พระราชบัญญัติ
โรงงาน
พ.ศ. 2535
_____________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงงานจึงทรงพระรกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติเรียกวา "พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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 เพื่อ
ประโยชนแหงความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แตในการประกอบกิจการนี้ไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ "โรงงาน" หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักร
มีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใช
เครื่องจักรหรือไมก็ตามสําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง
เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวง
"ตั้งโรงงาน" หมายความวา การกอสรางอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงาน หรือนํา
เครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสภานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการ
"ประกอบกิจการโรงงาน" หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง
แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแตไมรวมถึงการทดสอบ
เดินเครื่องจักร
"เครื่องจักร" หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือ
แปรสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา ลม กาซไฟฟา หรือพลังงานอื่นอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร หรือสิ่ง
อื่นที่ทํางานสนองกัน
"คนงาน" หมายความวา ผูซึ่งทํางานในโรงงาน ทั้งนี้ ไมรวมถึงผูซึ่งทํางานฝายธุรการ
"ผูอนุญาต" หมายความวา ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามความเหมาะสม
"ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"ปลัดกระทรวง" หมายความวา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตง
ตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคหมวด
าธรรมเนี
1ยมไมเกินอัตราคาธรรมเนียมนี้ กฎกระทรวงและ
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบั
ญญัตินจี้เการโรงงาน
มื่อไดประกาศใน
การประกอบกิ
_________________
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใดเปนโรง
งานจําพวกที่ 1 โรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแตกรณี โดยคํานึงถึงความจําเปนในการควบ
คุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ การปองกันความเสียหาย และการปองกันอันตรายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่ จะมีตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม โดยแบงออกเปนดังนี้
(1) โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงาน
ไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน
(2) โรงงานจําพวกที่ 2 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบ
กิจการโรงงานตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอน
(3) โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงาน

(3) โรงงานจาพวกท 3 ไดแกโรงงานประเภท ชนด และขนาดทการตงโรงงาน
จะตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ใหโรงงานที่กําหนดในประกาศดังกลาวเปนโรงงาน
จําพวกที่ 3 ดวย
มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อให
โรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่งหรือทุกจําพวกตามมาตรา 7 ตองปฏิบัติตามในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงานลักษณะอาคารของ
โรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน
(2) กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณหรือสิ่งที่ตองนํามาใชในการ
ประกอบกิจการโรงงาน
(3) กําหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพื่อปฏิบัติ
หนาที่หนึ่งหนาที่ใดประจําโรงงาน
(4) กําหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใด
เพื่อปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนที่อาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสิน
ที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน
(5) กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
(6) กําหนดการจัดใหมีเอกสารที่จําเปนประจําโรงงานเพื่อประโยชนในการควบคุมหรือตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(7) กําหนดขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผูประกอบกิจการโรงงานตอง
แจงใหทราบเปนครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว
(8) กําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน เพื่อปองกันหรือระงับหรือ
บรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะ
กําหนดใหยกเวนโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได และกฎ
กระทรวงดังกลาวจะสมควรกําหนดใหเรื่องที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิคหรือเปนเรื่องที่ตองเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วตามสภาพสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาก็ได
มาตรา 9 ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ อาจมี
การกําหนดใหเอกชนเปนผูดําเนินการและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาที่ก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 10 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 1 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ
มาตรา 11 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในจะเริ่มประกอบ
กิจการโรงงานใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน
แบบและรายละเอียดที่ตองแจงและแบบใบรับแจง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเมื่อพนักงานเจา
หนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานการแจงแกผูแจงในวันที่
ไดรับแจง และใหผูแจงประกอบกิจการโรงงานไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจงในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจ
พบในภายหลังวาการแจงตามวรรคหนึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูแจง
แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาวการเลิกประกอบกิจการ การโอน การ
ใหเชาหรือการใหเชาซื้อโรงงานจําพวกที่ 2 ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจา
หนาที่ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว
มาตรา 12 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต และตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32
หามมิใหผูใดตั้งโรงงานกอนไดรับอนุญาต
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตใหเปน
ไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตรองขอหนังสือรับรองกอนออกใบอนุญาตถาการพิจารณาเบื้องตนเพียงพอที่
จะอนุมัติในหลักการไดใหผูอนุญาตออกหนังสือรับรองใหโดยสงวนสวนที่พิจารณาไมแลวเสร็จไดตามหลัก
เกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการออกใบอนุญาตใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรี ที่ออกตามมาตรา
32 ถากรณีใดยังมิไดมีหลักเกณฑกําหนดไวใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ของบุคคลหรือทรัพยสินที่
อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงานหรือเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตาม ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม
มาตรา 32 ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขที่ผูประกอบกิจการโรงงานจะตอง ปฏิบัติเปนพิเศษไวในใบอนุญาตก็ได
มาตรา 13 ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ถาประสงคจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในสวน หนึ่งสวนใด
ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ถาจะมีการทดลอง
่
่
่

เดินเครื่องจักรกอนการเริ่มประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง ผูรับใบ อนุญาตตองแจงวัน เวลา และระยะ
เวลาการทดลองเดินเครื่องจักรใหพนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอย กวาสิบหาวันดวย หลักเกณฑและระยะเวลา
ที่อาจใชเพื่อการทดลองเดินเครื่องจักร ใหเปนไปตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง มาตรา 14 ใบอนุญาตใหใชได
จนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่หานับแตปที่เริ่มประกอบกิจการ เวนแตมีการยายโรงงานตามมาตรา 27 หรือมีการ
เลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่ออกใบอนุญาตใหม หรือวันที่เลิกประกอบกิจการ
โรงงานถามีเหตุอันสมควรเพื่อยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล ผูอนุญาตโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะออกใบ
อนุญาตใหมีอายุสั้นกวาที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได ใบอนุญาตที่ออกในกรณีนี้จะขอตออายุอีกไมได
มาตรา 15 การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่น
คําขอดังกลาวแลวใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําสั่งถึงที่สุดไม อนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะถูกตองตามมาตรา 8 ประกาศ ของ
รัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 และ เงื่อนไขที่กําหนด
ไวในใบอนุญาต ใหผูอนุญาตตออายุใบอนุญาตให หากมีกรณีที่ไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งใหแกไข
ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดเมื่อแกไขแลวใหตออายุใบอนุญาตได ถาหาก ไมแกไขภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ผูที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ถาประสงคจะประกอบ กิจการโรงงานตอไป และไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดหก
สิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาต สิ้นอายุแลวใหถือวาไดยื่นคําขอตออายุภายในระยะเวลาที่กําหนดและการประกอบ
กิจการโรงงานใน ระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต แตเมื่อไดรับอนุญาตใหตอ
อายุใบ อนุญาต ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต หากพน
กําหนดหกสิบวันตองดําเนินการเสมือนขออนุญาตใหม
มาตรา 16 คําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุ ใบอนุญาตมี
สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของ รัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 17 โรงงานใดที่ผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตอยูแลว หากภายหลังปรากฏวาใชขนาดของ
เครื่องจักรต่ํากวาหาแรงมาหรือจํานวนคนงานต่ํากวาเจ็ดคนใหถือวาโรงงานนั้นยังเปนโรงงานตามพระราช
บัญญัตินี้จนกวาจะไดแจงเลิกประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา 18 หามมิใหผูรับใบอนุญาตขยายโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตการขอขยายโรง
งานและการใหขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณคําสั่งไมใหขยายโรงงาน ใหนํามาตรา 12 มาตรา 13 และ
มาตรา 16 มาใชบังคับโดยอนุโลมการขยายโรงงานไดแก
(1) การเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทําใหมีกําลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแตรอ
 ยละหา
สิบขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมไมเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทาไมเกินหนึ่งรอยแรงมา
หรือเพิ่มขึ้นตั้งแตหาสิบแรงมาขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลังเทียบ
เทาเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา
(2) การเพิ่มหรือแกไขสวนใดสวนหนึ่งของอาคารโรงงานทําใหฐานรากเดิมของ ใบอนุญาตใน
สวนที่ขยายใหมีอายุเทากับใบอนุญาตตามมาตรา 14
มาตรา 19 เมื่อผูรับใบอนุญาตเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใชในการ ผลิตเครื่อง
จักรที่ใชเปนเครื่องตนกําลัง หรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอื่นแตไมถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่มเนื้อที่
อาคารโรงงานออกไป หรือกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหมเพื่อประโยชนแก กิจการของโรงงานนั้นโดยตรง
ทําใหเนื้อที่ของอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละหาสิบขึ้นไป ในกรณี
เนื้อที่ของอาคารโรงงานมีไมเกินสองรอยตารางเมตรหรือเพิ่มขึ้นตั้งแตหนึ่งรอยตารางเมตรขึ้นไป ในกรณี
เนื้อที่ของโรงงานมีเกินกวาสองรอยตารางเมตร ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่เพิ่มจํานวนเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือกอสราง อาคาร
โรงงานนั้นเพิ่มขึ้น แลวแตกรณี และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเพิ่มจํานวน หรือเปลี่ยน
แปลงเครื่องจักร หรือการเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือการกอสราง อาคาร โรงงานเพิ่มขึ้นตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา 20 เงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหา หากผูอนุญาตเห็นสมควร ยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเงื่อนไขใหเหมาะสม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติในการประกอบ กิจการโรงงาน ก็
ใหมีหนังสือสั่งการใหปฏิบัติได ผูรับใบอนุญาตผูใดตองการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติใน
การประกอบ กิจการโรงงานใหยื่นคําขอ และชี้แจงเหตุผลตอผูอนุญาตใหผูอนุญาตพิจารณาและมีหนังสือสั่ง
การ โดยมิชักชา หากผูรับใบอนุญาตไมเห็นดวยกับความเห็นของผูอนุญาต ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือสั่งการคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 21 ในกรณีผูรับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหเชาหรือใหเชาซื้อโรงงาน หรือขาย
โรงงาน ใหถือวาผูนั้นไดเลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแตวันที่โอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหเชาหรือให
เชาซื้อโรงงานหรือขายโรงงานใหผูรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผูเชาหรือผูเชาซื้อโรงงาน หรือผูซื้อโรง
งานนั้นขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ถือวามีการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง โดยไม
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ตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต เมือไดยืนคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการโรงงานตอไปไดในระหวาง ที
รอรับใบอนุญาต โดยใหถือเสมือนวาผูยื่นคําขอนั้นเปนผูรับใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับ
โอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 22 ในกรณีผูรับใบอนุญาตตายใหทายาท หรือผูจัดการมรดกยื่นคําขอตอผูอนุญาต เพื่อรับโอนใบ
อนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาต ขยายเวลาใหตาม
ความจําเปน ถามิไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบกิจการโรง
งานตอไปใหดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือผู
จัดการมรดกซึ่งเขาประกอบกิจการโรงงานเปนผูรับใบอนุญาต ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถ ใหนําความในสองวรรคกอนมา ใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขใน
การขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 23 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงายในโรงงาน ของตน
มาตรา 24 เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผูรับใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตแจงเปน หนังสือให
พนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยน
มาตรา 25 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน ตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย
มาตรา 26 ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายเครื่องจักรบางสวนที่ติดตั้งในโรงงานไปยัง สถานที่อื่น เพื่อ
ประกอบกิจการโรงงานเปนการชั่วคราว ใหยื่นคําขออนุญาตตอผูอนุญาตพรอมทั้ง แผนผัง และรายละเอียดอื่น
แสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาดวย ถาผูอนุญาตเห็นสมควร ก็ใหสั่งอนุญาตใหยายเครื่องจักรไปประกอบ
กิจการตามคําขอไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่มีคําสั่ง ในการนี้จะกําหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ เพื่อความปลอดภัยใหปฏิบัติดวยก็ได ถาผูรับใบอนุญาตมีความจําเปนจะตองประกอบ
กิจการนั้นเกินกวาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตตามวรรคสอง ก็ใหขอขยายระยะเวลาตอผูอนุญาตกอนระยะเวลา
นั้นสิ้นสุดลง ถาผูอนุญาตเห็นสมควรก็ใหสั่งอนุญาตขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกินหนึ่งป
มาตรา 27 ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายโรงงานไปยังที่อื่น ใหดําเนินการเสมือนการตั้งโรงงานใหม
มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาต ภายในสิบหา
วันนับแตวันเลิกประกอบกิจการโรงงาน ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงโรงงานจําพวกที่ 3 เปนโรง
งานจําพวกที่ 1 หรือ โรงงานจําพวกที่ 2 แลวแตกรณี ใหแจงการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง
และเมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการตามที่บัญยัติไวในพระราชบัญญัตินี้ สําหรับการประกอบ
กิจการโรงงานจําพวกดังกลาว
มาตรา 29 ในกรณีที่มีกฎกระทรวงตามมาตรา 7 หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32
(1) ทําใหโรงงานจําพวกที่ 1 หรือโรงงานจําพวกที่ 2 เปลี่ยนเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ถาผู
ประกอบ กิจการโรงงานยื่นคําขอใบอนุญาตตามมาตรา 12 ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวง
นั้นมีผลบังคับ ใหผูนั้นประกอบกิจการโรงงานตอไปไดโดยมีฐานะเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาต และใหผู
อนุญาตออกใบอนุญาตโดยไมชักชา
มาตรา 30 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหทองที่ใดทองที่ หนึ่งเปนเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมได การประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 ภายในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคม
อุตสาหกรรม ใหไดรับยกเวนไมตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามมาตรา 11 หรือไดรับอนุญาต ตาม
มาตรา 12 แลวแตกรณี แตการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ
กระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ประกาศของรัฐมนตรีที่ออก
ตามมาตรา 32
(1) และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบ กิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
โดยใหถือเสมือนเปนผูแจงหรือผูรับใบอนุญาต แลวแตกรณี เมื่อไดกําหนดใหทองที่ใดเปนเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมหรือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้น ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแลว รัฐมนตรีอาจออก
กฎกระทรวงกําหนดใหบริเวณโดย กิจการโรงงานโดยเด็ดขาดหรือจะอนุญาตใหประกอบกิจการไดเฉพาะโรง
งานบางประเภท ชนิดหรือ ขนาดใดก็ได
มาตรา 31 เพื่อประโยชนในการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกแกประชาชน ถา
การประกอบกิจการโรงงานใดมีกรณีที่เกี่ยวของอันจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน เจาหนาที่ตามกฎหมาย
อื่นอยูดวย พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ อาจกําหนดวิธีการในการ ดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตรวมกันได การ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหกระทําโดยมีการยื่นคําขอรวมกัน หรือจะใหมีผล เปนการยกเวนแบบ
เอกสารที่ตองใชรายการ และขอมูลที่ตองแสดง สถานที่ตองยื่นคําขอหรือเอกสาร และขั้นตอนในการพิจารณา
อนุญาตที่ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกัน หรืออาจกอใหเกิดอุปสรรคแกการ พิจารณาอนุญาตรวมกันโดยไมจําเปน
เสียก็ได และในกรณีที่สมควรจะกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการ ใดใหตองปฏิบัติเพิ่มเติมแทนก็ได แตการ
อนุญาตจะตองเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น ในการพิจารณาอนุญาตรวมกัน พนักงาน
เจาหนาที่ผมีอํานาจตรวจสอบ ผมีอํานาจพิจารณา สวนหนึ่งสวนใดในการอนญาตหรือผมีอํานาจอนญาต

เจาหนาทผูมอานาจตรวจสอบ ผูมอานาจพจารณา สวนหนงสวนใดในการอนุญาตหรอผูมอานาจอนุญาต
อาจมอบอํานาจของตนใหพนักงานเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในการพิจารณาอนุญาตเปนผูดําเนินการแทนได
ตามความเหมาะสม การกําหนดและการมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม เมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แลวใหมีผลใชบังคับได
หมวด 2
การกํากับและดูแลโรงงาน
______________
มาตรา 32 เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษสิ่งแวดลอม ความมั่นคง ความปลอดภัย ของ
ประเทศหรือของสาธารณชน ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษาในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดจํานวนและขนาดของโรงงานแตละประเภทหรือชนิดที่จะใหตั้งหรือ ขยาย หรือที่จะ
ไมใหตั้งหรือขยายในทองที่ใดทองที่หนึ่ง
(2) กําหนดชนิด คุณภาพ อัตราสวนของวัตถุดิบ แหลงกําเนิดของวัตถุดิบ และหรือปจจัยหรือ
ชนิดของพลังงานที่จะนํามาใชหรือผลิตในโรงงาน
(3) กําหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตในโรงงานที่จะใหตั้งหรือ ขยาย
(4) กําหนดใหนําผลผลิตของโรงงานที่จะใหตั้งหรือขยายไปใชในอุตสาหกรรม บางประเภท
หรือใหสงผลผลิตออกนอกอาณาจักรทั้งหมดหรือบางสวน
มาตรา 33 ถาโรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 หยุดดําเนินงานติดตอกันเกิน กวาหนึ่งป ผู
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแตกรณีตองแจง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันพนกําหนดหนึ่งป ถาบุคคลดังกลาวตามวรรค
หนึ่งประสงคจะประกอบกิจการโรงงานตอไป ใหแจงเปนหนังสือ ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนเริ่มประกอบ
กิจการและถาเปนโรงงานจําพวกที่ 3 จะตองไดรับอนุญาต เปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอนแลวจึง
ประกอบกิจการโรงงานได ในการใหประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตอไปนั้น ใหนํามาตรา 15 วรรคสอง
และมาตรา 16 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 34 ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานไมวาจะ เปนกรณีของ
โรงงานจําพวกใด ถาอุบัติเหตุนั้น
(1) เปนเหตุใหบุคคลถึงแกความตาย เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ซึ่งภายหลังเจ็ดสิบ สองชั่วโมงแลว
ยังไมสามารถทํางานในหนาที่เดิมได ใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปนหนังสือให พนักงานเจาหนาที่ทราบ
ภายในสามวันนับแตวันตาย หรือวันครบกําหนดเจ็ดสิบสองชั่วโมง แลวแตกรณี
(2) เปนเหตุใหโรงงานตองหยุดดําเนินงานเกินกวาเจ็ดวัน ใหผูประกอบกิจการ โรงงานแจงเปน
หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสิบวันนับแตวันเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงานใดตามวรรค
หนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจโรงงานและ เครื่องจักรและพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 37 หรือ
มาตรา 39 แลวแตกรณี
มาตรา 35 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) เขาไปในโรงงานหรืออาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีเหตุควรสงสัยวา จะประกอบกิจการ
โรงงานในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่ ดังกลาว เพื่อตรวจ
สภาพโรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ สภาพเครื่องจักร หรือการกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝนบท
บัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
(2) นําตัวอยางผลิตภัณฑที่สงสัยเกี่ยวกับคุณภาพในปริมาณพอสมควร เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
พรอมกับเอกสารที่เกี่ยวของ
(3) ตรวจ คน กัก ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยว
ของ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวาการประกอบกิจการของโรงงานอาจกอใหเกิดอันตราย แกบุคคลหรือทรัพยสินที่
อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน หรือมีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้
(4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได
มาตรา 36 เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทํา
การเชนวานั้นใหพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการไมต่ํากวาระดับ 4 มีอํานาจจับกุมผูนั้น เพื่อสง
พนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมาย
มาตรา 37 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดฝาฝนหรือไม ปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือด
รอนแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผู
นั้นระงับการกระทําที่ฝาฝนหรือแกไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให ถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่
กําหนดได ในกรณีที่เห็นสมควร เมื่อไดรับอนมัติจากปลัดกระทรวง หรือผซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย ให

กาหนดได ในกรณทเหนสมควร เมอไดรบอนุมตจากปลดกระทรวง หรอผูซงปลดกระทรวงมอบหมาย ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพื่อมิใหเครื่องจักรทํางานไดในระหวางการ ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 38 การสงคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่นําสง ณ ภูมิลําเนา
หรือโรงงานของบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่ง ในเวลาระหวางพระรอาทิตยขึ้นถึงพระรอาทิตยตกหรือในเวลา ทํา
การของบุคคลนั้น หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่นําสงแลว
แตบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่งปฏิเสธไมยอมรับคําสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ไปเปนพยานเพื่อวางคําสั่งไว ณ ที่นั้น แตถาไมพบบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่ง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการ
ของบุคคลนั้นจะสงใหกับบุคคลใด ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูหรือทํางาน ณ ที่นั้นก็ได และถาไมพบบุคคลใด
หรือพบแตไมมีบุคคลใด ยอมรับไวแทน ใหปดคําสั่งนั้นไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือโรงงานนั้นตอ
หนาพนักงานฝาย ปกครองหรือตํารวจที่ไปเปนพยาน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองแลวใหถือวาบุคคลซึ่งระบุ ไวในคําสั่งไดรับคําสั่งนั้นแลว แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับ หรือโดยการปดคําสั่งใหถือวาไดรับคําสั่งนั้นเมื่อครบกําหนดหาวันทําการนับแตวันที่พนักงาน
ไปรษณียไดสงหรือวันที่ไดปดคําสั่งนั้นไวแลวแตกรณี
มาตรา 39 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ตาม
มาตรา 37 โดยไมมีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏวาการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะ กอใหเกิด
อันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงาน หรือที่อยูใกล
เคียงกับโรงงานใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูประกอบ กิจการโรงงานนั้น
หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว และปรับปรุงแกไข โรงงานนั้นเสียใหมหรือ
ปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูประกอบกิจการโรงงานไดปรับปรุงแกไขโรงงานหรือปฏิบัติให
ถูกตองภายในระยะเวลาที่ กําหนดแลว ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งใหประกอบ
กิจการโรงงานตอไปได ถาผูประกอบกิจการโรงงานไมปรับปรุงแกไขโรงงานหรือไมปฏิบัติใหถูกตอง ภายใน
เวลาที่ กําหนด ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งปดโรงงานได และในกรณีที่ เปน
โรงงานจําพวกที่ 3 ใหคําสั่งปดโรงงานดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนใบอนุญาตดวย
มาตรา 40 คําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือคําสั่งปดโรงงาน ใหพนักงานเจาหนาที่ปดประกาศ ไวในที่ที่
เห็นไดงาย ณ โรงงานนั้นอยางนอยสามแหง ทั้งนี้ ใหมีขอความแจงใหทราบดวยวาหามมิให ผูปฏิบัติหนาที่ใน
โรงงาน คนงาน หรือผูที่เกี่ยวของทุกคนทํางานในโรงงานเพื่อใหโรงงานประกอบ กิจการตอไปไดอีกภายหลัง
มีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือคําสั่งปดโรงงาน
มาตรา 41 คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 37 หรือคําสั่งของปลัดกระทรวงหรือ ผูซึ่งปลัด
กระทรวงมอบหมายใหหยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง หรือคําสั่งปดโรงงานตามมาตรา
39 วรรคสาม ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปน
ที่สุด การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือคําสั่งให
หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําสั่งใหปดโรงงาน เวนแตรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา 42 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตาม มาตรา 37
ถามีเหตุที่ทางราชการสมควรเขสไปดําเนินการแทน ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมี
อํานาจสั่งการใหพนักงานเจาหนาที่หรือมอบหมายใหบุคคลใด ๆ เขาจัดการแกไข เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนั้น
ได ในกรณีเชนนี้ ผูประกอบกิจการโรงงานตองเปนผูเสียคาใชจายในการเขาจัดการนั้นตามจํานวนที่จายจริง
รวมกับเบี้ยปรับในอัตรารอยละสามสิบตอปของเงินจํานวนดังกลาว ถาทางราชการไดเขาไปจัดการแกไขปญหา
มลพิษหรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงานใหขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดลอมตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อใชจายในการดําเนินการได และเมื่อได
รับเงินตามวรรคหนึ่งจากผูประกอบกิจการโรงงานแลวใหชดใชเงินชวยเหลือที่ไดรับมาคืนแกกองทุนสิ่งแวด
ลอมดังกลาวตอไป
มาตรา 43 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และโรงงานจําพวกที่ 3 ตองชําระคาธรรมเนียมรายปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถามิไดเสียคาธรรมเนียม
โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการประกอบกิจการไวจนกวาจะไดเสียคา
ธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจํานวน และใหนํามาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 41 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 44 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผู ซึ่งเกี่ยวของรอง
ขอบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 45 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8)
หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา 46 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (6) หรือ (7) หรือประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 47 ผูใดจัดทําผลการตรวจสอบตามมาตรา 9 อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 48 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 โดยไมไดแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามมาตรา
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11 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 49 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ผูใดแจงการประกอบกิจการไมถูกตองครบถวนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคหา หรือมาตรา 33 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 50 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง หรือ
ตั้งโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เปนโรงงานประเภทหรือ
ชนิดที่กําหนดจํานวนหรือขนาดที่
จะใหตั้งหรือไมใหตั้งในทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่
ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 51 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มาตรา 19 มาตรา 28
หรือมาตรา 33 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 52 ผูรับใบอนุญาตผูใดขยายโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 18 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง
เปนโรงงานประเภทหรือชนิดที่กําหนดจํานวนหรือขนาดที่จะใหขยายไมใหขยายในทองที่ใดตามประกาศที่
ออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือ ปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 53 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 หรือ มาตรา 25 ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาพันบาท
มาตรา 54 ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา 55 ผูใดประกอบกิจการโรงงานในระหวางที่ไดมีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการโรงงาน หรือภายหลัง
ที่มีคําสั่งใหปดโรงงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ใหปรับอีกวันละหาพันบาทจนกวาจะหยุดประกอบกิจการ สถาปนิกหรือวิศวกรผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงาน
เฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการ หรือยังฝาฝนทํางานในโรงงานที่มีคําสั่งปดโรงงานแลวเพื่อใหโรง
งานประกอบกิจการตอไปตองระวางโทษ เชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง ผูที่ทํางานในโรง
งานหรือคนงานผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการ หรือยังฝาฝนทํางาน
ในโรงงานที่มีคําสั่งปดโรงงานแลวใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูรวมกระทํา หรือสนับสนุนการกระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี แตศาลจะลงโทษนอยเพียงใดก็ได โดยคํานึงถึงฐานะ ความรับผิดชอบตอครอบ
ครัว ความจงใจฝาฝนกฎหมาย และความมีสวนสําคัญในการกระทํา
มาตรา 56 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 35 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 57 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับอีก
วันละไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือยังไมปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 58 ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหเครื่องจักรที่พนักงานเจาหนาที่ไดผูกมัดประทับตรา
ไวตามมาตรา 37 วรรคสองกลับทํางานไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 59 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกบุคคลซึ่งปลัดกระทรวง หรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบ
หมายใหเขาจัดทําเพื่อใหการเปนไปตามคําสั่งตามมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 60 ผูใดกระทําการใด ๆ ใหคําสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําสั่งปดโรงงาน ชํารุดหรือเสีย
หาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 61 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาสถาปนิก หรือ
วิศวกรที่ทํางานในโรงงาน และมีหนาที่รับผิดชอบในการงานสวนที่มีกรณีการกระทําความผิดนั้นเกิดขึ้น มีสวน
รวมหรือรูเห็นในการกระทําความผิดกับผูประกอบกิจการโรงงาน และตองรับโทษเชนเดียวกับผูประกอบกิจการ
โรงงาน เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยกับการกระทําความผิดนั้น นอกจากตองรับโทษตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหปลัดกระทรวงแจงชื่อและการกระทําของบุคคล เชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทราบ เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม หรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามควรแกกรณีตอ
ไป
มาตรา 62 ผูใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลวครั้งหนึ่ง ถาไดกระทํา
ความผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแลวนั้นซ้ําอีก ใหศาลพิจารณาเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นอยาง
นอยอีกหนึ่งในสามของอัตราโทษจําคุก หรือเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้น
มาตรา 63 ในกรณีที่หางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ
่
้
่

ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา 64 ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาบุคคลผูที่อาศัยอยูใกลชิดหรือ
ติดตอกับโรงงานที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูถูกกระทบกระเทือน เนื่องจากการ
กระทําความผิดเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 65 ใหมค
ี ณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาคไดตามความ
เหมาะสม คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแตละคณะใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในดานกฎหมายจํานวน
สามคน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตเมื่อพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งอีกไดการพน
จากตําแหนงกอนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตาม
มาตรา 50 วรรคสอง หรือมาตรา 52 วรรคสอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอาํ นาจเปรียบเทียบได ถา
เห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก และเมื่อผูตองหาไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบ วันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสี่และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ
ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความ
ยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ
บทเฉพาะกาล
__________
มาตรา 66 คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไว และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวและยังอยูในระหวางการ
พิจารณาของผูอนุญาต หรือการปฏิบัติของผูขออนุญาตตามที่ไดรับอนุญาต แลวแตกรณีใหถือวาเปนคําขอ
อนุญาตหรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาต หรือการอนุญาตดังกลาวมี
ขอแตกตางไปจากคําขออนุญาต หรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูมีอํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่งให
แกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปน เพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 67 บอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกใหแกบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายวาดวย โรงงานกอนวัน
ที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว ใหถือวาใบอนุญาตตั้งโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราช
บัญญัตินี้ และใหผูไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานดังกลาว มีหนาที่ดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 68 บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหคงใชบังคับไดตอไปเทา
ที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
-------------------------------------------------------------------------------อัตราคาธรรมเนียม
____________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คําขอ
ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ใบแทนใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (2)
คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

100 บาท
100,000 บาท
1,000 บาท

ปละ

30,000 บาท

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน โดยคํานึงถึง
ขนาดและกิจการของโรงงานที่เกี่ยวของก็ได

<<< กลับหนาหลัก

