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มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี..)  พ.ศ. ....” 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน 
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา 3 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 4/1 และมาตรา 4/2 แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ตามลําดับ 

“มาตรา 4/1 รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดโรงงาน ดังตอไปนี้ 
ใหไดรับยกเวนจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ท้ังหมดหรือบางสวนได  

(1) โรงงานของหนวยงานของรฐันอกเหนือจากโรงงานตามมาตรา 4 
(2) โรงงานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาวิจัย 
(3) โรงงานของสถาบันการศึกษาในสวนท่ี มีวัตถุประสงคในการ

ฝกอบรม 
(4) โรงงานท่ีดําเนินงานอันมีลักษณะเปนอุตสาหกรรมในครอบครัว

ขนาดเล็กตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
(5) โรงงานท่ีดําเนินงานอันมีลักษณะเปนเพียงอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับ

กิจการหรือโรงงานอ่ืน 
  มาตรา 4/2 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหโรงงานตามประเภทหรือชนิดโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 7    
ท่ีใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาข้ึนไปแตไมถึงหาสิบแรงมา หรือใช
คนงานตั้งแตเจ็ดคนข้ึนไปแตไมถึงหาสิบคนโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม เปนโรงงานจําพวกท่ี 3”  

มาตรา 4  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “โรงงาน” และคําวา “ตั้งโรงงาน” ในมาตรา 5 
แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน 

““โรงงาน” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือยานยนตท่ีใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต         
หาสิบแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาสิบแรงมาข้ึนไป  หรือใชคนงานตั้งแตหาสิบคนข้ึนไปโดยใช
เครื่องจักรหรือไมก็ตาม  สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง 
เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ท้ังนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  

“ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมนําเสนอ” 
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“ตั้งโรงงาน” หมายความวา การนําเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งใน
อาคารสถานท่ีหรือยานยนตท่ีจะประกอบกิจการ หรือนําคนงานมาประกอบกิจการในกรณีท่ีไมมีการใช
เครื่องจักร” 

มาตรา 5  ใหเพ่ิมความตอไปนี้ลงในระหวางคําวา “ใบอนุญาต” และคําวา “พนักงาน
เจาหนาท่ี” ของบทนิยามในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

“ผูตรวจสอบเอกชน” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหนวยงาน 
“ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง” หมายความวา ใบอนุญาตท่ีออกใหผูตรวจสอบเอกชน

เพ่ือการตรวจสอบและการรับรอง 
“การตรวจสอบ” หมายความวา การตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักร หรือดําเนินการอ่ืนใด 

ท่ีเก่ียวของ 
 “การรับรอง”  หมายความวา การรับรองการใด ๆ ท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปน

หนาท่ีของผูประกอบกิจการโรงงาน 
 “การข้ึนทะเบียน” หมายความวา  การข้ึนทะเบียนบุคคลหรือนิติบุคคลเพ่ือประโยชนใน

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 6  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 5/1 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
“มาตรา 5/1  การแกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “โรงงาน” เฉพาะในสวนขอกําหนด

เก่ียวกับแรงมารวมของเครื่องจักร หรือ จํานวนคนงาน ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา” 

มาตรา 7 ใหยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(2) โรงงานจําพวกท่ี 2 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะประกอบกิจการ
โรงงานตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอน” 

มาตรา 8  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (9) ในวรรคหนึ่งของมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 

“(9) กําหนดการจัดใหมีประกันภัยหรือหลักประกันหรือกองทุนเพ่ือการเยียวยาความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจกิจการโรงงาน หรือเพ่ือการฟนฟู หรือเพ่ือการทําใหพ้ืนท่ีตั้ง
โรงงานหรือบริเวณโดยรอบกลับคืนสภาพเดิมหรือสภาพท่ีเหมาะสม” 

มาตรา 9 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 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 ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหตองมีการตรวจสอบ  อาจกําหนดให      
ผูตรวจสอบเอกชนดําเนินการตรวจสอบและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานเจาหนาท่ีก็ได กรณีนี้ผูตรวจสอบเอกชนตองผูกพันในผลการตรวจสอบของตนเองดวย  

ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดหนาท่ีใหผูประกอบกิจการโรงงานตองปฏิบัติ ผูประกอบ
กิจการโรงงานมีหนาท่ีท่ีจะตองรายงานผลการปฏิบัติดังกลาวโดยมีการรับรองของผูตรวจสอบเอกชน กรณีนี้        
ผูตรวจสอบเอกชนจะตองผูกพันในผลการรับรองของตนเองดวย 
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ผูตรวจสอบเอกชนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะตองไดรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรองจากผูอนุญาต 

การขอใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง การออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง วิธีการ
ตรวจสอบ และการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ  การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และ
ระยะเวลาการรายงานรวมท้ังการใหคํารับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง” 

มาตรา 11  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 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 
แหงปท่ีสองนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองและสามารถตออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรองไดครั้งละสองป 

ผูไดรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองซ่ึงประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรอง ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองกอนวันท่ีใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองสิ้นอายุ 
ไมนอยกวาสี่สิบหาวัน  

มาตรา 9/2 ในกรณีท่ีใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองสูญหาย ชํารุดในสาระสําคัญ หรือ
ถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองยื่นคําขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีทราบถึงการสูญหาย ชํารุด หรือถูกทําลาย 

มาตรา 9/3 ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ในสวนท่ีเก่ียวของ ใหผูอนุญาตเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง
ปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

กรณีท่ีผูรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองไมปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีมีการออกคําสั่งตามมาตรา 37 และมาตรา 39 อันเนื่องมาจากผลแหงการ
ตรวจสอบหรือการรับรองของผูตรวจสอบเอกชน ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรองไดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน 

มาตรา 9/4 กรณีมีเหตุดังตอไปนี้ ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรอง  

(1)  ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรองมาแลวรวมสามครั้ง  

(2)  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบหรือใหคํารับรองตามมาตรา 9 อันเปนเท็จ” 

  มาตรา  9/5 การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรบัรองและการออกใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรองตามมาตรา 9 การขอตออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองและการตออายุใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9/1 การขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองและการออก      
ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามาตรา 9/2 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข       
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การตรวจสอบและการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง การรายงาน
และการรับรองผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 9 วรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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การออกหนังสือเตือน  การสั่งพักใชใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9/3 การ
เพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9/4 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง” 

มาตรา 12 ใหยกเลิกความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความดังตอไปนี้แทน 

“มาตรา 12 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 3 ตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะตั้ง
โรงงานได และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 ประกาศของ
รัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32 
  การต้ังโรงงานจะตองตั้งอยูในทําเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอมท่ีกําหนดตามกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา 8(1) และไมขัดตอประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32 รวมท้ังตองมีความเหมาะสม
ในดานตางๆ ตามชนิดและประเภทของกิจการท่ีจะขอตั้งโรงงาน 
  ในการประกอบกิจการโรงงานผูรับใบอนุญาตจะตองไดรับอนุญาตตามมาตรา 13 วรรค
หนึ่งกอนจึงจะประกอบกิจการโรงงานไดและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 
32  
  ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งหรือการอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานตามวรรค
สามใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ และ
ใหกําหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผูขออนุญาตจะตองเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ตามมาตรา 13 ไวใน
ใบอนุญาตดวย กรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมเริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในระยะดังกลาวและมิไดมีการขอ
ขยายระยะเวลาไว ใหผูอนุญาตมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตได และถากรณีใดยังมิไดมีหลักเกณฑกําหนดไว
ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูในโรงงานหรือท่ีอยูใกลเคียงกับโรงงาน
หรือเปนกรณีท่ีตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32 ในการนี้ จะกําหนดเง่ือนไขหรือ
เพ่ิมเติมเง่ือนไขท่ีผูประกอบกิจการโรงงานจะตองปฏิบัติเปนพิเศษแลวแตกรณีไวในใบอนุญาตก็ได 

การยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต และ
การออกใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตรองขอหนังสือรับรองกอนออกใบอนุญาต ถาการพิจารณา
เบื้องตนเพียงพอท่ีจะอนุมัติในหลักการได ใหผูอนุญาตออกหนังสือรับรองใหโดยสงวนสวนท่ีพิจารณาไมแลว
เสร็จไดตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา 13 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสามของมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และใหใชความดังตอไปนี้แทนตามลําดับ 

“ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ถาประสงคจะประกอบกิจการโรงงานในสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ท้ังหมดจะตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตกอน” 

“หลักเกณฑการแจงประกอบกิจการโรงงาน การอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน หรือ
หลักเกณฑและระยะเวลาท่ีอาจใชเพ่ือทดลองเดินเครื่องจักร ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา 14  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปท่ีหานับแตปท่ีเริม่ประกอบกิจการ เวนแตมี
การยายโรงงาน ตามมาตรา 27 หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุในวันท่ี
โรงงานใหมไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือวันท่ีเลิกประกอบกิจการ
โรงงาน” 

มาตรา 15 ใหยกเลิกความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 15 การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ” 

การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหผูรับอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการ      
ตออายุดวย เม่ือผูรับใบอนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมการตออายุแลวใหผูอนุญาตตออายุใบอนุญาตใหกับ
ผูรับใบอนุญาต 

การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต และการใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ผูท่ียื่นคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะประกอบ
กิจการโรงงานตอไป หากมาดําเนินการขอตออายุใบอนุญาตและชําระคาธรรมเนียมการตออายุตามวรรค
หนึ่งภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุแลวใหถือวาไดมายื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และการประกอบกิจการโรงงานในระหวางนั้นใหถือเสมือนวาเปนการ
ดําเนินการของผูรับใบอนุญาตแตผูนั้นจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีกรอยละสี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุ
ใบอนุญาตและใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตในกรณีนี้โดยอนุโลม 
หากพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันตองดําเนินการเสมือนอนุญาตใหม  

การขออนุญาตใหมอันเนื่องมาจากการตออายุใบอนุญาตไมทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามวรรคสี่นั้น หากเปนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดเดิมท่ีเคยไดรับ
อนุญาต และมีการใชเครื่องจักรมีกําลังแรงมาและคนงานไมมากไปกวาเดิมท่ีไดรับอนุญาต ถาไดกระทํา
ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรคสี่ใหถือวาทําเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอมในขณะท่ียื่นคํา
ขอนั้นเปนทําเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอมท่ีผูขอมีสิทธิประกอบกิจการโรงงานไดและมิใหถือวาทําเลท่ีตั้ง
ดังกลาวนี้ขัดตอพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 16 ใหยกเลิกความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 4/2 โรงงานใดท่ีผูประกอบกิจการไดรับอนุญาตอยูแลว 
หากภายหลังปรากฏวาใชขนาดของเครื่องจักรต่ํากวาหาสิบแรงมาหรือจํานวนคนงานต่ํากวาหาสิบคน ใหถือ
วาโรงงานนั้นยังเปนโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดแจงเลิกประกอบกิจการโรงงานหรือ
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

มาตรา 17 ใหยกเลิกความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา 18 แหง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทนตามลําดับ 

“การขอขยายโรงงานและการใหขยายโรงงาน ตลอดจนการอุทธรณคําสั่งไมใหขยาย
โรงงานใหนํามาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 16 และการลงโทษกรณีเริ่มประกอบกิจการโรงงานในสวน
ขยายโดยไมไดรับอนุญาตใหนํามาตรา 50 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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การขยายโรงงานไดแก  

(1)  การเพ่ิมจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือประกอบกิจการโรงงานเดิม
หรือประกอบกิจการในเภทหรือชนิดท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ทําใหกําลังรวมเพ่ิมข้ึน
ในลักษณะดังตอไปนี้ 

ก. เพ่ิมข้ึนต้ังแตรอยละหาสิบข้ึนไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมไมเกินหนึ่งรอย
แรงมา 

ข. เพ่ิมข้ึนตั้งแตรอยละสี่สิบข้ึนไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมเกินหนึ่งรอย
แรงมาแตไมเกินหารอยแรงมา แตตองเพ่ิมไมนอยกวาหาสิบแรงมา  

ค. เพ่ิมข้ึนต้ังแตรอยละสามสิบข้ึนไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมเกินหารอย
แรงมาแตไมเกินหนึ่งพันแรงมา แตตองเพ่ิมไมนอยกวาสองรอยแรงมา  

ง. เพ่ิมข้ึนตั้งแตรอยละยี่สิบข้ึนไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมเกินหนึ่งพัน
แรงมาแตไมเกินสองพันแรงมา แตตองเพ่ิมไมนอยกวาสามรอยแรงมา  

      จ. เพ่ิมข้ึนตั้งแตรอยละสิบข้ึนไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมเกินสองพันแรงมา
ข้ึนไป แตตองเพ่ิมไมนอยกวาสามรอยแรงมา 

(2)  การเพ่ิมจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรตาม (1) ทุกกรณีซ่ึงกระทําบนท่ีดิน
แปลงใหมท่ีติดกับท่ีดินท่ีตั้งโรงงานเดิมหรือท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตใหขยายโรงงานไวเดิม  

(3)  การเพ่ิมหรือแกไขสวนใดสวนหนึ่งของอาคารโรงงาน ทําใหฐานรากเดิมของอาคาร
โรงงานฐานใดฐานหนึ่งตองรับน้ําหนักเพ่ิมข้ึนตั้งแตหารอยกิโลกรัมข้ึนไป 

ใบอนุญาตในสวนขยายใหถือวาเปนสวนควบของใบอนุญาตและใหมีอายุเทากับใบอนุญาต
ตามมาตรา 14” 

มาตรา 18 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 18/1 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535  

“มาตรา 18/1 การขยายโรงงานตามมาตรา 18 เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ไดรับยกเวน
ไมตองขออนุญาต 

(1) เฉพาะเพ่ือใหมีการบําบัดมลพิษหรือใหมีการบําบัดมลพิษท่ีดียิ่งข้ึน 
(2) เฉพาะเพ่ือใหมีมาตรการปองกันหรือลดเหตุเดือดรอนรําคาญ 
(3) เฉพาะเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรท่ีเปนเครื่องตนกําลัง 
(4) เฉพาะเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเครื่องจักร 

 

 ใหผูรับใบอนุญาตท่ีการดําเนินการตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา 32 และตองแจงใหผูอนุญาตทราบลวงหนา
ไมนอยกวาสามสิบวันกอนดําเนินการ 
 การแจงตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

เครื่องจักรท่ีเกิดจากการดําเนินการตามมาตรานี้ใหถือเปนเครื่องจักรท่ีใชในการประกอบ
กิจการโรงงาน 

มาตรา 19 ใหยกเลิกความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา 19 เม่ือผูรับใบอนุญาตเพ่ิมจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรท่ีใชในการ
ผลิต เครื่องจักรท่ีใชเปนเครื่องตนกําลัง  เครื่องจักรท่ีเก่ียวของกับการบําบัดมลพิษหรือมาตรการปองกันหรือลด
เหตุเดือดรอนรําคาญ หรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอ่ืน ทําใหกําลังแรงมาเครื่องจักรรวมลดลงหรือ
เพ่ิมข้ึน แตไมถึงข้ันขยายโรงงานหรือเพ่ิมเนื้อท่ีอาคารโรงงานออกไป หรือกอสรางอาคารโรงงานเพ่ิมข้ึนใหม
เพ่ือประโยชนแกกิจการของโรงงานนั้นโดยตรง ทําใหเนื้อท่ีของอาคารโรงงานเพ่ิมข้ึนตั้งแตรอยละหาสิบข้ึน
ไป ในกรณีเนื้อท่ีของโรงงานมีไมเกินสองรอยตารางเมตรหรือเพ่ิมข้ึนต้ังแตหนึ่งรอยตารางเมตรข้ึนไป ในกรณี
เนื้อท่ีของโรงงานมีเกินกวาสองรอยตารางเมตร ใหแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในเจ็ดวันนับ
แตวันท่ีเพ่ิมจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเพ่ิมเนื้อท่ีอาคารโรงงาน หรือกอสรางอาคาร
โรงงานนั้นเพ่ิมข้ึนแลวแตกรณี 

การเพ่ิมประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบ
กิจการโรงงานเดิมใหสามารถกระทําได โดยความเห็นชอบของพนักงานเจาหนาท่ี 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตองดําเนินการในโรงงานหรือท่ีดินเดิมท่ีไดรับ
อนุญาตหรือไดรับอนุญาตใหขยายโรงงานแลวเทานั้น 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหเปนไปตามท่ี
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ” 

เครื่องจักรท่ีเกิดจากการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหถือเปนเครื่องจักรท่ีใชในการประกอบ
กิจการโรงงาน 

มาตรา 20  ใหยกเลิกความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑  ในกรณีผูรับใบอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหเชาหรือใหเชาซ้ือ

โรงงาน หรือขายโรงงาน ใหถือวาผูนั้นไดเลิกประกอบกิจการโรงงานตั้งแตวันท่ีโอนการประกอบกิจการ

โรงงาน ใหเชาหรือใหเชาซ้ือโรงงาน หรือขายโรงงาน 

ใหผูรับโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผูเชาหรือผูเชาซ้ือโรงงานหรือผูซ้ือโรงงานนั้น ขอรับ
โอนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีถือวามีการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง โดยไมตอง
เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต เม่ือไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการโรงงานตอไปไดในระหวางท่ี       
รอรับใบอนุญาต โดยใหถือเสมือนวาผูยื่นคําขอนั้นเปนผูรับใบอนุญาต 

กรณีท่ีระยะเวลานับแตวันท่ีออกใบอนุญาตผานไปแลวเปนเวลาไมนอยกวาหาปและ
ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมอาจตั้งโรงงานหรือตั้งโรงงานแลวแตไมอาจประกอบกิจการโรงงานได ใหนํา
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในวรรคสามมาใชบังคับกับผูรับโอนใบอนุญาตทอดแรกและทอดตอๆ ไป ถามี  
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการขอรับโอนใบอนุญาต และการอนุญาตใหเปนไปตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา 21 ใหยกเลิกความในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกประกอบกิจการโรงงานใหแจงเปนหนงัสือ
ตอผูอนุญาตไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันเลิกประกอบกิจการ  
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รัฐมนตรีอาจออกประกาศกําหนดใหโรงงานบางประเภทหรือชนิดท่ีการเลิกประกอบ
กิจการจะตองมีการตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการโรงงานกอนก็ได กรณีท่ีตรวจสอบแลวพบวาสถานท่ี
ดังกลาว มีสภาพท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดรอนแกบุคคล ทรัพยสิน หรือ 
สิ่งแวดลอมท่ีอยูใกลเคียง ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งใหผูแจงเลิกประกอบกิจการโรงงานแกไขหรือ
ปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตอง หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไดและใหถือวาผูแจงเลิกประกอบ
กิจการโรงงานยังคงมีฐานะเสมือนเปนผูประกอบกิจการโรงงานจนกวาจะดําเนินการตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาท่ี  

ในกรณีท่ีผูแจงเลิกประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีตาม
วรรคสอง ใหนํามาตรา 42 มาใชบังคับโดยอนุโลมโดยในการดําเนินการใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ     
นําเงินท่ีไดจากการประกันภัยหรือหลักประกันหรือกองทุนของผูแจงเลิกมาใชได 

ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงโรงงานจําพวกท่ี ๓ เปนโรงงานจําพวกท่ี ๑ หรือ
โรงงานจําพวกท่ี ๒ แลวแตกรณี ใหแจงการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง และเม่ือจะประกอบ
กิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ สําหรับการประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกดังกลาว” 

มาตรา 22 ใหยกเลิกความในมาตรา 33 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 และใหใชความตอไปนี้แทน  

“ถาผลการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาท่ีปรากฏวาโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะ
ถูกตองตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว และประกาศของรัฐมนตรี       
ท่ีออกตามมาตรา 32 และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต ใหผูอนุญาตมีคําสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการ
โรงงานตอไปได หากมีกรณีท่ีไมถูกตองใหพนักงานเจาหนาท่ีสั่งใหแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
เม่ือไดแกไขแลวใหผูอนุญาตมีคําสั่งอนุญาตใหเปดประกอบกิจการโรงงานตอไปไดและใหนํามาตรา 16  
มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา 23 ใหยกเลิกความในมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 45 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) 
(4) (8) หรือ (9) หรือประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
แสนบาท 

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (5) หรือประกาศของ
รัฐมนตรีท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ” 

มาตรา 24 ใหยกเลิกความในมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 47 ผูประกอบกิจการโรงงานรายใดไมดําเนินการตามมาตรา 9 วรรคสอง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูใดทําการตรวจสอบหรือรับรองโดยไมมีใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9 
หรือจัดทํารายงานผลการตรวจสอบหรือการรับรองโดยไมมีใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9 
หรือจัดทํารายงานผลการตรวจสอบหรือใหการรับรองตามมาตรา 9 อันเปนเท็จ หรือจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบหรือใหการรับรองในระหวางท่ีถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา 9/3 วรรค
สาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 9/2 ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท” 

มาตรา 25 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ผูใดตั้งโรงงาน โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง หรือประกอบกิจการโรงงาน
โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

มาตรา 26 ใหยกเลิกความในมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 51 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 19 วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง มาตรา 28 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 33 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท” 

 
มาตรา 27 ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปนมาตรา 52/1 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 

2535  
“มาตรา 52/1 ผูรับใบอนุญาตใดไมแจงตามมาตรา 18/1 วรรคสอง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ” 

มาตรา 28 ใหยกเลิกความในมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 57 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา 28 วรรคสอง 
หรือมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และใหปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหถูกตอง” 

มาตรา 29 ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 2535 และ
ใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

  มาตรา 30 ภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแลว กรณีมีกฎกกระทรวงตามมาตรา 
7 เพ่ือกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานทําใหโรงงานจําพวกท่ี 3 หรือโรงงานจําพวกท่ี 2 เดิมมีสถานะ
กลายเปนโรงงานจําพวกท่ี 2 หรือโรงงานจําพวกท่ี 1 แลวแตกรณี ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบรับแจงการ
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ใหแทนกรณีท่ีเดิมเปนโรงงานจําพวกท่ี 3 หรือใหจําหนายใบรับแจงการ
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 เดิม กรณีท่ีเดิมเปนโรงงานจําพวกท่ี 2 

มาตรา 31 ใบแจงประกอบกิจการโรงงาน หรือคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอขยาย
โรงงาน หรือคําขอตออายุใบอนุญาตท่ีไดยื่นไวและยังพิจารณาไมแลวเสร็จในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยอนุโลม 

กรณีท่ีมีการสั่งการตามมาตรา 15 วรรคสอง ไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให    
ผูอนุญาตตออายุใบอนุญาตใหกับผูขอพรอมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตออายุ และใหถือวาคําสั่งท่ีเคย    
สั่งการตามมาตรา 15 วรรคสองไว เปนคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 37 วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 

 

“ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมนําเสนอ” 



- 10 - 
 

มาตรา 32 ภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแตยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมเพ่ือใหเปนไปตามอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ใหกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเดิม
ยังมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

........................................... 
นายกรัฐมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 
 
 
 

(1) คําขอ ฉบับละ           100 บาท 
(2) ใบอนุญาต  ฉบับละ 1,000,000 บาท 
(3) การอนุญาตใหขยายโรงงานใหเปนไปตามอัตราใน (2)  
(4) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (2)  
(5) การโอนใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ    10,000   บาท 
(6) การแจงกรณีไดรับยกเวนการขยายโรงงานหรือ ครั้งละ     30,000   บาท 
 กรณีลดหรือเพ่ิมเครื่องจักรแตไมเขาขายขยายโรงงาน หรือการเพ่ิมเนื้อท่ี

อาคารโรงงาน หรือการกอสรางอาคารโรงงานเพ่ิมข้ึน  
 
 

(7) ใบอนญุาตตรวจสอบหรือรับรอง ฉบับละ    10,000  บาท 
(8) การตออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรอืรับรองใหเปนไปตามอัตราใน (7)  
(9) ใบแทนอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ฉบับละ      1,000  บาท 

(10) การประกอบกิจการโรงงาน ปละ       300,000 บาท 
   (11)     การข้ึนทะเบียน                รายละ      10,000  บาท 
 
  ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน
โดยคํานึงถึงขนาดและกิจการของโรงงานท่ีเก่ียวของหรือหนาท่ีความรับผิดชอบก็ได 
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