
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
โรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๒)  พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๓)  พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกโรงงานของทางราชการที่ดําเนินการ

โดยทางราชการ เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แตในการ
ประกอบกิจการโรงงานดังกลาวใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรงงาน”  หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลัง

รวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาข้ึนไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไป
โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๔/หนา ๖๒/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

“ตั้งโรงงาน”  หมายความวา การกอสรางอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสําหรับ
ประกอบกิจการโรงงาน หรือนําเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคาร
สถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ 

“ประกอบกิจการโรงงาน”  หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม 
ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ ตามลักษณะ
กิจการของโรงงานแตไมรวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร 

“เครื่องจักร”  หมายความวา ส่ิงที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับใช
กอกําเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา ลม 
กาซ ไฟฟา หรือพลังงานอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึง
เครื่องอุปกรณ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร หรือส่ิงอ่ืนที่ทํางานสนองกัน 

“คนงาน”  หมายความวา ผูซึ่งทํางานในโรงงาน ทั้งนี้ ไมรวมถึงผูซึ่งทํางานฝาย
ธุรการ 

“ผูอนุญาต”  หมายความวา ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย
ตามความเหมาะสม 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๖   ให รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เมื่อ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

การประกอบกจิการโรงงาน 
   

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงานตามประเภท

ชนิดหรือขนาดใดเปนโรงงานจําพวกที่ ๑ โรงงานจําพวกที่ ๒ หรือโรงงานจําพวกที่ ๓ แลวแตกรณี 
โดยคํานึงถึงความจําเปนในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ การปองกันความ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสียหาย และการปองกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีตอประชาชนหรือ
ส่ิงแวดลอม โดยแบงออกเปนดังนี ้

(๑)  โรงงานจําพวกที่ ๑ ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถ
ประกอบกิจการโรงงานไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน 

(๒)  โรงงานจําพวกที่ ๒ ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบ
กิจการโรงงานตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอน 

(๓)  โรงงานจําพวกที่ ๓ ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงาน
จะตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได 

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๒ (๑) ใหโรงงานที่กําหนดในประกาศ
ดังกลาวเปนโรงงานจําพวกที่ ๓ ดวย 

 
มาตรา ๘  เพ่ือประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหรัฐมนตรีมี

อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อใหโรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่งหรือทุกจําพวกตามมาตรา ๗ ตอง
ปฏิบัติตามในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงาน 
ลักษณะอาคารของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน 

(๒)  กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณหรือส่ิงที่
ตองนํามาใชในการประกอบกิจการโรงงาน 

(๓)  กําหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของ
โรงงานเพื่อปฏิบัติหนาที่หนึ่งหนาที่ใดประจําโรงงาน 

(๔)  กําหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดใหมีอุปกรณ
หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด เพ่ือปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความ
เดือดรอนที่อาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน 

(๕)  กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใดๆ 
ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(๖)  กําหนดการจัดใหมีเอกสารที่จําเปนประจําโรงงานเพื่อประโยชนในการ
ควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(๗)  กําหนดขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผูประกอบ
กิจการโรงงานตองแจงใหทราบเปนครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

(๘)  กําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน เพ่ือ
ปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหยกเวนโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาด
ใดจากการตองปฏิบัติในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะสมควรกําหนดใหเร่ือง
ที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิคหรือเปนเรื่องที่ตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ให
เปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙  ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ อาจมีการกําหนดใหเอกชนเปนผูดําเนินการและจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบแทนการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๐  ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๑ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่

กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว 

 
มาตรา ๑๑  ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่

กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาว และเมื่อจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 

แบบและรายละเอียดที่ตองแจงและแบบใบรับแจง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับ
แจงเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูแจงในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงประกอบกิจการโรงงานได
ตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบในภายหลังวาการแจงตามวรรคหนึ่งไม
ถูกตองหรือไมครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูแจงแกไขใหถูกตองหรือครบถวน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังดังกลาว 

การเลิกประกอบกิจการ การโอน การใหเชาหรือการใหเชาซื้อโรงงานจําพวกที่ ๒ 
ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดดําเนินการดังกลาว 

 
มาตรา ๑๒  ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓ ตองไดรับใบอนุญาตจากผู

อนุญาต และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ 

หามมิใหผูใดตั้งโรงงานกอนไดรับใบอนุญาต 
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการ

พิจารณาออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตรองขอหนังสือรับรองกอนออกใบอนุญาต ถาการ

พิจารณาเบื้องตนเพียงพอที่จะอนุมัติในหลักการได ใหผูอนุญาตออกหนังสือรับรองใหโดยสงวน
สวนที่พิจารณาไมแลวเสร็จไดตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการออกใบอนุญาตใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและ
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถากรณีใดยังมิไดมีหลักเกณฑกําหนดไวใหพิจารณา



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน
หรือเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ในการนี้จะกําหนด
เง่ือนไขที่ผูประกอบกิจการโรงงานจะตองปฏิบัติเปนพิเศษไวในใบอนุญาตก็ได 

 
มาตรา ๑๓  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ถาประสงคจะเริ่มประกอบกิจการ

โรงงานในสวนหนึ่งสวนใด ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงาน 

ถาจะมีการทดลองเดินเครื่องจักรกอนการเริ่มประกอบกิจการโรงงานตามวรรค
หนึ่ง ผูรับใบอนุญาตตองแจงวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบไมนอยกวาสิบหาวันดวย 

หลักเกณฑและระยะเวลาที่อาจใชเพ่ือการทดลองเดินเครื่องจักร ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔  ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่หานับแตปที่เร่ิม

ประกอบกิจการ เวนแตมีการยายโรงงานตามมาตรา ๒๗ หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน 
ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่ออกใบอนุญาตใหม หรือวันที่เลิกประกอบกิจการโรงงาน 

ถามีเหตุอันสมควรเพื่อยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล ผูอนุญาตโดย
อนุมัติรัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตใหมีอายุส้ันกวาที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได ใบอนุญาตที่ออกใน
กรณีนี้จะขอตออายุอีกไมได 

 
มาตรา ๑๕  การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวันที่

ใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหถือวาผูย่ืนคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาต
จนกวาจะมีคําส่ังถึงที่สุดไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะถูกตองตามมาตรา 
๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม
มาตรา ๓๒ และเง่ือนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต ใหผูอนุญาตตออายุใบอนุญาตให หากมีกรณีที่
ไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่ส่ังใหแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดเมื่อแกไขแลวให
ตออายุใบอนุญาตได ถาหากไมแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดใหมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผูที่ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะ
ประกอบกิจการโรงงานตอไป และไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวันนับแต
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว ใหถือวาไดย่ืนคําขอตออายุภายในระยะเวลาที่กําหนดและการ
ประกอบกิจการโรงงานในระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต แต
เมื่อไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของ
คาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต หากพนกําหนดหกสิบวันตองดําเนินการเสมือนขออนุญาตใหม 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๖  คําส่ังไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรอืผู

ขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําส่ังคํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๑๗  โรงงานใดที่ผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตอยูแลว หากภายหลัง

ปรากฏวาใชขนาดของเครื่องจักรต่ํากวาหาแรงมาหรือจํานวนคนงานต่ํากวาเจ็ดคน ใหถือวา
โรงงานนั้นยังเปนโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดแจงเลิกประกอบกิจการโรงงานหรือ
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๑๘  หามมิใหผูรับใบอนุญาตขยายโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากผู

อนุญาต 
การขอขยายโรงงานและการใหขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณคําส่ังไมใหขยาย

โรงงาน ใหนํามาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
การขยายโรงงานไดแก 
(๑)  การเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทําใหมีกําลังรวม

เพ่ิมข้ึนตั้งแตรอยละหาสิบขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมไมเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือ
กําลังเทียบเทาไมเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือเพ่ิมขึ้นตั้งแตหาสิบแรงมาข้ึนไป ในกรณีเครื่องจักรเดิม
มีกําลังรวมเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทาเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา 

(๒)  การเพิ่มหรือแกไขสวนใดสวนหนึ่งของอาคารโรงงานทําใหฐานรากเดิมของ
อาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งตองรับน้ําหนักเพ่ิมขึ้นตั้งแตหารอยกิโลกรัมขึ้นไป 

ใบอนุญาตในสวนที่ขยายใหมีอายุเทากับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ 
 
มาตรา ๑๙  เมื่อผูรับใบอนุญาตเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักร

ที่ใชในการผลิต เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องตนกําลัง หรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอ่ืนแตไม
ถึงข้ันขยายโรงงาน หรือเพ่ิมเนื้อที่อาคารโรงงานออกไป หรือกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหม
เพ่ือประโยชนแกกิจการของโรงงานนั้นโดยตรง ทําใหเนื้อที่ของอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละ
หาสิบขึ้นไป ในกรณีเนื้อที่ของอาคารโรงงานมีไมเกินสองรอยตารางเมตรหรือเพ่ิมขึ้นตั้งแตหนึ่ง
รอยตารางเมตรขึ้นไป ในกรณีเนื้อที่ของโรงงานมีเกินกวาสองรอยตารางเมตร ใหแจงเปนหนังสือ
ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เพ่ิมจํานวนเปลี่ยนหรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักร 
หรือเพ่ิมเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือกอสรางอาคารโรงงานนั้นเพิ่มขึ้น แลวแตกรณี และตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักร หรือการ
เพ่ิมเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือการกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  เง่ือนไขที่กําหนดในใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคหา หากผู

อนุญาตเห็นสมควรยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเง่ือนไขใหเหมาะสม เพ่ือใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน ก็ใหมีหนังสือส่ังการใหปฏิบัติได 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับใบอนุญาตผูใดตองการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติในการ
ประกอบกิจการโรงงาน ใหย่ืนคําขอและชี้แจงเหตุผลตอผูอนุญาต ใหผูอนุญาตพิจารณาและมี
หนังสือส่ังการโดยมิชักชา 

หากผู รับใบอนุญาตไมเห็นดวยกับความเห็นของผูอนุญาต ใหอุทธรณตอ
รัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือส่ังการ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปน
ที่สุด 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีผูรับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหเชาหรือ

ใหเชาซื้อโรงงานหรือขายโรงงาน ใหถือวาผูนั้นไดเลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแตวันที่โอนการ
ประกอบกิจการโรงงานใหเชาหรือใหเชาซื้อโรงงานหรือขายโรงงาน 

ใหผูรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผูเชาหรือผูเชาซื้อโรงงาน หรือผูซื้อ
โรงงานนั้นขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ถือวามีการเลิกประกอบกิจการโรงงานตาม
วรรคหนึ่ง โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการ
โรงงานตอไปไดในระหวางที่รอรับใบอนุญาต โดยใหถือเสมือนวาผู ย่ืนคําขอนั้นเปนผู รับ
ใบอนุญาต 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีผูรับใบอนุญาตตาย ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นคําขอ

ตอผูอนุญาตเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย หรือภายใน
ระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน ถามิไดย่ืนคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดให
ถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบกิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือผูจัดการมรดกซึ่ง
เขาประกอบกิจการโรงงานเปนผูรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในสอง
วรรคกอนมาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงาย

ในโรงงานของตน 
 
มาตรา ๒๔  เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือช่ือผู รับใบอนุญาต ใหผู รับ

ใบอนุญาตแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยน 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๖  ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายเครื่องจักรบางสวนที่ติดตั้งใน

โรงงานไปยังสถานที่อ่ืนเพื่อประกอบกิจการโรงงานเปนการชั่วคราว ใหย่ืนคําขออนุญาตตอผู
อนุญาต พรอมทั้งแผนผังและรายละเอียดอื่นแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาดวย 

ถาผูอนุญาตเห็นสมควร ก็ใหส่ังอนุญาตใหยายเครื่องจักรไปประกอบกิจการตาม
คําขอไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่มีคําส่ัง ในการนี้จะกําหนด
เง่ือนไขเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยใหปฏิบัติดวยก็ได 

ถาผูรับใบอนุญาตมีความจําเปนจะตองประกอบกิจการนั้นเกินกวาระยะเวลาที่
ไดรับใบอนุญาตตามวรรคสอง ก็ใหขอขยายระยะเวลาตอผูอนุญาตกอนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลง ถา
ผูอนุญาตเห็นสมควรก็ใหส่ังอนุญาตขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกินหนึ่งป 

 
มาตรา ๒๗  ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายโรงงานไปยังที่อ่ืน ใหดําเนินการ

เสมือนการตั้งโรงงานใหม 
 
มาตรา ๒๘  ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหแจงเปนหนังสือ

ตอผูอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกประกอบกิจการโรงงาน 
ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงโรงงานจําพวกที่ ๓ เปนโรงงานจําพวก

ที่ ๑ หรือโรงงานจําพวกที่ ๒ แลวแตกรณี ใหแจงการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง 
และเมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ สําหรับ
การประกอบกิจการโรงงานจําพวกดังกลาว 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ หรือประกาศของรัฐมนตรี

ตามมาตรา ๓๒ (๑) ทําใหโรงงานจําพวกที่ ๑ หรือโรงงานจําพวกที่ ๒ เปลี่ยนเปนโรงงานจําพวก
ที่ ๓ ถาผูประกอบกิจการโรงงานยื่นคําขอใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ภายในกําหนดสามสิบวันนับ
แตวันที่กฎกระทรวงนั้นมีผลบังคับ ใหผูนั้นประกอบกิจการโรงงานตอไปไดโดยมีฐานะเสมือนเปน
ผูไดรับใบอนุญาตและใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๓๐  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให

ทองที่ใดทองที่หนึ่งเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมได 
การประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ หรือโรงงานจําพวกที่ ๓ ภายในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวา
ดวยการนิคมอุตสาหกรรม ใหไดรับยกเวนไมตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามมาตรา ๑๑ 
หรือไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ แลวแตกรณี แตการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวจะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออก
ตามกฎกระทรวงดังกลาว ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) และบทบัญญัติอ่ืนที่
เก่ียวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือเสมือนเปนผูแจง
หรือผูรับใบอนุญาต แลวแตกรณี 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อไดกําหนดใหทองที่ใดเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแลว รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวง
กําหนดใหบริเวณโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมภายในระยะที่
กําหนดเปนเขตหามประกอบกิจการโรงงานโดยเด็ดขาดหรือจะอนุญาตใหประกอบกิจการได
เฉพาะโรงงานบางประเภท ชนิดหรือขนาดใดก็ได 

 
มาตรา ๓๑  เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและการ

อํานวยความสะดวกแกประชาชน ถาการประกอบกิจการโรงงานใดมีกรณีที่เก่ียวของอันจะตอง
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอื่นอยูดวย พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้และพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายในเรื่อง
นั้นๆ อาจกําหนดวิธีการในการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตรวมกันก็ได 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหกระทําโดยมีการยื่นคําขอรวมกัน หรือ
จะใหมีผลเปนการยกเวนแบบเอกสารที่ตองใช รายการและขอมูลที่ตองแสดง สถานที่ตองย่ืนคํา
ขอหรือเอกสาร และข้ันตอนในการพิจารณาอนุญาตที่ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกัน หรืออาจกอใหเกิด
อุปสรรคแกการพิจารณาอนุญาตรวมกันโดยไมจําเปนเสียก็ได และในกรณีที่สมควรจะกําหนด
หลักเกณฑหรือวิธีการใดใหตองปฏิบัติเพ่ิมเติมแทนก็ได แตการอนุญาตจะตองเปนไปตาม
รูปแบบที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น 

ในการพิจารณาอนุญาตรวมกัน พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตรวจสอบ ผูมี
อํานาจพิจารณาสวนหนึ่งสวนใดในการอนุญาตหรือผูมีอํานาจอนุญาตอาจมอบอํานาจของตนให
พนักงานเจาหนาที่ อ่ืนที่เก่ียวของในการพิจารณาอนุญาตเปนผูดําเนินการแทนไดตามความ
เหมาะสม 

การกําหนดและการมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม เมื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหมีผลใชบังคับได 

 
หมวด ๒ 

การกํากับและดูแลโรงงาน 
   

 
มาตรา ๓๒  เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษส่ิงแวดลอม ความมั่นคง 

ความปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณชน ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดจํานวนและขนาดของโรงงานแตละประเภทหรือชนิดที่จะใหตั้งหรือ
ขยาย หรือที่จะไมใหตั้งหรือขยายในทองที่ใดทองที่หนึ่ง 

(๒)  กําหนดชนิด คุณภาพ อัตราสวนของวัตถุดิบ แหลงกําเนิดของวัตถุดิบและ
หรือปจจัยหรือชนิดของพลังงานที่จะนํามาใชหรือผลิตในโรงงาน 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  กําหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตในโรงงานที่จะใหตั้งหรือ
ขยาย 

(๔)  กําหนดใหนําผลผลิตของโรงงานที่จะใหตั้งหรือขยายไปใชในอุตสาหกรรม
บางประเภท หรือใหสงผลผลิตออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดหรือบางสวน 

 
มาตรา ๓๓  ถาโรงงานจําพวกที่ ๒ หรือโรงงานจําพวกที่ ๓ หยุดดําเนินงาน

ติดตอกันเกินกวาหนึ่งป ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ หรือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที่ ๓ แลวแตกรณี ตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในเจ็ดวันนับ
แตวันพนกําหนดหนึ่งป 

ถาบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งประสงคจะประกอบกิจการโรงงานตอไป ใหแจง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนเริ่มประกอบกิจการและถาเปนโรงงานจําพวกที่ ๓ 
จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอนแลวจึงประกอบกิจการโรงงานได 

ในการใหประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓ ตอไปนั้น ใหนํามาตรา ๑๕ วรรค
สอง และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเคร่ืองจักรของ

โรงงานไมวาจะเปนกรณีของโรงงานจําพวกใด ถาอุบัติเหตุนั้น 
(๑)  เปนเหตุใหบุคคลถึงแกความตาย เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ซึ่งภายหลังเจ็ดสิบ

สองช่ัวโมงแลวยังไมสามารถทํางานในหนาที่เดิมได ใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปนหนังสือ
ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสามวันนับแตวันตาย หรือวันครบกําหนดเจ็ดสิบสองชั่วโมง 
แลวแตกรณี 

(๒)  เปนเหตุใหโรงงานตองหยุดดําเนินงานเกินกวาเจ็ดวัน ใหผูประกอบกิจการ
โรงงานแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสิบวันนับแตวันเกิดอุบัติเหตุ 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงานใดตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจ
โรงงานและเครื่องจักรและพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๙ แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๓๕  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑)  เขาไปในโรงงานหรืออาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีเหตุควรสงสัยวาจะ

ประกอบกิจการโรงงานในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของ
สถานที่ดังกลาว เพ่ือตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ สภาพเครื่องจักร หรือ
การกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

(๒)  นําตัวอยางผลิตภัณฑที่สงสัยเกี่ยวกับคุณภาพในปริมาณพอสมควรเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพพรอมกับเอกสารที่เก่ียวของ 

(๓)  ตรวจ คน กัก ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร
หรือส่ิงใดๆ ที่เก่ียวของ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวาการประกอบกิจการของโรงงานอาจกอใหเกิด



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน หรือมีการกระทําผิด
ตอพระราชบัญญัตินี้ 

(๔)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 

 
มาตรา ๓๖  เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมี

เหตุอันควรสงสัยวากระทําการเชนวานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการไมต่ํากวา
ระดับ ๔ มีอํานาจจับกุมผูนั้นเพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดฝา

ฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจกอใหเกิด
อันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยู
ใกลเคียงกับโรงงาน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝนหรือแกไข
หรือปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

ในกรณีที่เห็นสมควร เมื่อไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวง หรือผูซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพ่ือมิใหเครื่องจักรทํางาน
ไดในระหวางการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๘  การสงคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่นําสง ณ 

ภูมิลําเนาหรือโรงงานของบุคคลซึ่งระบุไวในคําส่ัง ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่นําสงแลวแตบุคคลซึ่งระบุไวในคําส่ังปฏิเสธไม
ยอมรับคําส่ัง ใหพนักงานเจาหนาที่ขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยานเพื่อวาง
คําส่ังไว ณ ที่นั้น แตถาไมพบบุคคลซึ่งระบุไวในคําส่ัง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของบุคคล
นั้นจะสงใหกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูหรือทํางาน ณ ที่นั้นก็ได และถาไมพบบุคคล
ใดหรือพบแตไมมีบุคคลใดยอมรับไวแทน ใหปดคําส่ังนั้นไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือ
โรงงานนั้นตอหนาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ไปเปนพยาน 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหถือวา
บุคคลซึ่งระบุไวในคําส่ังไดรับคําส่ังนั้นแลว แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
หรือโดยการปดคําส่ัง ใหถือวาไดรับคําส่ังนั้นเมื่อครบกําหนดหาวันทําการนับแตวันที่พนักงาน
ไปรษณียไดสงหรือวันที่ไดปดคําส่ังนั้นไว แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไมปฏิบัติตามคําส่ังของ

พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๗ โดยไมมีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏวาการประกอบ
กิจการของโรงงานใดอาจจะกอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแก
บุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงานใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่ง



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงาน
ทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว และปรับปรุงแกไขโรงงานนั้นเสียใหมหรือปฏิบัติใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ถาผูประกอบกิจการโรงงานไดปรับปรุงแกไขโรงงานหรือปฏิบัติใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งใหประกอบกิจการ
โรงงานตอไปได 

ถาผูประกอบกิจการโรงงานไมปรับปรุงแกไขโรงงานหรือไมปฏิบัติใหถูกตอง 
ภายในเวลาที่กําหนด ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งปดโรงงานได 
และในกรณีที่เปนโรงงานจําพวกที่ ๓ ใหคําส่ังปดโรงงานดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนใบอนุญาต
ดวย 

 
มาตรา ๔๐  คําส่ังใหหยุดประกอบกิจการหรือคําส่ังปดโรงงาน ใหพนักงาน

เจาหนาที่ปดประกาศไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ โรงงานนั้นอยางนอยสามแหง ทั้งนี้ ใหมีขอความแจง
ใหทราบดวยวาหามมิใหผูปฏิบัติหนาที่ในโรงงาน คนงาน หรือผูที่เก่ียวของทุกคนทํางานใน
โรงงานเพื่อใหโรงงานประกอบกิจการตอไปไดอีกภายหลังมีคําส่ังใหหยุดประกอบกิจการหรือ
คําส่ังปดโรงงาน 

 
มาตรา ๔๑  คําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๗ หรือคําส่ังของ

ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายใหหยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๓๙ 
วรรคหนึ่ง หรือคําส่ังปดโรงงานตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของ
พนักงานเจาหนาที่ หรือคําส่ังใหหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําส่ังใหปดโรงงาน เวนแต
รัฐมนตรีจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน

เจาหนาที่ตามมาตรา ๓๗ ถามีเหตุที่ทางราชการสมควรเขาไปดําเนินการแทน ใหปลัดกระทรวง
หรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งการใหพนักงานเจาหนาที่หรือมอบหมายใหบุคคล
ใดๆ เขาจัดการแกไขเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังนั้นได ในกรณีเชนนี้ ผูประกอบกิจการโรงงานตอง
เปนผูเสียคาใชจายในการเขาจัดการนั้นตามจํานวนที่จายจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตรารอยละ
สามสิบตอปของเงินจํานวนดังกลาว 

ถาทางราชการไดเขาไปจัดการแกไขปญหามลพิษหรือผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่
เกิดจากโรงงาน ใหขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติเพ่ือใชจายในการดําเนินการได และเมื่อไดรับเงินตามวรรค
หนึ่งจากผูประกอบกิจการโรงงานแลวใหชดใชเงินชวยเหลือที่ไดรับมาคืนแกกองทุนสิ่งแวดลอม
ดังกลาวตอไป 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๓  ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ และโรงงานจําพวกที่ ๓ ตอง

ชําระคาธรรมเนียมรายปตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยัง
ประกอบกิจการ ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอ
เดือน และถายังไมยินยอมเสียคาธรรมเนียมโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ส่ังใหผูนั้นหยุดการประกอบกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจํานวน และ
ใหนํามาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร

ประจําตัวเมื่อผูซึ่งเก่ียวของรองขอ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๓ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑) 

(๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๘) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๔๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๖) 

หรือ (๗) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๔๗  ผูใดจัดทําผลการตรวจสอบตามมาตรา ๙ อันเปนเท็จ ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๘  ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ โดยไมไดแจงใหพนักงาน

เจาหนาที่ทราบตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหา
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๙  ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ ผูใดแจงการประกอบกิจการไม

ถูกตองครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 
๑๑ วรรคหา หรือมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓ โดยไมไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือตั้งโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เปนโรงงานประเภทหรือชนิดที่กําหนดจํานวน
หรือขนาดที่จะใหตั้งหรือไมใหตั้งในทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) ผูกระทาํตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๑  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือวรรค

สอง มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๒  ผูรับใบอนุญาตผูใดขยายโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตขยาย

โรงงานตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเปนโรงงานประเภทหรือชนิดที่กําหนดจํานวน
หรือขนาดที่จะใหขยายหรือไมใหขยายในทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๓  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือ

มาตรา ๒๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๕๔  ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง 

ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๕  ผูใดประกอบกิจการโรงงานในระหวางที่ไดมีคําส่ังใหหยุดประกอบ

กิจการโรงงานหรือภายหลังที่มีคําส่ังใหปดโรงงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับอีกวันละหาพันบาทจนกวาจะหยุดประกอบกิจการ 

สถาปนิกหรือวิศวกรผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มีคําส่ังใหหยุด
ประกอบกิจการหรือยังฝาฝนทํางานในโรงงานที่มีคําส่ังปดโรงงานแลวเพื่อใหโรงงานประกอบ
กิจการตอไป ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง 

ผูที่ทํางานในโรงงานหรือคนงานผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มี
คําส่ังใหหยุดประกอบกิจการหรือยังฝาฝนทํางานในโรงงานที่มีคําส่ังปดโรงงานแลว ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาเปนผูรวมกระทําหรือสนับสนุนการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี แตศาล
จะลงโทษนอยเพียงใดก็ไดโดยคํานึงถึงฐานะ ความรับผิดชอบตอครอบครัว ความจงใจฝาฝน
กฎหมาย และความมีสวนสําคัญในการกระทํา 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๖  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๓๗ 

วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ใหปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือยังไมปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๕๘  ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหเครื่องจักรที่พนักงาน

เจาหนาที่ไดผูกมัดประทับตราไวตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง กลับทํางานไดอีก ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกบุคคลซึ่งปลัดกระทรวงหรือผู

ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายใหเขาจัดทําเพ่ือใหการเปนไปตามคําส่ังตามมาตรา ๔๒ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๐  ผูใดกระทําการใดๆ ใหคําส่ังหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําส่ัง

ปดโรงงานชํารุดหรือเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา  ๖๑   ในกรณีที่ ผู ประกอบกิจการโรงงานกระทํ าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหถือวาสถาปนิกหรือวิศวกรที่ทํางานในโรงงานและมีหนาที่รับผิดชอบในการ
งานสวนที่มีกรณีการกระทําความผิดนั้นเกิดขึ้น มีสวนรวมหรือรูเห็นในการกระทําความผิดกับผู
ประกอบกิจการโรงงานและตองรับโทษเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงาน เวนแตจะพสูิจนไดวา
ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยกับการกระทําความผิดนั้น 

นอกจากตองรับโทษตามวรรคหนึ่งแลว ใหปลัดกระทรวงแจงช่ือและการกระทํา
ของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามควรแกกรณีตอไป 

 
มาตรา ๖๒  ผูใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

แลวครั้งหนึ่ง ถาไดกระทําความผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแลวนั้นซ้ําอีก ใหศาล
พิจารณาเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นอยางนอยอีกหนึ่งในสามของอัตราโทษจําคุกหรือเพ่ิมโทษอีกก่ึง
หนึ่งของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๖๓  ในกรณีที่หางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้น 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นได
กระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาบุคคล

ผูที่อาศัยอยูใกลชิดหรือติดตอกับโรงงานที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเปนอยู
ถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวาดวยวิธี
พิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๖๕  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและใน

สวนภูมิภาคไดตามความเหมาะสม 
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแตละคณะใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิใน

ดานกฎหมายจํานวนสามคน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตเมื่อพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

การพนจากตําแหนงกอนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง
หรือมาตรา ๕๒ วรรคสอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ถาเห็น
วาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก และเมื่อผูตองหาไดเสียคาปรับตามที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสี่และผูนั้น
ยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๖  คําขออนุญาตใดๆ ที่ไดย่ืนไว และการอนุญาตใดๆ ที่ไดใหไวและยัง
อยูในระหวางการพิจารณาของผูอนุญาต หรือการปฏิบัติของผูขออนุญาตตามที่ไดรับอนุญาต 
แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาตหรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณี
ที่คําขออนุญาตหรือการอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากคําขออนุญาต หรือการอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูมีอํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปน เพ่ือให
การเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๗  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกใหแกบุคคลใดๆ ตาม

กฎหมายวาดวยโรงงานกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุที่กําหนด
ไว 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ให ถือว า ใบอนุญาตตั้ ง โ รงงานตามกฎหมายว าด วยโรงงานกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผู
ไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานดังกลาวมีหนาที่ดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๘  บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑)  คาํขอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๒)  ใบอนุญาตหรือใบอนญุาตขยายโรงงาน ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓)  ใบแทนใบอนญุาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๔)  การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (๒) 
(๕)  คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน ปละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมให

แตกตางกันโดยคํานึงถึงขนาดและกิจการของโรงงานที่เก่ียวของก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๑๒ มีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันและไมเอ้ืออํานวย
ตอการสงเสริมการประกอบกิจการโรงงาน เนื่องจากกําหนดใหโรงงานทุกลักษณะตองขออนุญาต
เชนเดียวกันทั้งๆ ที่ตามสภาพที่เปนจริงโรงงานตางๆ มีลักษณะที่แตกตางกัน โรงงานบางประเภท
ไมจําเปนจะตองควบคุมดูแลการตั้งโรงงาน เพียงแตดูแลการดําเนินงานเทานั้น คงมีแตโรงงาน
บางประเภทที่อาจเกิดอันตรายจากการประกอบกิจการไดเทานั้นที่ควรจะควบคุมการจัดตั้งอยาง
เครงครัด จึงสมควรปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลใหสอดคลองกับสภาพการประกอบกิจการดวย
การใหโรงงานบางลักษณะอาจประกอบกิจการไดภายใตระบบการกํากับตามปกติ และโรงงานบาง
ลักษณะจะตองแจงใหทราบกอนจึงจะเริ่มประกอบกิจการได โดยคงมีแตโรงงานบางลักษณะที่
จําเปนเทานั้นที่จะยังคงใชระบบการอนุญาต และสมควรปรับปรุงวิธีการอนุญาตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน
ดวย นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีการประสานงานกันระหวางพนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการ
อนุญาตตามกฎหมายใหพิจารณาลดการดําเนินงานที่ซ้ําซอนกันเพื่อความสะดวกแกผูประกอบการ 
และสมควรปรับปรุงการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหเปนไปโดยไดผลยิ่งข้ึนดวยการใหมี
การออกกฎเพ่ือกําหนดขอบเขตการประกอบกิจการโรงงานใหชัดเจน และกําหนดขั้นตอนการใช
อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการออกคําส่ังเพ่ือบังคับใหโรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย พรอมกับ
ปรับปรุงอัตราโทษและกําหนดใหมีการรวมรับผิด สําหรับผูที่ทํางานในโรงงานนอกเหนือจาก
เจาของโรงงานเพื่อใหการควบคุมโรงงานเปนไปอยางไดผลยิ่ ง ข้ึน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
ภคินี/แกไข 

๒๒/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


