พระราชบัญญัติ
โรงงาน
พ.ศ. 2535
-------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป*
(*ประกาศใน รจ. 109/44 หนา 62

มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512
(2) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518
(3) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522

วันลง รจ. 9 เมษายน 2535)
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มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกโรงงานของทางราชการที่ดําเนินการโดยทางราชการ
เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แตในการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวให
นําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
"โรงงาน" หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมา
หรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม
สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลาย
สิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ กําหนดในกฎกระทรวง
"ตั้งโรงงาน" หมายความวา การกอสรางอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงาน
หรือนําเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะประกอบ
กิจการ
"ประกอบกิจการโรงงาน" หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบบรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับ
ปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแตไมรวมถึงการ
ทดลองเดินเครื่องจักร
"เครื่องจักร" หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา ลม กาซ ไฟฟา หรือพลังงานอื่น
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ไฟลวีล 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 และใหมีอํานาจ
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แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราคาธรรมเนียมทายพระราช
บัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
การประกอบกิจการโรงงาน
-----มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงาน ตามประเภทชนิดหรือขนาดใด
เปนโรงงานจําพวกที่ 1 โรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแตกรณี โดยคํานึงถึงความจําเปนใน
การควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ การปองกันความเสียหาย และการปองกันอันตรายตาม
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอมโดยแบงออกเปนดังนี้
(1) โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได
ทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน
(2) โรงงานจําพวกที่ 2 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตอง
แจงใหผูอนุญาตทราบกอน
(3) โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะตองไดรับใบ
อนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ใหโรงงานที่กําหนดในประกาศดังกลาวเปนโรงงาน
จําพวกที่ 3 ดวย
มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎ
กระทรวงเพื่อใหโรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่งหรือทุกจําพวกตามมาตรา 7 ตองปฏิบัติตามในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงาน ลักษณะอาคารของโรง
งานหรือลักษณะภายในของโรงงาน
(2) กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณหรือสิ่งที่ตองนํามาใชในการ
ประกอบกิจการโรงงาน
(3) กําหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพื่อปฏิบัติหนาที่
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หนึ่งหนาที่ใดประจําโรงงาน
(4) กําหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดใหมีอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นใด
เพื่อปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตรายความเสียหายหรือความเดือดรอนที่อาจเกิดแกบุคคลหรือทรัพย
สินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน
(5) กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
(6) กําหนดการจัดใหมีเอกสารที่จําเปนประจําโรงงานเพื่อประโยชนในการควบคุมหรือตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(7) กําหนดขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจง
ใหทราบเปนครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว
(8) กําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงานเพื่อปองกันหรือระงับหรือ
บรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหยกเวนโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการตอง
ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะสมควรกําหนดใหเรื่องที่เปนรายละเอียดทาง
ดานเทคนิคหรือเปนเรื่องที่ตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
มาตรา 9 ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
อาจมีการกําหนดใหเอกชนเปนผูดําเนินการและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 10 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 1 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
มาตรา 11 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว และเมื่อจะเริ่มประกอบกิจ
การโรงงานใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน
แบบและรายละเอียดที่ตองแจงและแบบใบรับแจง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงเพื่อเปนหลัก
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ฐานการแจงใหแกผูแจงในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงประกอบกิจการโรงงานไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบในภายหลังวาการแจงตามวรรคหนึ่งไมถูกตองหรือไม
ครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูแจงแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับคําสั่งดังกลาว
การเลิกประกอบกิจการ การโอน การใหเชาหรือการใหเชาซื้อโรงงานจําพวกที่ 2 ผูประกอบกิจการ
โรงงานตองแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว
มาตรา 12 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต และตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32
หามมิใหผูใดตั้งโรงงานกอนไดรับใบอนุญาต
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตรองขอหนังสือรับรองกอนออกใบอนุญาต ถาการพิจารณาเบื้องตนเพียง
พอที่จะอนุมัติในหลักการได ใหผูอนุญาตออกหนังสือรับรองใหโดยสงวนสวนที่พิจารณาไมแลวเสร็จได
ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการออกใบอนุญาตใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม
มาตรา 32 ถากรณีใดยังมิไดมีหลักเกณฑกําหนดไวใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือ
ทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงานหรือเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่
ออกตามมาตรา 32 ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขที่ผูประกอบกิจการโรงงานจะตองปฏิบัติเปนพิเศษไวในใบ
อนุญาตก็ได
มาตรา 13 ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ถาประสงคจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในสวนหนึ่งสวน
ใด ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
ถาจะมีการทดลองเดินเครื่องจักรกอนการเริ่มประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง ผูรับใบอนุญาต
ตองแจงวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรใหพนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอยกวาสิบหาวัน
ดวย
หลักเกณฑและระยะเวลาที่อาจใชเพื่อการทดลองเดินเครื่องจักรใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ
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กระทรวง
มาตรา 14 ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่หานับแตปที่เริ่มประกอบกิจการ เวนแต
มีการยายโรงงานตามมาตรา 27 หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่
ออกใบอนุญาตใหมหรือวันที่เลิกประกอบกิจการโรงงาน
ถามีเหตุอันสมควรเพื่อยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล ผูอนุญาตโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะ
ออกใบอนุญาตใหมีอายุสั้นกวาที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได ใบอนุญาตที่ออกในกรณีนี้จะขอตออายุอีกไมได
มาตรา 15 การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได
ยื่นคําขอดังกลาวแลวใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําสั่งถึงที่สุดไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาต
ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะถูกตองตามมาตรา 8 ประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 และเงื่อนไขที่
กําหนดไวในใบอนุญาต ใหผูอนุญาตตออายุใบอนุญาตให หากมีกรณีที่ไมถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่สั่ง
ใหแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดเมื่อแกไขแลวใหตออายุใบอนุญาตได ถาหากไมแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดใหมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ผูที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะประกอบกิจการ
โรงงานตอไป และไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
แลว ใหถือวาไดยื่นคําขอตออายุภายในระยะเวลาที่กําหนดและการประกอบกิจการโรงงานในระหวางนั้นให
ถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนุญาต แตเมื่อไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูนั้นจะตอง
เสียคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต หากพนกําหนดหกสิบวันตองดําเนินการ
เสมือนขออนุญาตใหม
มาตรา 16 คําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบ
อนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให
เปนที่สุด
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มาตรา 17 โรงงานใดที่ผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตอยูแลวหากภายหลังปรากฏวาใชขนาด
ของเครื่องจักรต่ํากวาหาแรงมาหรือจํานวนคนงานต่ํากวาเจ็ดคน ใหถือวาโรงงานนั้นยังเปนโรงงานตาม
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดแจงเลิกประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา 18 หามมิใหผูรับใบอนุญาตขยายโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
การขอขยายโรงงานและการใหขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณคําสั่งไมใหขยายโรงงาน ใหนํา
มาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 16 มาใชบังคับโดยอนุโลม
การขยายโรงงานไดแก
(1) การเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทําใหมีกําลังรวมเพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละหาสิบ
ขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมไมเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทาไมเกินหนึ่งรอยแรงมา
หรือเพิ่มขึ้นตั้งแตหาสิบแรงมาขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลัง
เทียบเทาเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา
(2) การเพิ่มหรือแกไขสวนใดสวนหนึ่งของอาคารโรงงานทําใหฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐาน
ใดฐานหนึ่งตองรับน้ําหนักเพิ่มขึ้นตั้งแตหารอยกิโลกรัมขึ้นไป
ใบอนุญาตในสวนที่ขยายใหมีอายุเทากับใบอนุญาตตามมาตรา 14
มาตรา 19 เมื่อผูรับใบอนุญาตเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใชในการผลิต เครื่อง
จักรที่ใชเปนเครื่องตนกําลัง หรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอื่นแตไมถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพิ่มเนื้อ
ที่อาคารโรงงานออกไป หรือกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหมเพื่อประโยชนแกกิจการของโรงงานนั้นโดย
ตรง ทําใหเนื้อที่ของอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละหาสิบขึ้นไป ในกรณีเนื้อที่ของอาคารโรงงานมีไม
เกินสองรอยตารางเมตรหรือเพิ่มขึ้นตั้งแตหนึ่งรอยตารางเมตรขึ้นไป ในกรณีเนื้อที่ของโรงงานมีเกินกวา
สองรอยตารางเมตร ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เพิ่มจํานวนเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือกอสรางอาคารโรงงานนั้นเพิ่มขึ้น แลวแต
กรณี และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
หรือการเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือการกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 20 เงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหา หากผูอนุญาตเห็นสมควรยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเงื่อนไขใหเหมาะสมเพื่อใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน
ก็ใหมีหนังสือสั่งการใหปฏิบัติได
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ผูรับใบอนุญาตผูใดตองการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติในการประกอบกิจการ
โรงงาน ใหยื่นคําขอและชี้แจงเหตุผลตอผูอนุญาต ใหผูอนุญาตพิจารณาและมีหนังสือสั่งการโดยมิชักชา
หากผูรับใบอนุญาตไมเห็นดวยกับความเห็นของผูอนุญาต ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือสั่งการ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 21 ในกรณีผูรับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงานใหเชาหรือใหเชาซื้อโรงงานหรือ
ขายโรงงาน ใหถือวาผูนั้นไดเลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแตวันที่โอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหเชา
หรือใหเชาซื้อโรงงานหรือขายโรงงาน
ใหผูรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผูเชาหรือผูเชาซื้อโรงงาน หรือผูซื้อโรงงานนั้นขอรับใบ
อนุญาตภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ถือวามีการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง โดยไมตองเสียคา
ธรรมเนียมใบอนุญาต เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการโรงงานตอไปไดในระหวางที่รอรับใบ
อนุญาต โดยใหถือเสมือนวาผูยื่นคําขอนั้นเปนผูรับใบอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 22 ในกรณีผูรับใบอนุญาตตาย ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นคําขอตอผูอนุญาตเพื่อรับ
โอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลา
ใหตามความจําเปน ถามิไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบ
กิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือผูจัดการมรดกซึ่งเขาประกอบกิจ
การโรงงานเปนผูรับใบอนุญาต
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในสองวรรคกอนมาใช
บังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 23 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงายในโรงงานของตน
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มาตรา 24 เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผูรับใบอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตแจงเปนหนังสือให
พนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยน
มาตรา 25 ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย
มาตรา 26 ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายเครื่องจักรบางสวนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่น
เพื่อประกอบกิจการโรงงานเปนการชั่วคราว ใหยื่นคําขออนุญาตตอผูอนุญาต พรอมทั้งแผนผังและราย
ละเอียดอื่นแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาดวย
ถาผูอนุญาตเห็นสมควร ก็ใหสั่งอนุญาตใหยายเครื่องจักรไปประกอบกิจการตามคําขอไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่มีคําสั่ง ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยใหปฏิบัติดวยก็ได
ถาผูรับใบอนุญาตมีความจําเปนจะตองประกอบกิจการนั้นเกินกวาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตตาม
วรรคสอง ก็ใหขอขยายระยะเวลาตอผูอนุญาตกอนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลง ถาผูอนุญาตเห็นสมควรก็ใหสั่ง
อนุญาตขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกินหนึ่งป
มาตรา 27 ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายโรงงานไปยังที่อื่นใหดําเนินการเสมือนการตั้งโรงงาน
ใหม
มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาตภายใน
สิบหาวันนับแตวันเลิกประกอบกิจการโรงงาน
ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงโรงงานจําพวกที่ 3 เปนโรงงานจําพวกที่ 1 หรือโรงงาน
จําพวกที่ 2 แลวแตกรณี ใหแจงการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง และเมื่อจะประกอบกิจการ
โรงงานตอไปใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ สําหรับการประกอบกิจการโรงงานจําพวก
ดังกลาว
มาตรา 29 ในกรณีที่มีกฎกระทรวงตามมาตรา 7 หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ทําให
โรงงานจําพวกที่ 1 หรือโรงงาน จําพวกที่ 2 เปลี่ยนเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ถาผูประกอบกิจการโรงงานยื่นคํา
ขอใบอนุญาตตามมาตรา 12 ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นมีผลบังคับ ใหผูนั้น
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ประกอบกิจการโรงงานตอไปไดโดยมีฐานะเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาตและใหผูอนุญาตออกใบอนุญาต
โดยไมชักชา
มาตรา 30 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหทองที่ใดทองที่หนึ่งเปน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมได
การประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 ภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคม
อุตสาหกรรม ใหไดรับยกเวนไมตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามมาตรา 11 หรือไดรับอนุญาตตาม
มาตรา 12 แลวแตกรณี แตการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 (1) และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือเสมือนเปนผูแจงหรือผูรับใบอนุญาต แลวแตกรณี
เมื่อไดกําหนดใหทองที่ใดเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแลว รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหบริเวณโดยรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรมภายในระยะที่กําหนดเปนเขตหามประกอบกิจการโรงงาน
โดยเด็ดขาดหรือจะอนุญาตใหประกอบกิจการไดเฉพาะโรงงานบางประเภท ชนิดหรือขนาดใดก็ได
มาตรา 31 เพื่อประโยชนในการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ และการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน ถาการประกอบกิจการโรงงานใด มีกรณีที่เกี่ยวของอันจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนา
ที่ตามกฎหมายอื่นอยูดวย พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้และพนักงานเจาหนา
ที่ผูมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ อาจกําหนดวิธีการในการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาต
รวมกันก็ได
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหกระทําโดยมีการยื่นคําขอรวมกัน หรือจะใหมีผลเปนการ
ยกเวนแบบเอกสารที่ตองใช รายการและขอมูลที่ตองแสดง สถานที่ตองยื่นคําขอหรือเอกสารและขั้นตอนใน
การพิจารณาอนุญาตที่ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกัน หรืออาจกอใหเกิดอุปสรรคแกการพิจารณาอนุญาตรวมกัน
โดยไมจําเปนเสียก็ได และในกรณีที่สมควรจะกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการใดใหตองปฏิบัติเพิ่มเติมแทนก็
ได แตการอนุญาตจะตองเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการนั้น
ในการพิจารณาอนุญาตรวมกัน พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตรวจสอบ ผูมีอํานาจพิจารณาสวนหนึ่ง
สวนใดในการอนุญาตหรือผูมีอํานาจอนุญาตอาจมอบอํานาจของตนใหพนักงานเจาหนาที่อื่นที่เกี่ยวของใน
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การพิจารณาอนุญาตเปนผูดําเนินการแทนไดตามความเหมาะสม
การกําหนดและการมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหมีผลใชบังคับได
หมวด 2
การกํากับและดูแลโรงงาน
-----มาตรา 32 เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษสิ่งแวดลอมความมั่นคง ความปลอดภัยของ
ประเทศหรือของสาธารณชน ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดจํานวนและขนาดของโรงงานแตละประเภทหรือชนิดที่จะใหตั้งหรือขยาย หรือที่จะไม
ใหตั้งหรือขยายในทองที่ใดทองที่หนึ่ง
(2) กําหนดชนิด คุณภาพ อัตราสวนของวัตถุดิบ แหลงกําเนิดของวัตถุดิบและหรือปจจัยหรือชนิด
ของพลังงานที่จะนํามาใชหรือผลิตในโรงงาน
(3) กําหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตในโรงงานที่จะใหตั้งหรือขยาย
(4) กําหนดใหนําผลผลิตของโรงงานที่จะใหตั้งหรือขยายไปใชในอุตสาหกรรมบางประเภท หรือให
สงผลผลิตออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดหรือบางสวน
มาตรา 33 ถาโรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 หยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป ผู
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแตกรณี ตอง
แจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันพนกําหนดหนึ่งป
ถาบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งประสงคจะประกอบกิจการโรงงานตอไป ใหแจงเปนหนังสือให
พนักงานเจาหนาที่ทราบกอนเริ่มประกอบกิจการและถาเปนโรงงานจําพวกที่ 3 จะตองไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอนแลวจึงประกอบกิจการโรงงานได
ในการใหประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตอไปนั้น ใหนํามาตรา 15 วรรคสอง และมาตรา 16
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 34 ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานไมวาจะเปน
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กรณีของโรงงานจําพวกใด ถาอุบัติเหตุนั้น
(1) เปนเหตุใหบุคคลถึงแกความตาย เจ็บปวยหรือบาดเจ็บซึ่งภายหลังเจ็ดสิบสองชั่วโมงแลวยังไม
สามารถทํางานในหนาที่เดิมไดใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภาย
ในสามวันนับแตวันตาย หรือวันครบกําหนดเจ็ดสิบสองชั่วโมง แลวแตกรณี
(2) เปนเหตุใหโรงงานตองหยุดดําเนินงานเกินกวาเจ็ดวันใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปน
หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสิบวันนับแตวันเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงานใดตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจโรงงานและเครื่อง
จักรและพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 37 หรือมาตรา 39 แลวแตกรณี
มาตรา 35 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในโรงงานหรืออาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีเหตุควรสงสัยวาจะประกอบกิจการ
โรงงานในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่ดังกลาว เพื่อตรวจ
สภาพโรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ สภาพเครื่องจักร หรือการกระทําใดที่อาจเปนการฝาฝนบท
บัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
(2) นําตัวอยางผลิตภัณฑที่สงสัยเกี่ยวกับคุณภาพในปริมาณพอสมควรเพื่อตรวจสอบคุณภาพพรอม
กับเอกสารที่เกี่ยวของ
(3) ตรวจ คน กัก ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชีเอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวาการประกอบกิจการของโรงงานอาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยู
ในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน หรือมีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้
(4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ได
มาตรา 36 เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
กระทําการเชนวานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการไมต่ํากวาระดับ 4 มีอํานาจจับกุมผูนั้น
เพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมาย

มาตรา 37 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
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ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือ
ความเดือนรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝนหรือแกไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภาย
ในระยะเวลาที่กําหนดได
ในกรณีที่เห็นสมควร เมื่อไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวง หรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพื่อมิใหเครื่องจักรทํางานไดในระหวางการปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 38 การสงคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่นําสง ณ ภูมิลําเนาหรือโรงงาน
ของบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่ง ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของบุคคล
นั้น หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่นําสงแลวแตบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่งปฏิเสธไมยอมรับคําสั่ง ให
พนักงานเจาหนาที่ขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยานเพื่อวางคําสั่งไว ณ ที่นั้น แตถาไมพบ
บุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่ง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้นจะสงใหกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะแลวซึ่งอยูหรือทํางาน ณ ที่นั้นก็ได และถาไมพบบุคคลใดหรือพบแตไมมีบุคคลใดยอมรับไวแทน ให
ปดคําสั่งนั้นไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือโรงงานนั้นตอหนาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจที่ไป
เปนพยาน
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวใหถือวาบุคคลซึ่งระบุไวใน
คําสั่งไดรับคําสั่งนั้นแลว แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการปดคําสั่ง ใหถือ
วาไดรับคําสั่งนั้น เมื่อครบกําหนดหาวันทําการนับแตวันที่พนักงานไปรษณียไดสงหรือวันที่ไดปดคําสั่งนั้น
ไว แลวแตกรณี
มาตรา 39 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา 37 โดยไมมีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏวาการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะกอให
เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยู
ใกลเคียงกับโรงงานใหปลัดกระทรวง หรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูประกอบกิจการโรง
งานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว และปรับปรุงแกไขโรงงานนั้น
เสียใหมหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
ถาผูประกอบกิจการโรงงานไดปรับปรุงแกไขโรงงานหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่

14

กําหนดแลว ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งใหประกอบกิจการโรงงานตอไปได
ถาผูประกอบกิจการโรงงานไมปรับปรุงแกไขโรงงานหรือไมปฏิบัติใหถูกตอง ภายในเวลาที่
กําหนด ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งปดโรงงานได และในกรณีที่เปน
โรงงานจําพวกที่ 3 ใหคําสั่งปดโรงงานดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนใบอนุญาตดวย
มาตรา 40 คําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือคําสั่งปดโรงงานใหพนักงานเจาหนาที่ปดประกาศไว
ในที่ที่เห็นไดงาย ณ โรงงานนั้นอยางนอยสามแหง ทั้งนี้ ใหมีขอความแจงใหทราบดวยวาหามมิใหผูปฏิบัติ
หนาที่ในโรงงาน คนงาน หรือผูที่เกี่ยวของทุกคนทํางานในโรงงานเพื่อใหโรงงานประกอบกิจการตอไปได
อีกภายหลังมีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือคําสั่งปดโรงงาน
มาตรา 41 คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 37 หรือคําสั่งของปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัด
กระทรวงมอบหมายใหหยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง หรือคําสั่งปดโรงงานตาม
มาตรา 39 วรรคสาม ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่หรือคํา
สั่งใหหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําสั่งใหปดโรงงาน เวนแตรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา 42 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา
37 ถามีเหตุที่ทางราชการสมควรเขาไปดําเนินการแทน ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย
มีอํานาจสั่งการใหพนักงานเจาหนาที่หรือมอบหมายใหบุคคลใด ๆ เขาจัดการแกไขเพื่อใหเปนไปตามคําสั่ง
นั้นได ในกรณีเชนนี้ ผูประกอบกิจการโรงงานตอง เปนผูเสียคาใชจายในการเขาจัดการนั้นตามจํานวนที่
จายจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตรารอยละสามสิบตอปของเงินจํานวนดังกลาว
ถาทางราชการไดเขาไปจัดการแกไขปญหามลพิษหรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงาน
ใหขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติเพื่อใชจายในการดําเนินการได และเมื่อไดรับเงินตามวรรคหนึ่งจากผูประกอบกิจการโรงงานแลว
ใหชดใชเงินชวยเหลือที่ไดรับมาคืนแกกองทุนสิ่งแวดลอมดังกลาวตอไป
มาตรา 43 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และโรงงานจําพวกที่ 3 ตองชําระคาธรรมเนียมราย
ปตามหลักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถามิไดเสียคา
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ธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน และถายังไมยินยอมเสียคาธรรมเนียม
โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการประกอบกิจการไวจนกวาจะได
เสียคาธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจํานวน และใหนํามาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 41 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 44 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูซึ่งเกี่ยว
ของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
หมวด 3
บทกําหนดโทษ
-----มาตรา 45 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 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
หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 48 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 โดยไมไดแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตาม
มาตรา 11 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 49 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ผูใดแจงการประกอบกิจการไมถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคหา หรือมาตรา 33
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
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มาตรา 50 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง
หรือตั้งโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เปนโรงงานประเภทหรือชนิดที่กําหนดจํานวนหรือขนาดที่จะให
ตั้งหรือไมใหตั้งในทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ป
หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 51 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มาตรา 19 มาตรา
28 หรือมาตรา 33 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 52 ผูรับใบอนุญาตผูใดขยายโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 18 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเปนโรงงานประเภทหรือชนิดที่กําหนดจํานวนหรือขนาดที่จะให
ขยายหรือไมใหขยายในทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่
ป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 53 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 หรือมาตรา 25 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 54 ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 55 ผูใดประกอบกิจการโรงงานในระหวางที่ไดมีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือ
ภายหลังที่มีคําสั่งใหปดโรงงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหปรับอีกวันละหาพันบาทจนกวาจะหยุดประกอบกิจการ
สถาปนิกหรือวิศวกรผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการ
หรือยังฝาฝนทํางานในโรงงานที่มีคําสั่งปดโรงงานแลว เพื่อใหโรงงานประกอบกิจการตอไป ตองระวาง
โทษเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง
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ผูที่ทํางานในโรงงานหรือคนงานผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุด
ประกอบกิจการหรือยังฝาฝนทํางานในโรงงานที่มีคําสั่งปดโรงงานแลว ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูรวม
กระทําหรือสนับสนุนการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี แตศาลจะลงโทษนอยเพียงใดก็ไดโดย
คํานึงถึงฐานะ ความรับผิดชอบตอครอบครัว ความจงใจฝาฝนกฎหมาย และความมีสวนสําคัญในการกระทํา
มาตรา 56 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 35
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 57 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับอีกวันละไมเกินหาพัน
บาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือยังไมปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 58 ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหเครื่องจักรที่พนักงานเจาหนาที่ไดผูกมัดประทับ
ตราไวตามมาตรา 37 วรรคสอง กลับทํางานไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 59 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกบุคคลซึ่งปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายใหเขาจัดทําเพื่อใหการเปนไปตามคําสั่งตามมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 60 ผูใดกระทําการใด ๆ ใหคําสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําสั่งปดโรงงานชํารุด
หรือเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 61 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวา
สถาปนิกหรือวิศวกรที่ทํางานในโรงงานและมีหนาที่รับผิดชอบในการงานสวนที่มีกรณีการกระทําความผิด
นั้นเกิดขึ้น มีสวนรวมหรือรูเห็นในการกระทําความผิดกับผูประกอบกิจการโรงงานและตองรับโทษเชน
เดียวกับผูประกอบกิจการโรงงาน เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยกับการกระทําความผิด
นั้น
นอกจากตองรับโทษตามวรรคหนึ่งแลว ใหปลัดกระทรวงแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวา
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นั้นใหคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามควรแกกรณีตอไป
มาตรา 62 ผูใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลวครั้งหนึ่ง ถาได
กระทําความผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแลวนั้นซ้ําอีก ใหศาลพิจารณาเพิ่มโทษที่จะลงแก
ผูนั้นอยางนอยอีกหนึ่งในสามของอัตราโทษจําคุกหรือเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับสําหรับความ
ผิดนั้น
มาตรา 63 ในกรณีที่หางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้น ตองระวางโทษตามที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือ
ยินยอมดวย
มาตรา 64 ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาบุคคลผูที่อาศัยอยูใกลชิด
หรือติดตอกับโรงงานที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูถูกกระทบกระเทือนเนื่อง
จากการกระทําความผิดเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 65 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานคร และในสวนภูมิภาคไดตาม
ความเหมาะสม
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแตละคณะใหรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในดานกฎหมาย
จํานวนสามคน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตเมื่อพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้งอีก
ได
การพนจากตําแหนงกอนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ให
เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา 50 วรรคสอง หรือมาตรา 52 วรรค
สอง ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได ถาเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือ
ไดรับโทษถึงจําคุก และเมื่อผูตองหาไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสี่และผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ
ปรับ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดง
ความยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ
(ตารางอัตราโทษสําเร็จรูป ดู “CD ฐานความผิดตั้งและแกขอหา” : สูตรไพศาล)

บทเฉพาะกาล
มาตรา 66 คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไว และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวและยังอยูในระหวางการ
พิจารณาของผูอนุญาต หรือการปฏิบัติของผูขออนุญาตตามที่ไดรับอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขอ
อนุญาต หรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาตหรือการอนุญาตดังกลาว
มีขอแตกตางไปจากคําขออนุญาต หรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูมีอํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่งให
แกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปน เพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 67 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกใหแกบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว
ใหถือวาใบอนุญาตตั้งโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผูไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานดังกลาวมีหนา
ที่ดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 68 บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหคงใชบังคับไดตอ
ไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม
--------(1) คําขอ
(2) ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
(3) ใบแทนใบอนุญาต
(4) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (2)
(5) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน ปละ

ฉบับละ 100 บาท
ฉบับละ 100,000 บาท
ฉบับละ 1,000 บาท
ฉบับละ 100,000 บาท
30,000 บาท

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน โดยคํานึงถึง

21

ขนาดและกิจการของโรงงานที่เกี่ยวของได

----------------------------------------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2512 มีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันและไมเอื้ออํานวยตอการสงเสริมการ
ประกอบกิจการโรงงาน เนื่องจากกําหนดใหโรงงานทุกลักษณะตองขออนุญาตเชนเดียวกันทั้ง ๆ ที่ตาม
สภาพที่เปนจริงโรงงานตาง ๆ มีลักษณะที่แตกตางกัน โรงงานบางประเภทไมจําเปนจะตองควบคุมดูแลการ
ตั้งโรงงาน เพียงแตดูแลการดําเนินงานเทานั้น คงมีแตโรงงานประเภทที่อาจเกิดอันตรายจากการประกอบ
กิจการไดเทานั้นที่ควรจะควบคุมการจัดตั้งอยางเครงครัด จึงสมควรปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลใหสอด
คลองกับสภาพการประกอบกิจการดวยการใหโรงงานบางลักษณะอาจประกอบกิจการไดภายใตระบบการ
กํากับตามปกติ และโรงงานบางลักษณะจะตองแจงใหทราบกอนจึงจะเริ่มประกอบกิจการได โดยคงมีแต
โรงงานบางลักษณะที่จําเปนเทานั้นที่จะยังคงใชระบบการอนุญาต และสมควรปรับปรุงวิธีการอนุญาตให
เหมาะสมยิ่งขึ้นดวย นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีการประสานงานกันระหวางพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการอนุญาตตามกฎหมายใหพิจารณาลดการดําเนินงานที่ซ้ําซอนกันเพื่อความสะดวกแกผูประกอบการ
และสมควรปรับปรุงการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหเปนไปโดยไดผลยิ่งขึ้นดวยการใหมีการออก
กฎเพื่อกําหนดขอบเขตการประกอบกิจการโรงงานใหชัดเจน และกําหนดขั้นตอนการใชอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่ในการออกคําสั่งเพื่อบังคับใหโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายพรอมกับปรับปรุงอัตราโทษ
และกําหนดใหมีการรวมรับผิด สําหรับผูที่ทํางานในโรงงานนอกเหนือจากเจาของโรงงานเพื่อใหการ
ควบคุมโรงงานเปนไปอยางไดผลยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
---------------------
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (8) แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หมวด 1
ที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน

ขอ 1 หามตั้งโรงงานจําพวกที่ 1 และโรงงานจําพวกที่ 2 ในบริเวณ ดังตอไปนี้
(1) บานจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพื่อการพักอาศัย
(2) ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัด
หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทําการงานของหนวยงานของรัฐ และใหหมาย
ความรวมถึงแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ขอ 2 หามตั้งโรงงานจําพวกที่ 3 ในบริเวณดังตอไปนี้
(1) บานจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบานแถวเพื่อการพักอาศัย
(2) ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดตอสาธารณสถาน ไดแก โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัด
หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทําการงานของหนวยงานของรัฐ และใหหมาย
ความรวมถึงแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ขอ 3 สถานที่ทําการงานของหนวยงานของรัฐตามขอ 1 (2) หรือขอ 2 (2) ไมหมายความรวมถึง
สถานที่ทําการงานโดยเฉพาะเพื่อการควบคุมกํากับดูแล อํานวยความสะดวก หรือใหบริการแกการประกอบ
กิจการของโรงงานแหงนั้น ๆ
ในกรณีมีเหตุอันสมควร รัฐมนตรีจะกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหรนหรือขยายระยะ
ทางที่กําหนดในขอ 1 (2) หรือขอ 2 (2) หรือมิใหใชบังคับขอ 1 (2) แกโรงงานประเภทใดตามเงื่อนไขที่
กําหนดก็ได
ขอ 4 โรงงานจําพวกที่ 3 นอกจากหามตั้งในบริเวณตามขอ 2 แลว ตองตั้งอยูในทําเลและสภาพแวด
ลอมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาด และประเภทหรือชนิดของ
โรงงาน โดยไมอาจกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นดวย
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ขอ 5 อาคารโรงงานตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) มั่นคง แข็งแรง เหมาะสมและมีบริเวณที่เพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยมี
คํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
(2) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยใหมีพื้นที่ประตู หนาตาง และชองลม รวมกันโดยไมนับที่
ติดตอระหวางหองไมนอยกวา 1 ใน 10 สวนของพื้นที่ของหอง หรือมีการระบายอากาศไมนอยกวา 0.5
ลูกบาศกเมตรตอนาที ตอคนงานหนึ่งคน
(3) มีประตูหรือทางออกใหพอกับจํานวนคนในโรงงาน ที่จะหลบหนีภัยออกไปไดทันทวงที เมื่อมี
เหตุฉุกเฉินขึ้นอยางนอยสองแหงอยูหางกันพอสมควร บานประตูเปดออกไดงาย มีขนาดกวางไมนอยกวา
100 เซนติเมตร และสูงไมนอยกวา 200 เซนติเมตร แตถามีคนในโรงงานที่จะตองออกตามทางนี้มากกวา 50
คน ตองมีขนาดกวางเพิ่มขึ้นในอัตราสวนไมนอยกวา 2 เซนติเมตรตอหนึ่งคน และมีบันไดระหวางชั้นอยาง
นอยสองแหงอยูหางกันพอสมควร
(4) บันไดตองมั่นคงแข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และจํานวนที่เหมาะสมกับอาคารโรงงานและการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้น ๆ ขั้นบันไดตองไมลื่นและมีชวงระยะเทากัน โดยตลอด
บันไดและพื้นทางเดินที่อยูสูงจากระดับพื้นตั้งแต 1.50 เมตร ขึ้นไป อยางนอยตองมีราวมั่นคง แข็ง
แรง และเหมาะสม ทั้งนี้รัฐมนตรีอาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหมีสวนประกอบอื่นเพื่อ
ปองกันอันตรายหรือยกเวนการจัดใหมีราวดังกลาวได
(5) ระยะดิ่งระหวางพื้นถึงเพดานโดยเฉลี่ยตองไมนอยกวา 3.00 เมตร เวนแตจะมีการจัดระบบปรับ
อากาศหรือมีการระบายอากาศที่เหมาะสม แตระยะดิ่งดังกลาว ตองไมนอยกวา 2.30 เมตร
(6) พื้นตองมั่นคง แข็งแรง ไมมีน้ําขัง หรือลื่น อันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
(7) บริเวณหรือหองทํางานตองมีพื้นที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 ตารางเมตร ตอคนงานหนึ่งคน โดย
การคํานวณพื้นที่ใหนับรวมพื้นที่ที่ใชวางโตะปฏิบัติงาน เครื่องจักร ผลิตภัณฑ หรือวัสดุที่เคลื่อนไปตาม
กระบวนการผลิตดวย
(8) วัตถุที่ใชในการกอสรางตองเหมาะสมกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตามขนาด ประเภท
หรือชนิดของโรงงาน รวมทั้งที่ไมกอใหเกิดการลุกลามของอัคคีภัย
(9) จัดใหมีสายลอฟาตามความจําเปนและเหมาะสม
(10) จัดใหมีที่เก็บรักษาวัตถุหรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตราย หรืออัคคีภัยไดงายไวในที่ปลอดภัย
(11) ในกรณีมีลิฟต ลิฟตตองมีสวนปลอดภัยไมนอยกวาสี่เทา ของน้ําหนักที่กําหนดใหใช ทั้ง
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นี้ โดยถือวาคนที่บรรทุกมีน้ําหนัก 70 กิโลกรัมตอหนึ่งคน และตองเปนแบบที่จะเคลื่อนที่ไดก็ตอเมื่อประตู
ไดปดแลว รวมทั้งตองมีระบบสงสัญญาณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดวย ลิฟตตองมีปายระบุจํานวนคนหรือน้ําหนัก
ที่จะบรรทุกได ใหเห็นไดงายและชัดเจน
(12) มีหองสวมที่ปสสาวะ และสถานที่ทําความสะอาดรางกาย ดังตอไปนี้
(ก) มีหองสวมอยางนอยในอัตราคนงานไมเกิน 15 คน 1 ที่นั่ง คนงานไมเกิน 40
คน 2 ที่นั่ง คนงานไมเกิน 80 คน 3 ที่นั่ง และเพิ่มขึ้นตอจากนี้ในอัตราสวน 1 ที่นั่งตอจํานวนคนงานไมเกิน
50 คน สําหรับโรงงานที่มีคนงานชายและคนงานหญิงรวมกันมากกวา 15 คน ใหจัดสวมแยกไวสําหรับคน
งานหญิงตามอัตราสวนที่กําหนดขางตนดวย
(ข) อาคารโรงงานที่มีคนทํางานอยูหลายชั้น ตองจัดใหมีหองสวมและที่ปสสาวะ
ในชั้นตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
(ค) หองสวมตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 0.9 ตารางเมตรตอ 1 ที่นั่ง
(ง) หองสวมที่มีที่ปสสาวะตองเปนแบบใชน้ําชําระลงบอซึม พื้นหองตองเปนแบบ
ไมดูดน้ํา
(จ) จัดใหมีกระดาษชําระหรือน้ําสําหรับชําระใหเพียงพอ สําหรับหองสวมทุกหอง
(ฉ) จัดใหมีสถานที่ทําความสะอาดรางกาย พรอมทั้งวัสดุและอุปกรณสําหรับคน
งานตามความจําเปนและเหมาะสม
(ช) จัดใหมีการระบายถายเทอากาศใหเพียงพอสําหรับหองสวมสนหองปสสาวะ
และสถานที่ทําความสะอาดรางกายทุกหอง
(ซ) จัดใหมีการทําความสะอาดหองสวม ที่ปสสาวะ และสถานที่ทําความสะอาดรางกายให
อยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
(ฌ) ในโรงงานที่มีการผลิตสิ่งที่ใชบริโภค ตองจัดใหมีที่ลางมือ ยาฆาเชื้อหรือสบู
อันไดสุขลักษณะ และตั้งอยูในที่ที่เหมาะสมอยางนอยในอัตราคนงานไมเกิน 15 คน 1 ที่คนงานไมเกิน 40
คน 2 ที่ คนงานไมเกิน 80 คน 3 ที่ และเพิ่มขึ้นตอจากนี้ในอัตราสวน 1 ที่ตอจํานวนคนงานไมเกิน 50 คน
หมวด 2
เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงาน
ขอ 6 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานตองเปนดังตอไปนี้
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(1) มั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม และในกรณีมีเหตุอันควร รัฐมนตรีจะกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใหการนําเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานชนิดใดตองมีคํารับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
(2) ใชเครื่องจักรที่มีความปลอดภัยและไมกอใหเกิดความสั่นสะเทือน เสียง หรือคลื่นวิทยุ รบกวน
ผูอยูอาศัยใกลเคียง
(3) มีเครื่องปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากสวนที่เคลื่อนไหว ของเครื่องจักรตามความจําเปนและ
เหมาะสม
(4) บอหรือถังเปดที่ทํางานสนองกันกับเครื่องจักรที่อาจเปนอันตราย ในการปฏิบัติงานของคนงาน
ตองมีขอบหรือราวกั้นแข็งแรงและปลอดภัยทางดานที่คนเขาถึงได สูงไมนอยกวา 100 เซนติเมตร จากระดับ
พื้นที่ติดกับบอหรือถังนั้น
(5) หมอไอน้ํา (boiler) หมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน เครื่องอัดกาซ
(compressor) หรือถังปฏิกิริยา (reactor) และระบบทอ เครื่องจักร หรือภาชนะที่ทํางานสนองกันโดยมี
ความ
กดดันแตกตางจากบรรยากาศ ซึ่งใชกับหมอไอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน
เครื่องอัดกาซ หรือถังปฏิกิริยาดังกลาว ตองไดรับการออกแบบ คํานวณ และสรางตามมาตรฐานที่ยอมรับ
หรือผานการทดสอบความปลอดภัยในการใชงาน โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การติดตั้งตองมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยในการใชงาน มีอุปกรณความปลอดภัย และมีสวนประกอบที่
จําเปนตามหลักวิชาการ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(6) ภาชนะบรรจุที่มีความกดดันตางจากบรรยากาศ (Pressure vessel) ตองเปนไปตามมาตรฐานที่
ยอมรับมีอุปกรณความปลอดภัยและสวนประกอบที่จําเปนตามหลักวิชาการ โดยมีคํารับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(7) ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เชน วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุเคมี หรือของเหลวอื่นใดที่อาจทําให
เกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุตั้งแต 25,000 ลิตรขึ้นไป
ตองมั่นคง แข็งแรง เปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและตองสรางเขื่อน หรือกําแพงคอนกรีต
โดยรอบใหมีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกลาวไดทั้งหมด เวนแตกรณีที่มีภาชนะบรรจุมาก
กวาหนึ่งถัง ใหสรางเขื่อนที่สามารถเก็บกักวัตถุอันตรายนั้น เทากับปริมาตรของถังขนาดใหญที่สุด เพื่อปอง
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กันการแพรกระจายของวัตถุที่บรรจุไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีเมื่อเกิดวิบัติแกภาชนะดังกลาว และตอง
จัดใหมีวัตถุหรือเคมีภัณฑที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของการแพรกระจายได
อยางเหมาะสม ในการระงับและเพียงพอ
ในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้น ตั้งอยูในที่โลงแจง ตองมีสายลอฟาใหเปนไปตามหลักวิชาการ และ
ภาชนะบรรจุที่อาจเกิดประจุไฟฟาสถิตยไดในตัวตองตอสายดิน
(8) เครื่องยก (crane and hoist) และสวนที่รับน้ําหนักตอเนื่องกันตองมั่นคงและแข็งแรง มีลักษณะ
ขนาด และจํานวนที่เหมาะสม และตองมีปายระบุน้ําหนักปลอดภัยสูงสุดที่จะใชยกของไดใหเห็นไดงายและ
ชัดเจน กับตองมีที่หามลอซึ่งสามารถจะหยุดน้ําหนักไดไมนอยกวาหนึ่งเทาของน้ําหนักปลอดภัยสูงสุด และ
ถาเปนเครื่องยกที่ใชไฟฟาตองมีอุปกรณสําหรับหยุด ยกและตัดกระแสไฟฟาเมื่อยกน้ําหนักถึงตําแหนงสูง
สุดที่กําหนด
(9) เครื่องลําเลียงขนสง (conveyer) ซึ่งมีสายลําเลียงผานเหนือบริเวณซึ่งมีคนปฏิบัติงานหรือทาง
เดิน ตองมีเครื่องปองกันของตกแบบแผนหรือตะแกรงกันดานขาง และรองรับของตกตลอดใตสายลําเลียง
นั้น โดยใหอยูในลักษณะที่จะทําใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสําหรับเครื่องลําเลียงขนสงที่มีสาย
ลําเลียงตางไปจากแนวระดับ ตองมีเครื่องบังคับที่ทําใหสายลําเลียงหยุดไดเองเมื่อเครื่องหยุดปฏิบัติงาน
(10) การติดตั้งทอและอุปกรณสําหรับสงวัตถุทางทอ ตองเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน
(11) ระบบไฟฟา การเดินสายไฟฟา และการติดตั้งเครื่องยนตไฟฟา สวิตชไฟฟาและอุปกรณเครื่อง
ไฟฟาอื่น ตองเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกัน โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 7 ในกรณีมีเหตุอันควรรัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ทดสอบความปลอดภัยของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานตามขอ 6 (2) (3) (5) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก็ได
หมวด 3
คนงานประจําโรงงาน
ขอ 8 โรงงานที่มีการใชหมอไอน้ํา (boiler) หรือหมอตมที่ใชของเหลว หรือกาซเปนสื่อนําความ
รอนที่มีความกดดันตางจากบรรยากาศ ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีผูควบคุม (operator) ประจําหมอไอน้ํา
(boiler) หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน ทั้งนี้โดยผูควบคุมดังกลาวตองมีคุณวุฒิได
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รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาชางกลโรงงาน หรือชางยนต หรือชางผูชํานาญงานที่ผานการฝกอบ
รมหลักสูตรผูควบคุมหมอไอน้ํา (boiler) จากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสถาบันอื่นที่กระทรวงอุตสาห
กรรมรับรอง
โรงงานที่มีการใชหมอไอน้ํา (boiler) ขนาดกําลังผลิตตั้งแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป นอกจากตอง
ดําเนินการจัดใหมีผูควบคุมดังกลาวแลว ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนวิศวกรผูควบคุมและอํานวยการใช
หมอไอน้ํา (boiler) ดวย
ขอ 9 โรงงานที่ประกอบกิจการสรางหรือซอมหมอไอน้ํา (boiler) หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือ
กาซเปนสื่อนําความรอน ผูประกอบกิจการตองจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนผูควบคุมการสรางหรือซอม
ขอ 10 โรงงานตองมีวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่ง
แวด-ลอม ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองจัดใหมีผูควบคุมดูแลและผู
ปฏิบัติงานประจําสําหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 11 โรงงานที่มีการใชสารกัมมันตรังสี ตองจัดใหมีเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติ ตามที่รัฐมนตรี
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาสําหรับดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ขอ 12 คนงานประจําโรงงานตามที่กําหนดในหมวดนี้ จะตองไมเปนผูที่เคยกระทําความผิดตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตเปนกรณีที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 4
การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ
ทีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ขอ 13 การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไมใช
(1) ตองรักษาโรงงานใหสะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอยูเสมอ และจัดใหมีที่รองรับ หรือที่
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กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามความจําเปนและเหมาะสม
(2) ตองแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมีวัตถุมีพิษปนอยูดวย หรือสําลีผา หรือเศษดายที่
เปอนวัตถุไวไฟ ไวในที่รองรับตางหากที่เหมาะสมและมีฝาปดมิดชิด และตองจัดใหมีการกําจัดสิ่งดังกลาว
โดยเฉพาะดวยวิธีการที่ปลอดภัยและไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ
(3) ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่
รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตองดําเนินการเกี่ยวกับ การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวดังตอไปนี้
(ก) หามมิใหนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ออกนอกบริเวณโรงงาน เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายใหนํา
ออกไปเพื่อการทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง หรือฝงดวยวิธีการและสถานที่ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ข) ตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะคุณสมบัติและสถานที่เก็บ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนั้น ๆ พรอมทั้งวิธีการเก็บทําลายฤทธิ์ กําจัด ทิ้ง ฝง เคลื่อนยายและการขน
สง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 14 หามระบายน้ําทิ้งออกจากโรงงาน เวนแตไดทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางจนน้ํา
ทิ้งนั้น มีลักษณะเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําให
เจือจาง (dilution)
ขอ 15 ในกรณีที่มีระบบบําบัดน้ําเสีย ผูประกอบกิจการตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ตองติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย โดยเฉพาะไวในที่ที่งายตอ
การตรวจสอบ และตองมีการจดบันทึกเลขหนวยและปริมาณการใชไฟฟาประจําวันดวย
(2) ในกรณีมีการใชสารเคมีหรือสารชีวภาพในระบบบําบัดน้ําเสีย ตองมีการบันทึกการใชสารเคมี
หรือสารชีวภาพในการบําบัดน้ําเสียประจําวัน และมีหลักฐานในการจัดหาสารเคมีหรือสารชีวภาพดังกลาว
ดวย
"ขอ 15 ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให โรงงานที่ผูอนุญาตกําหนด
ใหตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย ตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ นอกจากจะตองปฏิบัติตามขอ 15
แลว โรงงานดังกลาวจะตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ เพื่อรายงานการระบายน้ําทิ้งออกจากโรงงาน
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เขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ดวย
(1) ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําทิ้งออกจากโรงงาน โดยเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําทิ้ง
ออกจากโรงงานและมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย จะตองสามารถใหสัญญาณไฟ
ฟาอยางตอเนื่องเพื่อเขาสูระบบคอมพิวเตอรและใชงานวิเคราะหโดยระบบคอมพิวเตอรได
การติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรี
กําหนดโดยกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประเภท ขนาด และสถานที่ตั้งของโรงงาน
(2) ติดตั้งระบบปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟาจากเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําทิ้งออกจากโรงงาน
และมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย เปนสัญญาณที่สามารถจัดสงไปไดไกลดวย
ระบบเครือขายคมนาคมประเภทตาง ๆ เชน โทรศัพท วิทยุ หรือสัญญาณดาวเทียม เพื่อสงสัญญาณอยางตอ
เนื่องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
(3) จัดใหมีการติดตั้งอุปกรณและการสงสัญญาณของคาวิเคราะหหรือคาที่วัดไดตาม (2) ทาง
โทรศัพท วิทยุ หรือสัญญาณดาวเทียมอยางตอเนื่องตลอดเวลา หรือเปนครั้งคราวตามที่กรมโรงงานอุตสาห
กรรมกําหนดไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด"
ขอ 16 หามระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน เวนแตไดทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางจน
อากาศที่ระบายออกนั้นมีปริมาณของสารเจือปนไมเกินกวาคาที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง (dilution)
"ขอ 16 ทวิ ในกรณีที่มีระบบฟอกอากาศ ผูประกอบกิจการโรงงานตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ตองติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟาสําหรับระบบฟอกอากาศโดยเฉพาะไวในที่ที่งายตอการ
ตรวจสอบ และตองมีการจดบันทึกเลขหนวยและปริมาณการใชไฟฟาประจําวันดวย
(2) ในกรณีที่มีการใชสารเคมีในระบบฟอกอากาศ ตองมีการจดบันทึกการใชสารเคมีในการฟอก
อากาศประจําวันและมีหลักฐานในการจัดหาสารเคมีดังกลาวดวย"
(“ขอ 15 ทวิ และขอ 16 ทวิ” เพิ่มโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2539) ขอ 1-2 โดยลําดับ)

"ขอ 16 ตรี ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหโรงงานที่ผูอนุญาตกําหนด
ใหตองมีระบบฟอกอากาศ ตองติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษ นอกจากจะตองปฏิบัติตามขอ 16
ทวิ แลว โรงงานดังกลาวจะตองติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องอุปกรณเพื่อรายงานการระบายอากาศเสียออก
จากโรงงานเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑและวิธีการดัง
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ตอไปนี้ดวย
(1) ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศเสียออกจากโรงงาน โดยเครื่องวัดอัตราการไหลของ
อากาศเสียออกจากโรงงานและมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟาสําหรับระบบฟอกอากาศ จะตองสามารถให
สัญญาณไฟฟาอยางตอเนื่อง เพื่อเขาสูระบบคอมพิวเตอรและใชงานวิเคราะหโดยระบบคอมพิวเตอรได
การติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประเภท ขนาด และสถานที่ตั้งของโรงงาน
(2) ติดตั้งระบบปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟาจากเครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศเสียออกจากโรง
งานและมาตรวัดปริมาณการใชไฟฟาสําหรับระบบฟอกอากาศเปนสัญญาณที่สามารถจัดสงไปไดไกลดวย
ระบบเครือขายคมนาคมประเภทตาง ๆ เชน โทรศัพท วิทยุ หรือสัญญาณดาวเทียม เพื่อสงสัญญาณอยางตอ
เนื่องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
(3) จัดใหมีการติดตั้งอุปกรณและการสงสัญญาณของคาวิเคราะห หรือคาที่วัดไดตาม (2) ทาง
โทรศัพท หรือวิทยุ หรือสัญญาณดาวเทียมอยางตอเนื่อง ตลอดเวลาหรือเปนครั้งคราวตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนดไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด"
(“ขอ 16 ตรี” เพิ่มโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2539) ขอ 3

รก.113/33 ก ลงวันที่ 22 สิงหาคม 39)

ขอ 17 เสียงดังที่เกิดจากการประกอบกิจการตองไมเกินมาตรฐาน ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 5
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
ขอ 18 โรงงานประเภทใดตองมีมาตรการคุมครองความปลอดภัย ในการดําเนินงานอยางไรใหเปน
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 19 เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือสิ่งที่นํามาใชในโรงงานประเภทใด ตองมีมาตรการคุมครอง
ความปลอดภัยอยางไร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
บทเฉพาะกาล
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ขอ 20 ความในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ของหมวด 1 มิใหนํามาใชบังคับกับโรงงานที่ไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานอยูแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535
สิปปนนท เกตุทัต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

----------------------------------------------------------------------หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน สภาพแวดลอม ลักษณะ
อาคารหรือลักษณะภายในของโรงงาน และลักษณะ ประเภท หรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ หรือ
สิ่งที่นํามาใชในโรงงาน คนงานประจําโรงงาน การกําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือ
สิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
-------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8(7) แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
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ขอ 1 การรายงานขอมูลตาง ๆ ของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามแบบและวิธี
การที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ 2 โรงงานที่มีการใชหมอไอน้ํา (boiler) หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน
ที่มีความกดดันตางจากบรรยากาศ ตองจัดทํารายงานขอมูลการตรวจ และการทดสอบความปลอดภัยในการ
ใช
ขอ 3 โรงงานที่ประกอบกิจการสรางหรือซอมหมอไอน้ํา (boiler) หรือหมอตมที่ใชของเหลวหรือ
กาซเปนสื่อนําความรอนที่มีความกดดันตางจากบรรยากาศ ตองจัดทํารายงานขอมูลการผลิต การตรวจ
และทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
ขอ 4 โรงงานที่มีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอมตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ตองจัดทํารายงานขอมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ การวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ และการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ 5 โรงงานที่มีการใชสารกัมมันตรังสี ตองจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับชนิด จํานวน แหลงที่มา
วิธีการใช และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี
ขอ 6 ใหโรงงานที่มีการผลิต การเก็บ หรือการใชวัตถุอันตรายตามกฎหมาย วาดวยวัตถุอันตราย
ตองจัดทําขอมูลความปลอดภัย (Material safety data sheet) เกี่ยวกับลักษณะอันตรายตามคุณสมบัติ
ของ
วัตถุนั้น ๆ

ใหไว ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535
สิปปนนท เกตุทัต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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-----------------------------------------------------------------------หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เพื่อประโยชนในการกํากับ ดูแลโรงงาน
ประเภทที่มีการประกอบกิจการที่ยุงยากซับซอน หรือที่จะตองใชหลักวิชาการดานตาง ๆ โดยเฉพาะ เชน
โรงงานสรางหรือซอมหมอไอน้ํา (boiler) โรงงานที่มีการใชหมอไอน้ํา (boiler) หรือหมอตมที่ใชของเหลว
หรือกาซเปนสื่อนําความรอน โรงงานที่มีการควบคุมการปลอยของเสียและมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวด
ลอม โรงงานที่มีการใชสารกัมมันตรังสี เปนตน โดยใหโรงงานเหลานี้ตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโรงงานตามที่ทางราชการกําหนดจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
---------------------
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใดประสงคจะประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 เมื่อจะเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ใหแจง
ตอพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไวในแบบ ร.ง.1 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 2 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามขอ 1 แลว ใหออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานตามแบบ
ร.ง.2 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 3 สําหรับโรงงานที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กอนวันที่พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 มีผลใชบังคับ หรือหลังวันที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มีผลใชบังคับแตกอนวันที่กฎ
กระทรวงนี้ใชบังคับ ใหถือวาผูประกอบกิจการโรงงานไดแจงการประกอบกิจการแลว และใหถือวาใบ
อนุญาตดังกลาวเปนใบรับแจงตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
ใหไว ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535
สิปปนนท เกตุทัต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
-----------------------------------------------------------------------หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 11 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 ไดบัญญัติใหแบบและรายละเอียดที่ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตองแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ทราบกอนเริ่มประกอบกิจการ รวมทั้งแบบใบรับแจงเปนไปตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
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พ.ศ. 2535
-------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 21 วรรคสาม และมาตรา
22 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวง
ไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ใหยื่น
คําขอตามแบบ ร.ง. 3 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 2 ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหนําใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
มาแสดงพรอมยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบ ร.ง. 3/1 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 3 ผูใดประสงคจะรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหยื่นคําขอรับโอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานตามแบบ ร.ง. 3/2 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 4 การยื่นคําขอตามขอ 1 ขอ 2 หรือขอ 3 ใหโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครทําคําขอเปนสอง
ฉบับ ยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม สวนโรงงานในจังหวัดอื่นใหทําคําขอเปนสามฉบับ ยื่นตอสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดทองที่ที่เปนที่ตั้งของโรงงาน
ขอ 5 การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ใหผูยื่นคําขอชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตพรอม
กับการยื่นคําขอ แตถาไดยื่นคําขอภายในกําหนดเวลาหกสิบวัน นับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลว จะตอง
ชําระคาปรับเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตดวย
ขอ 6 การอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การอนุญาตใหขยายโรงงาน การตออายุใบอนุญาตและ
การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหใชแบบ ร.ง. 4 ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ 7 การอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการอนุญาตใหขยายโรงงาน มีขั้นตอนและระยะเวลา
ดําเนินการดังนี้
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(1) เมื่อรับคําขอแลว ตองตรวจสอบทําเลสถานที่ตั้งโรงงาน อาคาร โรงงานเครื่องจักร
ความถูกตองของเอกสาร และจัดทํารายงานการตรวจสอบภายในสามสิบวัน
(2) การพิจารณาอนุญาตตองใหแลวเสร็จภายในหาสิบวัน
(3) การแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบวัน
การนับระยะเวลาดังกลาวไมรวมระยะเวลาที่เจาหนาที่คืนคําขอ สั่งการใหผูยื่นคําขอไปดําเนินการ
ใหถูกตองสมบูรณ และระยะเวลาที่ตองไดรับความเห็นชอบอนุญาต หรืออนุมัติจากหนวยงานอื่น ๆ ตาม
ที่กฎหมายกําหนดไว
ขอ 8 ในกรณีที่มีหนังสือสั่งการใหยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเงื่อนไขในใบอนุญาตใหผูรับใบ
อนุญาตนําใบอนุญาตมาใหเจาหนาที่บันทึกการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเงื่อนไขดังกลาวภายในระยะ
เวลาที่เจาหนาที่กําหนด
ขอ 9 ในการอนุญาตการใหโอนการประกอบกิจการโรงงาน ตองจัดใหผูขอรับโอนใบอนุญาตมี
หนังสือยอมรับอยางนอยในเรื่องสิทธิ หนาที่ และความรับผิดที่ผูโอนมีอยูตอทางราชการ และที่มีอยูตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมดวย
ใหไว ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535
สิปปนนท เกตุทัต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
-----------------------------------------------------------------------หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ไดกําหนดใหแบบ หลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต สําหรับโรงงานจําพวกที่
3 ในการประกอบกิจการโรงงาน การขยายโรงงาน การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และการ
โอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวง
นี้

กฎกระทรวง
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ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
---------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 13 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 การแจงการทดลองเดินเครื่องจักรในเขตกรุงเทพมหานคร ใหแจงตอกรมโรงงานอุตสาห
กรรม ในจังหวัดอื่น ใหแจงตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองที่ที่โรงงานตั้งอยู
ขอ 2 ระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรใหเปนไปตามที่ผูรับใบอนุญาตแจง แตตองไมเกินหกสิบ
วัน แตถาเกินกวานั้นตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เปนรายกรณี
ขอ 3 ในการทดลองเดินเครื่องจักร ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําบันทึกมีรายการแสดงวันเริ่มทดลอง
เดินเครื่องจักร ปริมาณของพลังงานที่ใช วัตถุดิบที่ใชในการทดลอง และผลิตภัณฑที่ผลิตได โดยใหเก็บ
รักษาบันทึกนี้ไว ณ ที่ตั้งโรงงานใหพรอมสําหรับการตรวจสอบของเจาหนาที่
ใหไว ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535
สิปปนนท เกตุทัต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
-----------------------------------------------------------------------หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 ไดบัญญัติใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตองแจงวันเวลา และระยะเวลาที่
อาจใชเพื่อการทดลองเดินเครื่องจักร ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอยกวาสิบหาวัน ตามหลักเกณฑและ
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
-------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหกําหนดคาธรรมเนียมดังตอไปนี้
(1) คําขอ
ฉบับละ 10 บาท
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ไมใชเครื่องจักร
ฉบับละ 500 บาท
(3) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรไมถึงหาแรงมา
ฉบับละ 500 บาท
(4) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตหาแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตหาแรงมา แตไมถึงยี่สิบแรงมา
ฉบับละ 1,000 บาท
(5) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตยี่สิบแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตยี่สิบแรงมา แตไมถึงหาสิบแรงมา
ฉบับละ 1,500 บาท
(6) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตหาสิบแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตหาสิบแรงมา แตไมถึงหนึ่งรอยแรงมา
ฉบับละ 3,000 บาท
(7) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตหนึ่งรอยแรงมา แตไมถึงสองรอยแรงมา
ฉบับละ 5,000 บาท
(8) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตสองรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตสองรอยแรงมา แตไมถึงสามรอยแรงมา
ฉบับละ 7,000 บาท

39

(9) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตสามรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตสามรอยแรงมา แตไมถึงสี่รอยแรงมา
(10) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตสี่รอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตสี่รอยแรงมา แตไมถึงหารอยแรงมา
(11) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตหารอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตหารอยแรงมา แตไมถึงหกรอยแรงมา
(12) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตหกรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตหกรอยแรงมา แตไมถึงเจ็ดหารอยแรงมา
(13) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตเจ็ดรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตเจ็ดรอยแรงมา แตไมถึงแปดรอยแรงมา
(14) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตแปดรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตแปดรอยแรงมา แตไมถึงเการอยแรงมา
(15) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตเการอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตเการอยแรงมา แตไมถึงหนึ่งพันแรงมา
(16) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตหนึ่งพันแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตหนึ่งพันแรงมา แตไมถึงสองพันแรงมา
(17) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตสองพันแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตสองพันแรงมา แตไมถึงสามพันแรงมา
(18) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน

ฉบับละ 9,000 บาท

ฉบับละ 12,000 บาท

ฉบับละ 15,000 บาท

ฉบับละ 18,000 บาท

ฉบับละ 22,000 บาท

ฉบับละ 26,000 บาท

ฉบับละ 30,000 บาท

ฉบับละ 35,000 บาท

ฉบับละ 40,000 บาท
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ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตสามพันแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตสามพันแรงมา แตไมถึงสี่พันแรงมา
(19) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตสี่พันแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตสี่พันแรงมา แตไมถึงหาพันแรงมา
(20) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตหาพันแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตหาพันแรงมา แตไมถึงหกพันแรงมา
(21) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน
ในสวนที่ขยายที่ใชเครื่องจักรตั้งแตหกพันแรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตหกพันแรงมาขึ้นไป
(22) ใบแทนใบอนุญาต
(23) การตออายุใบอนุญาตใหใชอัตราที่กําหนดใน (2) ถึง (21) ขางตน

ฉบับละ 45,000 บาท

ฉบับละ 50,000 บาท

ฉบับละ 55,000 บาท

ฉบับละ 60,000 บาท
ฉบับละ 100 บาท

ใหไว ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535
สิปปนนท เกตุทัต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

-----------------------------------------------------------หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 กําหนดใหออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมกรณีตาง ๆ ไมเกินอัตราที่กําหนดในบัญชี
ทายพระราชบัญญัติดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือจําพวกที 3 ตองชําระคาธรรมเนียมรายป ตั้งแตวัน
เริ่มประกอบกิจการโรงงานตามที่ไดแจงไว หรือที่ถือวาไดแจงไวตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา
11 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และตองชําระคาธรรมเนียมรายปตอไปทุกปเมื่อถึงวัน
ครบกําหนดวันเริ่มประกอบกิจการโรงงานดังกลาวในปถัดไป
การชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่ง สําหรับผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือ
จําพวกที่ 3 ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หลังวันที่
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใชบังคับ ใหถือตามวันเริ่ม
ประกอบกิจการตามที่เปนจริง
การชําระคาธรรมเนียมรายปตามวรรคหนึ่ง สําหรับผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือ
จําพวกที่ 3 ที่ประกอบกิจการโดยไมไดแจงวันเริ่มประกอบกิจการ ใหถือตามวันเริ่มประกอบกิจการตาม
ความเปนจริงตามที่พิสูจนไดเปนเกณฑ
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สําหรับผูที่ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือจําพวกที่ 3 อยูแลว ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช
บังคับใหชําระคาธรรมเนียมรายป สําหรับการประกอบกิจการ ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2535 จนถึงวัน
ที่ตองมาชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับป พ.ศ.2536 รวมกับคาธรรมเนียมรายปสําหรับการประกอบกิจการ
ในป พ.ศ. 2536
ขอ 2 ในการชําระคาธรรมเนียมรายป ใหผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือจําพวกที่ 3 นํา
ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แลวแตกรณีไปแสดงดวย ยก
เวนโรงงานที่ตั้งอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
หรือในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย วาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ขอ 3 ใหโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครชําระคาธรรมเนียมรายปตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม โรง
งานในจังหวัดอื่น ๆ ใหชําระคาธรรมเนียมรายปตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทองที่ ที่โรงงานตั้งอยู
สําหรับโรง-งานที่อยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ใหชําระคาธรรมเนียมรายปตอการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือสํานักงานเขต
นิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานนั้นตั้งอยู เพื่อจัดสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมตอไป
ขอ 4 ใหกําหนดคาธรรมเนียมรายป ดังตอไปนี้
(1) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ไมใชเครื่องจักร
(2) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ไมถึงหาแรงมา
(3) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมา
แตไมถึงยี่สิบแรงมา
(4) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตยี่สิบแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตยี่สิบแรงมา
แตไมถึงหาสิบแรงมา
(5) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตหาสิบแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาสิบแรงมา

ปละ

150 บาท

ปละ

150 บาท

ปละ

300 บาท

ปละ

450 บาท
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แตไมถึงหนึ่งรอยแรงมา
(6) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตหนึ่งรอยหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหนึ่งรอยแรงมา
แตไมถึงสองรอยแรงมา
(7) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตสองรอยหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตสองรอยแรงมา
แตไมถึงสามรอยแรงมา
(8) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตสามรอยหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตสามรอยแรงมา
แตไมถึงสี่รอยแรงมา
(9) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตสี่รอยหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตสี่รอยแรงมา
แตไมถึงหารอยแรงมา
(10) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตหารอยหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหารอยแรงมา
แตไมถึงหกรอยแรงมา
(11) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตหกรอยหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหกรอยแรงมา
แตไมถึงเจ็ดรอยแรงมา
(12) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตเจ็ดรอยหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตเจ็ดรอยแรงมา
แตไมถึงแปดรอยแรงมา
(13) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตแปดรอยหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตแปดรอยแรงมา
แตไมถึงเการอยแรงมา
(14) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตเการอยหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตเการอยแรงมา
แตไมถึงหนึ่งพันแรงมา

ปละ

900 บาท

ปละ 1,500 บาท

ปละ 2,100 บาท

ปละ 2,700 บาท

ปละ 3,600 บาท

ปละ 4,500 บาท

ปละ 5,400 บาท

ปละ 6,600 บาท

ปละ 7,800 บาท

ปละ 9,000 บาท
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(15) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตหนึ่งพันหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหนึ่งพันแรงมา
แตไมถึงสองพันแรงมา
(16) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตสองพันหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตสองพันแรงมา
แตไมถึงสามพันแรงมา
(17) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตสามพันหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตสามพันแรงมา
แตไมถึงสี่พันแรงมา
(18) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตสี่พันหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตสี่พันแรงมา
แตไมถึงหาพันแรงมา
(19) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตหาพันหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาพันแรงมา
แตไมถึงหกพันแรงมา
(20) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแตหกพันหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหกพันแรงมาขึ้นไป

ปละ 10,500 บาท

ปละ 12,000 บาท

ปละ 13,500 บาท

ปละ 15,000 บาท

ปละ 16,500 บาท
ปละ 18,000 บาท

ขอ 5 อัตราคาธรรมเนียมรายป ใหถือตามสภาพของโรงงานที่เปนอยูในวันที่ตองชําระเปนเกณฑ
สําหรับการตองเสียคาธรรมเนียม ไมวาในระหวางปนั้นตอมาขนาดของเครื่องจักรหรือ จํานวนคนงานจะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม
ใหไว ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535
สิปปนนท เกตุทัต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

------------------------------------------------------------------
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 ไดกําหนดใหผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และโรงงานจําพวกที่ 3 ตองชําระคาธรรม
เนียม
รายป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ จึงจําเปน
ตองออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2539)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535
-----------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
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อุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหยกเวนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ใหแกผูประกอบกิจการ
โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป ภายใตโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดําริ
ใหไว ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2539
ไชยวัฒน สินสุวงศ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

-----------------------------------------------------------------------(ประกาศใน รจ. 113/33 ก

วันลง รจ. 22 สิงหาคม 2539)

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง การจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
---------------------เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 23 (3) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยจัดใหมีการ
พิมพในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแกไขใหถูกตองอยูเสมอ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังตอไปนี้
(ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บขอมูลไว
1. ขาราชการ
- ผูซึ่งปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน
- ผูซึ่งเกษียณอายุราชการ
- ผูซึ่งขอลาออกจากราชการหรือถึงแกกรรม
2. ลูกจางประจํา
3. พนักงานบริษัท สุรามหาราษฎร จํากัด (มหาชน)
- อดีตพนักงานผูซึ่งปฏิบัติงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(ข) ประเภทของระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
1. ระบบเอกสาร
- สมุดประวัติขาราชการ/ก.พ. 7
- แฟมประวัติขาราชการ
2. ระบบคอมพิวเตอร
- ระบบงานบริหารงานบุคคลที่เปนมาตรฐาน
(ค) ลักษณะการใชขอมูลตามปกติ
1. นําไปใชตามอํานาจหนาที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไป
ใชในดานการบริหารงานบุคคล
2. เพื่อใหบริการหรือใชรวมกับหนวยงานอื่นหรือใหบริการแกบุคคลภายนอกที่มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับเจาของขอมูลตามความจําเปนแหงกรณี
(ง) วิธีการขอตรวจดูขอมูลขาวสารของเจาของขอมูล ใหเจาของขอมูลแจงความประสงคตอกอง
การเจาหนาที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล
(จ) วิธีการขอใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล
1. เจาของขอมูลทําคําขอเปนหนังสือใหกองการเจาหนาที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
เปนหนวยงานที่จัดระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลแกไขขอมูลพรอมแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
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ประกอบการขอแกไขขอมูล
2. หนวยงานหรือบุคคลอื่นซึ่งเปนผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลทําคําขอเปน
หนังสือใหกองการเจาหนาที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดระบบขอมูลขาวสารสวน
บุคคลแกไขขอมูล พรอมแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของประกอบการขอแกไขขอมูล
(ฉ) แหลงที่มาของขอมูล
1. โดยตรงจากเจาของขอมูลสวนบุคคล
2. หนวยงานหรือบุคคลอื่นแจงใหทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544
กัญญา สินสกุล
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(ประกาศใน ร. 118 ง ตอนที่ 20 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2544)
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กฎกระทรวง
วาดวยการยกเวนคาธรรมเนียมรายปแกโรงงานซึ่งไดรับความเสียหายจากอุทกภัย
พ.ศ. 2545
------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอ
ไปนี้
ใหยกเวนคาธรรมเนียมรายปสําหรับป พ.ศ. 2545 ถึงป พ.ศ. 2549 แกผูประกอบกิจการโรงงาน
ซึ่งไดรับความเดือดรอนอันเนื่องมาจากโรงงานที่ตั้งอยูในทองที่จังหวัดแพร จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอุบลราชธานี
ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544
ทั้งนี้ ไมเกินจํานวนคาเสียหายที่ผูประกอบกิจการโรงงานแตละรายไดแจงไวตอทางราชการตามประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การชวยเหลือผูประกอบกิจการโรงงานกรณีโรงงานประสบอุทกภัย ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2544

ใหไว ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545
สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

----------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรยกเวนคาธรรมเนียม
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รายปสําหรับป พ.ศ. 2545 ถึงป พ.ศ. 2549 ใหแกผูประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานไดรับความเสียหาย
จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่มุงจะใหการชวยเหลือและสรางขวัญกําลังใจแกราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนสิ่งหาคม พ.ศ. 2544 จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวง
นี้
(ประกาศ รจ. เลม 119 ตอน 92 ก ลงวันที่ 18 กันยายน 2545 )
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