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เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงงานจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ให
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาต ิทําหนาท่ีรัฐสภา
ดังตอไปนี ้
      มาตรา 1 พระราชบัญญัติเรียกวา "พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535" 
      มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
      มาตรา 3 ใหยกเลิก 
                  (1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 
                  (2) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2518 
                  (3) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2522 
       มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกโรงงานของทางราชการท่ีดําเนินการโดยทางราชการ 
เพ่ือประโยชนแหงความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ แตในการประกอบกิจการนี้ไปเปน
แนวทางในการดําเนินงาน 
       มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ "โรงงาน" หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใช
เครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต
เจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตามสําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ 
ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียงเก็บรักษา หรือทําลายส่ิงใด ๆ ท้ังนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง  
      "ตั้งโรงงาน" หมายความวา การกอสรางอาคารเพ่ือติดตั้งเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการ
โรงงาน หรือนําเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสภานท่ีหรือยานพาหนะ
ท่ีจะประกอบกิจการ  
      "ประกอบกิจการโรงงาน" หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ 



ปรับปรุงแปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายส่ิงใด  ๆตามลักษณะกิจการของโรงงานแตไม
รวมถึงการทดสอบเดินเครื่องจักร  
      "เครื่องจักร" หมายความวา ส่ิงท่ีประกอบดวยช้ินสวนหลายช้ินสําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน 
เปล่ียนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ท้ังนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา ลม กาซไฟฟา หรือพลังงาน
อ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณไฟลวีล ปุลเล 
สายพาน เพลา เกียร หรือส่ิงอ่ืนท่ีทํางานสนองกัน  
      "คนงาน" หมายความวา ผูซ่ึงทํางานในโรงงาน ท้ังนี้ ไมรวมถึงผูซ่ึงทํางานฝายธุรการ  
      "ผูอนุญาต" หมายความวา ปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายตามความเหมาะสม  
      "ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
      "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
      "ปลัดกระทรวง" หมายความวา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
      "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
        มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราคาธรรมเนียม
นี้ กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เม่ือไดประกาศใน  

หมวด 1 
การกํากับและดูแลโรงงาน 

______________ 

        มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาด
ใดเปนโรงงานจําพวกท่ี 1 โรงงานจําพวกท่ี 2 หรือโรงงานจําพวกท่ี 3 แลวแตกรณ ีโดยคํานึงถึงความ
จําเปนในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ การปองกันความเสียหาย และการปองกัน
อันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ี จะมีตอประชาชนหรือส่ิงแวดลอม โดยแบงออกเปน
ดังนี ้
                  (1) โรงงานจําพวกท่ี 1 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถประกอบกิจการ
โรงงานได ทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน 
                  (2) โรงงานจําพวกท่ี 2 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะประกอบกิจการ
โรงงานตอง  แจงใหผูอนุญาตทราบกอน 
                  (3) โรงงานจําพวกท่ี 3 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีการตั้งโรงงานจะตอง
ไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได 
              เม่ือมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ใหโรงงานท่ีกําหนดในประกาศดังกลาวเปน



โรงงานจําพวกท่ี 3 ดวย 
        มาตรา 8 เพ่ือประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพ่ือใหโรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่งหรือทุกจําพวกตามมาตรา 7 ตองปฏิบัติตามในเรื่องดังตอไปนี ้
                  (1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับท่ีตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงานลักษณะอาคาร
ของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน 
                  (2) กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองนํามาใช
ในการประกอบกิจการโรงงาน 
                  (3) กําหนดใหมีคนงานซ่ึงมีความรูเฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีหนึ่งหนาท่ีใดประจําโรงงาน 
                  (4) กําหนดหลักเกณฑท่ีตองปฏิบัต ิกรรมวิธีการผลิตและการจัดใหมีอุปกรณหรือ
เครื่องมืออ่ืนใดเพ่ือปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนท่ีอาจ
เกิดแกบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียงกับโรงงาน 
                  (5) กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือส่ิงใด  ๆท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซ่ึงเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 
                  (6) กําหนดการจัดใหมีเอกสารท่ีจําเปนประจําโรงงานเพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
                  (7) กําหนดขอมูลท่ีจําเปนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานท่ีผูประกอบกิจการโรงงาน
ตองแจงใหทราบเปนครั้งคราวหรือตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
                  (8) กําหนดการอ่ืนใดเพ่ือคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน เพ่ือปองกันหรือระงับ
หรือบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานกฎกระทรวงตาม
วรรคหนึ่งจะกําหนดให    ยกเวนโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะสมควรกําหนดใหเรื่องท่ีเปนรายละเอียดทางดานเทคนิคหรือ
เปนเรื่องท่ีตองเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาก็ได 
        มาตรา 9 ในกรณีท่ีจะตองมีการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ อาจมีการกําหนดใหเอกชนเปนผูดําเนินการและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติ
หนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีก็ได ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
        มาตรา 10 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 1 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎ 
        มาตรา 11 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในจะเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานใหแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอน แบบและรายละเอียดท่ีตองแจงและ



แบบใบรับแจง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเม่ือพนักงานเจาหนาท่ีรับแจงตามวรรคหนึ่ง 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบรับแจงเพ่ือเปนหลักฐานการแจงแกผูแจงในวันท่ีไดรับแจง และใหผูแจง
ประกอบกิจการโรงงานไดตั้งแตวันท่ีไดรับใบรับแจงในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบใน
ภายหลังวาการแจงตามวรรคหนึ่งไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหผู
แจงแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ังดังกลาวการเลิกประกอบ
กิจการ การโอน การใหเชาหรือการใหเชาซ้ือโรงงานจําพวกท่ี 2 ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดดําเนินการดังกลาว 
        มาตรา 12 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 3 ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต และตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตาม
กฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32 
       หามมิใหผูใดตั้งโรงงานกอนไดรับอนุญาต 
       การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
       ในกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตรองขอหนังสือรับรองกอนออกใบอนุญาตถาการพิจารณาเบ้ืองตน
เพียงพอท่ีจะอนุมัต ิในหลักการไดใหผูอนุญาตออกหนังสือรับรองใหโดยสงวนสวนท่ีพิจารณาไม
แลวเสร็จไดตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
       ในการออกใบอนุญาตใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงท่ี
ออกตาม   มาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตร ี
ท่ีออกตามมาตรา 32 ถากรณีใดยังมิไดมีหลักเกณฑกําหนดไวใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
ของบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียงกับโรงงานหรือเปนกรณีท่ีตองปฏิบัติตาม 
ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตาม มาตรา 32 ในการนี้จะกําหนดเง่ือนไขท่ีผูประกอบกิจการโรงงาน
จะตอง ปฏิบัติเปนพิเศษไวในใบอนุญาตก็ได 
       มาตรา 13 ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ถาประสงคจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในสวน หนึ่ง
สวนใด ตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน 
ถาจะมีการทดลองเดินเครื่องจักรกอนการเริ่มประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง ผูรับใบ อนุญาต
ตองแจงวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบไมนอย กวาสิบ
หาวันดวย หลักเกณฑและระยะเวลาท่ีอาจใชเพ่ือการทดลองเดินเครื่องจักร ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ใน กฎกระทรวง มาตรา 14 ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันส้ินปปฏิทินแหงปท่ีหานับแตปท่ีเริ่มประกอบ
กิจการ เวนแตมีการยายโรงงานตามมาตรา 27 หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหถือวา
ใบอนุญาตส้ินอายุในวันท่ีออกใบอนุญาตใหม หรือวันท่ีเลิกประกอบกิจการโรงงานถามีเหตุอัน
สมควรเพ่ือยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล ผูอนุญาตโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะออกใบอนุญาต



ใหมีอายุส้ันกวาท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งก็ได ใบอนุญาตท่ีออกในกรณีนี้จะขอตออายุอีกไมได 
       มาตรา 15 การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวันท่ีใบอนุญาตส้ินอาย ุเม่ือ
ไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําส่ังถึงท่ีสุดไม 
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะถูกตอง
ตามมาตรา 8 ประกาศ ของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว และประกาศของรัฐมนตรีท่ีออก
ตามมาตรา 32 และ เง่ือนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต ใหผูอนุญาตตออายุใบอนุญาตให หากมีกรณีท่ี
ไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีส่ังใหแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเม่ือแกไขแลวใหตอ
อายุใบอนุญาตได ถาหาก ไมแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหมีคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตการยื่นคํา
ขอตออายุใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ วิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ผูท่ียื่นคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะประกอบ 
กิจการโรงงานตอไป และไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ี
ใบอนุญาต ส้ินอายุแลวใหถือวาไดยื่นคําขอตออายุภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและการประกอบกิจการ
โรงงานใน ระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต แตเม่ือไดรับอนุญาตให
ตออายุใบ อนุญาต ผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต 
หากพน กําหนดหกสิบวันตองดําเนินการเสมือนขออนุญาตใหม 
       มาตรา 16 คําส่ังไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออาย ุ
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดทราบคําส่ังคําวินิจฉัยของ 
รัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด                                      
       มาตรา 17 โรงงานใดท่ีผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตอยูแลว หากภายหลังปรากฏวาใชขนาด
ของเครื่องจักรต่ํากวาหาแรงมาหรือจํานวนคนงานต่ํากวาเจ็ดคนใหถือวาโรงงานนั้นยังเปนโรงงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดแจงเลิกประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตส้ินอาย ุ
       มาตรา 18 หามมิใหผูรับใบอนุญาตขยายโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตการขอขยาย
โรงงานและการใหขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณคําส่ังไมใหขยายโรงงาน ใหนํามาตรา 12 
มาตรา 13 และมาตรา 16 มาใชบังคับโดยอนุโลมการขยายโรงงานไดแก 
                  (1) การเพ่ิมจํานวน เปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักรทําใหมีกําลังรวมเพ่ิมขึ้นตั้งแตรอย
ละหาสิบ  ขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมไมเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทาไมเกิน
หนึ่งรอยแรงมา หรือเพ่ิมขึ้นตั้งแตหาสิบแรงมาขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมเกินกวาหนึ่ง
รอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทาเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา 
                  (2) การเพ่ิมหรือแกไขสวนใดสวนหนึ่งของอาคารโรงงานทําใหฐานรากเดิมของ 
ใบอนุญาตในสวนท่ีขยายใหมีอายุเทากับใบอนุญาตตามมาตรา 14 
       มาตรา 19 เม่ือผูรับใบอนุญาตเพ่ิมจํานวน เปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักรท่ีใชในการ ผลิต



เครื่องจักรท่ีใชเปนเครื่องตนกําลัง หรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอ่ืนแตไมถึงขั้นขยายโรงงาน 
หรือเพ่ิมเนื้อท่ีอาคารโรงงานออกไป หรือกอสรางอาคารโรงงานเพ่ิมขึ้นใหมเพ่ือประโยชนแก กิจการ
ของโรงงานนั้นโดยตรงทําใหเนื้อท่ีของอาคารโรงงานเพ่ิมขึ้นตั้งแตรอยละหาสิบขึ้นไป ในกรณ ี
       เนื้อท่ีของอาคารโรงงานมีไมเกินสองรอยตารางเมตรหรือเพ่ิมขึ้นตั้งแตหนึ่งรอยตารางเมตรขึ้นไป 
ในกรณ ี
       เนื้อท่ีของโรงงานมีเกินกวาสองรอยตารางเมตร ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ีภายใน
เจ็ดวัน นับแต   วันท่ีเพ่ิมจํานวนเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักร หรือเพ่ิมเนื้อท่ีอาคารโรงงาน หรือ
กอสราง อาคารโรงงานนั้นเพ่ิมขึ้น แลวแตกรณ ีและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เพ่ิมจํานวน หรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักร หรือการเพ่ิมเนื้อท่ีอาคารโรงงาน หรือการกอสราง อาคาร 
โรงงานเพ่ิมขึ้นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
       มาตรา 20 เง่ือนไขท่ีกําหนดในใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหา หากผูอนุญาตเห็นสมควร 
ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเง่ือนไขใหเหมาะสม เพ่ือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติในการประกอบ 
กิจการโรงงาน ก็ใหมีหนังสือส่ังการใหปฏิบัติได ผูรับใบอนุญาตผูใดตองการยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติในการประกอบ กิจการโรงงานให    ยื่นคําขอ และช้ีแจงเหตุผลตอผู
อนุญาตใหผูอนุญาตพิจารณาและมีหนังสือส่ังการ โดยมิชักชา หากผูรับใบอนุญาตไมเห็นดวยกับ
ความเห็นของผูอนุญาต ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน กําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือส่ัง
การคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
      มาตรา 21 ในกรณีผูรับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหเชาหรือใหเชาซ้ือโรงงาน 
หรือขายโรงงาน ใหถือวาผูนั้นไดเลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแตวันท่ีโอนการประกอบกิจการ
โรงงาน ใหเชาหรือใหเชาซ้ือโรงงานหรือขายโรงงานใหผูรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผูเชา
หรือผูเชาซ้ือโรงงาน หรือผูซ้ือโรงงานนั้นขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีถือวามีการเลิก
ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต เม่ือไดยื่นคําขอ
ดังกลาวแลวใหประกอบกิจการโรงงานตอไปไดในระหวาง ท่ีรอรับใบอนุญาต โดยใหถือเสมือนวาผู
ยื่นคําขอนั้นเปนผูรับใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตใหเปนไปตาม ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
     มาตรา 22 ในกรณีผูรับใบอนุญาตตายใหทายาท หรือผูจัดการมรดกยื่นคําขอตอผูอนุญาต เพ่ือรับ
โอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูรับใบอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาท่ีผูอนุญาต 
ขยายเวลาใหตามความจําเปน ถามิไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหถือวาใบอนุญาตส้ินอาย ุ
หากจะประกอบกิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม ในระหวางระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือผูจัดการมรดกซ่ึงเขาประกอบกิจการโรงงานเปนผูรับ
ใบอนุญาต ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในสองวรรค



กอนมา ใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและ
การออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
     มาตรา 23 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ท่ีเปดเผยและเห็นไดงายในโรงงาน ของตน 
     มาตรา 24 เม่ือมีการเปล่ียนช่ือโรงงานหรือช่ือผูรับใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตแจงเปน หนังสือ
ใหพนักงาน     เจาหนาท่ีทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียน 
     มาตรา 25 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน ตอ
พนักงานเจาหนาท่ีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย 
     มาตรา 26 ผูรับใบอนุญาตซ่ึงประสงคจะยายเครื่องจักรบางสวนท่ีติดตั้งในโรงงานไปยัง สถานท่ี
อ่ืน เพ่ือประกอบกิจการโรงงานเปนการช่ัวคราว ใหยื่นคําขออนุญาตตอผูอนุญาตพรอมท้ัง แผนผัง 
และรายละเอียดอ่ืนแสดงเหตุผล ประกอบการพิจารณาดวย ถาผูอนุญาตเห็นสมควร ก็ใหส่ังอนุญาต
ใหยายเครื่องจักรไปประกอบกิจการตามคําขอไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตตองไมเกินหนึ่งปนับ
แตวันท่ีมีคําส่ัง ในการนี้จะกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับวิธีการ เพ่ือความปลอดภัยใหปฏิบัติดวยก็ได ถา
ผูรับใบอนุญาตมีความจําเปนจะตองประกอบกิจการนั้นเกินกวาระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตตามวรรค
สอง ก็ใหขอขยายระยะเวลาตอผูอนุญาตกอนระยะเวลานั้นส้ินสุดลง ถาผูอนุญาตเห็นสมควรก็ใหส่ัง
อนุญาตขยาย ระยะเวลาตอไปไดไมเกินหนึ่งป 
     มาตรา 27 ผูรับใบอนุญาตซ่ึงประสงคจะยายโรงงานไปยังท่ีอ่ืน ใหดําเนินการเสมือนการตั้ง
โรงงานใหม 
     มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาต ภายใน
สิบหาวันนับแตวันเลิกประกอบกิจการโรงงาน ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปล่ียนแปลงโรงงาน
จําพวกท่ี 3 เปนโรงงานจําพวกท่ี 1 หรือ โรงงานจําพวกท่ี 2 แลวแตกรณี ใหแจงการเลิกประกอบ
กิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง และเม่ือจะประกอบกิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการตามท่ีบัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี ้สําหรับการประกอบ กิจการโรงงานจําพวกดังกลาว 
     มาตรา 29 ในกรณีท่ีมีกฎกระทรวงตามมาตรา 7 หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 
                  (1) ทําใหโรงงานจําพวกท่ี 1 หรือโรงงานจําพวกท่ี 2 เปล่ียนเปนโรงงานจําพวกท่ี 3 ถาผู
ประกอบ กิจการโรงงานยื่นคําขอใบอนุญาตตามมาตรา 12 ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ี
กฎกระทรวง นั้นมีผลบังคับ ใหผูนั้นประกอบกิจการโรงงานตอไปไดโดยมีฐานะเสมือนเปนผูไดรับ
ใบอนุญาต และใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตโดยไมชักชา 
     มาตรา 30 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหทองท่ีใดทองท่ี หนึ่ง
เปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมได การประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 หรือโรงงานจําพวกท่ี 3 
ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หรือเขตนคิมอุตสาหกรรมซ่ึงจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการนิคม อุตสาหกรรม ใหไดรับยกเวนไมตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบตาม



มาตรา 11 หรือไดรับอนุญาต ตามมาตรา 12 แลวแตกรณ ีแตการประกอบกิจการโรงงานดังกลาว
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีท่ี
ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32  
                  (1) และบทบัญญัติอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบ กิจการโรงงานตาม
พระราชบัญญัตินี ้โดยใหถือเสมือนเปนผูแจงหรือผูรับใบอนุญาต แลวแตกรณ ีเม่ือไดกําหนดให
ทองท่ีใดเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้น ตามกฎหมายวาดวยการ
นิคมอุตสาหกรรมแลว รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหบริเวณโดย กิจการโรงงานโดย
เด็ดขาดหรือจะอนุญาตใหประกอบกิจการไดเฉพาะโรงงานบางประเภท ชนิดหรือ ขนาดใดก็ได 
     มาตรา 31 เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน ถาการประกอบกิจการโรงงานใดมีกรณีท่ีเกี่ยวของอันจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน 
เจาหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนอยูดวย พนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้และ
พนักงานเจาหนาท่ีผูมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ อาจกําหนดวิธีการในการ 
ดําเนินการเพ่ือพิจารณาอนุญาตรวมกันได การดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหกระทําโดยมี
การยื่นคําขอรวมกัน หรือจะใหมีผล เปนการยกเวนแบบเอกสารท่ีตองใชรายการ และขอมูลท่ีตอง
แสดง สถานท่ีตองยื่นคําขอหรือเอกสาร และขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตท่ีซํ้าซอนหรือคลายคลึง
กัน หรืออาจกอใหเกิดอุปสรรคแกการ พิจารณาอนุญาตรวมกันโดยไมจําเปนเสียก็ได และในกรณีท่ี
สมควรจะกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการ ใดใหตองปฏิบัติเพ่ิมเติมแทนก็ได แตการอนุญาตจะตอง
เปนไปตามรูปแบบท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น ในการพิจารณาอนุญาตรวมกัน พนักงาน
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจตรวจสอบ ผูมีอํานาจพิจารณา สวนหนึ่งสวนใดในการอนุญาตหรือผูมีอํานาจ
อนุญาตอาจมอบอํานาจของตนใหพนักงานเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการพิจารณาอนุญาตเปน
ผูดําเนินการแทนไดตามความเหมาะสม การกําหนดและการมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม 
เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลวใหมีผลใชบังคับได 

หมวด 2 
การกํากับและดูแลโรงงาน 

______________ 

     มาตรา 32 เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษส่ิงแวดลอม ความม่ันคง ความปลอดภัย ของ
ประเทศหรือของสาธารณชน ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังตอไปนี ้
                  (1) กําหนดจํานวนและขนาดของโรงงานแตละประเภทหรือชนิดท่ีจะใหตั้งหรือ ขยาย 
หรือท่ีจะไมใหตั้งหรือขยายในทองท่ีใดทองท่ีหนึ่ง 



                  (2) กําหนดชนิด คุณภาพ อัตราสวนของวัตถุดิบ แหลงกําเนิดของวัตถุดิบ และหรือปจจัย
หรือชนิดของพลังงานท่ีจะนํามาใชหรือผลิตในโรงงาน 
                  (3) กําหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีผลิตในโรงงานท่ีจะใหตั้งหรือ ขยาย 
                  (4) กําหนดใหนําผลผลิตของโรงงานท่ีจะใหตั้งหรือขยายไปใชในอุตสาหกรรม บาง
ประเภท หรือใหสงผลผลิตออกนอกอาณาจักรท้ังหมดหรือบางสวน 
     มาตรา 33 ถาโรงงานจําพวกท่ี 2 หรือโรงงานจําพวกท่ี 3 หยุดดําเนินงานติดตอกันเกิน กวาหนึ่งป 
ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 หรือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 3 แลวแต
กรณีตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันพนกําหนดหนึ่งป ถา
บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งประสงคจะประกอบกิจการโรงงานตอไป ใหแจงเปนหนังสือ ให
พนักงานเจาหนาท่ีทราบกอนเริ่มประกอบกิจการและถาเปนโรงงานจําพวกท่ี 3 จะตองไดรับอนุญาต 
เปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาท่ีเสียกอนแลวจึงประกอบกิจการโรงงานได ในการใหประกอบ
กิจการโรงงานจําพวกท่ี 3 ตอไปนั้น ใหนํามาตรา 15 วรรคสอง และมาตรา 16 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
     มาตรา 34 ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานไมวาจะ เปน
กรณีของโรงงานจําพวกใด ถาอุบัติเหตุนั้น 
                  (1) เปนเหตุใหบุคคลถึงแกความตาย เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ซ่ึงภายหลังเจ็ดสิบ สองช่ัวโมง
แลวยังไมสามารถทํางานในหนาท่ีเดิมได ใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปนหนังสือให พนักงาน
เจาหนาท่ีทราบภายในสามวันนับแตวันตาย หรือวันครบกําหนดเจ็ดสิบสองช่ัวโมง แลวแตกรณ ี
                  (2) เปนเหตุใหโรงงานตองหยุดดําเนินงานเกินกวาเจ็ดวัน ใหผูประกอบกิจการ โรงงาน
แจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในสิบวันนบัแตวันเกิดอุบัติเหต ุเม่ือเกิดอุบัติเหตุใน
โรงงานใดตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจโรงงานและ เครื่องจักรและพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา 37 หรือมาตรา 39 แลวแตกรณ ี
     มาตรา 35 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 
ดังตอไปนี ้
                  (1) เขาไปในโรงงานหรืออาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีมีเหตุควรสงสัยวา จะประกอบ
กิจการโรงงานในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ี 
ดังกลาว เพ่ือตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะ สภาพเครือ่งจักร หรือการกระทําใด
ท่ีอาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้
                  (2) นําตัวอยางผลิตภัณฑท่ีสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพในปริมาณพอสมควร เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพพรอมกับเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
                  (3) ตรวจ คน กัก ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสาร หรือส่ิงใด ๆ ท่ี



เกี่ยวของ ในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยวาการประกอบกิจการของโรงงานอาจกอใหเกิดอันตราย แกบุคคล
หรือทรัพยสินท่ีอยูในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียงกับโรงงาน หรือมีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี ้
                  (4) มีหนังสือเรยีกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได 
     มาตรา 36 เม่ือปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
กระทําการเชนวานั้นใหพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการไมต่ํากวาระดับ 4 มีอํานาจจบักุม
ผูนั้น เพ่ือสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมาย 
     มาตรา 37 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีพบวา ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดฝาฝนหรือไม ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหาย
หรือความเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียงกับโรงงาน ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหผูนั้นระงับการกระทําท่ีฝาฝนหรือแกไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให ถูกตอง
หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได ในกรณีท่ีเห็นสมควร เม่ือไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวง 
หรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมาย ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพ่ือมิ
ใหเครื่องจักรทํางานไดในระหวางการ ปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง 
     มาตรา 38 การสงคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีนําสง ณ ภูมิลําเนา 
หรือโรงงานของบุคคลซ่ึงระบุไวในคําส่ัง ในเวลาระหวางพระรอาทิตยขึ้นถึงพระรอาทิตยตกหรือใน
เวลา ทําการของบุคคลนั้น หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได ในกรณีท่ีพนักงาน
เจาหนาท่ีนําสงแลวแตบุคคลซ่ึงระบุไวในคําส่ังปฏิเสธไมยอมรับคําส่ังใหพนักงานเจาหนาท่ีขอให
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยานเพ่ือวางคําส่ังไว ณ ท่ีนั้น แตถาไมพบบุคคลซ่ึงระบุไว
ในคําส่ัง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทําการของบุคคลนั้นจะสงใหกับบุคคลใด ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวซ่ึง
อยูหรือทํางาน ณ ท่ีนั้นก็ได และถาไมพบบุคคลใดหรือพบแตไมมีบุคคลใด ยอมรับไวแทน ใหปด
คําส่ังนั้นไวในท่ีท่ีเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือโรงงานนั้นตอหนาพนักงานฝาย ปกครองหรือตํารวจท่ี
ไปเปนพยาน เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวใหถือวาบุคคลซ่ึง
ระบุ ไวในคําส่ังไดรับคําส่ังนั้นแลว แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือโดย
การปดคําส่ังใหถือวาไดรับคําส่ังนั้นเม่ือครบกําหนดหาวันทําการนับแตวันท่ีพนักงานไปรษณียไดสง
หรือวันท่ีไดปดคําส่ังนั้นไวแลวแตกรณ ี
     มาตรา 39 ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามมาตรา 37 โดยไมมีเหตุอันควรหรือในกรณีท่ีปรากฏวาการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะ 
กอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูใน
โรงงาน หรือท่ีอยูใกลเคียงกับโรงงานใหปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจส่ัง
ใหผูประกอบ กิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานท้ังหมดหรือบางสวนเปนการช่ัวคราว 



และปรับปรุงแกไข โรงงานนั้นเสียใหมหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถาผูประกอบ
กิจการโรงงานไดปรับปรุงแกไขโรงงานหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ี กําหนดแลว ให
ปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายส่ังใหประกอบกิจการโรงงานตอไปได ถาผู
ประกอบกิจการโรงงานไมปรับปรุงแกไขโรงงานหรือไมปฏิบัติใหถูกตอง ภายในเวลาท่ี กําหนด ให
ปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจส่ังปดโรงงานได และในกรณีท่ี เปนโรงงาน
จําพวกท่ี 3 ใหคําส่ังปดโรงงานดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนใบอนุญาตดวย 
     มาตรา 40 คําส่ังใหหยุดประกอบกิจการหรือคําส่ังปดโรงงาน ใหพนักงานเจาหนาท่ีปดประกาศ 
ไวในท่ีท่ีเห็นไดงาย ณ โรงงานนั้นอยางนอยสามแหง ท้ังนี ้ใหมีขอความแจงใหทราบดวยวาหามมิให 
ผูปฏิบัติหนาท่ีในโรงงาน คนงาน หรือผูท่ีเกี่ยวของทุกคนทํางานในโรงงานเพ่ือใหโรงงานประกอบ 
กิจการตอไปไดอีกภายหลังมีคําส่ังใหหยุดประกอบกิจการหรือคําส่ังปดโรงงาน 
     มาตรา 41 คําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 37 หรือคําส่ังของปลัดกระทรวงหรือ ผูซ่ึง
ปลัดกระทรวงมอบหมายใหหยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง หรือคําส่ังปด
โรงงานตามมาตรา 39 วรรคสาม ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําส่ัง 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตาม
คําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี หรือคําส่ังใหหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําส่ังใหปดโรงงาน เวน
แตรัฐมนตรีจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 
     มาตรา 42 ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตาม 
มาตรา 37 ถามีเหตุท่ีทางราชการสมควรเขสไปดําเนินการแทน ใหปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึง
ปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจส่ังการใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือมอบหมายใหบุคคลใด ๆ เขา
จัดการแกไข เพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังนั้นได ในกรณีเชนนี ้ผูประกอบกิจการโรงงานตองเปนผูเสีย
คาใชจายในการเขาจัดการนั้นตามจํานวนท่ีจายจริงรวมกับเบ้ียปรับในอัตรารอยละสามสิบตอปของ
เงินจํานวนดังกลาว ถาทางราชการไดเขาไปจัดการแกไขปญหามลพิษหรือผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ี
เกิดจากโรงงานใหขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนส่ิงแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รักษา คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติเพ่ือใชจายในการดําเนินการได และเม่ือไดรับเงินตามวรรคหนึ่ง
จากผูประกอบกิจการโรงงานแลวใหชดใชเงินชวยเหลือท่ีไดรับมาคืนแกกองทุนส่ิงแวดลอมดังกลาว
ตอไป 
     มาตรา 43 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 และโรงงานจําพวกท่ี 3 ตองชําระคาธรรมเนียมราย
ปตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาท่ียังประกอบกิจการ ถามิได
เสียคาธรรมเนียมโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการประกอบ
กิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจํานวน และใหนํามาตรา 39 มาตรา 40 และ
มาตรา 41 มาใชบังคับโดยอนุโลม 



     มาตรา 44 ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวเม่ือผู ซ่ึง
เกี่ยวของรองขอบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
     มาตรา 45 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) 
หรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 
     มาตรา 46 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (6) หรือ (7) หรือประกาศ
ของรฐัมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
     มาตรา 47 ผูใดจัดทําผลการตรวจสอบตามมาตรา 9 อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     มาตรา 48 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 โดยไมไดแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบตาม
มาตรา 11 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 
     มาตรา 49 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ผูใดแจงการประกอบกิจการไมถูกตองครบถวน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคหา หรือ
มาตรา 33 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
     มาตรา 50 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 3 โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรค
หนึ่ง หรือตั้งโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
สองปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับในกรณีท่ีโรงงานตามวรรคหนึ่ง เปนโรงงาน
ประเภทหรือชนิดท่ีกําหนดจํานวนหรือขนาดท่ี 
จะใหตั้งหรือไมใหตั้งในทองท่ีใดตามประกาศท่ีออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินส่ีป หรือปรับไมเกินส่ีแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     มาตรา 51 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มาตรา 19 มาตรา 
28 หรือมาตรา 33 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
     มาตรา 52 ผูรับใบอนุญาตผูใดขยายโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 18 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ในกรณีท่ีโรงงาน
ตามวรรคหนึ่งเปนโรงงานประเภทหรือชนิดท่ีกําหนดจํานวนหรือขนาดท่ีจะใหขยายไมใหขยายใน
ทองท่ีใดตามประกาศท่ีออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินส่ีป หรือ ปรับไม
เกินส่ีแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     มาตรา 53 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 หรือ มาตรา 25 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท 
     มาตรา 54 ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ



ไมเกินสองหม่ืนบาท 
     มาตรา 55 ผูใดประกอบกิจการโรงงานในระหวางท่ีไดมีคําส่ังใหหยุดประกอบกิจการโรงงาน หรือ
ภายหลังท่ีมีคําส่ังใหปดโรงงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหปรับอีกวันละหาพันบาทจนกวาจะหยุดประกอบกิจการ สถาปนิกหรือ
วิศวกรผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนท่ีมีคําส่ังใหหยุดประกอบกิจการ หรือยังฝาฝน
ทํางานในโรงงานท่ีมีคําส่ังปดโรงงานแลวเพ่ือใหโรงงานประกอบกิจการตอไปตองระวางโทษ 
เชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง ผูท่ีทํางานในโรงงานหรือคนงานผูใดยังฝาฝน
ทํางานในโรงงานเฉพาะสวนท่ีมีคําส่ังใหหยุดประกอบกิจการ หรือยังฝาฝนทํางานในโรงงานท่ีมี
คําส่ังปดโรงงานแลวใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูรวมกระทํา หรือสนับสนุนการกระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณ ีแตศาลจะลงโทษนอยเพียงใดก็ได โดยคํานึงถึงฐานะ ความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว ความจงใจฝาฝนกฎหมาย และความมีสวนสําคัญในการกระทํา 
     มาตรา 56 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 35 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     มาตรา 57 ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงส่ังตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหปรับอีก 
วันละไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือยังไมปฏิบัติใหถูกตอง 
     มาตรา 58 ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหเครื่องจักรท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดผูกมัด
ประทับตราไวตามมาตรา 37 วรรคสองกลับทํางานไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     มาตรา 59 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกบุคคลซ่ึงปลัดกระทรวง หรือผูซ่ึงปลัดกระทรวง
มอบหมายใหเขาจัดทําเพ่ือใหการเปนไปตามคําส่ังตามมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     มาตรา 60 ผูใดกระทําการใด ๆ ใหคําส่ังหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําส่ังปดโรงงาน ชํารุด
หรือเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     มาตรา 61 ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการโรงงานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวา
สถาปนิก หรือวิศวกรท่ีทํางานในโรงงาน และมีหนาท่ีรับผิดชอบในการงานสวนท่ีมีกรณีการกระทํา
ความผิดนั้นเกดิขึ้น มีสวนรวมหรือรูเห็นในการกระทําความผิดกับผูประกอบกิจการโรงงาน และตอง
รับโทษเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงาน เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยกับ
การกระทําความผิดนั้น นอกจากตองรับโทษตามวรรคหนึ่งแลว ใหปลัดกระทรวงแจงช่ือและการ
กระทําของบุคคล เชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวา



ดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม หรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามควรแกกรณีตอไป 
     มาตรา 62 ผูใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลวครั้งหนึ่ง ถาได
กระทําความผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับท่ีเคยถูกลงโทษแลวนั้นซํ้าอีก ใหศาลพิจารณาเพ่ิมโทษท่ีจะ
ลงแกผูนั้นอยางนอยอีกหนึ่งในสามของอัตราโทษจําคุก หรือเพ่ิมโทษอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับ
สําหรับความผิดนั้น 
     มาตรา 63 ในกรณีท่ีหางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลอ่ืนกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้น ตองระวางโทษตามท่ี
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น
หรือยินยอมดวย 
     มาตรา 64 ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ใหถือวาบุคคลผูท่ีอาศัยอยูใกลชิด
หรือติดตอกับโรงงานท่ีมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซ่ึงความเปนอยูถูกกระทบกระเทือน 
เนื่องจากการกระทําความผิดเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 
     มาตรา 65 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาคไดตาม
ความเหมาะสม คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแตละคณะใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในดาน
กฎหมายจํานวนสามคน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตเม่ือพนจากตําแหนงแลวอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกไดการพนจากตําแหนงกอนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา บรรดา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา 50 วรรคสอง หรือมาตรา 52 วรรคสอง ให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได ถาเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับ
โทษถึงจําคุก และเม่ือผูตองหาไดเสียคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบ วันนับแตวันท่ีมีการ
เปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีท่ีพนักงาน
สอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคส่ีและผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงาน
สอบสวนสงเรื่องใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีผูนั้นแสดงความ
ยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 



บทเฉพาะกาล 
__________ 

     มาตรา 66 คําขออนุญาตใด ๆ ท่ีไดยื่นไว และการอนุญาตใด  ๆท่ีไดใหไวและยังอยูในระหวางการ
พิจารณาของผูอนุญาต หรือการปฏิบัติของผูขออนุญาตตามท่ีไดรับอนุญาต แลวแตกรณีใหถือวาเปน
คําขออนุญาตหรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีท่ีคําขออนุญาต หรือการ
อนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากคําขออนุญาต หรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ้ใหผูมี
อํานาจอนุญาตมีอํานาจส่ังใหแกไขเพ่ิมเติมไดตามความจําเปน เพ่ือใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
     มาตรา 67 บอนุญาตประกอบกิจการโรงงานท่ีออกใหแกบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายวาดวย โรงงาน
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุท่ีกําหนดไว ใหถือวาใบอนุญาตตั้ง
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี ้และใหผูไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานดังกลาว มีหนาท่ีดําเนินการ
ตอไปตามพระราชบัญญัตินี ้
     มาตรา 68 บรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีออกตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหคงใชบังคับได
ตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 

นายกรัฐมนตร ี

 
-------------------------------------------------------------------------------- 



อัตราคาธรรมเนียม 
____________ 

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

     ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน โดย
คํานึงถึงขนาดและกิจการของโรงงานท่ีเกี่ยวของก็ได 

  

   

 


