พระราชบัญญัติ
โรงงาน
พ.ศ. 2535
_____________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงงานจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติเรียกวา "พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
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
เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แตในการประกอบกิจการนี้ไปเปน
แนวทางในการดําเนินงาน
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ "โรงงาน" หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช
เครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต
เจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตามสําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ
ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียงเก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่
กําหนดในกฎกระทรวง
"ตั้งโรงงาน" หมายความวา การกอสรางอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการ
โรงงาน หรือนําเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสภานที่หรือยานพาหนะ
ที่จะประกอบกิจการ
"ประกอบกิจการโรงงาน" หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ

ปรับปรุงแปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแตไม
รวมถึงการทดสอบเดินเครื่องจักร
"เครื่องจักร" หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา ลม กาซไฟฟา หรือพลังงาน
อื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณไฟลวีล ปุลเล
สายพาน เพลา เกียร หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสนองกัน
"คนงาน" หมายความวา ผูซึ่งทํางานในโรงงาน ทั้งนี้ ไมรวมถึงผูซึ่งทํางานฝายธุรการ
"ผูอนุญาต" หมายความวา ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามความเหมาะสม
"ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"ปลัดกระทรวง" หมายความวา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราคาธรรมเนียม
นี้ กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เมื่อไดประกาศใน
หมวด 1
การกํากับและดูแลโรงงาน
______________
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาด
ใดเปนโรงงานจําพวกที่ 1 โรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแตกรณี โดยคํานึงถึงความ
จําเปนในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ การปองกันความเสียหาย และการปองกัน
อันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ จะมีตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม โดยแบงออกเปน
ดังนี้
(1) โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการ
โรงงานได ทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน
(2) โรงงานจําพวกที่ 2 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการ
โรงงานตอง แจงใหผูอนุญาตทราบกอน
(3) โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะตอง
ไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ใหโรงงานที่กําหนดในประกาศดังกลาวเปน

โรงงานจําพวกที่ 3 ดวย
มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อใหโรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่งหรือทุกจําพวกตามมาตรา 7 ตองปฏิบัติตามในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงานลักษณะอาคาร
ของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน
(2) กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณหรือสิ่งที่ตองนํามาใช
ในการประกอบกิจการโรงงาน
(3) กําหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่หนึ่งหนาที่ใดประจําโรงงาน
(4) กําหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดใหมีอุปกรณหรือ
เครื่องมืออื่นใดเพื่อปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนที่อาจ
เกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน
(5) กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
(6) กําหนดการจัดใหมีเอกสารที่จําเปนประจําโรงงานเพื่อประโยชนในการควบคุมหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
(7) กําหนดขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผูประกอบกิจการโรงงาน
ตองแจงใหทราบเปนครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว
(8) กําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน เพื่อปองกันหรือระงับ
หรือบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานกฎกระทรวงตาม
วรรคหนึ่งจะกําหนดให ยกเวนโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะสมควรกําหนดใหเรื่องที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิคหรือ
เปนเรื่องที่ตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาก็ได
มาตรา 9 ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ อาจมีการกําหนดใหเอกชนเปนผูดําเนินการและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา 10 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 1 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ
มาตรา 11 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในจะเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน แบบและรายละเอียดที่ตองแจงและ

แบบใบรับแจง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเมื่อพนักงานเจาหนาที่รับแจงตามวรรคหนึ่ง
ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานการแจงแกผูแจงในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจง
ประกอบกิจการโรงงานไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจงในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบใน
ภายหลังวาการแจงตามวรรคหนึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผู
แจงแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งดังกลาวการเลิกประกอบ
กิจการ การโอน การใหเชาหรือการใหเชาซื้อโรงงานจําพวกที่ 2 ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว
มาตรา 12 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต และตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม
กฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32
หามมิใหผูใดตั้งโรงงานกอนไดรับอนุญาต
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตรองขอหนังสือรับรองกอนออกใบอนุญาตถาการพิจารณาเบื้องตน
เพียงพอที่จะอนุมัติ ในหลักการไดใหผูอนุญาตออกหนังสือรับรองใหโดยสงวนสวนที่พิจารณาไม
แลวเสร็จไดตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการออกใบอนุญาตใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่
ออกตาม มาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรี
ที่ออกตามมาตรา 32 ถากรณีใดยังมิไดมีหลักเกณฑกําหนดไวใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใ กลเคียงกับโรงงานหรือเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม มาตรา 32 ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขที่ผูประกอบกิจการโรงงาน
จะตอง ปฏิบัติเปนพิเศษไวในใบอนุญาตก็ได
มาตรา 13 ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ถาประสงคจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในสวน หนึ่ง
สวนใด ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
ถาจะมีการทดลองเดินเครื่องจักรกอนการเริ่มประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง ผูรับใบ อนุญาต
ตองแจงวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรใหพนักงานเจาหนาทีท่ ราบไมนอย กวาสิบ
หาวันดวย หลักเกณฑและระยะเวลาที่อาจใชเพื่อการทดลองเดินเครื่องจักร ใหเปนไปตามที่กําหนด
ใน กฎกระทรวง มาตรา 14 ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่หานับแตปที่เริ่มประกอบ
กิจการ เวนแตมีการยายโรงงานตามมาตรา 27 หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหถือวา
ใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่ออกใบอนุญาตใหม หรือวันที่เลิกประกอบกิจการโรงงานถามีเหตุอัน
สมควรเพื่อยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล ผูอนุญาตโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะออกใบอนุญาต

ใหมีอายุสั้นกวาที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได ใบอนุญาตที่ออกในกรณีนี้จะขอตออายุอีกไมได
มาตรา 15 การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อ
ไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําสั่งถึงที่สุดไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะถูกตอง
ตามมาตรา 8 ประกาศ ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว และประกาศของรัฐมนตรีที่ออก
ตามมาตรา 32 และ เงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต ใหผูอนุญาตตออายุใบอนุญาตให หากมีกรณีที่
ไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งใหแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดเมื่อแกไขแลวใหตอ
อายุใบอนุญาตได ถาหาก ไมแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดใหมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตการยื่นคํา
ขอตออายุใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ วิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ผูที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะประกอบ
กิจการโรงงานตอไป และไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่
ใบอนุญาต สิ้นอายุแลวใหถือวาไดยื่นคําขอตออายุภายในระยะเวลาที่กําหนดและการประกอบกิจการ
โรงงานใน ระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต แตเมื่อไดรับอนุญาตให
ตออายุใบ อนุญาต ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต
หากพน กําหนดหกสิบวันตองดําเนินการเสมือนขออนุญาตใหม
มาตรา 16 คําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุ
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 17 โรงงานใดที่ผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตอยูแลว หากภายหลังปรากฏวาใชขนาด
ของเครื่องจักรต่ํากวาหาแรงมาหรือจํานวนคนงานต่ํากวาเจ็ดคนใหถือวาโรงงานนั้นยังเปนโรงงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดแจงเลิกประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา 18 หามมิใหผูรับใบอนุญาตขยายโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอ นุญาตการขอขยาย
โรงงานและการใหขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณคําสั่งไมใหขยายโรงงาน ใหนํามาตรา 12
มาตรา 13 และมาตรา 16 มาใชบังคับโดยอนุโลมการขยายโรงงานไดแก
(1) การเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทําใหมีกําลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแตรอ ย
ละหาสิบ ขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมไมเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทาไมเกิน
หนึ่งรอยแรงมา หรือเพิ่มขึ้นตั้งแตหาสิบแรงมาขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมเกินกวาหนึ่ง
รอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทาเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา
(2) การเพิ่มหรือแกไขสวนใดสวนหนึ่งของอาคารโรงงานทําใหฐานรากเดิมของ
ใบอนุญาตในสวนที่ขยายใหมีอายุเทากับใบอนุญาตตามมาตรา 14
มาตรา 19 เมื่อผูรับใบอนุญาตเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใชในการ ผลิต

เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องตนกําลัง หรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอื่นแตไมถึงขั้นขยายโรงงาน
หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงานออกไป หรือกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหมเพื่อประโยชนแก กิจการ
ของโรงงานนั้นโดยตรงทําใหเนื้อที่ของอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละหาสิบขึ้นไป ในกรณี
เนื้อที่ของอาคารโรงงานมีไมเกินสองรอยตารางเมตรหรือเพิ่มขึ้นตั้งแตหนึ่งรอยตารางเมตรขึ้นไป
ในกรณี
เนื้อที่ของโรงงานมีเกินกวาสองรอยตารางเมตร ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน
เจ็ดวัน นับแต วันที่เพิ่มจํานวนเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือ
กอสราง อาคารโรงงานนั้นเพิ่มขึ้น แลวแตกรณี และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เพิ่มจํานวน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือการเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือการกอสราง อาคาร
โรงงานเพิ่มขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 20 เงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหา หากผูอนุญาตเห็นสมควร
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเงื่อนไขใหเหมาะสม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติในการประกอบ
กิจการโรงงาน ก็ใหมีหนังสือสั่งการใหปฏิบัติได ผูรับใบอนุญาตผูใดตองการยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติในการประกอบ กิจการโรงงานให ยื่นคําขอ และชี้แจงเหตุผลตอผู
อนุญาตใหผูอนุญาตพิจารณาและมีหนังสือสั่งการ โดยมิชักชา หากผูรับใบอนุญาตไมเห็นดวยกับ
ความเห็นของผูอนุญาต ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน กําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือสั่ง
การคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 21 ในกรณีผูรับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหเชาหรือใหเชาซื้อโรงงาน
หรือขายโรงงาน ใหถือวาผูนั้นไดเลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแตวันที่โอนการประกอบกิจการ
โรงงาน ใหเชาหรือใหเชาซื้อโรงงานหรือขายโรงงานใหผูรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผูเชา
หรือผูเชาซื้อโรงงาน หรือผูซื้อโรงงานนั้นขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ถือวามีการเลิก
ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต เมื่อไดยื่นคําขอ
ดังกลาวแลวใหประกอบกิจการโรงงานตอไปไดในระหวาง ที่รอรับใบอนุญาต โดยใหถือเสมือนวาผู
ยื่นคําขอนั้นเปนผูรับใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตใหเปนไปตาม ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 22 ในกรณีผูรับใบอนุญาตตายใหทายาท หรือผูจัดการมรดกยื่นคําขอตอผูอนุญาต เพื่อรับ
โอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาต
ขยายเวลาใหตามความจําเปน ถามิไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ
หากจะประกอบกิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม ในระหวางระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือผูจัดการมรดกซึ่งเขาประกอบกิจการโรงงานเปนผูรับ
ใบอนุญาต ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในสองวรรค

กอนมา ใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 23 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงายในโรงงาน ของตน
มาตรา 24 เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผูรับใบอนุญาต ใหผรู ับใบอนุญาตแจงเปน หนังสือ
ใหพนักงาน เจาหนาที่ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยน
มาตรา 25 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน ตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย
มาตรา 26 ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายเครื่องจักรบางสวนที่ติดตั้งในโรงงานไปยัง สถานที่
อื่น เพื่อประกอบกิจการโรงงานเปนการชั่วคราว ใหยื่นคําขออนุญาตตอผูอนุญาตพรอมทั้ง แผนผัง
และรายละเอียดอื่นแสดงเหตุผล ประกอบการพิจารณาดวย ถาผูอนุญาตเห็นสมควร ก็ใหสั่งอนุญาต
ใหยายเครื่องจักรไปประกอบกิจการตามคําขอไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกินหนึ่งปนับ
แตวันที่มีคําสั่ง ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ เพื่อความปลอดภัยใหปฏิบัติดวยก็ได ถา
ผูรับใบอนุญาตมีความจําเปนจะตองประกอบกิจการนั้นเกินกวาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตตามวรรค
สอง ก็ใหขอขยายระยะเวลาตอผูอนุญาตกอนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลง ถาผูอนุญาตเห็นสมควรก็ใหสั่ง
อนุญาตขยาย ระยะเวลาตอไปไดไมเกินหนึ่งป
มาตรา 27 ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายโรงงานไปยังที่อื่น ใหดําเนินการเสมือนการตั้ง
โรงงานใหม
มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาต ภายใน
สิบหาวันนับแตวันเลิกประกอบกิจการโรงงาน ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงโรงงาน
จําพวกที่ 3 เปนโรงงานจําพวกที่ 1 หรือ โรงงานจําพวกที่ 2 แลวแตกรณี ใหแจงการเลิกประกอบ
กิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง และเมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้ สําหรับการประกอบ กิจการโรงงานจําพวกดังกลาว
มาตรา 29 ในกรณีที่มีกฎกระทรวงตามมาตรา 7 หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32
(1) ทําใหโรงงานจําพวกที่ 1 หรือโรงงานจําพวกที่ 2 เปลี่ยนเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ถาผู
ประกอบ กิจการโรงงานยื่นคําขอใบอนุญาตตามมาตรา 12 ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่
กฎกระทรวง นั้นมีผลบังคับ ใหผูนั้นประกอบกิจการโรงงานตอไปไดโดยมีฐานะเสมือนเปนผูไดรับ
ใบอนุญาต และใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตโดยไมชักชา
มาตรา 30 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหทองที่ใดทองที่ หนึ่ง
เปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมได การประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3
ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการนิคม อุตสาหกรรม ใหไดรับยกเวนไมตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตาม

มาตรา 11 หรือไดรับอนุญาต ตามมาตรา 12 แลวแตกรณี แตการประกอบกิจการโรงงานดังกลาว
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่
ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32
(1) และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบ กิจการโรงงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือเสมือนเปนผูแจงหรือผูรับใบอนุญาต แลวแตกรณี เมื่อไดกําหนดให
ทองที่ใดเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้น ตามกฎหมายวาดวยการ
นิคมอุตสาหกรรมแลว รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหบริเวณโดย กิจการโรงงานโดย
เด็ดขาดหรือจะอนุญาตใหประกอบกิจการไดเฉพาะโรงงานบางประเภท ชนิดหรือ ขนาดใดก็ได
มาตรา 31 เพือ่ ประโยชนในการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน ถาการประกอบกิจการโรงงานใดมีกรณีที่เกี่ยวของอันจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายอื่นอยูดวย พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ อาจกําหนดวิธีการในการ
ดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตรวมกันได การดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหกระทําโดยมี
การยื่นคําขอรวมกัน หรือจะใหมีผล เปนการยกเวนแบบเอกสารที่ตองใชรายการ และขอมูลที่ตอง
แสดง สถานที่ตองยื่นคําขอหรือเอกสาร และขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่ซ้ําซอนหรือคลายคลึง
กัน หรืออาจกอใหเกิดอุปสรรคแกการ พิจารณาอนุญาตรวมกันโดยไมจําเปนเสียก็ได และในกรณีที่
สมควรจะกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการ ใดใหตองปฏิบัติเพิ่มเติมแทนก็ได แตการอนุญาตจะตอง
เปนไปตามรูปแบบที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น ในการพิจารณาอนุญาตรวมกัน พนักงาน
เจาหนาที่ผูมีอํานาจตรวจสอบ ผูมีอํานาจพิจารณา สวนหนึ่งสวนใดในการอนุญาตหรือผูมีอํานาจ
อนุญาตอาจมอบอํานาจของตนใหพนักงานเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของในการพิจารณาอนุญาตเปน
ผูดําเนินการแทนไดตามความเหมาะสม การกําหนดและการมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลวใหมีผลใชบังคับได
หมวด 2
การกํากับและดูแลโรงงาน
______________
มาตรา 32 เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษสิ่งแวดลอม ความมั่นคง ความปลอดภัย ของ
ประเทศหรือของสาธารณชน ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดจํานวนและขนาดของโรงงานแตละประเภทหรือชนิดที่จะใหตั้งหรือ ขยาย
หรือที่จะไมใหตั้งหรือขยายในทองที่ใดทองที่หนึ่ง

(2) กําหนดชนิด คุณภาพ อัตราสวนของวัตถุดิบ แหลงกําเนิดของวัตถุดิบ และหรือปจจัย
หรือชนิดของพลังงานที่จะนํามาใชหรือผลิตในโรงงาน
(3) กําหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตในโรงงานที่จะใหตั้งหรือ ขยาย
(4) กําหนดใหนําผลผลิตของโรงงานที่จะใหตั้งหรือขยายไปใชในอุตสาหกรรม บาง
ประเภท หรือใหสงผลผลิตออกนอกอาณาจักรทั้งหมดหรือบางสวน
มาตรา 33 ถาโรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 หยุดดําเนินงานติดตอกันเกิน กวาหนึ่งป
ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแต
กรณีตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันพนกําหนดหนึ่งป ถา
บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งประสงคจะประกอบกิจการโรงงานตอไป ใหแจงเปนหนังสือ ให
พนักงานเจาหนาที่ทราบกอนเริ่มประกอบกิจการและถาเปนโรงงานจําพวกที่ 3 จะตองไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอนแลวจึงประกอบกิจการโรงงานได ในการใหประกอบ
กิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตอไปนั้น ใหนํามาตรา 15 วรรคสอง และมาตรา 16 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 34 ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานไมวาจะ เปน
กรณีของโรงงานจําพวกใด ถาอุบัติเหตุนั้น
(1) เปนเหตุใหบุคคลถึงแกความตาย เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ซึ่งภายหลังเจ็ดสิบ สองชั่วโมง
แลวยังไมสามารถทํางานในหนาที่เดิมได ใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปนหนังสือให พนักงาน
เจาหนาที่ทราบภายในสามวันนับแตวันตาย หรือวันครบกําหนดเจ็ดสิบสองชั่วโมง แลวแตกรณี
(2) เปนเหตุใหโรงงานตองหยุดดําเนินงานเกินกวาเจ็ดวัน ใหผูประกอบกิจการ โรงงาน
แจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสิบวันนับแตวันเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุใน
โรงงานใดตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจโรงงานและ เครื่องจักรและพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา 37 หรือมาตรา 39 แลวแตกรณี
มาตรา 35 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี้
(1) เขาไปในโรงงานหรืออาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีเหตุควรสงสัยวา จะประกอบ
กิจการโรงงานในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่
ดังกลาว เพื่อตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ สภาพเครือ่ งจักร หรือการกระทําใด
ที่อาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
(2) นําตัวอยางผลิตภัณฑที่สงสัยเกี่ยวกับคุณภาพในปริมาณพอสมควร เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพพรอมกับเอกสารที่เกี่ยวของ
(3) ตรวจ คน กัก ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่

เกี่ยวของ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวาการประกอบกิจการของโรงงานอาจกอใหเกิดอันตราย แกบุคคล
หรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน หรือมีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้
(4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได
มาตรา 36 เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
กระทําการเชนวานั้นใหพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการไมต่ํากวาระดับ 4 มีอํานาจจับกุม
ผูนั้น เพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมาย
มาตรา 37 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดฝาฝนหรือไม ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหาย
หรือความเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝนหรือแกไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให ถูกตอง
หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได ในกรณีที่เห็นสมควร เมื่อไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวง
หรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพื่อมิ
ใหเครื่องจักรทํางานไดในระหวางการ ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 38 การสงคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่นําสง ณ ภูมิลําเนา
หรือโรงงานของบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่ง ในเวลาระหวางพระรอาทิตยขึ้นถึงพระรอาทิตยตกหรือใน
เวลา ทําการของบุคคลนั้น หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได ในกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่นําสงแลวแตบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่งปฏิเสธไมยอมรับคําสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ขอให
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยานเพื่อวางคําสั่งไว ณ ที่นั้น แตถาไมพบบุคคลซึ่งระบุไว
ในคําสั่ง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้นจะสงใหกับบุคคลใด ซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซึ่ง
อยูหรือทํางาน ณ ที่นั้นก็ได และถาไมพบบุคคลใดหรือพบแตไมมีบุคคลใด ยอมรับไวแทน ใหปด
คําสั่งนั้นไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือโรงงานนั้นตอหนาพนักงานฝาย ปกครองหรือตํารวจที่
ไปเปนพยาน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวใหถือวาบุคคลซึ่ง
ระบุ ไวในคําสั่งไดรับคําสั่งนั้นแลว แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือโดย
การปดคําสั่งใหถือวาไดรับคําสั่งนั้นเมื่อครบกําหนดหาวันทําการนับแตวันที่พนักงานไปรษณียไดสง
หรือวันที่ไดปดคําสั่งนั้นไวแลวแตกรณี
มาตรา 39 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไมปฏิบัติตามคําสัง่ ของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา 37 โดยไมมีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏวาการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะ
กอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูใน
โรงงาน หรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงานใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่ง
ใหผูประกอบ กิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว

และปรับปรุงแกไข โรงงานนั้นเสียใหมหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูประกอบ
กิจการโรงงานไดปรับปรุงแกไขโรงงานหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่ กําหนดแลว ให
ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งใหประกอบกิจการโรงงานตอไปได ถาผู
ประกอบกิจการโรงงานไมปรับปรุงแกไขโรงงานหรือไมปฏิบัติใหถูกตอง ภายในเวลาที่ กําหนด ให
ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งปดโรงงานได และในกรณีที่ เปนโรงงาน
จําพวกที่ 3 ใหคําสั่งปดโรงงานดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนใบอนุญาตดวย
มาตรา 40 คําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือคําสั่งปดโรงงาน ใหพนักงานเจาหนาที่ปดประกาศ
ไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ โรงงานนั้นอยางนอยสามแหง ทั้งนี้ ใหมีขอความแจงใหทราบดวยวาหามมิให
ผูปฏิบัติหนาที่ในโรงงาน คนงาน หรือผูที่เกี่ยวของทุกคนทํางานในโรงงานเพื่อใหโรงงานประกอบ
กิจการตอไปไดอีกภายหลังมีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือคําสั่งปดโรงงาน
มาตรา 41 คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 37 หรือคําสัง่ ของปลัดกระทรวงหรือ ผูซึ่ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายใหหยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง หรือคําสั่งปด
โรงงานตามมาตรา 39 วรรคสาม ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตาม
คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําสั่งใหปดโรงงาน เวน
แตรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา 42 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา 37 ถามีเหตุที่ทางราชการสมควรเขสไปดําเนินการแทน ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งการใหพนักงานเจาหนาที่หรือมอบหมายใหบุคคลใด ๆ เขา
จัดการแกไข เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งนั้นได ในกรณีเชนนี้ ผูประกอบกิจการโรงงานตองเปนผูเสีย
คาใชจายในการเขาจัดการนั้นตามจํานวนที่จายจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตรารอยละสามสิบตอปของ
เงินจํานวนดังกลาว ถาทางราชการไดเขาไปจัดการแกไขปญหามลพิษหรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่
เกิดจากโรงงานใหขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อใชจายในการดําเนินการได และเมื่อไดรับเงินตามวรรคหนึ่ง
จากผูประกอบกิจการโรงงานแลวใหชดใชเงินชวยเหลือที่ไดรับมาคืนแกกองทุนสิ่งแวดลอมดังกลาว
ตอไป
มาตรา 43 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และโรงงานจําพวกที่ 3 ตองชําระคาธรรมเนียมราย
ปตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถามิได
เสียคาธรรมเนียมโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการประกอบ
กิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจํานวน และใหนํามาตรา 39 มาตรา 40 และ
มาตรา 41 มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 44 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผู ซึ่ง
เกี่ยวของรองขอบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 45 ผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8)
หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา 46 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (6) หรือ (7) หรือประกาศ
ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 47 ผูใดจัดทําผลการตรวจสอบตามมาตรา 9 อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 48 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 โดยไมไดแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตาม
มาตรา 11 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 49 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ผูใดแจงการประกอบกิจการไมถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคหา หรือ
มาตรา 33 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 50 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรค
หนึ่ง หรือตั้งโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เปนโรงงาน
ประเภทหรือชนิดที่กําหนดจํานวนหรือขนาดที่
จะใหตั้งหรือไมใหตั้งในทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสี่ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 51 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มาตรา 19 มาตรา
28 หรือมาตรา 33 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 52 ผูรับใบอนุญาตผูใดขยายโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 18
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ในกรณีที่โรงงาน
ตามวรรคหนึ่งเปนโรงงานประเภทหรือชนิดที่กําหนดจํานวนหรือขนาดที่จะใหขยายไมใหขยายใน
ทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป หรือ ปรับไม
เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 53 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 หรือ มาตรา 25 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 54 ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 55 ผูใดประกอบกิจการโรงงานในระหวางที่ไดมีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการโรงงาน หรือ
ภายหลังที่มีคําสั่งใหปดโรงงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับอีกวันละหาพันบาทจนกวาจะหยุดประกอบกิจการ สถาปนิกหรือ
วิศวกรผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการ หรือยังฝาฝน
ทํางานในโรงงานที่มีคําสั่งปดโรงงานแลวเพื่อใหโรงงานประกอบกิจการตอไปตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง ผูที่ทํางานในโรงงานหรือคนงานผูใดยังฝาฝน
ทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการ หรือยังฝาฝนทํางานในโรงงานที่มี
คําสั่งปดโรงงานแลวใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูรวมกระทํา หรือสนับสนุนการกระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี แตศาลจะลงโทษนอยเพียงใดก็ได โดยคํานึงถึงฐานะ ความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว ความจงใจฝาฝนกฎหมาย และความมีสวนสําคัญในการกระทํา
มาตรา 56 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 35
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 57 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับอีก
วันละไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือยังไมปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 58 ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหเครื่องจักรที่พนักงานเจาหนาที่ไดผูกมัด
ประทับตราไวตามมาตรา 37 วรรคสองกลับทํางานไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 59 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกบุคคลซึ่งปลัดกระทรวง หรือผูซ ึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายใหเขาจัดทําเพื่อใหการเปนไปตามคําสั่งตามมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 60 ผูใดกระทําการใด ๆ ใหคําสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําสั่งปดโรงงาน ชํารุด
หรือเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 61 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวา
สถาปนิก หรือวิศวกรที่ทํางานในโรงงาน และมีหนาที่รับผิดชอบในการงานสวนที่มีกรณีการกระทํา
ความผิดนั้นเกิดขึ้น มีสวนรวมหรือรูเห็นในการกระทําความผิดกับผูประกอบกิจการโรงงาน และตอง
รับโทษเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงาน เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยกับ
การกระทําความผิดนั้น นอกจากตองรับโทษตามวรรคหนึ่งแลว ใหปลัดกระทรวงแจงชื่อและการ
กระทําของบุคคล เชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวา

ดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม หรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามควรแกกรณีตอไป
มาตรา 62 ผูใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลวครั้งหนึ่ง ถาได
กระทําความผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแลวนั้นซ้ําอีก ใหศาลพิจารณาเพิ่มโทษที่จะ
ลงแกผูนั้นอยางนอยอีกหนึ่งในสามของอัตราโทษจําคุก หรือเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับ
สําหรับความผิดนั้น
มาตรา 63 ในกรณีที่หางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้น ตองระวางโทษตามที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น
หรือยินยอมดวย
มาตรา 64 ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาบุคคลผูที่อาศัยอยูใกลชิด
หรือติดตอกับโรงงานที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูถูกกระทบกระเทือน
เนื่องจากการกระทําความผิดเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 65 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาคไดตาม
ความเหมาะสม คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแตละคณะใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในดาน
กฎหมายจํานวนสามคน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตเมื่อพนจากตําแหนงแลวอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกไดการพนจากตําแหนงกอนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา บรรดา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา 50 วรรคสอง หรือมาตรา 52 วรรคสอง ให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได ถาเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับ
โทษถึงจําคุก และเมื่อผูตองหาไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบ วันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีที่พนักงาน
สอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสี่และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงาน
สอบสวนสงเรื่องใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความ
ยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ

บทเฉพาะกาล
__________
มาตรา 66 คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไว และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวและยังอยูในระหวางการ
พิจารณาของผูอนุญาต หรือการปฏิบัติของผูขออนุญาตตามที่ไดรับอนุญาต แลวแตกรณีใหถือวาเปน
คําขออนุญาตหรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาต หรือการ
อนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากคําขออนุญาต หรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูมี
อํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปน เพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้
มาตรา 67 บอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกใหแกบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายวาดวย โรงงาน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว ใหถือวาใบอนุญาตตั้ง
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผูไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานดังกลาว มีหนาที่ดําเนินการ
ตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 68 บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหคงใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
--------------------------------------------------------------------------------

อัตราคาธรรมเนียม
____________
(1) คําขอ

ฉบับละ

100 บาท

(2) ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน

ฉบับละ

100,000 บาท

(3) ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

1,000 บาท

ปละ

30,000 บาท

(4) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (2)
(5) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน โดย
คํานึงถึงขนาดและกิจการของโรงงานที่เกี่ยวของก็ได

