 มี
ความผิดตองระวางโทษไมเกิน 200 บาท และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 10 ใหนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่และออกกฎกระทรวง
2. กําหนดกิจการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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5 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตว
5.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข มีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวเพื่อรักษา
ความเห็นอยูที่ดีของประชาชน ดังนี้
มาตรา 28 ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ ออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหเจาของ หรือผูครอบครองสถานที่นั้น ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร ตามที่ระบุไวในคําสั่ง และ
ถาเห็นวาสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญ
เกิดขึ้นในอนาคต ใหระบุไวในคําสั่งได
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจระงับเหตุ
รําคาญนั้น และอาจจัดการตามความจําเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีก และถาเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการ
กระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจาของ หรือผูครอบครองสถานที่นั้น เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาว
ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการนั้น
ในกรณีที่ปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอยาง
รายแรงตอสุขภาพ หรือมีผลกระทําตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน เจาพนักงาน
ทองถิ่นจะออกคําสั่งเปนหนังสือหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชสถานที่นั้นทั้งหมดหรือ
บางสวน จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได
มาตรา 29 เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิ่น หรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของ
ทองถิ่นกําหนดใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น เปนเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสัตวได
มาตรา 74 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 28
วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมเี หตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
5.1.1 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ.2548 ออกโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งมีขอกําหนดเกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษ
ทางเสียง ดังนี้
หมวดที่ 3 การควบคุมการเลี่ยงสุนัข
ขอ 16 ในการเลี้ยงสุนัข เจาของสุนัขตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
(3) ควบคุมดูแลสุนัขมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กอใหเกิดเสียงดังติดตอกันเปนเวลานานๆ เปน
ตน
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6 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการกอสราง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค

(พ.ศ.

2539)
ประกาศฉบับนี้ผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติหลายฉบับ
ไดกําหนดขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค โดยผูกระทําผิดจะไดรับโทษตามกฎหมาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีเกณฑเกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือน ดังนี้
หมวดที่ 1 อาคาร : การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
ขอ 4 ในระหวางดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
4.8 การทําฐานรากอาคาร
4.8.1 การทําฐานรากอาคารโดยใชเสาเข็มดวยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน ผูดําเนินการ
จะกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ถาจะกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระ
อาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายชาง และไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครกอน
4.8.2 ตองจัดใหมีการปองกันเสียง ควัน และการฟุงกระจายของเศษดินขณะดําเนินการโดยใชผาใบ
ทึบหรือวัสดุอยางอื่นหรือเทียบเทา ขึงรอบบริเวณความสูงอยางนอย 2 ใน 3 ของความสูงของปนจั่นที่ใชตอกเสาเข็ม
หรือเจาะดิน
4.10 การควบคุมเสียงและแสง
4.10.1 การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารจะกระทําใหเกิดเสียงดังเกินกวา 75 เด
ซิเบลเอ ในระยะระหวาง 30 เมตร ไมได
4.10.2 หามกอสรางหรือกระทําการใดๆ ในบริเวณที่ไดรัยอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
เคลื่อนยายอาคาร ซึ่งกอใหเกิดเสียง แสง และมลภาวะรบกวนตอสุขภาพ ชีวิตของผูอาศัยขางเคียงระหวาง 22.00 น.
ถึง 06.00 น. เวนแตจะมีมาตรการปองกันเปนอยางดีและไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการกรุงเทพมหานครแลว
หมวดที่ 2 สาธารณูปโภค : การกอสราง ปรับปรุง
ขอ 6 การดําเนินการกอสราง หรือปรับปรุงสาธารณูปโภค
6.2 ตองจัดใหมีแผนการลดผลกระทบดานเสียง และความสั่นสะเทือนขณะเจาะหรือตอกเข็มและให
เปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมกําหนด
6.3 ตองจัดใหมีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณกอสราง โดยกองวัสดุเทาที่จําเปน เมื่อเปดหนาดินแลว
ตองปดหนาดินดวยวัสดุที่สามารถปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง เชน คอนกรีต ยางแอลฟลต ฯลฯ และจะตอง
ดําเนินการปดผิวดินทันทีที่ไมมีความจําเปนตองทํางานที่ผวิ พื้น โดยเฉพาะการกอสรางบนถนนในกรณีจําเปนตองใช
แผนเหล็ก ใหใชแผนเหล็กที่มีความแข็งแรงเพียงพอและไมโกงตัวมากเกินไป ไมกอใหเกิดเสียง ความสั่นสะเทือน
รอยตอของแผนเหล็กจะตองใหไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และผิวของแผนเหล็กตองไมลื่นไถล
ขอ 7 ในระหวางดําเนินการกอสรางหรือปรับปรุงสาธารณูปโภค
7.3 เมื่อแนวโครงการตัดผานชุมชนหรือแนวของโครงการอยูหางจากชุมชนไมเกิน 100 เมตร จากของ
เขตโครงการ หรือเขตกอสรางบนถนน หรือทางเดินเทา จะตองดําเนินการปองกันผลกระทบดานฝุนละออง เสียง ความ
สั่นสะเทือน และการจราจร ดังตอไปนี้
7.3.4 บริเวณที่ตั้งโรงงานผสมคอนกรีต ตองหางจากชุมชนที่พักอาศัยอยางนอย 100 เมตร หรือ
เปนระบบปดทั้งหมด และตองกั้นรั้วสูงอยางนอย 3 เมตร รอบบริเวณกิจกรรมดังกลาว
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7.4 การเจาะ การตอกเสาเข็ม การขุดผิวดิน การตอก กระแทก หรือตอกภายในรั้วที่มีพื้นที่กอสรางใหทํา
ในชวงเวลากลางวันไมควรทําในเวลากลางคืนเพราะจะเกิดความรบกวนตอประชาชน
7.16 เมื่อไดรับการรองเรียนจากผลกระทบของการกอสราง ผูดําเนินการจะตองเรงดําเนินการแกไขทันที
7.17 ผูดําเนินการจะตองดําเนินงานตามขอกําหนด หรือเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต และหลักวิธี
ประสานงานโดยเครงครัด
หมวดที่ 4 บทกําหนดโทษ
ขอ 10. ผูฝาฝนประกาศฉบับนี้ตอ งไดรับโทษที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับตางๆ ดังนี้
10.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
10.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535
10.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
10.4 พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505
10.5 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
10.6 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
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7 กฎหมายเกี่ยวกับการใชบริการสาธารณะ
7.1

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมเหตุรําคาญจากการกระทําของ
ผูโดยสาร โดยมาตราที่เกี่ยวของกับมลพิษทางเสียงมีดังนี้
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 113 ผูโดยสารตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ตลอดเวลาที่อยูในระหวางการโดยสาร
มาตรา 153 ผูโดยสารผูใดโดยสารรถโดยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 113 ตองระวาง
โทษปรับไมเกิน 5,000 บาท
กฎหมายที่เกี่ยวของ
7.1.1
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2529) ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 7 และมาตรา 113
แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522
ขอ 3 ผูโดยสารสําหรับการขนสงประจําทาง ตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบรอย ตลอดเวลาที่อยูระหวางการโดยสาร ดังตอไปนี้
(2) ไมกลาววาจาไมสุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น กาวราว สงเสียงอื้ออึง หรือกระทําการใดๆ ในลักษณะที่
กอความรําคาญแกผูอื่น
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8 กฎหมายเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
8.1

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไดถูกตราขึ้นเพื่อควบคุมการใชประโยชนที่ดินที่ถูกตองตามที่
กําหนด ซึ่งสามารถควบคุมเหตุเดือดรอนรําคาญจากเสียงจากการประกอบกิจการ หรือกิจกรรมในแตละพื้นที่ไดดวย
บทบัญญัติที่เกี่ยวของ ไดแก
มาตรา 26 การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองมีรายการตามมาตรา ๑๗ และใหใชบังคับไดไมเกินหาป
ในระหวางที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ ถากรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถิ่น
เห็นสมควร จะกําหนดใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป หรือเพื่อประโยชนแหงรัฐก็ได โดยใหนําความในมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ภายในหนึ่งปกอนระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง ใหกรมโยธาธิการและผัง
เมือง*หรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี สํารวจวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมในการใชผังเมืองรวมดังกลาวมีการ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม ถาเห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมไมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ใหกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่ใช
บังคับผังเมืองรวมนั้นตามมาตรา 19 วรรคสอง และถาไมมีผูใดคัดคาน ก็ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงาน
ทองถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีกหาป
แตในกรณีที่เห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ก็ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือ
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมได
ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใช
บังคับ ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยาย
ระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีกสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งป
การขอขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวมตามวรรคหา ใหกระทําโดยกฎกระทรวง
มาตรา 27 ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไป
จากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชนที่ดินมากอนที่
จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเมื่อมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
แลว แตถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปนการขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมใน
สาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครองครองที่ดินจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช
ประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวให
คํานึงถึงกิจการที่มีการใชประโยชนที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชนหรือความ
เดือดรอนรําคาญที่ประชาชนไดรับจากกิจการนั้น ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการผังเมืองเชิญเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมา
แสดงขอเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบดวย
เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวในวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือ
แจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ และเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา 70
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มาตรา 41 ผังเมืองเฉพาะจะใชทองที่ใดใหตราเปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติใชใชบังคับผัง
เมืองเฉพาะมิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น .ใหพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับไดไมเกิน 5 ป
มาตรา 48 ในเขตที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเฉพาะแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดิน
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หรือ
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 45
มาตรา 83 ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 27 หรือมาตรา 48 มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6
เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรองขอ ศาลอาจสั่งใหผูกระทําผิดแกไขสภาพของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเปลี่ยนแปลง
ใหเปนไปตามทีไ่ ดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือในผังเมืองเฉพาะ ภายในระยะเวลาที่กําหนดให หรือใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจจัดการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิด
เอาคาใชจายจากเดจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามที่จายจริงโดยประหยัด
กฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 5 และ 26 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 จะกําหนดกิจการที่
หามดําเนินการในประเภทที่ดินตางๆ ซึ่งกิจกรรมนั้นอาจกอใหเกิดเสียงดังรบกวน เชน
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมนครราชสีมา พ.ศ.2547 กําหนดดังนี้
ขอ 7 ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกินรอยละ
15 ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังจอไปนี้
(8) สนามแขงรถ
(10) ซื้อขายเศษวัสดุ
ขอ 8 ที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัย สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น ใหใชไดไมเกิน
รอยละ 20 ของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(7) สนามแขงรถ
(10) ซื้อขายเศษวัสดุ
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