
พระราชบัญญัติ 

โรงงาน พ.ศ. 2535 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535 

เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 

(2) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 

(3) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 

  
มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการที่ด าเนินการโดยทางราชการ 

เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แต่ในการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวให้น า
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109/ตอนที่ 44/หน้า 62/9 เมษายน 2535 



มาตรา 4/12  ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดให้โรงงานดังต่อไปนี้
ได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บางส่วนก็ได้   ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนด 

(1) โรงงานของทางราชการ นอกจากโรงงานที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 4 

(2) โรงงานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาวิจัย 

(3) โรงงานของสถาบันการศึกษาในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการฝึกอบรม 

(4) โรงงานที่ด าเนินงานอันมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว 

(5) โรงงานที่ด าเนินงานอันมีลักษณะที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่มิใช่โรงงานตาม
พระราชบัญญัตินี้และตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน 

  
มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรงงาน”3 หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ห้าสิบ

แรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
เพ่ือประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“ตั้งโรงงาน”4 หมายความว่า การน าเครื่องจักรส าหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคาร 
สถานที่ หรือยานพาหนะที่จะประกอบกิจการโรงงาน หรือน าคนงานมาประกอบกิจการโรงงานในกรณีที่ไม่มีการใช้
เครื่องจักร 

“ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว่า การท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดสอบ 
ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่ไม่รวมถึงการทดลอง
เดินเครื่องจักร 

“เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นส าหรับใช้ก่อก าเนิดพลังงาน 
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยก าลังน้ า ไอน้ า ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล  ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ 
หรือสิ่งอื่นที่ท างานสนองกัน 

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานในโรงงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ซึ่งท างานฝ่ายธุรการ 

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามความเหมาะสม 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

                                                           
2 มาตรา 4/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
3 มาตรา 5 นิยามค าว่า “โรงงาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
4 มาตรา 5 นิยามค าว่า “ตั้งโรงงาน” แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



“ผู้ตรวจสอบเอกชน”5 หมายความว่า ผู้ ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”6 หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ ง แต่ไม่หมายความรวมถึง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น”7 หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 68  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ นี้ ลดหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืน กับออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

การออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่าง
กันโดยค านึงถึงประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานก็ได้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

การประกอบกิจการโรงงาน 

 

  
มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดใด

เป็นโรงงานจ าพวกที่ 1 โรงงานจ าพวกที่ 2 หรือโรงงานจ าพวกที่ 3 แล้วแต่กรณี โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการ
ควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ การป้องกันความเสียหาย และการป้องกันอันตรายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 
                                                           
5 มาตรา 5 นิยามค าว่า “ผู้ตรวจสอบเอกชน” เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
6 มาตรา 5 นิยามค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
7 มาตรา 5 นิยามค าว่า “ข้าราชการส่วนท้องถิ่น”เพิ่มโดยพระราชบัญญัตโิรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
8 มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



(1) โรงงานจ าพวกที่ 1 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้
ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

(2)9 โรงงานจ าพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงาน
ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 

(3) โรงงานจ าพวกที่ 3 ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได ้

เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ให้โรงงานที่ก าหนดในประกาศดังกล่าวเป็นโรงงาน
จ าพวกที่ 3 ด้วย 

  
มาตรา 8  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก

กฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งหรือทุกจ าพวกตามมาตรา 7 ต้องปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคารของ

โรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน 

(2) ก าหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้องน ามาใช้ในการ
ประกอบกิจการโรงงาน 

(3) ก าหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดประจ าโรงงาน 

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนใด 
เพ่ือป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่อาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่
ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน 

(5) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(6) ก าหนดการจัดให้มีเอกสารที่จ าเป็นประจ าโรงงานเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(7) ก าหนดข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้ง
ให้ทราบเป็นครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

(8) ก าหนดการอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน เพ่ือป้องกันหรือระงับหรือ
บรรเทาอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

                                                           
9 มาตรา 7 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตโิรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้ยกเว้นโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการต้อง
ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ และกฎกระทรวงดังกล่าวจะสมควรก าหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิค
หรือเป็นเรื่องท่ีต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาก็ได ้

  
มาตรา 910  ในกรณีที่บทบัญญัติใดแห่งพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบโรงงาน

หรือเครื่องจักร หรือด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง อาจก าหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชนด าเนินการและจัดท ารายงานผล
การตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่บทบัญญัติใดแห่งพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ ต้อง
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่ได้ด าเนินการ
และได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบเอกชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ผู้ตรวจสอบเอกชนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองจากผู้
อนุญาต 

การขอรับและการออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง วิธีการตรวจสอบ ก าหนดเวลา ในการ
ตรวจสอบ การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ การรายงานและก าหนดระยะเวลาการเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติการของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และการให้ค ารับรอง รวมทั้งการก าหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบหรือ
รับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 9/111  ผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรหรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่าห้าปีในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความ
ปลอดภัย ด้านสารเคมี ด้านไฟฟ้า ด้านพลังงาน ด้านเครื่องกล ด้านโยธา หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน

                                                           
10 มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
11 มาตรา 9/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



อุตสาหกรรมด้านหนึ่งด้านใดก็ได้  ทั้งนี้ การนับระยะเวลาของประสบการณ์การท างานในแต่ละด้านนั้น ให้สามารถ
น ามารวมกันได ้

(3) ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ด้านการตรวจสอบหรือรับรองโรงงานหรือเครื่องจักร
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตหรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
(2) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) เป็นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเนื่องจากเป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง 

(4) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(5) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(6) เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  
มาตรา 9/212  ผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 

(1) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับ
การตรวจสอบหรือรับรองโรงงานหรือเครื่องจักร และต้องมีทุนจดทะเบียนหรือหุ้นที่ช าระแล้วที่มีมูลค่าไม่น้อย
กว่าหนึ่งล้านบาท 

(2) หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือสมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่ง
คนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9/1 

(3) มีผู้ตรวจสอบเอกชนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9/1 ตามจ านวนที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดปฏิบัติงานประจ าอยู่ในนิติบุคคลนั้น 

(4) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหน่วยตรวจสอบหรือหน่วยรับรองใน
ขอบข่ายทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ด้านสารเคมี ด้านไฟฟ้า ด้านพลังงาน ด้านเครื่องกล ด้านโยธา 
หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม 

                                                           
12 มาตรา 9/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตหรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์
หรือฟ้ืนฟูกิจการ 

(2) เป็นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้น
แต่เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 

(3) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9/1 ข. (5) 
  
มาตรา 9/313  ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9 ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่

สามนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง 

ผู้ตรวจสอบเอกชนซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ให้ยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน และให้ผู้อนุญาตพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 9/414  ในกรณีที่ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองสูญหาย ช ารุดในสาระส าคัญ หรือถูก

ท าลาย ให้ผู้ตรวจสอบเอกชนยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองต่อผู้อนุญาตภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ช ารุด หรือถูกท าลาย 

การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 9/515  ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง เมื่อปรากฏว่ าผู้

ตรวจสอบเอกชนผู้ใดมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยผู้อนุญาตแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ปฏิบัติให้

ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว แต่ไม่มีการปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว 

(2) รายงานผลการตรวจสอบหรือรับรองผิดพลาดจนเป็นเหตุให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีการออก
ค าสั่งตามมาตรา 37 และมาตรา 39 

                                                           
13 มาตรา 9/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
14 มาตรา 9/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
15 มาตรา 9/5 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



การสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวันและ
ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้ 

การออกหนังสือเตือนและการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 9/616  ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง เมื่อปรากฏว่าผู้

ตรวจสอบเอกชนนั้น 

(1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9/1 หรือมาตรา 9/2 

(2) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองมาแล้วรวมสามครั้งภายในก าหนดระยะเวลา
สองป ี

(3) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9 อันเป็นเท็จ 

ผู้ตรวจสอบเอกชนซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

การเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 10  ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 1 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

  
มาตรา 11  ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว และเมื่อจะเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 

แบบและรายละเอียดที่ต้องแจ้งและแบบใบรับแจ้ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งเพ่ือเป็น
หลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งประกอบกิจการโรงงานได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง
ดังกล่าว 

                                                           
16 มาตรา 9/6 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



การเลิกประกอบกิจการ การโอน การให้เช่าหรือการให้เช่าซื้อโรงงานจ าพวกที่ 2 ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว 

มาตรา 11/117  เมื่อรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่
และความรับผิดตามที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่ 1 และโรงงาน
จ าพวกที่ 2 ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าเฉพาะกับองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความพร้อม 

ให้ปลัดกระทรวงและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรม มี
อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และเพ่ือ
ประโยชน์แห่งการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ในการแนะน าหรือสั่งระงับการด าเนินการใดอันเป็นการไม่ชอบด้วย
พระราชบัญญัตินี้และรายงานให้นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

  
มาตรา 12  ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 

ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต 

การยื่นค าขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออก
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอหนังสือรับรองก่อนออกใบอนุญาต ถ้าการพิจารณาเบื้องต้น
เพียงพอที่จะอนุมัติในหลักการได้ ให้ผู้อนุญาตออกหนังสือรับรองให้โดยสงวนส่วนที่ พิจารณาไม่แล้วเสร็จได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการออกใบอนุญาตให้ผู้มีอ านาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม
มาตรา 32 ถ้ากรณีใดยังมิได้มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ให้พิจารณาโดยค านึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สิน
ที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 
32 ในการนี้จะก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

                                                           
17 มาตรา 11/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



มาตรา 13  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ถ้าประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนหนึ่ง
ส่วนใด ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน 

ถ้าจะมีการทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องแจ้งวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบไม่น้อยกว่าสิบห้า
วันด้วย 

หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อาจใช้เพ่ือการทดลองเดินเครื่องจักร ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 1418  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 1519  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 1620  ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต ค าสั่งไม่อนุญาตให้ขยายโรงงาน ค าสั่งไม่ออกหรือไม่ต่อ

อายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง หรือค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองให้อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 1721  โรงงานใดที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าใช้

เครื่องจักรมีก าลังรวมลดลงต่ ากว่าห้าสิบแรงม้าหรือจ านวนคนงานลดลงต่ ากว่าห้าสิบคนให้ถือว่าโรงงานนั้นยังเป็น
โรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน 

  
มาตรา 1822  ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตขยายโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขยายโรงงานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึงกรณีดังต่อไปนี้ 

                                                           
18 มาตรา 14 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตโิรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
19 มาตรา 15 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตโิรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
20 มาตรา 16 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
21 มาตรา 17 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
22 มาตรา 18 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



(1) การเพ่ิมจ านวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเพ่ือประกอบกิจการโรงงานเดิมหรือ
ประกอบกิจการในประเภทหรือชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ท าให้ก าลังรวมเพ่ิมขึ้นใน
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าข้ึนไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก าลังรวมไม่เกินหนึ่งร้อยแรงม้า 

(ข) เพ่ิมขึ้นตั้งแต่หนึ่งร้อยแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก าลังรวมเกินหนึ่งร้อยแรงม้า
แต่ไม่เกินห้าร้อยแรงม้า 

(ค) เพิ่มขึ้นตั้งแต่สองร้อยแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก าลังรวมเกินห้า ร้อยแรงม้า
แต่ไม่เกินหนึ่งพันแรงม้า 

(ง) เพ่ิมขึ้นตั้งแต่สามร้อยแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก าลังรวมเกินหนึ่งพันแรงม้า
แต่ไมเ่กินสองพันแรงม้า 

(จ) เพ่ิมขึ้นตั้งแต่สี่ร้อยแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก าลังรวมเกินสองพันแรงม้าแต่ไม่
เกินสามพันแรงม้า 

(ฉ) เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยแรงม้าขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก าลังรวมเกินสามพันแรงม้าขึ้นไป 

(2) การด าเนินการตาม (1) ซึ่งกระท าบนที่ดินแปลงใหม่ที่ติดกับที่ดินที่ตั้งโรงงานเดิมหรือที่ดินที่
ได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงานไว้เดิม 

การอนุญาตให้ขยายโรงงานให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของใบอนุญาต 

การขอขยายโรงงานและการอนุญาตให้ขยายโรงงาน ให้น ามาตรา 12 และมาตรา 13 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
มาตรา 18/123  การขยายโรงงานตามมาตรา 18 เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต 

(1) เพ่ือให้มีการบ าบัดมลพิษหรือเพ่ือให้การบ าบัดมลพิษเดิมมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

(2) เพ่ือให้มีมาตรการป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

(3) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเดิมที่เป็นเครื่องต้นก าลังให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น หรือ
เพ่ือให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง 

(4) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

ก่อนการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งผู้อนุญาตทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 
32 

                                                           
23 มาตรา 18/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



การแจ้งตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เครื่องจักรที่เกิดจากการด าเนินการตามมาตรานี้ให้ถือเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ
โรงงาน 

  
มาตรา 1924  เมื่อผู้รับใบอนุญาตเพ่ิมจ านวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 

เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องต้นก าลัง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดมลพิษ หรือมาตรการป้องกันหรือลดเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ หรือพลังงานของเครื่องจักรเป็นอย่างอ่ืนอันท าให้เครื่องจักรมีก าลังแรงม้ารวมลดลง หรือเพ่ิมขึ้น
แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน หรือเพ่ิมเนื้อที่อาคารโรงงานออกไป หรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพ่ิมขึ้นใหม่เพ่ือประโยชน์
แก่กิจการของโรงงานนั้นโดยตรงอันท าให้เนื้อที่ของอาคารโรงงานเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ห้าร้อยตารางเมตรขึ้นไปในกรณีเนื้อ
ที่ของโรงงานมีไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือเพ่ิมข้ึนตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปในกรณีเนื้อที่ของโรงงานมีเกิน
กว่าสองพันตารางเมตร ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
การด าเนินการดังกล่าว 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งที่เป็นการเพ่ิมจ านวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรต้อง
ด าเนินการในโรงงานหรือที่ดินเดิมที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงานแล้ว และต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

การแจ้งการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

เครื่องจักรที่เกิดจากการด าเนินการตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ
โรงงาน 

  
มาตรา 19/125  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเพ่ิมประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการ

โรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสิบห้า
วันก่อนการด าเนินการ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องด าเนินการในโรงงานหรือที่ดินเดิมที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับ
อนุญาตให้ขยายโรงงานแล้ว และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

การแจ้งการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  

                                                           
24 มาตรา 19 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
25 มาตรา 19/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



มาตรา 20  เงื่อนไขที่ก าหนดในใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคห้า หากผู้อนุญาตเห็นสมควร
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเงื่อนไขให้เหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน 
ก็ให้มีหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติได้ 

ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดต้องการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการ
โรงงาน ให้ยื่นค าขอและชี้แจงเหตุผลต่อผู้อนุญาต ให้ผู้อนุญาตพิจารณาและมีหนังสือสั่งการโดยมิชักช้า 

หากผู้รับใบอนุญาตไม่เห็นด้วยกับความเห็นของผู้อนุญาต ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในก าหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือสั่งการ ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 2126  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจตั้งโรงงานหรือตั้งโรงงานแล้วแต่ไม่อาจเริ่มประกอบ

กิจการโรงงานได้ภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นสามารถโอนใบอนุญาตได้โดยให้ผู้ซึ่ง
ประสงค์จะรับโอนใบอนุญาตยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการโอน
ใบอนุญาต ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อโรงงาน หรือขายโรงงาน เมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว ในระหว่างที่รอการพิจารณาอนุญาต
จากผู้อนุญาต ให้ถือเสมือนว่าผู้ยื่นค าขอนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเดิมมิได้เป็นผู้รับ
ใบอนุญาตตั้งแต่วันที่มีการโอนใบอนุญาต ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อโรงงานหรือขายโรงงาน อีกต่อไป 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อโรงงาน หรือขาย
โรงงาน ให้ถือว่าผู้นั้นได้เลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแต่วันที่มีการโอนการประกอบกิจการโรงงานให้เช่าหรือให้
เช่าซื้อโรงงาน หรือขายโรงงาน 

ให้ผู้รับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อโรงงาน หรือผู้ซื้อโรงงานตามวรรคสอง
ยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ถือว่ามีการเลิกประกอบกิจการโรงงานตาม
วรรคสอง และเมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว ในระหว่างที่รอการพิจารณาอนุญาตจากผู้อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน
ต่อไปได้โดยให้ถือเสมือนว่าผู้ยื่นค าขอนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาต 

การขอรับโอนใบอนุญาต และการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวต้องระบุระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตไว้ด้วย 

  
มาตรา 22  ในกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นค าขอรับโอนใบอนุญาต

ต่อผู้อนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ อนุญาตพิจารณาก าหนด

                                                           
26 มาตรา 21 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



เพ่ิมเติมให้ตามความจ าเป็น หากไม่ได้ยื่นค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนด และผู้นั้นประสงค์จะประกอบกิจการ
โรงงานต่อไป ให้ด าเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่27 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกซึ่งเข้าประกอบ
กิจการโรงงานเป็นผู้รับใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ให้น าความในสองวรรคก่อนมาใช้
บังคับแก่ผู้อนุบาลโดยอนุโลม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 23  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ ณ ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในโรงงานของตน 

  
มาตรา 24  เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือ

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยน 

  
มาตรา 25  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกท าลาย 

  
มาตรา 26  ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่

อื ่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั ่วคราว ให้ยื ่นค าขออนุญาตต่อผู ้อนุญาต พร้อมทั้งแผนผัง และ
รายละเอียดอื่นแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาด้วย 

ถ้าผู้อนุญาตเห็นสมควร ก็ให้สั่งอนุญาตให้ย้ายเครื่องจักรไปประกอบกิจการตามค าขอได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่มีค าสั่ง ในการนี้จะก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยให้ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ถ้าผู้รับใบอนุญาตมีความจ าเป็นจะต้องประกอบกิจการนั้นเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตาม
วรรคสอง ก็ให้ขอขยายระยะเวลาต่อผู้อนุญาตก่อนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้อนุญาตเห็นสมควรก็ให้สั่งอนุญาต
ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งปี 

  
มาตรา 27  ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะย้ายโรงงานไปยังที่อ่ืน ให้ด าเนินการเสมือนการตั้ง

โรงงานใหม ่

                                                           
27 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



มาตรา 2828  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้
อนุญาตไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการ  

ในกรณีที่ผู ้อนุญาตเห็นว่า โรงงานตามวรรคหนึ่งมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดคว ามเสียหายหรือ
ความเดือดร้อนแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้
ผู้รับใบอนุญาตนั้นแก้ไขปรับปรุงโรงงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ และให้ถือว่าผู้นั้นมีฐานะเสมือนเป็นผู้
ประกอบกิจการโรงงานจนกว่าจะด าเนินการตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

หากผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง ให้น ามาตรา 42 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การแจ้งเลิกประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา 28/129  ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโรงงานจ าพวกที่ 3 เป็นโรงงาน

จ าพวกที่ 1 หรือโรงงานจ าพวกที่ 2 แล้วแต่กรณี ให้แจ้งการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง และเมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต่อไป ให้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
ส าหรับการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกดังกล่าว 

  
มาตรา 29  ในกรณีที่มีกฎกระทรวงตามมาตรา 7 หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) 

ท าให้โรงงานจ าพวกที่ 1 หรือโรงงานจ าพวกที่ 2 เปลี่ยนเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานยื่น
ค าขอใบอนุญาตตามมาตรา 12 ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นมีผลบังคับ ให้ผู้นั้นประกอบ
กิจการโรงงานต่อไปได้โดยมีฐานะเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตและให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตโดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา 30  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง

เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมได้ 
การประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 หรือโรงงานจ าพวกที่ 3 ภายในเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ให้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา 11 หรือได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 แล้วแต่กรณี 
แต่การประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 (1) และ

                                                           
28 มาตรา 28 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
29 มาตรา 28/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



บทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือเสมือนเป็นผู้แจ้ง
หรือผู้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

เมื่อได้ก าหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแล้ว รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณโดยรอบเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมภายในระยะที่ก าหนดเป็นเขตห้ามประกอบกิจการโร งงานโดย
เด็ดขาดหรือจะอนุญาตให้ประกอบกิจการได้เฉพาะโรงงานบางประเภท ชนิดหรือขนาดใดก็ได้ 

  
มาตรา 31  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน ถ้าการประกอบกิจการโรงงานใดมีกรณีที่เกี่ยวข้องอันจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้ าที่ตาม
กฎหมายอ่ืนอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจด าเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ อาจก าหนดวิธีการในการด าเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตร่วมกันก็ได้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้กระท าโดยมีการยื่นค าขอร่วมกัน หรือจะให้มีผลเป็น
การยกเว้นแบบเอกสารที่ต้องใช้ รายการและข้อมูลที่ต้องแสดง สถานที่ต้องยื่นค าขอหรือเอกสาร และขั้นตอนใน
การพิจารณาอนุญาตที่ซ้ าซ้อนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจก่อให้เกิดอุปสรรคแก่การพิจารณาอนุญาตร่วมกันโดยไม่
จ าเป็นเสียก็ได้ และในกรณีที่สมควรจะก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการใดให้ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมแทนก็ได้ แต่การ
อนุญาตจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ในการพิจารณาอนุญาตร่วมกัน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตรวจสอบ ผู้มีอ านาจพิจารณาส่วน
หนึ่งส่วนใดในการอนุญาตหรือผู้มีอ านาจอนุญาตอาจมอบอ านาจของตนให้พนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม 

การก าหนดและการมอบอ านาจตามวรรคสองและวรรคสาม เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 

  
หมวด 2 

การก ากับและดูแลโรงงาน 

 

  
มาตรา 32  เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความปลอดภัย

ของประเทศหรือของสาธารณชน ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดจ านวนและขนาดของโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดที่จะให้ตั้ งหรือขยาย หรือที่จะ
ไม่ให้ตั้งหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง 



(2) ก าหนดชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบ แหล่งก าเนิดของวัตถุดิบและหรือปัจจัยหรือชนิด
ของพลังงานที่จะน ามาใช้หรือผลิตในโรงงาน 

(3) ก าหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานที่จะให้ตั้งหรือขยาย 

(4) ก าหนดให้น าผลผลิตของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือขยายไปใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท หรือให้
ส่งผลผลิตออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมดหรือบางส่วน 

 

มาตรา 3330  เมื่อโรงงานจ าพวกที่ 2 หรือโรงงานจ าพวกที่ 3 หยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่า
หนึ่งปี ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 แล้วแต่กรณี 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพ้นก าหนดหนึ่งปี 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่งประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานต่อไป ให้
ด าเนินการตามแต่กรณีดังนี ้

(1) ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนเริ่ม
ประกอบกิจการ 

(2) ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบ
กิจการโรงงานต่อไปได ้

ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 ต่อไปนั้น ถ้าผลการตรวจสอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ปรากฏว่าโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะถูกต้องตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตมีค าสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ หากมีกรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อได้แก้ไขแล้วให้ผู้อนุญาตมีค าสั่งอนุญาตให้ประกอบ
กิจการโรงงานต่อไปได ้

การอุทธรณ์ค าสั่งของผู้อนุญาตตามวรรคสาม ให้น ามาตรา 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 34  ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานไม่ว่าจะเป็น

กรณีของโรงงานจ าพวกใด ถ้าอุบัติเหตุนั้น 

(1) เป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ซึ่งภายหลังเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วยัง
ไม่สามารถท างานในหน้าที่เดิมได้ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน
สามวันนับแต่วันตาย หรือวันครบก าหนดเจ็ดสิบสองชั่วโมง แล้วแต่กรณี  

                                                           
30 มาตรา 33 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



(2) เป็นเหตุให้โรงงานต้องหยุดด าเนินงานเกินกว่าเจ็ดวัน ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็น
หนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในสิบวันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงานใดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจโรงงานและ
เครื่องจักรและพิจารณาด าเนินการตามมาตรา 37 หรือมาตรา 39 แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 35  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในโรงงานหรืออาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีเหตุควรสงสัยว่าจะประกอบกิจการ

โรงงาน ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่ดังกล่าว  เพ่ือตรวจสภาพ
โรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ สภาพเครื่องจักร หรือการกระท าใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

(2) น าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สงสัยเกี่ยวกับคุณภาพในปริมาณพอสมควรเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(3) ตรวจ ค้น กัก ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสารหรือสิ่งใด ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าการประกอบกิจการของโรงงานอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่
ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน หรือมีการกระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ 

(4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ได ้

  
มาตรา 36  เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัย

ว่ากระท าการเช่นว่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับ 4 มีอ านาจจับกุมผู้นั้นเพื่อส่ง
พนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไปตามกฎหมาย 

  
มาตรา 37  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความ
เดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้
นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

ในกรณีที่เห็นสมควร เมื่อได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพ่ือมิให้เครื่องจักรท างานได้ในระหว่างการปฏิบัติตาม
ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 



มาตรา 38  การส่งค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือ
โรงงานของบุคคลซึ่งระบุไว้ในค าสั่ง ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของบุคคล
นั้น หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่น าส่งแล้วแต่บุคคลซึ่งระบุไว้ในค าสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับค าสั่ง ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจไปเป็นพยานเพ่ือวางค าสั่งไว้ ณ ที่นั้น แต่ถ้าไม่พบบุคคลซึ่ง
ระบุไว้ในค าสั่ง ณ ภูมิล าเนาหรือสถานที่ท าการของบุคคลนั้นจะส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งอยู่หรือ
ท างาน ณ ที่นั้นก็ได้ และถ้าไม่พบบุคคลใดหรือพบแต่ไม่มีบุคคลใดยอมรับไว้แทน ให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้
ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือโรงงานนั้นต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ไปเป็นพยาน 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วให้ถือว่าบุคคลซึ่งระบุไว้ใน
ค าสั่งได้รับค าสั่งนั้นแล้ว แต่ถ้าเป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยการปิดค าสั่ง ให้ถือว่าได้รับ
ค าสั่งนั้นเมื่อครบก าหนดห้าวันท าการนับแต่วันที่พนักงานไปรษณีย์ได้ส่งหรือวันที่ได้ปิดค าสั่งนั้นไว้ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 39  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามมาตรา 37 โดยไม่มีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏว่าการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะก่อให้เกิด
อันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียง
กับโรงงานให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุด
ประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และปรับปรุงแก้ไขโรงงานนั้นเสียใหม่หรือปฏิบัติให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนดแล้ว ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ 

ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอ านาจสั่งปิดโรงงานได้ และในกรณีที่เป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 
ให้ค าสั่งปิดโรงงานดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตด้วย 

  
มาตรา 40  ค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือค าสั่งปิดโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ

ไว้ในที่ท่ีเห็นได้ง่าย ณ โรงงานนั้นอย่างน้อยสามแห่ง  ทั้งนี้ ให้มีข้อความแจ้งให้ทราบด้วยว่าห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงงาน คนงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนท างานในโรงงานเพ่ือให้โรงงานประกอบกิจการต่อไปได้อีกภายหลังมี
ค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือค าสั่งปิดโรงงาน 

 

มาตรา 41  ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 37 หรือค าสั่งของปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายให้หยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง หรือค าสั่งปิดโรงงานตาม



มาตรา 39 วรรคสาม ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้
เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือค าสั่งให้ปิดโรงงาน เว้นแต่รัฐมนตรีจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา 42  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

มาตรา 37 ถ้ามีเหตุที ่ทางราชการสมควรเข้าไปด าเนินการแทน ให้ปลัดกระทรวงหรือผู ้ซึ ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายมีอ านาจสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ เข้าจัดการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตาม
ค าสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดการนั้นตามจ านวนที่จ่าย
จริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตราร้อยละสามสิบต่อปีของเงินจ านวนดังกล่าว 

ถ้าทางราชการได้เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหามลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงาน 
ให้ขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติเพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการได้ และเมื่อได้รับเงินตามวรรคหนึ่งจากผู้ประกอบกิจการโรงงานแล้วให้ชดใช้
เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุนสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อไป 

  
มาตรา 43  ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 และโรงงานจ าพวกที่ 3 ต้องช าระค่าธรรมเนียม

รายปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละห้าต่อเดือน และถ้ายังไม่ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการประกอบกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย
ค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจ านวน และให้น ามาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 41 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับโรงงานจ าพวกที่ 2 ตามวรรคหนึ่ง ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รัฐมนตรีแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11/1 แล้ว รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมิได้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรอันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือภาวะทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเหตุดังกล่าวก็ได้31 

  

                                                           
31 มาตรา 43 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



มาตรา 43/132  ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินเพ่ิมตามมาตรา 43 ส าหรับโรงงานจ าพวกที่ 2 ที่ตั้ง
อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเฉพาะที่ได้มีการ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11/1 แล้ว 

  
มาตรา 44  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อผู้ซึ่ง

เกี่ยวข้องร้องขอ 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

  
หมวด 3 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 45  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ 

(8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

  
มาตรา 46  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (6) หรือ (7) หรือประกาศ

ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 4733  ผู้ใดท าการตรวจสอบหรือรับรอง หรือจัดท ารายงานผลการตรวจสอบหรือรับรอง

โดยไม่มีใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ตรวจสอบเอกชนผู้ใดจัดท ารายงานผลการตรวจสอบหรือรับรองอันเป็นเท็จหรือจัดท ารายงาน
ผลการตรวจสอบหรือรับรองในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
ผู้ท าการตรวจสอบหรือรับรอง หรือจัดท ารายงานผลการตรวจสอบหรือรับรองโดยไม่มีใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรอง 

  

                                                           
32 มาตรา 43/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
33 มาตรา 47 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



มาตรา 47/134  ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดไม่ด าเนินการตามมาตรา 9 วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 47/235  ผู้ตรวจสอบเอกชนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9/4 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 48  ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 โดยไม่ได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

ตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ  

มาตรา 49  ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 ผู ้ใดแจ้งการประกอบกิจการไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคห้า หรือมาตรา 33 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 50  ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรค

หนึ่ง หรือตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่ก าหนดจ านวนหรือขนาดที่จะให้
ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 5136  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 18/1 

วรรคสอง มาตรา 19 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 19/1 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 28 วรรคหนึ่ง มาตรา 
28/1 หรือมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 52  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 18 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

                                                           
34 มาตรา 47/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
35 มาตรา 47/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
36 มาตรา 51 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่ก าหนดจ านวนหรือขนาดที่จะให้
ขยายหรือไม่ให้ขยายในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี 
หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 53  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 หรือมาตรา 25 ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 54  ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินสองหมื่นบาท 

 

มาตรา 55  ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่ได้มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือ
ภายหลังที่มีค าสั่งให้ปิดโรงงาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ 

สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
หรือยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานที่มีค าสั่งปิดโรงงานแล้วเพ่ือให้โรงงานประกอบกิจการต่อไป ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง 

ผู้ที่ท างานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีค าสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานที่มีค าสั่งปิดโรงงานแล้วให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ร่วมกระท าหรือ
สนับสนุนการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี แต่ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้โดยค านึงถึงฐานะ 
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย และความมีส่วนส าคัญในการกระท า 

  
มาตรา 56  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 

35 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 5737  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 28 วรรคสอง หรือ

มาตรา 37 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

                                                           
37 มาตรา 57 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



มาตรา 58  ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้เครื่องจักรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ผูกมัด
ประทับตราไว้ตามมาตรา 37 วรรคสอง กลับท างานได้อีก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 59  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่บุคคลซึ่งปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวง

มอบหมายให้เข้าจัดท าเพ่ือให้การเป็นไปตามค าสั่งตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 60  ผู้ใดกระท าการใด ๆ ให้ค าสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือค าสั่งปิดโรงงานช ารุด

หรือเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

  
มาตรา 61  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า

สถาปนิกหรือวิศวกรที่ท างานในโรงงานและมีหน้าที่รับผิดชอบในการงานส่วนที่มีกรณีการกระท าความผิดนั้น
เกิดขึ้น มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการกระท าความผิดกับผู้ประกอบกิจการโรงงานและต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้
ประกอบกิจการโรงงาน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยกับการกระท าความผิดนั้น 

นอกจากต้องรับโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ปลัดกระทรวงแจ้งชื่อและการกระท าของบุคคลเช่นว่า
นั้นให้คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรมตามควรแก่กรณีต่อไป 

  
มาตรา 62  ผู้ใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้วครั้งหนึ่ง ถ้าได้

กระท าความผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแล้วนั้นซ้ าอีก ให้ศาลพิจารณาเพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้น
อย่างน้อยอีกหนึ่งในสามของอัตราโทษจ าคุกหรือเพ่ิมโทษอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา 6338  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

                                                           
38 มาตรา 63 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญตัิแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. 2560 



มาตรา 64  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่
ใกล้ชิดหรือติดต่อกับโรงงานที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่ถูกกระทบกระเทือน
เนื่องจากการกระท าความผิดเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 65  ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตาม

ความเหมาะสม 

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแต่ละคณะให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมาย
จ านวนสามคน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 50 วรรคสอง หรือมาตรา 52 
วรรคสอง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือ
ได้รับโทษถึงจ าคุก และเม่ือผู้ต้องหาได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ
ปรับ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคสี่และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ
ปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความ
ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 66  ค าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ และการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้และยังอยู่ ในระหว่าง

การพิจารณาของผู้อนุญาต หรือการปฏิบัติของผู้ขออนุญาตตามที่ได้รับอนุญาต  แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นค า
ขออนุญาตหรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่ค าขออนุญาตหรือการอนุญาตดังกล่าวมี
ข้อแตกต่างไปจากค าขออนุญาต หรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตมีอ านาจสั่งให้แก้ไข
เพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น เพ่ือให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 67  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกให้แก่บุคคลใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงานก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุที่ก าหนดไว้ 



ให้ถือว่าใบอนุญาตตั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็น
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานดังกล่ าวมีหน้าที่
ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 68  บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้คงใช้บังคับได้

ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม39 

 

 

(1) ค าขอ      ฉบับละ              100   บาท 

(2) ใบอนุญาต      ฉบับละ   300,000   บาท 

(3) การอนุญาตให้ขยายโรงงานให้เป็นไปตามอัตราใน (2) 
(4) การโอนใบอนุญาต                                     ฉบับละ         5,000   บาท 

(5) ใบแทนใบอนุญาต                                      ฉบับละ         5,000   บาท 

(6) การแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงาน 

หรือกรณีลดหรือกรณีเพ่ิมเครื่องจักรแต่ไม่เข้าข่าย 

ขยายโรงงาน หรือการเพิ่มเนื้อท่ีอาคารโรงงาน 

หรือการก่อสร้างอาคารโรงงานเพ่ิมข้ึน               ครั้งละ      15,000   บาท 

(7) ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง                      ฉบับละ         5,000   บาท 

(8) การต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง 

ให้เป็นไปตามอัตราใน (7) 
(9) ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง              ฉบับละ                 500   บาท 

(10) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน          ปีละ       100,000  บาท 
 

                                                           
39 อัตราค่าธรรมเนียม แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตโิรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 



หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 มี
บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันและไม่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการประกอบ
กิจการโรงงาน เนื่องจากก าหนดให้โรงงานทุกลักษณะต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันทั้ง ๆ ที่ตามสภาพที่เป็นจริง
โรงงานต่าง ๆ มีลักษณะที่แตกต่างกัน โรงงานบางประเภทไม่จ าเป็นจะต้องควบคุมดูแลการตั้งโรงงาน เพียงแต่ดูแล
การด าเนินงานเท่านั้น คงมีแต่โรงงานบางประเภทที่อาจเกิดอันตรายจากการประกอบกิจการได้เท่านั้นที่ควรจะ
ควบคุมการจัดตั้งอย่างเคร่งครัด จึงสมควรปรับปรุงระบบการควบคุมดูแลให้สอดคล้องกับสภาพการประกอบ
กิจการด้วยการให้โรงงานบางลักษณะอาจประกอบกิจการได้ภายใต้ระบบการก ากับตามปกติ และโรงงานบาง
ลักษณะจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนจึงจะเริ่มประกอบกิจการได้ โดยคงมีแต่โรงงานบางลักษณะที่จ าเป็นเท่านั้นที่
จะยังคงใช้ระบบการอนุญาต และสมควรปรับปรุงวิธีการอนุญาตให้เ หมาะสมยิ ่งขึ ้นด้วย  นอกจากนี ้ ได้
ก าหนดให้มีการประสานงานกันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตตามกฎหมายให้พิจารณาลด
การด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนกันเพ่ือความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และสมควรปรับปรุงการควบคุมการประกอบกิจการ
โรงงานให้เป็นไปโดยได้ผลยิ่งขึ้นด้วยการให้มีการออกกฎเพ่ือก าหนดขอบเขตการประกอบกิจการโรงงานให้ชัดเจน 
และก าหนดขั้นตอนการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกค าสั่งเพ่ือบังคับให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมาย 
พร้อมกับปรับปรุงอัตราโทษและก าหนดให้มีการร่วมรับผิด ส าหรับผู้ที่ท างานในโรงงานนอกเหนือจากเจ้าของ
โรงงานเพื่อให้การควบคุมโรงงานเป็นไปอย่างได้ผลยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี ่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติ
บุคคล พ.ศ. 256040 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
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ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 
6  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัตโิรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256241 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 25  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
มาตรา 26  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งออกให้

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลิกประกอบกิจการโรงงานหรือถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต 

  
มาตรา 27  บรรดาค าขอที่ได้ยื่นไว้หรือการแจ้งที่ได้ด าเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขอหรือการแจ้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ค าขอหรือการแจ้งดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากค าขอหรือการแจ้งตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้อนุญาตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี มี
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อ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือการแจ้งเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ได้ 

  
มาตรา 28  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้
ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานที่มีความเข้มงวดและล่าช้า อันสร้างปัญหาและ
อุปสรรคต่อการประกอบกิจการโรงงาน สมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่
เพ่ือให้การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานเป็นไปเพียงเท่าที่จ าเป็น เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดภาระแก่
ผู้ประกอบกิจการโรงงานโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก โดยการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการ
พิจารณาของผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจยกเลิกการ
ก าหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไขเพ่ิมเติมบทกำหนดโทษ รวมทั้งปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียม เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 256242 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 7  บรรดากฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใช้บังคับ ที่ขัดหรือแย้งกับมาตรา 43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นอันสิ้นผลบังคับเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับมาตรา 43 วรรคสอง ดังกล่าว 

  
มาตรา 8  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับโรงงานจ าพวกที่ 1 และ
จ าพวกที่ 2 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยโรงงานเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และก าหนดกลไกเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการด าเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอนดังกล่าว  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


