
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
1. ภายหลังจากทีก่ฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะมีบุคคลที่ได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้ 

1.1  ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
1.2  บุคคลทั่วไป 
1.3  หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 
 

2. ภายหลังจากท่ีกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะเกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจดังนี้ 
2.1 การก าหนดให้ความเป็นโรงงานตามกฎหมายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นจะท าให้กิจการขนาดเล็กไม่จ าต้องมา

ด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ท าให้สามารถจัดตั้งได้ง่ายขึ้นจะส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจ นอกจากนี้การก าหนดข้อยกเว้นการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กับกิจการบาง
ประเภท หรือการยกเว้นการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ส าหรับการขยายโรงงานในบาง
ลักษณะล้วนแล้วแต่จะท าให้การประกอบกิจการโรงงานขนาดใหญ่เกิดความสะดวก รวดเร็วมากข้ึนส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 

2.2 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีเพดานสูงขึ้นไม่มาก รวมทั้งก าหนดค่าธรรมเนียมในการอนุญาตหรือ
ด าเนินการอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากเดิมนั้น แม้จะมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการโรงงานบ้าง แต่ไม่
มากเกินกว่าที่หน่วยงานของรัฐควรจะได้รับจากการให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการ ประกอบกับอัตรา
ค่าธรรมเนียมเดิมใช้บังคับมาเป็นเวลานานถึง 25 ปีแล้วยังไม่เคยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย 
ค่าธรรมเนียมเดิมจงึไม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมาก 

2.3 การก าหนดให้ต้องมีการรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของผู้ประกอบ
กิจการโรงงานบ้าง แต่กรณีดังกล่าวก าหนดขึ้นไว้เพ่ือการแก้ไขปัญหาส่วนรวมในเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุ
เดือดร้อนร าคาญซึ่งอาจเกิดขึ้นกับบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบทางด้านเศรษฐกิจบ้าง  
แต่ก็เป็นไปเพ่ือประกันมิให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมอันจะท าให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบ
กิจการโรงงานควบคู่กับการด ารงชีพของประชาชน อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตัดหลักเกณฑ์การ
ประกันภัยของโรงงานออกจากร่างกฎหมายนี้ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไม่เห็นพ้องด้วย  จึงเห็นควร
ก าหนดให้มีการประกันภัยลงในร่างกฎหมายนี้ด้วย 

3. ภายหลังจากท่ีกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะเกิดผลกระทบด้านสังคมดังนี้ 
3.1 การก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องมีการรับรองตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จะท าให้การบังคับ

ใช้กฎหมายเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการรับรองดังกล่าวจะมีบุคคลอ่ืนรับรองอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือให้เกิด
ความแน่ใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วเช่นเดียวกับการตรวจสอบโรงงาน โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีนี้จึงท าให้บุคคลโดยรอบโรงงานจะได้รับการคุ้มครองและเกิดความแน่ใจว่าผู้
ประกอบกิจการโรงงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ท าให้ไม่เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่อย่างใด อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตัดหลักเกณฑ์การประกันภัยของโรงงาน
ออกจากร่างกฎหมายนี้ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไม่เห็นพ้องด้วยจึงเห็นควรก าหนดให้มีการประกันภัยลง
ในร่างกฎหมายนี้ด้วย เนื่องจากการก าหนดให้มีการประกันการประกอบกิจการโรงงานจะท าให้การแก้ไข
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เยียวยาผลอันเนื่องมาจากโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ เป็นไปโดยรวดเร็วและไม่ท าให้เกิดผลกระทบใน
วงกว้าง กรณีนี้ย่อมเป็นผลดีกับบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่โดยรอบโรงงาน  

3.2 การก าหนดให้ความเป็นโรงงานตามกฎหมายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ท าให้โรงงานขนาดเล็กไม่อยู่ในบังคับของ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งโรงงานเหล่านี้จะไม่ถูกควบคุมก ากับดูแล
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แต่อย่างไรก็ตามโรงงานดังกล่าวนี้อาจถูก
ควบคุมจากกฎหมายอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีนี้ แม้จะเกิดผลกระทบต่อบุคคลหรือทรัพย์สินก็เป็นผลกระทบที่อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ 

4.  ภายหลังจากท่ีกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะเกิดผลกระทบด้านอ่ืน ๆ  
มีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการขยายโรงงานและการอ่ืน ๆ ท าให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส ส่งเสริม

ให้เกิดการประกอบอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเดิม 

5. ภายหลังจากท่ีกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้อาจมีการจ ากัดสิทธิเสรีภาพดังนี้ 
5.1 ผู้ตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักร หรือให้การรับรองที่เป็นเอกชนจ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตก่อน และ

ต้องมีการต่ออายุ หรืออาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตได้ และอาจถูกด าเนินคดีอาญาอีกด้วย หาก
กระท าผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ 

5.2 การเพ่ิมประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานเดิม ต้องได้รับความเห็นชอบก่อน  เนื่องจากการ
เพ่ิมประเภทอาจมีการเพ่ิมเติมเครื่องจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

5.3 การเลิกประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน และหากเลิกประกอบกิจการโรงงานแล้ว แต่สถานที่
ประกอบกิจการโรงงานยังอาจก่อให้เกิดอันตรายความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
ยังคงให้ผู้แจ้งเลิกยังคงมีสถานะผู้ประกอบกิจการโรงงาน เพ่ือด าเนินการตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ให้แก้ไขปรับปรุงโรงงานที่เลิกกิจการได ้

6. ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว 

6.1 เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเนื่องจาก การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงภารกิจเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการโรงงานเพ่ือให้ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
มากขึ้น ในส่วนของประชาชนทั่วไปนั้น ยังได้รับการคุ้มครองความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันอยู่เช่นเดิม 
เนื่องจากแม้จะได้มีการปรับปรุงภารกิจให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังคงหลักการการตรวจสอบ ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบเอกชนรวมทั้งเพ่ิมหลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ว่าตนเองได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว โดยมีผู้รับรองอ่ืนอีกชั้นหนึ่ง คือ ผู้ตรวจสอบและรับรองเอกชน  

6.2 เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจาก การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ จะท าให้โรงงานขนาดเล็ก
และขนาดกลางไม่ต้องขออนุญาตมีจ านวนมากขึ้น ท าให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
ขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืนและเป็นฐานการผลิต ส าหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะได้รับความสะดวก
ในการประกอบกิจการโรงงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายโรงงาน หรืออ่ืน ๆ กรณีนี้จึงท าให้
ภาคอุตสาหกรรมเกิดความมั่นคงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนานี้  ยังคงหลักการการคุ้มครอง
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่นเดิม ทั้งนี้ 
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เนื่องจากการรับรองของผู้ประกอบกิจการโรงงานในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การพัฒนา
ในลักษณะดังกล่าวจึงท าให้น ามาซึ่งความยั่งยืน 

6.3 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครั้งนี้โดยภาพรวมท าให้เกิดความสะดวกในการประกอบกิจการโรงงานเพ่ิมขึ้น 
จึงท าให้สามารถวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างเหมาะสมกับต้นทุน 

6.4 การปรับปรุงกฎหมายจะเป็นการอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปอย่างไม่มี
อุปสรรค จึงเป็นปัจจัยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกทางหนึ่ง 

6.5 การก าหนดให้การตั้งโรงงานเพ่ือการวิจัยและพัฒนาไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
กรณีนีจ้ึงเป็นการส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาได้อีกทางหนึ่ง 

7. เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้จะมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการดังนี้ 
7.1 การก าหนดระยะเวลาในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ท าให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ สร้าง

ความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชน 
7.2 การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจจะท าให้รัฐมีรายได้เพ่ิมข้ึน กรณี

นี้จึงสามารถลดภาระงบประมาณของรัฐได้ทางหนึ่ง 

8. ภายหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สามารถประเมินผลและทบทวนได้ตาม พระราชกฤษฎีกาการ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558  

9. เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับอาจเกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติในเบื้องต้น เนื่องจากบทบัญญัติบางเรื่องเป็น
เรื่องใหม่ แต่เมื่อได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อการประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 

10.  เมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับจะเกิดความคุ้มค่าเนื่องจาก การปรับปรุงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจการโรงงาน เช่น การลดอุปสรรคในการตั้งโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง จะเกิดการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนเกี่ยวกับการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ส าหรับการ
อนุญาตเกี่ยวกับโรงงานแม้ยังคงมีอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการนั้น แต่ก็
เป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ของประชาชนทั่วไปที่จะได้รับสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาที่เดือดร้อนร าคาญและไม่เป็น
ปัญหากับสภาพสิ่งแวดล้อม การใช้งบประมาณกับภารกิจดังกล่าวนี้จึงมีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง 

11. จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... ทั้งในส่วนที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และในส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ
แก้ไข จึงเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... นี้ มีความเหมาะสมที่จะออกบังคับใช้เป็น
กฎหมายต่อไป 

 
 

 

 


