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มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....”
มาตรา 2 พระราชบัญ ญัตินี้ใหใชบังคับ เมื่อพน กํา หนดหนึ่งรอ ยแปดสิบ วัน นับ แตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหเพิ่ มความตอไปนี้เป นมาตรา 4/1 และมาตรา 4/2 แห งพระราชบัญ ญั ติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ตามลําดับ
“มาตรา 4/1 รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดโรงงาน ดังตอไปนี้
ใหไดรับยกเวนจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือบางสวนได
(1) โรงงานของหนวยงานของรัฐนอกเหนือจากโรงงานตามมาตรา 4
(2) โรงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาวิจัย
(3) โรงงานของสถาบั น การศึ ก ษาในส ว นที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการ
ฝกอบรม
(4) โรงงานที่ ดําเนิน งานอัน มีลัก ษณะเป น อุตสาหกรรมในครอบครัว
ขนาดเล็กตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
(5) โรงงานที่ดําเนินงานอันมีลักษณะเปนเพียงอุปกรณที่จําเปนสําหรับ
กิจการหรือโรงงานอื่น
มาตรา 4/2 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหโรงงานตามประเภทหรือชนิดโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 7
ที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไปแตไมถึงหาสิบแรงมา หรือใช
คนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปแตไมถึงหาสิบคนโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม เปนโรงงานจําพวกที่ 3”
มาตรา 4 ใหย กเลิกบทนิย ามคําวา “โรงงาน” และคําวา “ตั้งโรงงาน” ในมาตรา 5
แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
““โรงงาน” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานยนตที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต
ห าสิ บ แรงม าหรือ กํ าลั งเที ย บเท าตั้ งแต ห าสิ บ แรงม าขึ้ น ไป หรื อใช คนงานตั้ งแต ห าสิ บ คนขึ้ น ไปโดยใช
เครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง
เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวง
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“ตั้งโรงงาน” หมายความวา การนําเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งใน
อาคารสถานที่ห รือยานยนตที่จะประกอบกิจการ หรือนํ าคนงานมาประกอบกิจการในกรณี ที่ไมมีการใช
เครื่องจักร”
มาตรา 5 ให เพิ่ มความตอไปนี้ ลงในระหวางคําวา “ใบอนุญาต” และคําวา “พนักงาน
เจาหนาที่” ของบทนิยามในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
“ผูตรวจสอบเอกชน” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหนวยงาน
“ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง” หมายความวา ใบอนุญาตที่ออกใหผูตรวจสอบเอกชน
เพื่อการตรวจสอบและการรับรอง
“การตรวจสอบ” หมายความวา การตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักร หรือดําเนินการอื่นใด
ที่เกี่ยวของ
“การรับรอง” หมายความวา การรับรองการใด ๆ ที่พระราชบัญ ญั ตินี้บัญ ญั ติใหเปน
หนาที่ของผูประกอบกิจการโรงงาน
“การขึ้นทะเบียน” หมายความวา การขึ้นทะเบียนบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 5/1 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
“มาตรา 5/1 การแก ไขเพิ่ มเติ มบทนิ ย ามคําวา “โรงงาน” เฉพาะในสว นขอ กําหนด
เกี่ยวกับแรงมารวมของเครื่องจักร หรือ จํานวนคนงาน ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา”
มาตรา 7 ให ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญ ญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(2) โรงงานจําพวกที่ 2 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการ
โรงงานตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน”
มาตรา 8 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (9) ในวรรคหนึ่งของมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัตโิ รงงาน
พ.ศ. 2535
“(9) กําหนดการจัดให มีประกันภั ยหรือหลักประกั นหรือกองทุน เพื่ อการเยียวยาความ
เสี ย หายที่อาจเกิ ดขึ้ น จากการประกอบกิจ กิจ การโรงงาน หรือเพื่ อการฟ น ฟู หรือเพื่ อการทํ าใหพื้น ที่ตั้ง
โรงงานหรือบริเวณโดยรอบกลับคืนสภาพเดิมหรือสภาพที่เหมาะสม”
มาตรา 9 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 8/1 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
“มาตรา 8/1 ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8 ใหคํานึงถึงความตกลงระหวาง
ประเทศ ความคุมคาของการใชทรัพยากร นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีดวยก็ได”
มาตรา 10 ใหยกเลิกความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และให
ใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 9 ในกรณี ที่พระราชบัญ ญั ตินี้กําหนดใหตองมี การตรวจสอบ อาจกํ าหนดให
ผูตรวจสอบเอกชนดํ าเนิน การตรวจสอบและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิ บั ติห น าที่ ของ
พนักงานเจาหนาที่ก็ได กรณีนี้ผูตรวจสอบเอกชนตองผูกพันในผลการตรวจสอบของตนเองดวย
ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดหนาที่ใหผูประกอบกิจการโรงงานตองปฏิบัติ ผูประกอบ
กิจการโรงงานมีหนาที่ที่จะตองรายงานผลการปฏิบัติดังกลาวโดยมีการรับรองของผูตรวจสอบเอกชน กรณีนี้
ผูตรวจสอบเอกชนจะตองผูกพันในผลการรับรองของตนเองดวย
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ผูต รวจสอบเอกชนตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองจะตองไดรับ ใบอนุญ าตตรวจสอบหรื อ
รับรองจากผูอนุญาต
การขอใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง การออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง วิธีการ
ตรวจสอบ และการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และ
ระยะเวลาการรายงานรวมทั้งการใหคํารับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง”
มาตรา 11 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 9/1 มาตรา 9/2 มาตรา 9/3 มาตรา 9/4
และมาตรา 9/5 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามลําดับ
“มาตรา 9/1 ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9 ใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน
แหงปที่สองนับแตวันที่ออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองและสามารถตออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรองไดครั้งละสองป
ผูไดรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรอง ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองกอนวันที่ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองสิ้นอายุ
ไมนอยกวาสี่สิบหาวัน
มาตรา 9/2 ในกรณีที่ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองสูญหาย ชํารุดในสาระสําคัญ หรือ
ถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองยื่นคําขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ทราบถึงการสูญหาย ชํารุด หรือถูกทําลาย
มาตรา 9/3 ในกรณี ท่ี ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบหรื อ รั บ รองฝ าฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวของ ใหผูอนุญาตเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง
ปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองไมปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่ ง หรื อกรณี มี การออกคํ า สั่ งตามมาตรา 37 และมาตรา 39 อั น เนื่ อ งมาจากผลแห งการ
ตรวจสอบหรือการรับ รองของผู ตรวจสอบเอกชน ผูอนุญ าตมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญ าตตรวจสอบหรือ
รับรองไดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน
มาตรา 9/4 กรณีมีเหตุดังตอไปนี้ ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรอง
(1) ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรองมาแลวรวมสามครั้ง
(2) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบหรือใหคํารับรองตามมาตรา 9 อันเปนเท็จ”
มาตรา 9/5 การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองและการออกใบอนุญาตตรวจสอบ
หรื อ รั บ รองตามมาตรา 9 การขอต อ อายุ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบหรื อรั บ รองและการต อ อายุ ใบอนุ ญ าต
ตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9/1 การขอรับ ใบแทนใบอนุ ญาตตรวจสอบหรือรับ รองและการออก
ใบแทนใบอนุ ญ าตตรวจสอบหรือรับ รองตามาตรา 9/2 ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
การตรวจสอบและการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง การรายงาน
และการรับรองผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 9 วรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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การออกหนังสือเตือน การสั่งพักใชใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9/3 การ
เพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9/4 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง”
มาตรา 12 ใหยกเลิกความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความดังตอไปนี้แทน
“มาตรา 12 ผู ป ระกอบกิจ การโรงงานจําพวกที่ 3 ตองไดรับ ใบอนุญ าตก อนจึงจะตั้ ง
โรงงานได และต องปฏิ บั ติต ามหลั กเกณฑ ที่ กําหนดในกฎกระทรวงที่ อ อกตามมาตรา 8 ประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32
การตั้งโรงงานจะตองตั้งอยูในทําเลที่ตั้งและสภาพแวดลอมที่กําหนดตามกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 8(1) และไมขัดตอประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 รวมทั้งตองมีความเหมาะสม
ในดานตางๆ ตามชนิดและประเภทของกิจการที่จะขอตั้งโรงงาน
ในการประกอบกิจการโรงงานผูรับใบอนุญาตจะตองไดรับอนุญาตตามมาตรา 13 วรรค
หนึ่งกอนจึงจะประกอบกิจการโรงงานไดและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา
32
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งหรือการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานตามวรรค
สามใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ และ
ใหกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผูขออนุญาตจะตองเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 13 ไวใน
ใบอนุญาตดวย กรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมเริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในระยะดังกลาวและมิไดมีการขอ
ขยายระยะเวลาไว ใหผูอนุญาตมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตได และถากรณีใดยังมิไดมีหลักเกณฑกําหนดไว
ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน
หรือเปนกรณีที่ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 ในการนี้ จะกําหนดเงื่อนไขหรือ
เพิ่มเติมเงื่อนไขที่ผูประกอบกิจการโรงงานจะตองปฏิบัติเปนพิเศษแลวแตกรณีไวในใบอนุญาตก็ได
การยื่นคําขอรับใบอนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต และ
การออกใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ผูขอรับ ใบอนุ ญาตรองขอหนั งสื อรับ รองกอนออกใบอนุ ญ าต ถาการพิ จารณา
เบื้องตนเพียงพอที่จะอนุมัติในหลักการได ใหผูอนุญาตออกหนังสือรับรองใหโดยสงวนสวนที่พิจารณาไมแลว
เสร็จไดตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา 13 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสามของมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และใหใชความดังตอไปนี้แทนตามลําดับ
“ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ถาประสงคจะประกอบกิจการโรงงานในสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดจะตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตกอน”
“หลักเกณฑการแจงประกอบกิจการโรงงาน การอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน หรือ
หลักเกณฑและระยะเวลาที่อาจใชเพื่อทดลองเดินเครื่องจักร ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา 14 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่หานับแตปที่เริม่ ประกอบกิจการ เวนแตมี
การยายโรงงาน ตามมาตรา 27 หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่
โรงงานใหมไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือวันที่เลิกประกอบกิจการ
โรงงาน”
มาตรา 15 ใหยกเลิกความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 15 การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ”
การยื่ น คํ า ขอต ออายุ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ งให ผู รับ อนุ ญ าตชํ าระคาธรรมเนี ย มการ
ตออายุดวย เมื่อผูรับใบอนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมการตออายุแลวใหผูอนุญาตตออายุใบอนุญาตใหกับ
ผูรับใบอนุญาต
การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต และการใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูที่ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะประกอบ
กิจการโรงงานตอไป หากมาดําเนินการขอตออายุใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมการตออายุตามวรรค
หนึ่ งภายในกํ า หนดหนึ่ งร อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ แ ล ว ให ถื อ ว าได ม ายื่ น คํ าขอต อ อายุ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนด และการประกอบกิจการโรงงานในระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการ
ดํ าเนิ น การของผู รั บ ใบอนุ ญ าตแต ผู นั้ น จะตองเสีย คาปรับ เพิ่ มอีกรอยละสี่สิบ ของคาธรรมเนี ย มตออายุ
ใบอนุญาตและใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตในกรณีนี้โดยอนุโลม
หากพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันตองดําเนินการเสมือนอนุญาตใหม
การขออนุญาตใหมอันเนื่องมาจากการตออายุใบอนุญาตไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามวรรคสี่ นั้ น หากเป น การขอรับ ใบอนุญ าตประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดเดิมที่ เคยไดรับ
อนุญาต และมีการใชเครื่องจักรมีกําลังแรงมาและคนงานไมมากไปกวาเดิมที่ไดรับอนุญาต ถาไดกระทํ า
ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคสี่ใหถือวาทําเลที่ตั้งและสภาพแวดลอมในขณะที่ยื่นคํา
ขอนั้ น เป นทํ าเลที่ ตั้งและสภาพแวดล อมที่ผูขอมีสิทธิป ระกอบกิจการโรงงานไดและมิใหถือวาทําเลที่ตั้ง
ดังกลาวนี้ขัดตอพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 16 ใหยกเลิกความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 4/2 โรงงานใดที่ผูประกอบกิจการไดรับอนุญาตอยูแลว
หากภายหลังปรากฏวาใชขนาดของเครื่องจักรต่ํากวาหาสิบแรงมาหรือจํานวนคนงานต่ํากวาหาสิบคน ใหถือ
ว าโรงงานนั้ น ยั ง เป น โรงงานตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ จ นกว า จะได แ จ ง เลิ ก ประกอบกิ จ การโรงงานหรื อ
ใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา 17 ให ย กเลิ ก ความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา 18 แห ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทนตามลําดับ
“การขอขยายโรงงานและการให ขยายโรงงาน ตลอดจนการอุท ธรณ คําสั่งไมให ขยาย
โรงงานใหนํามาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 16 และการลงโทษกรณีเริ่มประกอบกิจการโรงงานในสวน
ขยายโดยไมไดรับอนุญาตใหนํามาตรา 50 มาใชบังคับโดยอนุโลม
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การขยายโรงงานไดแก
(1) การเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือประกอบกิจการโรงงานเดิม
หรือประกอบกิจการในเภทหรือชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ทําใหกําลังรวมเพิ่มขึ้น
ในลักษณะดังตอไปนี้
ก. เพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละหาสิบขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมไมเกินหนึ่งรอย
แรงมา
ข. เพิ่ มขึ้น ตั้ งแตรอยละสี่สิบขึ้ น ไป ในกรณี เครื่องจั กรเดิมมีกําลังรวมเกิ น หนึ่งรอย
แรงมาแตไมเกินหารอยแรงมา แตตองเพิ่มไมนอยกวาหาสิบแรงมา
ค. เพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละสามสิบขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมเกินหารอย
แรงมาแตไมเกินหนึ่งพันแรงมา แตตองเพิ่มไมนอยกวาสองรอยแรงมา
ง. เพิ่ ม ขึ้ น ตั้ งแต ร อยละยี่สิบ ขึ้ น ไป ในกรณี เครื่อ งจักรเดิ มมี กําลังรวมเกิ น หนึ่ งพั น
แรงมาแตไมเกินสองพันแรงมา แตตองเพิ่มไมนอยกวาสามรอยแรงมา
จ. เพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละสิบขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมเกินสองพันแรงมา
ขึ้นไป แตตองเพิ่มไมนอยกวาสามรอยแรงมา
(2) การเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรตาม (1) ทุกกรณีซึ่งกระทําบนที่ดิน
แปลงใหมที่ติดกับที่ดินที่ตั้งโรงงานเดิมหรือที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหขยายโรงงานไวเดิม
(3) การเพิ่ มหรื อแก ไขส วนใดส วนหนึ่ งของอาคารโรงงาน ทํ าให ฐานรากเดิ มของอาคาร
โรงงานฐานใดฐานหนึ่งตองรับน้ําหนักเพิ่มขึ้นตั้งแตหารอยกิโลกรัมขึ้นไป
ใบอนุญาตในสวนขยายใหถือวาเปนสวนควบของใบอนุญาตและใหมีอายุเทากับใบอนุญาต
ตามมาตรา 14”
มาตรา 18 ให เพิ่ มความต อไปนี้ เป น มาตรา 18/1 แห งพระราชบั ญ ญั ติ โรงงาน พ.ศ.
2535
“มาตรา 18/1 การขยายโรงงานตามมาตรา 18 เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ไดรับยกเวน
ไมตองขออนุญาต
(1) เฉพาะเพื่อใหมีการบําบัดมลพิษหรือใหมีการบําบัดมลพิษที่ดียิ่งขึ้น
(2) เฉพาะเพื่อใหมีมาตรการปองกันหรือลดเหตุเดือดรอนรําคาญ
(3) เฉพาะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่เปนเครื่องตนกําลัง
(4) เฉพาะเพื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเครื่องจักร
ใหผูรับใบอนุญาตที่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 และตองแจงใหผูอนุญาตทราบลวงหนา
ไมนอยกวาสามสิบวันกอนดําเนินการ
การแจ งตามวรรคสองให เป น ไปตามหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อ นไขตามที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง
เครื่องจักรที่เกิดจากการดําเนินการตามมาตรานี้ใหถือเปนเครื่องจักรที่ใชในการประกอบ
กิจการโรงงาน
มาตรา 19 ใหยกเลิกความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา 19 เมื่อผูรับใบอนุญาตเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใชในการ
ผลิต เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องตนกําลัง เครื่องจักรที่เกี่ยวของกับการบําบัดมลพิษหรือมาตรการปองกันหรือลด
เหตุ เดื อดร อนรํ าคาญ หรื อพลั งงานของเครื่องจักรเปนอยางอื่น ทํ าใหกําลั งแรงม าเครื่องจั กรรวมลดลงหรื อ
เพิ่มขึ้น แตไมถึงขั้นขยายโรงงานหรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงานออกไป หรือกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหม
เพื่อประโยชนแกกิจการของโรงงานนั้นโดยตรง ทําใหเนื้อที่ของอาคารโรงงานเพิ่มขึน้ ตั้งแตรอยละหาสิบขึ้น
ไป ในกรณี เนื้อที่ของโรงงานมีไมเกินสองรอยตารางเมตรหรือเพิ่มขึ้นตั้งแตหนึ่งรอยตารางเมตรขึ้นไป ในกรณี
เนื้อที่ของโรงงานมีเกินกวาสองรอยตารางเมตร ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่เพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือกอสรางอาคาร
โรงงานนั้นเพิ่มขึ้นแลวแตกรณี
การเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่ เกี่ยวเนื่ องกับ การประกอบ
กิจการโรงงานเดิมใหสามารถกระทําได โดยความเห็นชอบของพนักงานเจาหนาที่
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองดําเนินการในโรงงานหรือที่ดินเดิมที่ไดรับ
อนุญาตหรือไดรับอนุญาตใหขยายโรงงานแลวเทานั้น
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหเปนไปตามที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ”
เครื่องจักรที่เกิดจากการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหถือเปนเครื่องจักรที่ใชในการประกอบ
กิจการโรงงาน
มาตรา 20 ใหยกเลิกความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ในกรณีผูรับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหเชาหรือใหเชาซื้อ
โรงงาน หรือขายโรงงาน ใหถือวาผูนั้ นไดเลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแตวันที่ โอนการประกอบกิจการ
โรงงาน ใหเชาหรือใหเชาซื้อโรงงาน หรือขายโรงงาน
ใหผูรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผูเชาหรือผูเชาซื้อโรงงานหรือผูซื้อโรงงานนั้น ขอรับ
โอนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ถือวามีการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง โดยไมตอง
เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการโรงงานตอไปไดในระหวางที่
รอรับใบอนุญาต โดยใหถือเสมือนวาผูยื่นคําขอนั้นเปนผูรับใบอนุญาต
กรณี ที่ร ะยะเวลานั บ แต วั น ที่ ออกใบอนุ ญ าตผานไปแล วเป น เวลาไม นอ ยกวาหาป และ
ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมอาจตั้งโรงงานหรือตั้งโรงงานแลวแตไมอาจประกอบกิจการโรงงานได ให นํา
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับกับผูรับโอนใบอนุญาตทอดแรกและทอดตอๆ ไป ถามี
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาต และการอนุญาตใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา 21 ใหยกเลิกความในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกประกอบกิจการโรงงานใหแจงเปนหนังสือ
ตอผูอนุญาตไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันเลิกประกอบกิจการ
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รัฐ มนตรี อาจออกประกาศกําหนดให โรงงานบางประเภทหรือชนิด ที่ การเลิก ประกอบ
กิจการจะตองมีการตรวจสอบสถานที่ ประกอบกิจการโรงงานกอนก็ได กรณี ที่ตรวจสอบแลวพบวาสถานที่
ดังกลาว มี สภาพที่ อาจก อให เกิดอัน ตราย ความเสีย หาย หรือความเดือดรอนแกบุคคล ทรัพยสิน หรือ
สิ่งแวดลอมที่อยูใกลเคียง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูแจงเลิกประกอบกิจการโรงงานแกไขหรือ
ปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตอง หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดไดและใหถือวาผูแจงเลิกประกอบ
กิจการโรงงานยังคงมีฐานะเสมือนเปนผูประกอบกิจการโรงงานจนกวาจะดําเนินการตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่
ในกรณีที่ผูแจงเลิกประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตาม
วรรคสอง ให นํามาตรา 42 มาใชบังคับโดยอนุโลมโดยในการดําเนิน การให พนั กงานเจาหนาที่ มีอํานาจ
นําเงินที่ไดจากการประกันภัยหรือหลักประกันหรือกองทุนของผูแจงเลิกมาใชได
ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงโรงงานจําพวกที่ ๓ เปนโรงงานจําพวกที่ ๑ หรือ
โรงงานจําพวกที่ ๒ แลวแตกรณี ใหแจงการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง และเมื่อจะประกอบ
กิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ สําหรับการประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกดังกลาว”
มาตรา 22 ให ยกเลิกความในมาตรา 33 วรรคสามแห งพระราชบั ญ ญั ติโรงงาน พ.ศ.
2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ถาผลการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ปรากฏวาโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะ
ถูกต องตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดั งกลาว และประกาศของรัฐมนตรี
ที่ออกตามมาตรา 32 และเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต ใหผูอนุญาตมีคําสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการ
โรงงานตอไปได หากมีกรณีที่ไมถูกตองใหพนักงานเจาหนาที่สั่งใหแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
เมื่อไดแกไขแลวใหผูอนุญาตมีคําสั่งอนุญาตใหเป ดประกอบกิจการโรงงานตอไปไดและใหนํามาตรา 16
มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา 23 ใหยกเลิกความในมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 45 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3)
(4) (8) หรือ (9) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
แสนบาท
ผู ใดฝ า ฝ น หรื อไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎกระทรวงที่ อ อกตามมาตรา 8 (5) หรื อ ประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา 24 ใหยกเลิกความในมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 47 ผูประกอบกิจการโรงงานรายใดไมดําเนินการตามมาตรา 9 วรรคสอง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดทําการตรวจสอบหรือรับรองโดยไมมีใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9
หรือจัดทํารายงานผลการตรวจสอบหรือการรับรองโดยไมมีใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9
หรือจัดทํารายงานผลการตรวจสอบหรือใหการรับรองตามมาตรา 9 อันเปนเท็จ หรือจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบหรือใหการรับรองในระหวางที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9/3 วรรค
สาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 9/2 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท”
มาตรา 25 ให ยกเลิกความในวรรคหนึ่ งของมาตรา 50 แหงพระราชบั ญญั ติโรงงาน พ.ศ.
2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ผูใดตั้งโรงงาน โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง หรือประกอบกิจการโรงงาน
โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา 26 ใหยกเลิกความในมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 51 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 19 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง มาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 33 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท”
2535

มาตรา 27 ให เพิ่มความตอไปนี้ เปน มาตรา 52/1 แหงพระราชบัญ ญั ติโรงงาน พ.ศ.

“มาตรา 52/1 ผู รับ ใบอนุญ าตใดไมแจงตามมาตรา 18/1 วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา 28 ใหยกเลิกความในมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 57 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 28 วรรคสอง
หรือมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และใหปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหถูกตอง”
มาตรา 29 ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 30 ภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแลว กรณีมีกฎกกระทรวงตามมาตรา
7 เพื่อกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานทําใหโรงงานจําพวกที่ 3 หรือโรงงานจําพวกที่ 2 เดิมมีสถานะ
กลายเปนโรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 1 แลวแตกรณี ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงการ
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ใหแทนกรณีที่เดิมเปนโรงงานจําพวกที่ 3 หรือใหจําหนายใบรับแจงการ
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 เดิม กรณีที่เดิมเปนโรงงานจําพวกที่ 2
มาตรา 31 ใบแจ งประกอบกิ จ การโรงงาน หรื อ คํ าขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรือ คํ าขอขยาย
โรงงาน หรือคําขอตออายุใบอนุญาตที่ไดยื่นไวและยังพิจารณาไมแลวเสร็จในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยอนุโลม
กรณี ที่มีการสั่งการตามมาตรา 15 วรรคสอง ไวกอนวันที่พระราชบัญญั ตินี้ใชบังคับให
ผูอนุญาตตออายุใบอนุญาตใหกับ ผูขอพรอมเรียกเก็บค าธรรมเนียมการตออายุ และใหถือวาคําสั่งที่ เคย
สั่งการตามมาตรา 15 วรรคสองไว เปนคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
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มาตรา 32 ภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแตยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมเพื่อใหเปนไปตามอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ใหกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเดิม
ยังมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหมตามพระราชบัญญัตินี้

ผูร ับสนองพระบรมราชโองการ
...........................................
นายกรัฐมนตรี

“ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมนําเสนอ”

- 11 อัตราคาธรรมเนียม

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

คําขอ
ฉบับละ
100 บาท
ใบอนุญาต
ฉบับละ 1,000,000 บาท
การอนุญาตใหขยายโรงงานใหเปนไปตามอัตราใน (2)
การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (2)
การโอนใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 10,000 บาท
การแจงกรณีไดรับยกเวนการขยายโรงงานหรือ
ครั้งละ 30,000 บาท
กรณีลดหรือเพิ่มเครื่องจักรแตไมเขาขายขยายโรงงาน หรือการเพิ่มเนื้อที่
อาคารโรงงาน หรือการกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้น
ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง
ฉบับละ 10,000 บาท
การตออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองใหเปนไปตามอัตราใน (7)
ใบแทนอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง
ฉบับละ 1,000 บาท
การประกอบกิจการโรงงาน
ปละ
300,000 บาท
การขึ้นทะเบียน
รายละ 10,000 บาท

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน
โดยคํานึงถึงขนาดและกิจการของโรงงานที่เกี่ยวของหรือหนาที่ความรับผิดชอบก็ได

