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พระราชบัญญัต ิ
โรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแหงชาต ิทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวนันับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๒) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๓) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินีม้ิใหใชบังคับแกโรงงานของทางราชการที่ดําเนินการโดยทางราชการ เพ่ือ

ประโยชนแหงความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ แตในการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวใหนําหลักเกณฑและ
วิธีการเก่ียวกบัการประกอบกจิการโรงงานตามพระราชบัญญัติน้ีไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้

                                                           
๑
 รก.๒๕๓๕/๔๔/๖๒/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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“โรงงาน” หมายความวา  อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะทีใ่ชเครือ่งจักรมีกําลงัรวมตั้งแตหาแรงมา
หรือกําลังเทยีบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตัง้แตเจด็คนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมกต็าม สําหรับทํา ผลิต 
ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบาํรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายส่ิงใด ๆ  ทั้งนี ้ตามประเภท
หรือชนิดของโรงงานที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

“ตั้งโรงงาน” หมายความวา  การกอสรางอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจกัรสําหรับประกอบกิจการโรงงาน 
หรือนําเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตัง้ในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ 

“ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความวา  การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบาํรุง ทดสอบ 
ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกจิการของโรงงานแตไมรวมถงึการทดลองเดิน
เครื่องจักร 

“เครื่องจักร” หมายความวา ส่ิงท่ีประกอบดวยชิน้สวนหลายช้ินสําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน เปลี่ยน
หรือแปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน  ทั้งนี ้ดวยกาํลังน้าํ ไอนํ้า ลม กาซ ไฟฟา หรือพลังงานอืน่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางรวมกัน  และหมายความรวมถงึเครื่องอุปกรณ ไฟลวลี ปุลเล สายพาน เพลา เกยีร หรือส่ิงอ่ืนท่ีทํางานสนองกัน 

“คนงาน” หมายความวา  ผูซึ่งทาํงานในโรงงาน  ทั้งนี ้ไมรวมถึงผูซึ่งทํางานฝายธุรการ 
“ผูอนุญาต” หมายความวา  ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามความเหมาะสม 
“ใบอนุญาต” หมายความวา  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา  ผูซึง่รัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี้ 
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
“รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจ

แตงตัง้พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนยีมไมเกินอตัราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญตัินี้ 
ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกจิการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

การประกอบกิจการโรงงาน 
   

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเปน

โรงงานจาํพวกที่ ๑ โรงงานจําพวกที ่๒ หรือโรงงานจําพวกท่ี ๓ แลวแตกรณ ีโดยคาํนึงถึงความจําเปนในการควบคุมดูแล 
การปองกันเหตเุดือดรอนราํคาญ การปองกันความเสียหาย และการปองกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ท่ีจะมีตอประชาชนหรือส่ิงแวดลอม โดยแบงออกเปนดงันี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๑) โรงงานจาํพวกท่ี ๑ ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถประกอบกจิการโรงงานไดทันที
ตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน 

(๒) โรงงานจาํพวกท่ี ๒ ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดทีเ่มือ่จะประกอบกจิการโรงงานตองแจง
ใหผูอนุญาตทราบกอน 

(๓) โรงงานจาํพวกท่ี ๓ ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีการต้ังโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาต
กอนจึงจะดาํเนินการได 

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๒ (๑) ใหโรงงานที่กําหนดในประกาศดงักลาวเปนโรงงาน
จําพวกที ่๓ ดวย 

 
มาตรา ๘  เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหรัฐมนตรมีีอํานาจออก

กฎกระทรวงเพื่อใหโรงงานจาํพวกใดจําพวกหนึ่งหรือทกุจําพวกตามมาตรา ๗ ตองปฏิบัติตามในเรือ่งดังตอไปนี ้
(๑) กาํหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับทีต่ั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงาน ลักษณะอาคารของโรงงาน

หรือลักษณะภายในของโรงงาน 
(๒) กําหนดลักษณะ ประเภทหรอืชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณหรือสิ่งที่ตองนํามาใชในการ

ประกอบกิจการโรงงาน 
(๓) กาํหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีหน่ึง

หนาที่ใดประจําโรงงาน 
(๔) กาํหนดหลักเกณฑทีต่องปฏบัิต ิกรรมวิธีการผลิตและการจัดใหมีอุปกรณหรือเคร่ืองมืออ่ืนใด เพ่ือ

ปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดอืดรอนที่อาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงาน
หรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน 

(๕) กาํหนดมาตรฐานและวิธีการควบคมุการปลอยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(๖) กําหนดการจัดใหมีเอกสารท่ีจําเปนประจาํโรงงานเพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

(๗) กาํหนดขอมูลที่จําเปนเกีย่วกบัการประกอบกจิการโรงงานที่ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจงให
ทราบเปนครั้งคราวหรือตามระยะเวลาทีก่ําหนดไว 

(๘) กําหนดการอ่ืนใดเพ่ือคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน เพ่ือปองกันหรือระงับหรือบรรเทา
อันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดใหยกเวนโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการตองปฏิบัติ
ในเรื่องหนึง่เรื่องใดก็ได และกฎกระทรวงดงักลาวจะสมควรกาํหนดใหเรื่องที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิคหรือเปนเรื่อง
ที่ตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็
ได 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๙  ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจกัรเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
อาจมกีารกาํหนดใหเอกชนเปนผูดําเนินการและจดัทํารายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาที่ก็ได  ทั้งนี ้ตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกาํหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๐  ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี ๑ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กาํหนดในกฎกระทรวงที่

ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักลาว 
 
มาตรา ๑๑  ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี ๒ ตองปฏิบัตติามหลักเกณฑที่กาํหนดในกฎกระทรวงที่

ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดงักลาว และเมื่อจะเริม่ประกอบกิจการโรงงานใหแจง
ตอพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอน 

แบบและรายละเอียดท่ีตองแจงและแบบใบรับแจง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐาน

การแจงใหแกผูแจงในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงประกอบกิจการโรงงานไดตัง้แตวันที่ไดรับใบรับแจง 
ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบในภายหลังวาการแจงตามวรรคหน่ึงไมถูกตองหรือไมครบถวน ให

พนักงานเจาหนาที่มีอาํนาจสั่งใหผูแจงแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดงักลาว 
การเลิกประกอบกิจการ การโอน การใหเชาหรือการใหเชาซ้ือโรงงานจําพวกท่ี ๒ ผูประกอบกิจการ

โรงงานตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดดําเนินการดังกลาว 
 
มาตรา ๑๒  ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓ ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต และตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑทีก่ําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและ
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ 

หามมใิหผูใดตั้งโรงงานกอนไดรับใบอนุญาต 
การยื่นคาํขอรับใบอนุญาตและขัน้ตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให

เปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตรองขอหนังสือรับรองกอนออกใบอนุญาต ถาการพจิารณาเบื้องตนเพยีง

พอท่ีจะอนุมัติในหลักการได ใหผูอนุญาตออกหนังสือรับรองใหโดยสงวนสวนท่ีพิจารณาไมแลวเสร็จไดตามหลักเกณฑท่ี
รัฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ในการออกใบอนุญาตใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงทีอ่อก
ตามมาตรา ๘ ประกาศของรฐัมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดงักลาวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถา
กรณีใดยังมิไดมีหลักเกณฑกาํหนดไวใหพิจารณาโดยคาํนึงถงึความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่
อยูใกลเคียงกับโรงงานหรือเปนกรณีท่ีตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา ๓๒ ในการน้ีจะกาํหนด
เงื่อนไขที่ผูประกอบกิจการโรงงานจะตองปฏิบัตเิปนพิเศษไวในใบอนุญาตก็ได 

 
มาตรา ๑๓  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ถาประสงคจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในสวนหนึ่งสวน

ใด ตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบไมนอยกวาสิบหาวนักอนวนัเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถาจะมกีารทดลองเดินเคร่ืองจักรกอนการเร่ิมประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหน่ึง ผูรับใบอนุญาต
ตองแจงวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเคร่ืองจักรใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบไมนอยกวาสิบหาวันดวย 

หลักเกณฑและระยะเวลาที่อาจใชเพื่อการทดลองเดินเครื่องจกัร ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔  ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่หานับแตปที่เริ่มประกอบกิจการ เวนแตมี

การยายโรงงานตามมาตรา ๒๗ หรือมีการเลิกประกอบกจิการโรงงาน ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่ออกใบอนุญาต
ใหม หรือวันท่ีเลิกประกอบกิจการโรงงาน 

ถามเีหตุอันสมควรเพื่อยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล ผูอนุญาตโดยอนมุัติรัฐมนตรีจะออก
ใบอนุญาตใหมีอายุสั้นกวาทีก่ําหนดในวรรคหนึง่ก็ได ใบอนุญาตทีอ่อกในกรณีนีจ้ะขอตออายุอีกไมได 

 
มาตรา ๑๕  การขอตออายใุบอนญุาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอาย ุเมื่อได

ยื่นคําขอดังกลาวแลวใหถอืวาผูยืน่คําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคาํสั่งถงึที่สุดไมอนญุาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 

ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะถูกตองตามมาตรา ๘ ประกาศของ
รัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว และประกาศของรฐัมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาต ใหผูอนุญาตตออายุใบอนุญาตให หากมกีรณีที่ไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งใหแกไขใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดเมือ่แกไขแลวใหตออายุใบอนุญาตได ถาหากไมแกไขภายในระยะเวลาทีก่ําหนดใหมคีําสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาต 

การยื่นคาํขอตออายใุบอนุญาตและการใหตออายใุบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูท่ีย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ถาประสงคจะประกอบกจิการโรงงาน
ตอไป และไดมายื่นคาํขอตออายใุบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันทีใ่บอนุญาตส้ินอายแุลว ใหถือวาไดยื่นคําขอ
ตออายุภายในระยะเวลาที่กาํหนดและการประกอบกิจการโรงงานในระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการดาํเนินการของ
ผูรับใบอนุญาต แตเมื่อไดรับอนญุาตใหตออายุใบอนุญาต ผูน้ันจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียม
ตออายุใบอนุญาต หากพนกําหนดหกสิบวันตองดาํเนินการเสมือนขออนุญาตใหม 

 
มาตรา ๑๖  คําสั่งไมออกใบอนญุาตหรือไมตออายใุบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายใุบอนญุาต

มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งคาํวินจิฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๑๗  โรงงานใดท่ีผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตอยูแลว หากภายหลังปรากฏวาใชขนาดของ

เครื่องจักรต่าํกวาหาแรงมาหรือจาํนวนคนงานต่ํากวาเจด็คน ใหถือวาโรงงานน้ันยังเปนโรงงานตามพระราชบัญญัติน้ี
จนกวาจะไดแจงเลิกประกอบกจิการโรงงานหรือใบอนุญาตส้ินอายุ 

 
มาตรา ๑๘  หามมใิหผูรับใบอนญุาตขยายโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การขอขยายโรงงานและการใหขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณคําส่ังไมใหขยายโรงงาน ใหนาํมาตรา 
๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การขยายโรงงานไดแก 
(๑) การเพิ่มจํานวน เปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรทําใหมีกาํลังรวมเพ่ิมข้ึนต้ังแตรอยละหาสิบข้ึน

ไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลงัรวมไมเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือกาํลังเทียบเทาไมเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือเพิ่มขึ้นตั้งแตหา
สิบแรงมาข้ึนไป ในกรณเีครื่องจักรเดิมมกีําลังรวมเกินกวาหนึง่รอยแรงมา หรือกาํลังเทียบเทาเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา 

(๒) การเพิม่หรือแกไขสวนใดสวนหนึ่งของอาคารโรงงานทําใหฐานรากเดมิของอาคารโรงงานฐานใด
ฐานหน่ึงตองรับนํ้าหนักเพ่ิมข้ึนต้ังแตหารอยกิโลกรัมข้ึนไป 

ใบอนุญาตในสวนที่ขยายใหมีอายุเทากับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 
 
มาตรา ๑๙  เมื่อผูรับใบอนุญาตเพ่ิมจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทีใ่ชในการผลิต 

เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องตนกําลงั หรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอื่นแตไมถงึขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่มเนื้อที่อาคาร
โรงงานออกไป หรือกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหมเพื่อประโยชนแกกจิการของโรงงานนั้นโดยตรง ทําใหเน้ือท่ีของ
อาคารโรงงานเพ่ิมข้ึนต้ังแตรอยละหาสิบข้ึนไป ในกรณีเนื้อที่ของอาคารโรงงานมีไมเกินสองรอยตารางเมตรหรือเพิม่ขึ้น
ต้ังแตหน่ึงรอยตารางเมตรข้ึนไป ในกรณีเนื้อที่ของโรงงานมเีกินกวาสองรอยตารางเมตร ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีเพิ่มจาํนวนเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือ
กอสรางอาคารโรงงานนั้นเพิ่มขึ้น แลวแตกรณ ีและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเพิม่จํานวน เปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจกัร หรือการเพิม่เนื้อที่อาคารโรงงาน หรือการกอสรางอาคารโรงงานเพิม่ขึน้ตามที่กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  เงื่อนไขที่กาํหนดในใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคหา หากผูอนุญาตเห็นสมควรยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเง่ือนไขใหเหมาะสม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน ก็ใหมีหนังสือส่ัง
การใหปฏิบัติได 

ผูรับใบอนุญาตผูใดตองการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติในการประกอบกจิการโรงงาน 
ใหยื่นคาํขอและชี้แจงเหตุผลตอผูอนุญาต ใหผูอนุญาตพิจารณาและมีหนังสือสั่งการโดยมิชกัชา 

หากผูรับใบอนุญาตไมเห็นดวยกบัความเห็นของผูอนุญาต ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือส่ังการ คาํวินจิฉัยของรฐัมนตรใีหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีผูรับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหเชาหรือใหเชาซื้อโรงงานหรอื

ขายโรงงาน ใหถือวาผูนั้นไดเลิกประกอบกิจการโรงงานตัง้แตวันที่โอนการประกอบกิจการโรงงานใหเชาหรือใหเชาซื้อ
โรงงานหรือขายโรงงาน 

ใหผูรับโอนการประกอบกจิการโรงงาน ผูเชาหรือผูเชาซื้อโรงงาน หรือผูซ้ือโรงงานน้ันขอรับใบอนุญาต
ภายในเจ็ดวนันับแตวันท่ีถือวามกีารเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหน่ึง โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต เมื่อ
ไดย่ืนคําขอดงักลาวแลวใหประกอบกิจการโรงงานตอไปไดในระหวางท่ีรอรับใบอนุญาต โดยใหถือเสมือนวาผูยื่นคาํขอนั้น
เปนผูรับใบอนุญาต 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หลักเกณฑ วิธกีาร เง่ือนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีผูรับใบอนุญาตตาย ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นคาํขอตอผูอนุญาตเพื่อรับโอน

ใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูรับใบอนุญาตตาย  หรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความ
จําเปน ถามิไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนญุาตส้ินอายุ หากจะประกอบกจิการโรงงานตอไปให
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือผูจัดการมรดกซึ่งเขาประกอบกิจการ
โรงงานเปนผูรับใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในสองวรรคกอนมาใชบงัคับ
แกผูอนุบาลโดยอนุโลม 

หลักเกณฑ วิธกีาร เง่ือนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามท่ีกาํหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ท่ีเปดเผยและเห็นไดงายในโรงงานของตน 
 
มาตรา ๒๔  เมื่อมกีารเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผูรับใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตแจงเปนหนังสือให

พนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียน 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณใีบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาํลาย ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนตอ

พนักงานเจาหนาท่ีภายในสิบหาวนันับแตวันท่ีทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย 
 
มาตรา ๒๖  ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายเครื่องจักรบางสวนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อืน่

เพ่ือประกอบกิจการโรงงานเปนการช่ัวคราว ใหยื่นคําขออนุญาตตอผูอนุญาต พรอมท้ังแผนผังและรายละเอียดอ่ืนแสดง
เหตุผลประกอบการพจิารณาดวย 

ถาผูอนุญาตเห็นสมควร ก็ใหส่ังอนุญาตใหยายเครื่องจักรไปประกอบกิจการตามคาํขอไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกนิหนึ่งปนับแตวันที่มคีําสัง่ ในการน้ีจะกําหนดเงือ่นไขเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
ใหปฏิบัติดวยก็ได 

ถาผูรับใบอนุญาตมคีวามจาํเปนจะตองประกอบกิจการนั้นเกินกวาระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาตตาม
วรรคสอง กใ็หขอขยายระยะเวลาตอผูอนุญาตกอนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลง ถาผูอนุญาตเห็นสมควรก็ใหสั่งอนุญาตขยาย
ระยะเวลาตอไปไดไมเกินหน่ึงป 

 
มาตรา ๒๗  ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายโรงงานไปยงัที่อื่น ใหดําเนินการเสมือนการตั้งโรงงาน

ใหม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๒๘  ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตภายในสิบ

หาวันนับแตวันเลิกประกอบกิจการโรงงาน 
ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปล่ียนแปลงโรงงานจําพวกที ่๓ เปนโรงงานจาํพวกท่ี ๑ หรือโรงงาน

จําพวกที ่๒ แลวแตกรณี ใหแจงการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง และเมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตอไปให
ดําเนินการตามที่บัญญตัิไวในพระราชบัญญัตินี้  
สําหรับการประกอบกจิการโรงงานจําพวกดงักลาว 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่มกีฎกระทรวงตามมาตรา ๗ หรือประกาศของรัฐมนตรตีามมาตรา ๓๒ (๑) ทํา

ใหโรงงานจําพวกที่ ๑ หรือโรงงานจําพวกท่ี ๒ เปล่ียนเปนโรงงานจาํพวกท่ี ๓ ถาผูประกอบกิจการโรงงานยื่นคําขอ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงน้ันมีผลบังคับ ใหผูนั้นประกอบกิจการโรงงาน
ตอไปไดโดยมีฐานะเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตและใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๓๐  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหทองที่ใดทองที่หนึ่งเปน

เขตประกอบการอุตสาหกรรมได 
การประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี ๒ หรือโรงงานจําพวกท่ี ๓ ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ตามวรรคหน่ึง หรือเขตนิคมอตุสาหกรรมซึง่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนคิมอุตสาหกรรม ใหไดรับยกเวนไมตองแจง
ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามมาตรา ๑๑ หรือไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ แลวแตกรณี แตการประกอบกิจการโรงงาน
ดังกลาวจะตองปฏิบัตติามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๘ ประกาศของรฐัมนตรีที่ออกตาม
กฎกระทรวงดงักลาว ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) และบทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการ
ประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้โดยใหถือเสมือนเปนผูแจงหรือผูรับใบอนุญาต แลวแตกรณี 

เมื่อไดกาํหนดใหทองที่ใดเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแลว รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกาํหนดใหบริเวณโดยรอบเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมภายในระยะที่กาํหนดเปนเขตหามประกอบกจิการโรงงานโดยเด็ดขาดหรือจะอนุญาต
ใหประกอบกิจการไดเฉพาะโรงงานบางประเภท ชนิดหรือขนาดใดก็ได 

 
มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชนในการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชน ถาการประกอบกจิการโรงงานใดมีกรณีทีเ่กี่ยวของอันจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
อ่ืนอยูดวย พนักงานเจาหนาที่ผูมอํีานาจดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี้และพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจดาํเนินการ
ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ อาจกาํหนดวิธกีารในการดําเนินการเพือ่พิจารณาอนุญาตรวมกันก็ได 

การดาํเนินการตามวรรคหนึง่จะกําหนดใหกระทําโดยมีการยื่นคาํขอรวมกัน หรือจะใหมีผลเปนการ
ยกเวนแบบเอกสารท่ีตองใช รายการและขอมูลท่ีตองแสดง สถานที่ตองยื่นคาํขอหรือเอกสาร และขัน้ตอนในการพิจารณา
อนุญาตที่ซ้าํซอนหรือคลายคลงึกัน หรืออาจกอใหเกิดอุปสรรคแกการพิจารณาอนุญาตรวมกันโดยไมจําเปนเสียก็ได และ
ในกรณีที่สมควรจะกาํหนดหลักเกณฑหรือวิธีการใดใหตองปฏิบัตเิพิ่มเติมแทนก็ได แตการอนุญาตจะตองเปนไปตาม
รูปแบบท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการน้ัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ในการพิจารณาอนุญาตรวมกัน พนักงานเจาหนาที่ผูมีอาํนาจตรวจสอบ ผูมีอํานาจพจิารณาสวนหน่ึง
สวนใดในการอนุญาตหรือผูมีอาํนาจอนุญาตอาจมอบอาํนาจของตนใหพนักงานเจาหนาที่อื่นที่เกีย่วของในการพิจารณา
อนุญาตเปนผูดาํเนินการแทนไดตามความเหมาะสม 

การกําหนดและการมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหมี
ผลใชบังคบัได 

 
หมวด ๒ 

การกาํกับและดูแลโรงงาน 
   

 
มาตรา ๓๒  เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกจิ การอนุรักษส่ิงแวดลอม ความมั่นคง ความปลอดภัยของ

ประเทศหรือของสาธารณชน ใหรฐัมนตรีโดยอนมุัติคณะรัฐมนตรมีีอํานาจกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาในเรื่อง
ดังตอไปน้ี 

(๑) กาํหนดจาํนวนและขนาดของโรงงานแตละประเภทหรือชนิดที่จะใหตัง้หรือขยาย หรือท่ีจะไมใหต้ัง
หรือขยายในทองท่ีใดทองท่ีหน่ึง 

(๒) กาํหนดชนิด คุณภาพ อัตราสวนของวตัถุดิบ แหลงกาํเนิดของวัตถุดิบและหรือปจจยัหรือชนิดของ
พลังงานทีจ่ะนํามาใชหรือผลิตในโรงงาน 

(๓) กําหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีผลิตในโรงงานท่ีจะใหต้ังหรือขยาย 
(๔) กาํหนดใหนําผลผลิตของโรงงานท่ีจะใหตัง้หรือขยายไปใชในอุตสาหกรรมบางประเภท หรือให

สงผลผลิตออกนอกราชอาณาจักรท้ังหมดหรือบางสวน 
 
มาตรา ๓๓  ถาโรงงานจําพวกที่ ๒ หรือโรงงานจําพวกท่ี ๓ หยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหน่ึงป ผู

ประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี ๒ หรือผูรับใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานจําพวกท่ี ๓ แลวแตกรณี ตองแจงเปน
หนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันพนกําหนดหน่ึงป 

ถาบุคคลดังกลาวตามวรรคหน่ึงประสงคจะประกอบกจิการโรงงานตอไป ใหแจงเปนหนังสือให
พนักงานเจาหนาที่ทราบกอนเริ่มประกอบกิจการและถาเปนโรงงานจําพวกที ่๓ จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
พนักงานเจาหนาที่เสียกอนแลวจงึประกอบกจิการโรงงานได 

ในการใหประกอบกจิการโรงงานจําพวกท่ี ๓ ตอไปน้ัน ใหนํามาตรา ๑๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีมีอุบตัิเหตใุนโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานไมวาจะเปนกรณี

ของโรงงานจาํพวกใด ถาอุบัตเิหตุนั้น 
(๑) เปนเหตใุหบุคคลถงึแกความตาย เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ซึง่ภายหลังเจด็สิบสองชัว่โมงแลวยังไม

สามารถทํางานในหนาท่ีเดิมได ใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในสามวนันับ
แตวันตาย หรือวันครบกําหนดเจ็ดสิบสองช่ัวโมง แลวแตกรณี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

(๒) เปนเหตใุหโรงงานตองหยุดดาํเนินงานเกินกวาเจ็ดวัน ใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปนหนังสือ
ใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในสิบวนันับแตวันเกิดอุบัติเหตุ 

เมื่อเกิดอุบัตเิหตใุนโรงงานใดตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจโรงงานและเคร่ืองจักร
และพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๙ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๕  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอาํนาจดงัตอไปนี ้
(๑) เขาไปในโรงงานหรืออาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะทีม่ีเหตคุวรสงสัยวาจะประกอบกจิการโรงงาน

ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีดังกลาว เพื่อตรวจสภาพโรงงาน อาคาร 
สถานท่ี หรือยานพาหนะ สภาพเครื่องจกัร หรือการกระทําใดท่ีอาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) นาํตัวอยางผลิตภัณฑที่สงสัยเกี่ยวกับคุณภาพในปรมิาณพอสมควรเพื่อตรวจสอบคุณภาพพรอม
กับเอกสารทีเ่กี่ยวของ 

(๓) ตรวจ คน กกั ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสารหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวของ ใน
กรณีที่มีเหตุสงสัยวาการประกอบกิจการของโรงงานอาจกอใหเกดิอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยู
ใกลเคยีงกับโรงงาน หรือมีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี ้

(๔) มีหนงัสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคาํหรือใหสงเอกสารหรือวตัถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได 
 
มาตรา ๓๖  เมื่อปรากฏวาบคุคลใดกระทาํความผิดตามพระราชบญัญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา

กระทําการเชนวานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ซึง่แตงตั้งจากขาราชการไมต่ํากวาระดับ ๔ มีอํานาจจับกุมผูนั้นเพื่อสงพนักงาน
สอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือการประกอบกิจการโรงงานมสีภาพท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนแก
บุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียงกับโรงงาน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหผูน้ันระงับการกระทํา
ที่ฝาฝนหรือแกไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร เมือ่ไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวง หรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมาย ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอาํนาจผูกมัดประทับตราเครื่องจกัร เพื่อมใิหเครื่องจกัรทํางานไดในระหวางการปฏิบัตติามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๘  การสงคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาที่นําสง ณ ภูมิลําเนาหรือโรงงาน

ของบุคคลซึง่ระบุไวในคําส่ัง ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น หรือจะสง
โดยทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรับก็ได 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่นําสงแลวแตบคุคลซึง่ระบุไวในคําสั่งปฏิเสธไมยอมรับคําสัง่ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยานเพ่ือวางคําส่ังไว ณ ท่ีน้ัน แตถาไมพบบุคคลซึ่งระบุไวในคาํสั่ง 
ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของบุคคลน้ันจะสงใหกับบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวซ่ึงอยูหรือทํางาน ณ ท่ีน้ันก็ได และ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถาไมพบบุคคลใดหรือพบแตไมมบีุคคลใดยอมรับไวแทน ใหปดคาํสั่งนั้นไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือโรงงานน้ัน
ตอหนาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจท่ีไปเปนพยาน 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดาํเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหถือวาบุคคลซึ่งระบุไวในคาํสั่ง
ไดรับคําส่ังน้ันแลว แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการปดคาํส่ัง ใหถอืวาไดรับคาํสั่งนั้นเมื่อ
ครบกําหนดหาวันทําการนับแตวนัท่ีพนักงานไปรษณียไดสงหรือวนัท่ีไดปดคําส่ังน้ันไว แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไมปฏิบัตติามคาํสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตาม

มาตรา ๓๗ โดยไมมเีหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏวาการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะกอใหเกดิอันตราย ความ
เสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคยีงกับโรงงานให
ปลัดกระทรวงหรือผูซึง่ปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงาน
ทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว และปรับปรุงแกไขโรงงานน้ันเสียใหมหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ถาผูประกอบกิจการโรงงานไดปรับปรุงแกไขโรงงานหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
แลว ใหปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายส่ังใหประกอบกิจการโรงงานตอไปได 

ถาผูประกอบกิจการโรงงานไมปรับปรุงแกไขโรงงานหรือไมปฏิบัติใหถูกตอง ภายในเวลาทีก่ําหนด ให
ปลัดกระทรวงหรือผูซึง่ปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจส่ังปดโรงงานได และในกรณีท่ีเปนโรงงานจาํพวกท่ี ๓ ใหคาํสั่งปด
โรงงานดังกลาวมผีลเปนการเพิกถอนใบอนุญาตดวย 

 
มาตรา ๔๐  คําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือคําสั่งปดโรงงาน ใหพนักงานเจาหนาท่ีปดประกาศไวในที่

ท่ีเห็นไดงาย ณ โรงงานนั้นอยางนอยสามแหง ท้ังน้ี ใหมีขอความแจงใหทราบดวยวาหามมใิหผูปฏิบัติหนาที่ในโรงงาน 
คนงาน หรือผูที่เกีย่วของทุกคนทาํงานในโรงงานเพื่อใหโรงงานประกอบกิจการตอไปไดอีกภายหลังมีคําสั่งใหหยดุประกอบ
กิจการหรือคําส่ังปดโรงงาน 

 
มาตรา ๔๑  คําส่ังของพนักงานเจาหนาทีต่ามมาตรา ๓๗ หรือคําส่ังของปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึง

ปลัดกระทรวงมอบหมายใหหยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง หรือคาํส่ังปดโรงงานตามมาตรา ๓๙ 
วรรคสาม ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

การอุทธรณตามวรรคหน่ึง ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคาํสั่งของพนักงานเจาหนาที ่หรือคําส่ัง
ใหหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําสั่งใหปดโรงงาน เวนแตรัฐมนตรีจะมีคาํสั่งเปนอยางอื่น 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัตติามคําสัง่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 

๓๗ ถามีเหตุท่ีทางราชการสมควรเขาไปดําเนินการแทน ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งการ
ใหพนักงานเจาหนาที่หรือมอบหมายใหบุคคลใด ๆ เขาจดัการแกไขเพื่อใหเปนไปตามคาํสั่งนั้นได  ในกรณีเชนน้ี ผูประกอบ
กิจการโรงงานตองเปนผูเสียคาใชจายในการเขาจดัการนั้นตามจาํนวนที่จายจริงรวมกับเบีย้ปรับในอัตรารอยละสามสิบตอ
ปของเงินจํานวนดังกลาว 

ถาทางราชการไดเขาไปจดัการแกไขปญหามลพิษหรือผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกดิจากโรงงาน ให
ขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสิง่แวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อใช



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จายในการดําเนินการได และเม่ือไดรับเงินตามวรรคหน่ึงจากผูประกอบกิจการโรงงานแลวใหชดใชเงินชวยเหลือท่ีไดรับมา
คืนแกกองทุนส่ิงแวดลอมดงักลาวตอไป 

 
มาตรา ๔๓  ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ และโรงงานจําพวกท่ี ๓ ตองชําระคาธรรมเนียมรายป

ตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาท่ียังประกอบกิจการ ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กาํหนดใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน และถายังไมยนิยอมเสียคาธรรมเนียมโดยไมมเีหตุอันสมควร ให
พนักงานเจาหนาที่มีอาํนาจสั่งใหผูนั้นหยุดการประกอบกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและเงินเพิม่ครบจาํนวน 
และใหนํามาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี พนักงานเจาหนาทีต่องแสดงบัตรประจาํตวัเมื่อผูซึ่งเกี่ยวของ

รองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 

หมวด ๓ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๔๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ 
(๘) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดงักลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๔๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๖) หรือ (๗) หรือประกาศ

ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดงักลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมืน่บาท 
 
มาตรา ๔๗  ผูใดจดัทําผลการตรวจสอบตามมาตรา ๙ อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสองป 

หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรอืทั้งจําทัง้ปรับ 
 
มาตรา ๔๘  ผูใดประกอบกิจการโรงงานจาํพวกที่ ๒ โดยไมไดแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบตาม

มาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 
 
มาตรา ๔๙  ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ ผูใดแจงการประกอบกิจการไมถกูตองครบถวนตามที่

กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหา หรือมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๕๐  ผูใดประกอบกจิการโรงงานจาํพวกที่ ๓ โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง 
หรือตั้งโรงงานโดยไมไดรับใบอนญุาตตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสน
บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

ในกรณีท่ีโรงงานตามวรรคหน่ึง เปนโรงงานประเภทหรือชนิดท่ีกาํหนดจํานวนหรือขนาดท่ีจะใหต้ังหรือ
ไมใหต้ังในทองท่ีใดตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๓๒ (๑) ผูกระทําตองระวางโทษจาํคกุไมเกินสีป่ หรือปรับไมเกินส่ีแสน
บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

 
มาตรา ๕๑  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง มาตรา ๑๙ มาตรา 

๒๘ หรือมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมืน่บาท 
 
มาตรา ๕๒  ผูรับใบอนุญาตผูใดขยายโรงงานโดยไมไดรับใบอนญุาตขยายโรงงานตามมาตรา ๑๘ ตอง

ระวางโทษจําคกุไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ในกรณีท่ีโรงงานตามวรรคหน่ึงเปนโรงงานประเภทหรือชนิดท่ีกาํหนดจํานวนหรือขนาดท่ีจะใหขยาย

หรือไมใหขยายในทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) ผูกระทําตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกิน
ส่ีแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๓  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๕๔  ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษปรับไม

เกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๕  ผูใดประกอบกิจการโรงงานในระหวางที่ไดมคีําส่ังใหหยุดประกอบกจิการโรงงานหรือ

ภายหลังที่มีคาํสั่งใหปดโรงงาน ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ และให
ปรับอีกวนัละหาพันบาทจนกวาจะหยุดประกอบกิจการ 

สถาปนิกหรือวศิวกรผูใดยงัฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มคีาํสั่งใหหยุดประกอบกจิการหรือยงั
ฝาฝนทํางานในโรงงานที่มีคาํสั่งปดโรงงานแลวเพื่อใหโรงงานประกอบกิจการตอไป ตองระวางโทษเชนเดยีวกับผูประกอบ
กิจการโรงงานตามวรรคหนึง่ 

ผูที่ทํางานในโรงงานหรือคนงานผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มีคาํสั่งใหหยุดประกอบ
กิจการหรือยังฝาฝนทาํงานในโรงงานที่มคีําสั่งปดโรงงานแลว ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูรวมกระทําหรือสนับสนุนการ
กระทําความผิดตามวรรคหนึง่ แลวแตกรณี แตศาลจะลงโทษนอยเพียงใดก็ไดโดยคาํนึงถึงฐานะ ความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว ความจงใจฝาฝนกฎหมาย และความมีสวนสําคัญในการกระทํา 

 
มาตรา ๕๖  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๕ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดอืน หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
มาตรา ๕๗  ผูใดไมปฏิบัติตามคาํสั่งของพนกังานเจาหนาทีซ่ึ่งสั่งตามมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง ตองระวาง

โทษจําคกุไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหปรับอีกวนัละไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาท่ี
ยังฝาฝนหรือยังไมปฏิบัตใิหถกูตอง 

 
มาตรา ๕๘  ผูใดกระทาํการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหเครื่องจักรทีพ่นักงานเจาหนาที่ไดผูกมดั

ประทับตราไวตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง กลับทํางานไดอีก ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกบุคคลซ่ึงปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวง

มอบหมายใหเขาจัดทําเพ่ือใหการเปนไปตามคําส่ังตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึง
แสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

 
มาตรา ๖๐  ผูใดกระทําการใด ๆ ใหคําสัง่หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคาํสั่งปดโรงงานชํารุดหรอื

เสียหาย ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๑  ในกรณีท่ีผูประกอบกจิการโรงงานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีใหถือวาสถาปนิก

หรือวิศวกรท่ีทํางานในโรงงานและมีหนาท่ีรับผิดชอบในการงานสวนท่ีมีกรณีการกระทําความผิดน้ันเกิดข้ึน มีสวนรวมหรือ
รูเห็นในการกระทําความผิดกับผูประกอบกิจการโรงงานและตองรับโทษเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงาน เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยกับการกระทําความผิดนัน้ 

นอกจากตองรับโทษตามวรรคหน่ึงแลว ใหปลัดกระทรวงแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานัน้ให
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือคณะกรรมการควบคมุการประกอบวชิาชีพวิศวกรรมทราบ
เพื่อพิจารณาดาํเนินการตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพวศิวกรรมตามควรแกกรณี
ตอไป 

 
มาตรา ๖๒  ผูใดเคยถกูลงโทษเพราะเหตกุระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลวครั้งหนึง่ ถาได

กระทําความผิดในบทบัญญัติเดียวกนักับท่ีเคยถูกลงโทษแลวน้ันซํ้าอีก ใหศาลพจิารณาเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นอยางนอย
อีกหน่ึงในสามของอัตราโทษจําคุกหรือเพ่ิมโทษอีกก่ึงหน่ึงของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๖๓  ในกรณีท่ีหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้น ตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทาํนั้นไดกระทาํโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๖๔  ในกรณีที่มกีารกระทาํความผิดตามพระราชบัญญตัินี ้ใหถือวาบุคคลผูที่อาศัยอยูใกลชดิ
หรือติดตอกับโรงงานที่มกีารกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทาํ
ความผิดเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพจิารณาความอาญา 

 
มาตรา ๖๕  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรงุเทพมหานครและในสวนภูมิภาคไดตาม

ความเหมาะสม 
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแตละคณะใหรัฐมนตรีแตงตัง้จากผูทรงคุณวฒุิในดานกฎหมายจาํนวน

สามคน โดยมวีาระการดาํรงตําแหนงคราวละสองป แตเมื่อพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตัง้อกีได 
การพนจากตาํแหนงกอนวาระ การประชุม และวธิีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทยีบคด ีให

เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้เวนแตความผิดตามมาตรา ๕๐ วรรคสองหรือมาตรา ๕๒ วรรค

สอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทยีบคดีมีอาํนาจเปรียบเทยีบปรับได ถาเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึง
จําคกุ และเม่ือผูตองหาไดเสียคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนันับแตวันท่ีมกีารเปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคส่ีและผูน้ันยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 
ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวนันับแตวันท่ีผูน้ันแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๖๖  คําขออนุญาตใด ๆ ท่ีไดย่ืนไว และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวและยังอยูในระหวางการ

พิจารณาของผูอนุญาต หรือการปฏิบัติของผูขออนุญาตตามท่ีไดรับอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาตหรือ
การอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนญุาตหรือการอนุญาตดังกลาวมขีอแตกตางไปจากคําขอ
อนุญาต หรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ใหผูมีอํานาจอนญุาตมีอาํนาจสั่งใหแกไขเพิ่มเตมิไดตามความจาํเปน 
เพ่ือใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๗  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกใหแกบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

กอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคบั ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุทีก่ําหนดไว 
ใหถือวาใบอนุญาตตั้งโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานกอนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบงัคับ เปน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผูไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานดงักลาวมีหนาที่ดาํเนินการ
ตอไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๘  บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหคงใชบังคับไดตอไป

เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อัตราคาธรรมเนียม 
----------- 

 
(๑) คาํขอ     ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ฉบับละ     ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาต    ฉบับละ         ๑,๐๐๐ บาท 
(๔) การตออายใุบอนุญาตใหเปนไปตามอัตรา 
       ใน (๒) 
(๕) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน  ปละ       ๓๐,๐๐๐ บาท 
ในการออกกฎกระทรวงกาํหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอตัราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดยคํานงึถึง

ขนาดและกจิการของโรงงานที่เกีย่วของก็ได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ มีบทบัญญัติ
ที่ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกจิและสังคมปจจุบันและไมเอื้ออํานวยตอการสงเสริมการประกอบกิจการโรงงาน เนื่องจาก
กําหนดใหโรงงานทุกลักษณะตองขออนุญาตเชนเดียวกันทัง้ ๆ ท่ีตามสภาพท่ีเปนจริงโรงงานตาง ๆ มีลักษณะที่แตกตาง
กัน โรงงานบางประเภทไมจําเปนจะตองควบคุมดูแลการต้ังโรงงาน เพียงแตดูแลการดําเนินงานเทานั้น คงมีแตโรงงานบาง
ประเภทที่อาจเกิดอันตรายจากการประกอบกิจการไดเทานั้นที่ควรจะควบคุมการจัดตั้งอยางเครงครัด จึงสมควรปรับปรุง
ระบบการควบคุมดูแลใหสอดคลองกับสภาพการประกอบกิจการดวยการใหโรงงานบางลักษณะอาจประกอบกิจการได
ภายใตระบบการกาํกับตามปกติ และโรงงานบางลักษณะจะตองแจงใหทราบกอนจงึจะเร่ิมประกอบกิจการได โดยคงมีแต
โรงงานบางลักษณะท่ีจําเปนเทาน้ันท่ีจะยังคงใชระบบการอนุญาต และสมควรปรับปรุงวิธีการอนุญาตใหเหมาะสมย่ิงข้ึน
ดวย  นอกจากน้ี ไดกาํหนดใหมีการประสานงานกันระหวางพนักงานเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของกับการอนุญาตตามกฎหมายให
พิจารณาลดการดําเนินงานท่ีซ้ําซอนกันเพื่อความสะดวกแกผูประกอบการ และสมควรปรับปรุงการควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงานใหเปนไปโดยไดผลยิ่งขึ้นดวยการใหมกีารออกกฎเพ่ือกําหนดขอบเขตการประกอบกิจการโรงงานใหชดัเจน 
และกําหนดขั้นตอนการใชอาํนาจของพนักงานเจาหนาทีใ่นการออกคําสั่งเพื่อบังคับใหโรงงานปฏบัิติตามกฎหมาย พรอม
กับปรับปรุงอัตราโทษและกําหนดใหมีการรวมรับผิด สําหรับผูท่ีทํางานในโรงงานนอกเหนือจากเจาของโรงงานเพ่ือใหการ
ควบคมุโรงงานเปนไปอยางไดผลยิ่งขึ้น จงึจาํเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ภคินี/แกไข 

๒๒/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
 
 


