พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
––––––
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512
(2) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2518
(3) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกโรงงานของทางราชการที่ดําเนินการโดยทางราชการ เพื่อประโยชนแหง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แตในการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
โรงงาน หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลัง
เทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ
บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตั้งโรงงาน หมายความวา การกอสรางอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงาน หรือนําเครื่องจักร
สําหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ
ประกอบกิจการโรงงาน หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ
ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแตไมรวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร
เครื่องจักร หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพ
พลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา ลม กาซ ไฟฟา หรือพลังงานอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสนองกัน
คนงาน หมายความวา ผูซึ่งทํางานในโรงงาน ทั้งนี้ ไมรวมถึงผูซึ่งทํางานฝายธุรการ
(1)
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ผูอนุญาต หมายความวา ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามความเหมาะสม
ใบอนุญาต หมายความวา ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ปลัดกระทรวง หมายความวา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมอี ํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได
หมวด 1
การประกอบกิจการโรงงาน
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเปนโรงงานจําพวก
ที่ 1 โรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแตกรณี โดยคํานึงถึงความจําเปนในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุ
เดือดรอนรําคาญ การปองกันความเสียหาย และการปองกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีตอ
ประชาชนหรือสิ่งแวดลอม โดยแบงออกเปนดังนี้
(1) โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานไดทันทีตามความ
ประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน
(2) โรงงานจําพวกที่ 2 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตองแจงใหผูอนุญาต
ทราบกอน
(3) โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะ
ดําเนินการได
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ใหโรงงานที่กําหนดในประกาศดังกลาวเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ดวย
มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อให
โรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่งหรือทุกจําพวกตามมาตรา 7 ตองปฏิบัติตามในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงาน ลักษณะอาคารของโรงงานหรือลักษณะ
ภายในของโรงงาน
(2) กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณหรือสิ่งที่ตองนํามาใชในการประกอบกิจการ
โรงงาน
(3) กําหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพื่อปฏิบัติหนาที่หนึ่งหนาที่ใด
ประจําโรงงาน
(4) กําหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใด เพื่อปองกันหรือ
ระงับหรือบรรเทาอันตรายความเสียหายหรือความเดือดรอนที่อาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยู
ใกลเคียงกับโรงงาน
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(5) กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่ง
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
(6) กําหนดการจัดใหมีเอกสารที่จําเปนประจําโรงงานเพื่อประโยชนในการควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
(7) กําหนดขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจงใหทราบเปนครั้ง
คราวหรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว
(8) กําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงานเพื่อปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตรายหรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหยกเวนโรงงานประเภท ชนิดหรือขนาดใดจากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะสมควรกําหนดใหเรื่องที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิคหรือเปนเรื่องที่ตอง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
มาตรา 9 ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ อาจมีการ
กําหนดใหเอกชนเปนผูดําเนินการและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัตหิ นาที่ของพนักงานเจาหนาที่ก็ได
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 10 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 1 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
มาตรา 11 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว และเมื่อจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานใหแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ทราบกอน
แบบและรายละเอียดที่ตองแจงและแบบใบรับแจง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแก
ผูแจงในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงประกอบกิจการโรงงานไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบในภายหลังวาการแจงตามวรรคหนึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูแจงแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาว
การเลิกประกอบกิจการ การโอน การใหเชาหรือการใหเชาซื้อโรงงานจําพวกที่ 2 ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว
มาตรา 12 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32
หามมิใหผูใดตั้งโรงงานกอนไดรับใบอนุญาต
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตรองขอหนังสือรับรองกอนออกใบอนุญาตถาการพิจารณาเบื้องตนเพียงพอที่จะอนุมัติใน
หลักการได ใหผูอนุญาตออกหนังสือรับรองใหโดยสงวนสวนที่พิจารณาไมแลวเสร็จไดตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ในการออกใบอนุญาตใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 ถากรณีใดยังมิไดมี
หลักเกณฑกําหนดไวใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับ
โรงงานหรือเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขที่ผูประกอบ
กิจการโรงงานจะตองปฏิบัติเปนพิเศษไวในใบอนุญาตก็ได
มาตรา 13 ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ถาประสงคจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในสวนหนึ่งสวนใด ตองแจงให
พนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
ถาจะมีการทดลองเดินเครื่องจักรกอนการเริ่มประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง ผูรับใบอนุญาตตองแจงวัน
เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรใหพนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอยกวาสิบหาวันดวย
หลักเกณฑและระยะเวลาที่อาจใชเพื่อการทดลองเดินเครื่องจักรใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 14 ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่หานับแตปที่เริ่มประกอบกิจการ เวนแตมีการยายโรงงาน
ตามมาตรา 27 หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่ออกใบอนุญาตใหมหรือวันที่เลิก
ประกอบกิจการโรงงาน
ถามีเหตุอันสมควรเพื่อยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกลผูอนุญาตโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตใหมี
อายุสั้นกวาที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได ใบอนุญาตที่ออกในกรณีนี้จะขอตออายุอีกไมได
มาตรา 15 การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอ
ดังกลาวแลวใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําสั่งถึงที่สุดไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะถูกตองตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออก
ตามกฎกระทรวงดังกลาว และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 และเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต ใหผู
อนุญาตตออายุใบอนุญาตให หากมีกรณีที่ไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งใหแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่
กําหนดเมื่อแกไขแลวใหตออายุใบอนุญาตได ถาหากไมแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดใหมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ผูที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะประกอบกิจการโรงงานตอไป และ
ไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว ใหถือวาไดยื่นคําขอตออายุ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดและการประกอบกิจการโรงงานในระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับ
ใบอนุญาต แตเมื่อไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุ
ใบอนุญาต หากพนกําหนดหกสิบวันตองดําเนินการเสมือนขออนุญาตใหม
มาตรา 16 คําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 17 โรงงานใดที่ผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตอยูแลวหากภายหลังปรากฏวาใชขนาดของเครื่องจักรต่ํา
กวาหาแรงมาหรือจํานวนคนงานต่ํากวาเจ็ดคน ใหถือวาโรงงานนั้นยังเปนโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดแจง
เลิกประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา 18 หามมิใหผรู ับใบอนุญาตขยายโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต

5
การขอขยายโรงงานและการใหขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณคําสั่งไมใหขยายโรงงาน ใหนํามาตรา 12 มาตรา
13 และมาตรา 16 มาใชบังคับโดยอนุโลม
การขยายโรงงานไดแก
(1) การเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทําใหมีกําลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละหาสิบขึ้นไป ในกรณี
เครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมไมเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทาไมเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือเพิ่มขึ้นตั้งแตหาสิบแรงมา
ขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทาเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา
(2) การเพิ่มหรือแกไขสวนใดสวนหนึ่งของอาคารโรงงานทําใหฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งตองรับ
น้ําหนักเพิ่มขึ้นตั้งแตหารอยกิโลกรัมขึ้นไป
ใบอนุญาตในสวนที่ขยายใหมีอายุเทากับใบอนุญาตตามมาตรา 14
มาตรา 19 เมื่อผูรับใบอนุญาตเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใชในการผลิต เครื่องจักรที่ใชเปน
เครื่องตนกําลัง หรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอื่นแตไมถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงานออกไป หรือ
กอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหมเพื่อประโยชนแกกิจการของโรงงานนั้นโดยตรง ทําใหเนื้อที่ของอาคารโรงงานเพิ่มขึ้น
ตั้งแตรอยละหาสิบขึ้นไป ในกรณีเนื้อที่ของอาคารโรงงานมีไมเกินสองรอยตารางเมตรหรือเพิ่มขึ้นตั้งแตหนึ่งรอยตาราง
เมตรขึ้นไป ในกรณีเนื้อที่ของโรงงานมีเกินกวาสองรอยตารางเมตร ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่เพิ่มจํานวนเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือกอสรางอาคารโรงงานนั้น
เพิ่มขึ้น แลวแตกรณี และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
หรือการเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือการกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 20 เงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหาหากผูอนุญาตเห็นสมควรยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเงื่อนไขใหเหมาะสมเพื่อใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน ก็ใหมีหนังสือสั่งการ
ใหปฏิบัติได
ผูรับใบอนุญาตผูใดตองการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน ใหยื่นคําขอ
และชี้แจงเหตุผลตอผูอนุญาตใหผูอนุญาตพิจารณาและมีหนังสือสั่งการโดยมิชักชา
หากผูรับใบอนุญาตไมเห็นดวยกับความเห็นของผูอนุญาต ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือสั่งการ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 21 ในกรณีผูรับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงานใหเชาหรือใหเชาซื้อโรงงานหรือขายโรงงาน ให
ถือวาผูนั้นไดเลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแตวันที่โอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหเชาหรือใหเชาซื้อโรงงานหรือขาย
โรงงาน
ใหผูรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผูเชาหรือผูเชาซื้อโรงงานหรือผูซื้อโรงงานนั้นขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ถือวามีการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตเมื่อไดยื่นคําขอ
ดังกลาวแลวใหประกอบกิจการโรงงานตอไปไดในระหวางที่รอรับใบอนุญาต โดยใหถือเสมือนวาผูยื่นคําขอนั้นเปนผูรับ
ใบอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
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มาตรา 22 ในกรณีผูรับใบอนุญาตตาย ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นคําขอตอผูอนุญาตเพื่อรับโอนใบอนุญาต
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน ถามิได
ยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุหากจะประกอบกิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตใหม
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือผูจัดการมรดกซึ่งเขาประกอบกิจการโรงงานเปนผูรับ
ใบอนุญาต
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในสองวรรคกอนมาใชบังคับแกผูอนุบาล
โดยอนุโลม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 23 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงายในโรงงานของตน
มาตรา 24 เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผูรับใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตแจงเปนหนังสือใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยน
มาตรา 25 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย
มาตรา 26 ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายเครื่องจักรบางสวนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบ
กิจการโรงงานเปนการชั่วคราวใหยื่นคําขออนุญาตตอผูอนุญาต พรอมทั้งแผนผังและรายละเอียดอื่นแสดงเหตุผล
ประกอบการพิจารณาดวย
ถาผูอนุญาตเห็นสมควร ก็ใหสั่งอนุญาตใหยายเครื่องจักรไปประกอบกิจการตามคําขอไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่มีคําสั่ง ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยใหปฏิบัติดวย
ก็ได
ถาผูรับใบอนุญาตมีความจําเปนจะตองประกอบกิจการนั้นเกินกวาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตตามวรรคสอง ก็ใหขอ
ขยายระยะเวลาตอผูอนุญาตกอนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลง ถาผูอนุญาตเห็นสมควรก็ใหสั่งอนุญาตขยายระยะเวลาตอไปได
ไมเกินหนึ่งป
มาตรา 27 ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายโรงงานไปยังที่อื่นใหดําเนินการเสมือนการตั้งโรงงานใหม
มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตภายในสิบหาวันนับแต
วันเลิกประกอบกิจการโรงงาน
ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงโรงงานจําพวกที่ 3 เปนโรงงานจําพวกที่ 1 หรือโรงงานจําพวกที่ 2
แลวแตกรณี ใหแจงการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง และเมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการ
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ สําหรับการประกอบกิจการโรงงานจําพวกดังกลาว
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มาตรา 29 ในกรณีที่มีกฎกระทรวงตามมาตรา 7 หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ทําใหโรงงานจําพวก
ที่ 1 หรือโรงงานจําพวกที่ 2 เปลี่ยนเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ถาผูประกอบกิจการโรงงานยื่นคําขอใบอนุญาตตามมาตรา 12
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นมีผลบังคับ ใหผูนั้นประกอบกิจการโรงงานตอไปไดโดยมีฐานะเสมือน
เปนผูไดรับใบอนุญาตและใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตโดยไมชักชา
มาตรา 30 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหทองที่ใดทองที่หนึ่งเปนเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมได
การประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง
หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม ใหไดรับยกเวนไมตองแจงใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบตามมาตรา 11 หรือไดรับอนุญาตตามมาตรา 12 แลวแตกรณี แตการประกอบกิจการโรงงานดังกลาว
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 (1) และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการ
โรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือเสมือนเปนผูแจงหรือผูรับใบอนุญาต แลวแตกรณี
เมื่อไดกําหนดใหทองที่ใดเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจัดตั้งคมอุตสาหกรรมขึ้นตามกฎหมายวาดวยการ
นิคมอุตสาหกรรมแลว รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหบริเวณโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคม
อุตสาหกรรมภายในระยะที่กําหนดเปนเขตหามประกอบกิจการโรงงานโดยเด็ดขาดหรือจะอนุญาตใหประกอบกิจการได
เฉพาะโรงงานบางประเภทชนิดหรือขนาดใดก็ได
มาตรา 31 เพื่อประโยชนในการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ถาการ
ประกอบกิจการโรงงานใดมีกรณีที่เกี่ยวของอันจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอื่นอยูดวย
พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้และพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมาย
ในเรื่องนั้น ๆ อาจกําหนดวิธีการในการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตรวมกันก็ได
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหกระทําโดยมีการยื่นคําขอรวมกัน หรือจะใหมีผลเปนการยกเวนแบบ
เอกสารที่ตองใช รายการและขอมูลที่ตองแสดง สถานที่ตองยื่นคําขอหรือเอกสารและขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่
ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกัน หรืออาจกอใหเกิดอุปสรรคแกการพิจารณาอนุญาตรวมกันโดยไมจําเปนเสียก็ได และในกรณีที่
สมควรจะกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการใดใหตองปฏิบัติเพิ่มเติมแทนก็ได แตการอนุญาตจะตองเปนไปตามรูปแบบที่
กําหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น
ในการพิจารณาอนุญาตรวมกัน พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตรวจสอบผูมีอํานาจพิจารณาสวนหนึ่งสวนใดในการ
อนุญาตหรือผูมีอํานาจอนุญาตอาจมอบอํานาจของตนใหพนักงานเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในการพิจารณาอนุญาตเปน
ผูดําเนินการแทนไดตามความเหมาะสม
การกําหนดและการมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหมีผลใชบังคับ
ได
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หมวด 2
การกํากับและดูแลโรงงาน
มาตรา 32 เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษสิ่งแวดลอมความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศหรือของ
สาธารณชน ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดจํานวนและขนาดของโรงงานแตละประเภทหรือชนิดที่จะใหตั้งหรือขยาย หรือที่จะไมใหตั้งหรือขยายใน
ทองที่ใดทองที่หนึ่ง
(2) กําหนดชนิด คุณภาพ อัตราสวนของวัตถุดิบ แหลงกําเนิดของวัตถุดิบและหรือปจจัยหรือชนิดของพลังงานที่จะ
นํามาใชหรือผลิตในโรงงาน
(3) กําหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตในโรงงานที่จะใหตั้งหรือขยาย
(4) กําหนดใหนําผลผลิตของโรงงานที่จะใหตั้งหรือขยายไปใชในอุตสาหกรรมบางประเภท หรือใหสงผลผลิตออก
นอกราชอาณาจักรทั้งหมดหรือบางสวน
มาตรา 33 ถาโรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 หยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป ผูประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที่ 2 หรือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแตกรณี ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันพนกําหนดหนึ่งป
ถาบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งประสงคจะประกอบกิจการโรงงานตอไป ใหแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่
ทราบกอนเริ่มประกอบกิจการและถาเปนโรงงานจําพวกที่ 3 จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
เสียกอนแลวจึงประกอบกิจการโรงงานได
ในการใหประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตอไปนั้น ใหนํามาตรา 15 วรรคสอง และมาตรา 16 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 34 ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานไมวาจะเปนกรณีของโรงงาน
จําพวกใด ถาอุบัติเหตุนั้น
(1) เปนเหตุใหบุคคลถึงแกความตาย เจ็บปวยหรือบาดเจ็บซึ่งภายหลังเจ็ดสิบสองชั่วโมงแลวยังไมสามารถทํางาน
ในหนาที่เดิมไดใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสามวันนับแตวันตาย หรือวัน
ครบกําหนดเจ็ดสิบสองชั่วโมง แลวแตกรณี
(2) เปนเหตุใหโรงงานตองหยุดดําเนินงานเกินกวาเจ็ดวันใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปนหนังสือใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบภายในสิบวันนับแตวันเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงานใดตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจโรงงานและเครื่องจักรและพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา 37 หรือมาตรา 39 แลวแตกรณี
มาตรา 35 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในโรงงานหรืออาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีเหตุควรสงสัยวาจะประกอบกิจการโรงงานในเวลา
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่ดังกลาว เพื่อตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานที่
หรือยานพาหนะ สภาพเครื่องจักร หรือการกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
(2) นําตัวอยางผลิตภัณฑที่สงสัยเกี่ยวกับคุณภาพในปริมาณพอสมควรเพื่อตรวจสอบคุณภาพพรอมกับเอกสารที่
เกี่ยวของ
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(3) ตรวจ คน กัก ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชีเอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีเหตุ
สงสัยวาการประกอบกิจการของโรงงานอาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับ
โรงงาน หรือมีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้
(4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได
มาตรา 36 เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําการเชน
วานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการไมต่ํากวาระดับ 4 มีอํานาจจับกุมผูนั้นเพื่อสงพนักงานสอบสวน
ดําเนินการตอไปตามกฎหมาย
มาตรา 37 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือนรอนแก
บุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทํา
ที่ฝาฝนหรือแกไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได
ในกรณีที่เห็นสมควร เมื่อไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวง หรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพื่อมิใหเครื่องจักรทํางานไดในระหวางการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 38 การสงคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่นําสง ณ ภูมิลําเนาหรือโรงงานของบุคคลซึ่ง
ระบุไวในคําสั่ง ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น หรือจะสงโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่นําสงแลวแตบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่งปฏิเสธไมยอมรับคําสั่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ขอให
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยานเพื่อวางคําสั่งไว ณ ที่นั้น แตถาไมพบบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่ง ณ ภูมิลําเนา
หรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้นจะสงใหกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูหรือทํางาน ณ ที่นั้นก็ได และถาไมพบ
บุคคลใดหรือพบแตไมมีบุคคลใดยอมรับไวแทน ใหปดคําสั่งนั้นไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือโรงงานนั้นตอหนา
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ไปเปนพยาน
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวใหถือวาบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่งไดรับคําสั่งนั้น
แลว แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการปดคําสั่ง ใหถือวาไดรับคําสั่งนั้นเมื่อครบกําหนดหา
วันทําการนับแตวันที่พนักงานไปรษณียไดสงหรือวันที่ไดปดคําสั่งนั้นไว แลวแตกรณี
มาตรา 39 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 37
โดยไมมีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏวาการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะกอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือ
ความเดือดรอนอยางรายแรงแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงานใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางสวนเปน
การชั่วคราว และปรับปรุงแกไขโรงงานนั้นเสียใหมหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถาผูประกอบกิจการโรงงานไดปรับปรุงแกไขโรงงานหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ให
ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งใหประกอบกิจการโรงงานตอไปได
ถาผูประกอบกิจการโรงงานไมปรับปรุงแกไขโรงงานหรือไมปฏิบัติใหถูกตอง ภายในเวลาที่กําหนด ใหปลัดกระทรวง
หรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งปดโรงงานได และในกรณีที่เปนโรงงานจําพวกที่ 3 ใหคําสั่งปดโรงงาน
ดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนใบอนุญาตดวย
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มาตรา 40 คําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือคําสั่งปดโรงงานใหพนักงานเจาหนาที่ปดประกาศไวในที่ที่เห็นไดงาย
ณ โรงงานนั้นอยางนอยสามแหง ทั้งนี้ ใหมีขอความแจงใหทราบดวยวาหามมิใหผูปฏิบัติหนาที่ในโรงงาน คนงาน หรือผูที่
เกี่ยวของทุกคนทํางานในโรงงานเพื่อใหโรงงานประกอบกิจการตอไปไดอีกภายหลังมีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือ
คําสั่งปดโรงงาน
มาตรา 41 คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 37 หรือคําสั่งของปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายใหหยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง หรือคําสั่งปดโรงงานตามมาตรา 39 วรรคสาม ให
อุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือคําสั่งใหหยุด
ประกอบกิจการโรงงานหรือคําสั่งใหปดโรงงาน เวนแตรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา 42 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 37 ถามีเหตุที่
ทางราชการสมควรเขาไปดําเนินการแทน ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งการใหพนักงาน
เจาหนาที่หรือมอบหมายใหบุคคลใด ๆ เขาจัดการแกไขเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนั้นได ในกรณีเชนนี้ ผูประกอบกิจการ
โรงงานตองเปนผูเสียคาใชจายในการเขาจัดการนั้นตามจํานวนที่จายจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตรารอยละสามสิบตอปของ
เงินจํานวนดังกลาว
ถาทางราชการไดเขาไปจัดการแกไขปญหามลพิษหรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงาน ใหขอรับเงิน
ชวยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อใชจายใน
การดําเนินการได และเมื่อไดรับเงินตามวรรคหนึ่งจากผูประกอบกิจการโรงงานแลวใหชดใชเงินชวยเหลือที่ไดรับมาคืนแก
กองทุนสิ่งแวดลอมดังกลาวตอไป
มาตรา 43 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และโรงงานจําพวกที่ 3 ตองชําระคาธรรมเนียมรายปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กําหนดใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน และถายังไมยินยอมเสียคาธรรมเนียมโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการประกอบกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจํานวน และใหนํา
มาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 41 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 44 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูซึ่งเกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 3
บทกําหนดโทษ
มาตรา 45 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) หรือประกาศ
ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา 46 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (6) หรือ (7) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่
ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 47 ผูใดจัดทําผลการตรวจสอบตามมาตรา 9 อันเปนเท็จตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 48 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 โดยไมไดแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามมาตรา 11 วรรค
หนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 49 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ผูใดแจงการประกอบกิจการไมถูกตองครบถวนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคหา หรือมาตรา 33 ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท
มาตรา 50 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง หรือตั้งโรงงาน
โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เปนโรงงานประเภทหรือชนิดที่กําหนดจํานวนหรือขนาดที่จะใหตั้งหรือไมใหตั้งใน
ทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา 51 ผูรบั ใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 19 มาตรา 28 หรือมาตรา
33 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 52 ผูรับใบอนุญาตผูใดขยายโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 18 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเปนโรงงานประเภทหรือชนิดที่กําหนดจํานวนหรือขนาดที่จะใหขยายหรือไมใหขยาย
ในทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 53 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 หรือมาตรา 25 ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พันบาท
มาตรา 54 ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาท
มาตรา 55 ผูใดประกอบกิจการโรงงานในระหวางที่ไดมีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือภายหลังที่มีคําสั่ง
ใหปดโรงงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับอีกวันละหาพัน
บาทจนกวาจะหยุดประกอบกิจการ
สถาปนิกหรือวิศวกรผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือยังฝาฝนทํางาน
ในโรงงานที่มีคําสั่งปดโรงงานแลวเพื่อใหโรงงานประกอบกิจการตอไป ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงาน
ตามวรรคหนึ่ง
ผูที่ทํางานในโรงงานหรือคนงานผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือยังฝา
ฝนทํางานในโรงงานที่มีคําสั่งปดโรงงานแลว ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูรวมกระทําหรือสนับสนุนการกระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี แตศาลจะลงโทษนอยเพียงใดก็ไดโดยคํานึงถึงฐานะ ความรับผิดชอบตอครอบครัว ความจงใจ
ฝาฝนกฎหมาย และความมีสวนสําคัญในการกระทํา
มาตรา 56 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 35 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 57 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือ
ยังไมปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 58 ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหเครื่องจักรที่พนักงานเจาหนาที่ไดผูกมัดประทับตราไวตาม
มาตรา 37 วรรคสอง กลับทํางานไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 59 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกบุคคลซึ่งปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายใหเขา
จัดทําเพื่อใหการเปนไปตามคําสั่งตามมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา 60 ผูใดกระทําการใด ๆ ใหคําสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําสั่งปดโรงงานชํารุดหรือเสียหาย ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 61 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาสถาปนิกหรือวิศวกรที่
ทํางานในโรงงานและมีหนาที่รับผิดชอบในการงานสวนที่มีกรณีการกระทําความผิดนั้นเกิดขึ้น มีสวนรวมหรือรูเห็นในการ
กระทําความผิดกับผูประกอบกิจการโรงงานและตองรับโทษเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงาน เวนแตจะพิสูจนไดวาตน
มิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยกับการกระทําความผิดนั้น
นอกจากตองรับโทษตามวรรคหนึ่งแลว ใหปลัดกระทรวงแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นให
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทราบ
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามควรแกกรณี
ตอไป
มาตรา 62 ผูใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลวครั้งหนึ่ง ถาไดกระทําความผิด
ในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแลวนั้นซ้ําอีก ใหศาลพิจารณาเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นอยางนอยอีกหนึ่งในสาม
ของอัตราโทษจําคุกหรือเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้น
มาตรา 63 ในกรณีที่หางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ ผูจัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา 64 ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาบุคคลผูที่อาศัยอยูใกลชิดหรือติดตอกับ
โรงงานที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดเปน
ผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 65 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานคร และในสวนภูมิภาคไดตามความเหมาะสม
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแตละคณะใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในดานกฎหมายจํานวนสามคน โดยมี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตเมื่อพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งอีกได
การพนจากตําแหนงกอนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา 50 วรรคสอง หรือมาตรา 52 วรรคสอง ให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ถาเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก
และเมื่อตองหาไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสี่และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงาน
สอบสวนสงเรื่องใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา 66 คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไว และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวและยังอยูในระหวางการพิจารณาของผู
อนุญาต หรือการปฏิบัติของผูขออนุญาตตามที่ไดรับอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาตหรือการอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาตหรือการอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากคําขออนุญาต หรือการ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูมีอํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปน เพื่อใหการเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 67 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกใหแกบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว
ใหถือวาใบอนุญาตตั้งโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผูไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานดังกลาวมีหนาที่ดําเนินการตอไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 68 บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม

(1) คําขอ
ฉบับละ 100 บาท
(2) ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ฉบับละ 100,000 บาท
(3) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 1,000 บาท
(4) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (2)
(5) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน ปละ 30,000 บาท
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงขนาดและ
กิจการของโรงงานที่เกี่ยวของได

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 มีบทบัญญัติที่
ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันและไมเอื้ออํานวยตอการสงเสริมการประกอบกิจการโรงงานเนื่องจาก
กําหนดใหโรงงานทุกลักษณะตองขออนุญาตเชนเดียวกันทั้ง ๆ ที่ตามสภาพที่เปนจริงโรงงานตาง ๆ มีลักษณะที่แตกตาง
กัน โรงงานบางประเภทไมจําเปนจะตองควบคุมดูแลการตั้งโรงงาน เพียงแตดูแลการดําเนินงานเทานั้น คงมีแตโรงงาน
ประเภทที่อาจเกิดอันตรายจากการประกอบกิจการไดเทานั้นที่ควรจะควบคุมการจัดตั้งอยางเครงครัด จึงสมควรปรับปรุง
ระบบการควบคุมดูแลใหสอดคลองกับสภาพการประกอบกิจการดวยการใหโรงงานบางลักษณะอาจประกอบกิจการได
ภายใตระบบการกํากับตามปกติ และโรงงานบางลักษณะจะตองแจงใหทราบกอนจึงจะเริ่มประกอบกิจการได โดยคงมีแต
โรงงานบางลักษณะที่จําเปนเทานั้นที่จะยังคงใชระบบการอนุญาต และสมควรปรับปรุงวิธีการอนุญาตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ดวย นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีการประสานงานกันระหวางพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการอนุญาตตามกฎหมายให
พิจารณาลดการดําเนินงานที่ซ้ําซอนกันเพื่อความสะดวกแกผูประกอบการ และสมควรปรับปรุงการควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงานใหเปนไปโดยไดผลยิ่งขึ้นดวยการใหมีการออกกฎเพื่อกําหนดขอบเขตการประกอบกิจการโรงงานใหชัดเจน
และกําหนดขั้นตอนการใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการออกคําสั่งเพื่อบังคับใหโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายพรอม
กับปรับปรุงอัตราโทษและกําหนดใหมีการรวมรับผิด สําหรับผูที่ทํางานในโรงงานนอกเหนือจากเจาของโรงงานเพื่อใหการ
ควบคุมโรงงานเปนไปอยางไดผลยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

