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แบบแสดงความคิดเห็น รางพระราชบัญญัตโิรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (คร้ังที่ 2) 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว                    นามสกุล 

ตําแหนง 

ชือ่หนวยงาน/สถานประกอบการ 

โทรศัพท               โทรสาร 

E-mail  

ประเภท  ผูประกอบกิจการโรงงาน   ประชาชนท่ัวไป   หนวยงานราชการ 

  รัฐวิสาหกิจ    สถาบนัการศึกษา     สภาวิชาชีพ       สมาคม 

   องคกรอิสระ           อ่ืนๆ  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม  

   (เปรียบเทียบฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอและฉบับท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจแก) 

ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก 
 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. เพ่ิมเติมมาตรา 4/1 เพ่ือกําหนดให
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหโรงงาน
ของห น วย งาน ของรั ฐห รื อ โรงงาน ท่ี มี
วัตถุประสงคบางประการไดรับยกเวนการ
ปฏิ บัติตามพระราชบัญญัติฯ ท้ังหมดหรือ
บางสวนได 

แกไขถอยคําเล็กนอย      
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

เนื่องจากโรงงานของหนวยงานของรัฐ หรือ
โรงงาน ท่ี เก่ียวของกับการศึกษาและวิจัย 
โรงงานของสถาบันการศึกษาท่ีมีไวเพ่ือการ
ฝกอบรมมักจะมีปญหาในดานทําเลท่ีตั้งโรงงาน 
ทําใหไมอาจขออนุญาตต้ังโรงงานไดท้ังๆ ท่ี
กิจการดั งกล าว มีความจํ า เป น ท่ี จะต องมี
นอกจากนี้ โรงงานประเภทดังกลาวนี้ มิ ได มี
วัตถุประสงคเพ่ือการประกอบกิจการในเชิงผลิต
เพ่ืออุตสาหกรรมเหมือนกับการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมท่ัวๆ ไป สําหรับโรงงานท่ีประกอบ
กิ จก าร ใน ลั ก ษ ณ ะ เป น อุ ต ส าห ก รรม ใน
ครอบครัวขนาดเล็กหรือเปนโรงงานท่ีมีความ
จําเปน ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือกิจการหรือ
โรงงานอ่ืนซ่ึงโรงงานเหลานี้จะประกอบกิจการ
ท่ีมิใชเปนการผลิตโดยตรงอีกท้ังเปนการผลิตท่ี
มีหรืออาจจะมีจํานวนนอยรวมท้ังเปนการ
ประกอบกิจการเพียงชั่วคราวในระยะเวลา
สั้นๆ โรงงานเหลานี้จึงไมมีปญหาสิ่งแวดลอม
แตอยางใดหรือแมจะมีก็สามารถควบคุมไดซ่ึง
แมจะไมไดควบคุมโดยกฎหมายโรงงานแต
โรงงานเหลานี้จะยังคงอยูภายใตบังคับกฎหมาย
วาด วยการสาธารณสุข  ซ่ึ งการเพ่ิมเติมใน
ประเด็นนี้  สอดคลองกับแนวทางปรับปรุง
กฎหมาย  ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

อุตสาหกรรมในสวนท่ีเก่ียวของกับพระราช 
บั ญ ญั ติ โ ร ง ง า น  พ .ศ .  2 5 3 5  ข อ ง
คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม
และการแรงงานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

      

2. เพ่ิมเติมมาตรา 4 /2 เพ่ือกําหนดให
รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหโรงงาน
บางประเภทหรือชนิดท่ีใชเครื่องจักรตั้งแต 5 
แรงมา แตไมถึง 50 แรงมา หรือคนงานตั้งแต 
7 คน แตไมถึง 50 คน เปนโรงงานจําพวกท่ี 
3 ได 

เนื่ องจากบางครั้ งการประกอบกิจการ
โรงงานบางประเภทหากพิจารณาจํานวนกําลัง
แรงมาเครื่องจักรหรือจํานวนคนงานอาจจะไม
เขาขายโรงงานตามพระราชบัญญัติท่ีแกไขใหม
นี้ แตดวยลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน  
ลั กษ ณ ะของวัต ถุ ดิ บห รือผลิ ตภัณ ฑ อาจ
กอให เกิดปญหาสิ่ งแวดลอมหรือความไม
ปลอดภัยแกบุคคลหรือทรัพยสินท่ีอยูในโรงงาน
หรือรอบบริเวณโรงงานไดงายมากกวาโรงงาน
ประเภทอ่ืน จึงตองกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกประกาศกําหนดให โรงงานเหลานี้ เปน
โรงงานจําพวกท่ี 3 ได  ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถ
ควบคุมโรงงานเหลานี้มิใหเกิดปญหาดังกลาว
ขางตน 

ตัดหลักการนี้ออก      
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

3. แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามตามมาตรา 5 โดย
แกไขคําวา “โรงงาน” และ “ตั้งโรงงาน” และ
เพ่ิมเติมคําวา “ผูตรวจสอบเอกชน”, “ใบอนุญาต 
ตรวจสอบหรือรับรอง”, “การตรวจสอบ”, 
“การรับรอง” และ “การข้ึนทะเบียน” 
     3.1 เหตุ ผลในการแก ไขบทนิ ยามคําว า 
“โรงงาน” เนื่องจาก 

(1)  เพ่ือใหโรงงานขนาดเล็ก เชน โรงงาน
ประเภทใหบริการในชุมชนสามารถดําเนินการ
เพ่ือประกอบกิจการไดโดยงาย ซ่ึงโรงงานขนาด
เชนวานี้จะมีเหตุเดือดรอนรําคาญ ซ่ึงโดยปกติ
จะอยูภายใตการกํากับดูแลของกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขอยูแลว 

(2)  เพ่ือเพ่ิมการกระจายอํานาจการ
กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ให กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) เนื่องจากภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช บั งคับแล วจะตองมีการปรับปรุงแก ไข
กฎกระทรวงท่ีกําหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานจะทําใหโรงงานจําพวกท่ี 1 และจําพวก
ท่ี 2 ไปอยูในการกํากับดูแลของ อปท. มากข้ึน 
ซ่ึงท่ีผานมากระทรวงอุตสาหกรรมไดถายโอน 
 ภารกิจดังกลาวใหกับ อปท. ไปสวนหนึ ่ง
แลว  ซ่ึงการดําเนินในลักษณะนี้จะสอดคลอง 

แกไขถอยคําเล็กนอย 
สําหรับนิยามคําวา   

“โรงงาน” 
“ตั้งโรงงาน” 

“ผูตรวจสอบเอกชน” 
ตัดคํานิยามดังนี้ออก  
“ใบอนญุาตตรวจสอบ 

และรับรอง” 
“การตรวจสอบ” 
“การรับรอง” 

“การข้ึนทะเบียน” 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

กับแผนการกระจายอํานาจให กับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการ
กระจายอํานาจใหกับองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน  

(3 )  สอดคล อ งกับแนวทางป รับป รุ ง
กฎหมาย ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใน ส ว น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม
และการแรงงานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

3.2 เหตุผลในการแกไขบทนิยามคําวา “ตั้ง
โรงงาน” เนื่องจาก 

(1) การกอสรางอาคารโรงงานเพ่ือติดต้ัง
เครื่องจักรท่ีใชในการประกอบกิจการโรงงาน
นั้นปกติผูประกอบกิจการโรงงานตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารอยูแลว 
บทบัญญัติเดิมท่ีกําหนดใหการตั้งโรงงานรวมถึง
การกอสรางอาคารโรงงานโดยจะตองไดรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) กอน
จึงจะดําเนินการไดนั้น จึงอาจกอใหเกิดความ
ซํ้าซอนของกฎหมาย อันเปนการสรางภาระ
ใหกับประชาชน 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

(2)  บทบัญญัติเดิมท่ีหามกอสรางอาคาร
โรงงานกอนไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง.4) นั้น บางครั้งทําใหเกิดความ
ลาชาในการกอสรางอาคารโรงงานตามแผนงาน
จึงเปนอุปสรรคท่ี อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
การลงทุนโดยไมจําเปน  ท้ัง ๆ ท่ีผูประกอบ
กิจการมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารอยูแลว 

(3 )  สอดคล อ งกับแนวทางป รับป รุ ง
กฎหมาย ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใน ส ว น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม
และการแรงงานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
      3.3 เหตุผลในการเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา    
“ผูตรวจสอบเอกชน” เนื่องจากเพ่ือกําหนด
ขอบเขตและความชัดเจนของผูตรวจสอบ
เอกชนใหสอดคลองกับความในมาตรา 9 

3.4 เหตุผลในการเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา 
“ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง” เนื่องจาก
เพ่ือกําหนดท่ีมาและรายละเอียดของใบอนุญาต
ตรวจสอบหรอืรับรอง 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

     3.5 เหตุผลในการเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา 
“การตรวจสอบ” เนื่องจากเพ่ือกําหนดขอบเขต
ของการตรวจสอบ 

3.6 เหตุผลในการเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา 
“การรับรอง”เนื่องจากเพ่ือกําหนดขอบเขตของ
การรับรอง 

3.7 เหตุผลในการเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา 
“การข้ึนทะเบียน” เนื่องจากเพ่ือใหสอดคลอง
กับรายละเอียดการออกอนุบัญญัติท่ีเก่ียวของ 

      

4. เพ่ิมเติมมาตรา 5/1 เพ่ือกําหนดให
สามารถแกไขบทนิยามคําวา “โรงงาน” 
เฉพาะขอกําหนดในเรื่องกําลังแรงมาหรือ
จํานวนคนงานได  โดยตราเปนพระราช
กฤษฎีกา 

 เนื่องจากเพ่ือใหสามารถปรับปรุงแกไข
ความหมายของคําวา “โรงงาน” ได  โดยไม
จําตองแกไขพระราชบัญญัติแตอยางใดทําให
เกิดความสะดวกและรวดเร็ วและทันต อ
สถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ตัดหลักการนี้ออก      

5. แกไขมาตรา 7(2) เพ่ือกําหนดใหการ
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ตองแจง
ใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอน 

 

ไมมีการปรับแกไข      
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

เนื่องจากเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา 11 
เนื่ องจาก เดิม กําหนดให   ผู ท่ี รับ แจ งการ
ประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ไดแก        
ผูอนุญาตซ่ึงขัดกับมาตรา 11 ท่ีกําหนดใหเปน
หนา ท่ีของพนักงานเจาหนา ท่ี   ประเด็นนี้
สอดคลองกับแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ปญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมในสวน
ท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย การ
อุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาต ิ

      

6. เพ่ิมเติมมาตรา 8(9) เพ่ือกําหนดให
รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพ่ือให
โรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่งหรือทุกจําพวก 
จัดใหมีการประกันภัยหรือหลักประกัน หรือ
กองทุนสําหรับเยียวยาความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงานหรือเพ่ือ
ฟนฟูรวมท้ังการทําใหกลับสูสภาพเดิม 

เนื่ องจากการประกอบ กิจการโรงงาน
บางครั้งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล
หรือทรัพยสินหรือสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจาก
การประกอบกิจการท่ีประมาทเลินเลอหรือการ
เกิดอุบัติภัยในระหวางการประกอบกิจการ 

ตัดหลักการนี้ออก      
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

โรงงาน เชน อัคคีภัย การระเบิด ฯลฯ ซ่ึงกรณี
นี้ไมอาจเรียกรองคาเสียหายเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนเฉพาะหนาไดทันทีนอกจากจะไปฟอง
คดีแพงหรือขอใหชดใชในทางแพงเก่ียวเนื่องใน
คดีอาญา ซ่ึงกรณีนี้จะตองใชระยะเวลานานไม
สอดคลองกับคดีอาญาตามความผิดในมาตรา 8  
ซ่ึงมีอายุความเพียง 1 ป เนื่องจากมีโทษปรับ
เพียงอยางเดียวการกําหนดใหโรงงานมีการ
ประกันภัยหรือหลักประกันหรือกองทุนของ
โรงงานจึงเปนเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งท่ี
จะเปนหลักประกันทําใหสามารถบรรเทาความ
เสียหายเฉพาะหนาไดทันทวงที  ซ่ึงประเด็นนี้
สอดคลองกับแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ปญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมในสวน
ท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย การ
อุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาต ิ

      

7. เพ่ิมเติมมาตรา 8/1 เพ่ือกําหนดให
สามารถนําความตกลงระหวางประเทศ ความ
คุมคาของการใชทรัพยากร นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี มาประกอบการพิจารณาการออก
กฎกระทรวงตามาตรา 8 ได 

ตัดหลักการนี้ออก      
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

เนื่ อ งจาก เพ่ื อ ให ส ามารถนํ าข อตกล ง
ระหวางประเทศ  การใชทรัพยากรอยางคุมคา 
รวมท้ังนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสําหรับการ
ประกอบกิจการโรงงานมาประกอบการออก
กฎกระทรวงได 

      

8. ปรับปรุงแกไขมาตรา 9 เพ่ือกําหนดให
มีผูตรวจสอบเอกชน ซ่ึงสามารถตรวจสอบ
โรงงานหรือเครื่องจักร และรับรองการใดๆ ท่ี    
ผูประกอบกิจการโรงงานตองปฏิ บัติตาม
กฎหมาย ซ่ึงผูตรวจสอบเอกชนจะตองไดรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง รวมท้ัง
กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพ่ือกําหนดการดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรอง และการจัดทํารายงาน
การรับรอง 

เนื่องจากเดิมมาตรา 9 บัญญัติไวเพียงการ
ให เอกชนสามารถตรวจสอบโรงงานและ
เครื่อ งจั กรรวม ท้ั งการจัด ทํ ารายงานการ
ตรวจสอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ าห น า ท่ี ได เท านั้ น  ใน ก ารป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จะมีการ
ตรวจสอบโรงงานและเครื่องจักรเพ่ือการ
อนุญาต  รวมท้ังมีการกําหนดหนาท่ีให 

แกไขถอยคําเล็กนอย      
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ผูประกอบกิจการตองปฏิบั ติหลายประการ
ด วย กัน   ดั งนั้ น เพ่ื อ เป นการป องกัน มิ ให           
ผูประกอบกิจการกระทําผิดกฎหมายในระหวาง
การประกอบกิจการอัน เปนการคุ มครอง
สาธารณะ จึงตองมีการกําหนดใหผูประกอบ
กิจการตองรายงานผลการปฏิบัติตามหนาท่ี     
ท่ีกฎหมายกําหนดโดยใหมีเอกชนท่ีมีความรู
ค ว าม เชี่ ย วช าญ เป น ผู รั บ รอ งดั งนั้ น ก าร
กําหนดใหเอกชนดําเนินการแทนตามมาตรา 9 
จึงตองกําหนดใหสามารถดําเนินการแทน
พนักงานเจาหนาท่ีรวมท้ังใหสามารถรับรองถึง
การท่ีผูประกอบกิจการไดปฏิบัติตามหนาท่ีท่ี
กฎหมายกําหนดแลวได โดยเอกชนดังกลาว
จะตองเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรองแลวเทานั้น 

      

9. เพ่ิมเติมมาตรา 9/1 มาตรา 9/2 มาตรา 
9/3 มาตรา 9/4 และมาตรา 9/5 เพ่ือกําหนด
อายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง รวมท้ัง
วิธีการตออายุ วิธีการออกใบแทนใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรอง กําหนดใหผูอนุญาตออก
หนังสือเตือนหรือออกคําส่ังพักใชใบอนุญาต 

แกไขถอยคําและ
เพ่ิมเติมคุณสมบัติของ 
ผูตรวจสอบเอกชนท่ี

เปนบุคคลธรรมดาและ 
นิติบุคคล 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ตรวจสอบหรือรับรองไดครั้งละไมเกิน 90 วัน
กรณีท่ีมีเหตุตามท่ีกําหนดรวมท้ังกําหนดใหผู
อนุญาตมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรองตามเง่ือนไขท่ีกํ าหนด โดยการ
กําหนดรายละเอียดในเรื่องดังกลาวมานี้ ให
ออกเปนกฎกระทรวง 

9.1 การเพ่ิมเติมมาตรา 9/1 เนื่องจากเพ่ือ
กําหนดใหอายุของใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรองมีอายุ 2 ป รวมท้ังกําหนดใหใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรองสามารถตออายุได ครั้ง
ละ 2 ป 

9.2 การเพ่ิมเติมมาตรา 9/2 เนื่องจากเพ่ือ
กําหนดใหสามารถออกใบแทนใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรองไดกรณีเกิดการสูญหาย 
ชํารุด หรือถูกทําลาย 

9.3 การเพ่ิมเติมมาตรา 9/3 เนื่องจากเพ่ือ
กําหนดมาตรการทางปกครอง กรณี ผู รับ
ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติในสวนท่ีเก่ียวของ 
     9.4 การเพ่ิมเติมมาตรา 9/4 เนื่องจากเพ่ือ
กําหนดมาตรการลงโทษทางปกครองท่ีเก่ียวกับ
การเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง  
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

กรณีผูรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองถูก 
สั่งพักใชใบอนุญาตฯ มาแลวรวม 3 ครั้ง  หรือ
จัดทํารายงานหรือใหการรับรองอันเปนเท็จ 
      9.5 การเพ่ิมเติมมาตรา 9/5 เนื่ องจาก
กําหนดใหการดําเนินการเก่ียวกับผูตรวจสอบ
เอกชนตองออกเปนกฎกระทรวง 

      

10. แกไขมาตรา 12 เพ่ือกําหนดหนาท่ี
ของผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 3 
หลักเกณฑการตั้งโรงงานและประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกท่ี 3 หลักเกณฑและวิธีการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซ่ึงจะใช
หลักการตรวจสอบทําเลท่ีตั้งและขอมูลการ
ประกอบกิจการเบ้ืองตนกอนแลวจึ งออก
ใบอนุ ญ าต  โดยการออกใบอนุ ญ าตจะ
กําหนดเวลาใหเริ่มประกอบกิจการโรงานไว 
หากไมเริ่มประกอบกิจการโรงงานในเวลาท่ี
กําหนดผูอนุญาตมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต
ได นอกจากนี้ยังกําหนดใหผูอนุญาตกําหนด
เง่ือนไขในใบอนุญาตได รวมท้ังกําหนดให
รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑตางๆ 
เกี่ ยวกับการออกใบอนุญาต โดยออกเปน
กฎกระทรวงและกอนออกใบอนุญาตผูขอ
อนุญาตอาจขอใหรับรองขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การขออนุญาตในเบ้ืองตนได 

ตัดหลักการนี้ออก      
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

เนื่องจากเดิมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา
ออกหรือไมออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โร งงาน นั้ น  พ นั ก งาน เจ าห น า ท่ี จ ะต อ ง
ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับทําเลท่ีต้ังและ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบคําขอใหแลวเสร็จในคราวเดียวกัน ซ่ึง
เม่ือพิจารณาขอกําหนดของโรงงานจําพวกท่ี 3 
ตามกฎหมายแล ว  การขอรับ ใบอนุญ าต
ประกอบกิจการโรงงานผูขอจะยังไมสามารถ
ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณไดกอนแตอยางใด 
ดั งนั้ น  ก ร ณี จึ ง ยั ง ไม จํ า ต อ ง พิ จ า ร ณ า
รายละเอียดในข้ันการออกใบอนุญาตก็ได  
เพียงแตทราบขอมูลเบื้องตนก็เปนการเพียงพอ
แลว  รายละเอียดดังกลาวสามารถพิจารณา
ภายหลังออกใบอนุญาตแตตองเปนเวลากอนท่ี
จะเริ่มตั้งโรงงานได แตขอเท็จจริงเรื่องทําเล
ท่ีตั้งเปนเรื่องท่ีจําเปน  เนื่องจากทําเลท่ีตั้ง
โรงงานนั้นเปนขอเท็จจริงไมอาจเปลี่ยนแปลง
ไดในขณะตรวจสอบ ฉะนั้นหากตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในเรื่องทําเลท่ีตั้งใหไดขอยุติรวมกับ
กับการพิจารณาขอมูลเบื้องตนแลวก็สามารถ
พิจารณาออกหรือไมออกใบอนุญาตไดทันที   
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ดั งนั้ น จึ งต อ ง กํ าห น ดการ พิ จ ารณ าออก
ใบ อนุ ญ าต ส าม ารถกระ ทํ า ได ก อน ส วน
รายละเอียดประกอบคําขอสามารถตรวจสอบ
และปรับแกในภายหลังการออกใบอนุญาตได 
โดยรายละเอียดในเอกสารประกอบคําขออ่ืนๆ 
ท่ีจะตรวจสอบในภายหลังนั้น เม่ือผูขอไดยื่น
รายละเอียดมาแลวพนักงานเจาหนาท่ีสามารถ
ตรวจสอบและสั่งการใหมีการปรับแกไขรวมท้ัง
ใหความเห็นชอบได โดยหากผูรับใบอนุญาต ไม
ดําเนินการตั้ งโรงงานตามท่ีได เห็นชอบใน
รายละเอียดไปแลวผูอนุญาตมีอํานาจท่ีจะไม
อนุญาตใหเปดประกอบกิจการโรงงานได 

ซ่ึงหลักการนี้จะทําใหเกิดความม่ันใจตอ
นักลงทุนท่ีจะไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน โดยเร็ว ข้ึนกวา เดิม อีก ท้ั งเป นการ
ประหยัดข้ึนไดหากผูขอทราบวาผูอนุญาตไม
ออกใบอนุญาตผูขอก็ไมตองจัดเตรียมเอกสาร
ใดๆ อีกตอไป 

การตรวจสอบขอมูลเบื้องตนรวมท้ังทําเล
ท่ี ต้ังก็ดี หรือการตรวจสอบรายละเอียดใน
เอกสารประกอบคําขอในภายหลังท่ีไดออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแลวก็ดี หรือ 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

การสั่งการใหปรับแกเอกสารก็ดีการใหความ
เห็นชอบในรายละเอียดเอกสารภายหลังการ
ออกใบอนุญาตก็ดี  ยังคงกําหนดใหผูอนุญาต
ดําเนินการภายใตการ  ควบคุมกํากับดูแล
โรงงานในเรื่องสิ่งแวดลอม  ความปลอดภัยหรือ
เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยูเชนเดิม นอกจากนี้ยัง
กําหนดใหผูอนุญาตสามารถกําหนดระยะเวลาเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานไวในใบอนุญาตได หาก
ผูรับใบอนุญาตมิไดเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
ภายในระยะเวลา และมิไดมีการขอขยายเวลา      
ผู อนุ ญ าตมี อํ านาจเพิ กถอนใบอนุ ญ าตได 
นอกจากนี้ ยังสามารถกําหนดและเพ่ิมเติมเง่ือนไข
ลงในใบอนุญาตฯ ไดไมวากอนหรือหลังการออก
ใบอนุญาตฯ และดวยเหตุ ท่ีได มีการปรับปรุง
วิธีการออกใบอนุญาตแบบใหมใหรวดเร็วและ
ประหยัดข้ึนจึงตองมีการกําหนดใหมีการควบคุม
ในภายหลังโดยเครงครัด โดยกําหนดใหกอนเปด
ประกอบกิจการโรงงานจะตองไดรับอนุญาตกอน
จึงจะเริ่มประกอบกิจการได  ในสวนการขอใหมี
หนังสือรับรองในเบื้องตนยังคงไวเชนเดิม 
 

      

       

 



- 17 - 

ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

11. แกไขมาตรา 13 วรรคหนึ่งและวรรค
สาม เพ่ือกําหนดใหการเริ่มประกอบกิจการ
โรงงานจะตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตกอน 
และกําหนดใหรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงเก่ียวกับ
การทดลองการประกอบกิจการโรงงานได 

เนื่องจากเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับแก
มาตรา 12 ท่ีกําหนดใหการเริ่มประกอบกิจการ
โรงงานตองไดรับอนุญาตกอน เนื่องจากหลักการ
พิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติท่ีแกไข
เพ่ิมเติมใหมนี้  ในเบื้องตนมุงท่ีจะอํานวยความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ใหแก      ผูขอรับ
ใบอนุญาต การเปดประกอบกิจการโรงงานจึง
ตองมีการตรวจสอบอยางเครงครัด เพ่ือใหแนใจ
วาผูรับใบอนุญาตฯ ไดปฏิบัติตามท่ีไดรับอนุญาต
ไวรวมท้ังไดปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในใบ
รับอนุญาตฯ แลวหรือไม 

ตัดหลักการนี้ออก      

12. แก ไขมาตรา 14 วรรคหนึ่ ง เพ่ื อ
กําหนดการส้ินอายุของใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน กรณี มีการยายโรงงาน โดย
กําหนดใหใบอนุญาต เดิมส้ินอายุลงในวันท่ี
โรงงานใหมไดรับอนุญาตใหเริ่มประกอบกิจการ
โรงงานแลวสวนอ่ืนยังกําหนดไวเชนเดิม 

 

แกไขมากโดยให   
ยกเลิกมาตรา 14 
แหง พ.ร.บ.โรงงาน 

พ.ศ. 2535 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

เปนการกําหนดเชนเดิมแตเพ่ิมเติมการ
กํ าห น ด ให ก ร ณี มี ก า ร ย า ย โร ง งาน แ ล ว 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเดิมจะสิ้น
อายุเม่ือไดรับอนุญาตใหเริ่มประกอบกิจการ
โรงงานในโรงงานใหมแลวเทานั้น เนื่องจาก
บทบัญญัติเดิมไมสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงในการยายโรงงาน ซ่ึงบทบัญญัติเดิมได
กําหนดวาเม่ือผูขอยายโรงงานไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานใน ท่ีแห งใหมแล ว
ใบอนุญ าตฯ เดิมจะสิ้นอายุ ทัน ที  แตการ
กอสรางโรงงานใหมนั้น นอกจากจะใชเวลานาน
แลวเม่ือสรางแลวเสร็จก็ไมอาจประกอบกิจการ
โรงงานได เนื่องจากการเริ่มประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกท่ี 3 จะตองไดรับอนุญาตกอนจึง
จะดําเนินการได  ซ่ึ งประเด็นนี้ เปนไปตาม
แนวทางปรับปรุงกฎหมาย ปญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในสวนท่ีเก่ียวของกับ
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม
และการแรงงานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

13. แก ไขมาตรา 15 เพ่ื อกํ าหนดให
สามารถอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานไดเม่ือผูขอย่ืนคําขอและชําระ
คาธรรมเนียม รวมท้ังกําหนดใหสามารถตออายุ
ไดอีกภายใน 120 วันนับแตวันท่ีใบอนุญาตส้ิน
อายุ รวมท้ังกําหนดวิธีการพิจารณาทําเลท่ีตั้ง
โรงงานกรณีท่ีโรงงานขาดตออายุไดย่ืนขอใหม
ภายใน 60 วัน 

เนื่องจากพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจในการ
ตรวจสอบโรงงานเพ่ือกํากับดูแลเพ่ือใหมีการ
ปฏิ บั ติ ให เป น ไปตาม ท่ี กฎหมายกําหนด  
ป ร ะ ก อ บ กั บ ใน ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข
พระราชบัญญั ติ ในครั้ งนี้ ได มีการเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรอง
โด ย เอกช น  การต รวจสอบ โรงงาน เพ่ื อ
ประกอบการตออายุใบอนุญาตจึงไมจําเปนอีก
ตอไป ดังนั้นจึงกําหนดใหการตออายุใบอนุญาต
กระทําไดเพียงยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตและ
ชําระเงินคาธรรมเนียมเทานั้น ซ่ึงประเด็นนี้
สอดคลองกับแนวทางตามบทบัญญัติในมาตรา 
12 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 อีกดวย 

 

แกไขมากโดยให   
ยกเลิกมาตรา 15 และ 
เสนอใหแกไขมาตรา 16 

แหง พ.ร.บ.โรงงาน 
พ.ศ. 2535 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

นอกจากนี้ กรณี ท่ีกฎหมายเดิม กําหนด
ระยะเวลาการยื่นขอตออายุไมทันกําหนดไว
เพียง 60 วันนั้น เปนระยะเวลาคอนขางสั้น ทํา
ใหผูประกอบกิจการโรงงานหลายรายขาดตอ
อายุ  ท้ั ง ๆ  ท่ี ยั งไม ได เลิกประกอบกิจการ
โรงงาน ฉะนั้น ควรกําหนดเพ่ิมระยะเวลา
ดังกลาวเปน 120 วัน โดยเพ่ิมอัตราคาปรับให
มากข้ึนเปนรอยละ 40 เพ่ือสอดคลองกับ 
ระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน 

สําหรับโรงงานท่ีขาดตออายุและจะตองขอ
อนุญ าตใหม  ตาม ท่ี กฎหมายกําหนดนั้ น 
บางครั้งอาจขออนุญาตไมไดเนื่องจากทําเลท่ีตั้ง
ในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป  แตอยางไรก็ตาม
โรงงานท่ีขาดตออายุหลายโรงงานดังกลาวยังคง
ตั้งอยูและสามารถประกอบกิจการโรงงานตอไป
ได   การกําหนดชวงระยะเวลาสั้น  ๆ ให ผู
ประกอบกิจการโรงงานเหลานี้มาขออนุญาต
โดยใหถือวาทําเลท่ีตั้งดังกลาวไมขัดตอกฎหมาย
นั้น จะเปนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรมยังคง
อยู ไดอยางตอเนื่องอันจะเปนประโยชนตอ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมในภาวะท่ีเศรษฐกิจเพ่ิง
จะ 

 
 

      

       



- 21 - 

ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

14. แกไขมาตรา 17 เพ่ือกําหนดจํานวน
กําลังแรงมาเครื่องจักรและจํานวนคนงานท่ี
ล ด ล ง แ ล ว ยั ง ค ง ใ ห เป น โ ร ง ง า น ต า ม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อยูใหม
เพ่ือใหสอดคลองกับคํานิยามคําวา “โรงงาน” 

เป น ก าร เพ่ิ ม เติ ม จ ากความ เดิ ม เพ่ื อ ให
ส อดคล อ ง กั บ ก ารป รับ แก คํ านิ ย าม คํ าว า 
“โรงงาน” รวมท้ังใหสอดคลองกับการเพ่ิมเติม
มาตรา 4/2 สวนอ่ืนยังคงไวเชนเดิม 

แกไขถอยคําเล็กนอย      

15. แกไขมาตรา 18 วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคส่ี เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการขยาย
โรงงาน ความหมายของการขยายโรงงานโดย
ประการแรกใหหมายถึงการเพ่ิมเครื่องจักรโดย
ใหคิดคํานวณ กําลังแรงมาเครื่องจักรตาม
หลักการวา กํ า ลังแรงม าเดิมมากข้ึนการ
คํานวณกําลังแรงมาเพ่ือการขยายโรงงานจะ
คํานวณแบบรอยละท่ีลดลง ประการท่ีสองเปน
การเพ่ิมเครื่องจักร ในท่ีดินแปลงท่ีติดกัน และ
ประการท่ีสามเปนการทําใหน้ําหนักรากฐาน
ของอาคารเพ่ิม ข้ึน โดยการขยายโรงงาน
สามารถขยายในประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ท่ีเกี่ยวของกับกิจการเดิมได นอกจากนี้ ยัง
กําหนดใหการไดรับอนุญาตใหขยายโรงงาน
เปนสวนควบของใบอนุญาต ใหการขยาย
โรงงานมีอายุเทากับใบอนุญาตเดิม 

แกไขถอยคําเล็กนอย      
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

เหตุผลในการแกไขมาตรา 18 วรรคสอง 
วรรคสาม และวรรคสี่ เนื่องจาก  

(1) เพ่ิมบทกําหนดโทษกรณีไมแจงเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานในสวนขยายโดยการนํา
โทษท่ีบัญญัติไวในมาตรา 51 มาใหบังคับโดย
อนุโลม เนื่องจากบทบัญญัติเดิมไมมีการบัญญัติ
บทลงโทษไว 

(2 ) บทบัญญัติ เดิมบัญญัติ ใหการขยาย
โรงงานคิดคํานวณจากการเพ่ิมเครื่องจักรเพียง
สองลักษณะคือ กรณีเครื่องจักรเดิมไมเกิน 
100 แรงมา และกรณีเครื่องจักรเดิมเกิน 100 
แรงมา ซ่ึงกรณีหลังนี้หากมีการเพ่ิมเครื่องจักร
เพียง 50 แรงมา ถือไดวาเปนการขยายโรงงาน
แลว จึงเปนปญหาสําหรับโรงงานขนาดใหญท่ีมี
เครื่องจักรจํานวนมาก ซ่ึงบางครั้งมีความจําเปน
ท่ีจะตองเพ่ิมเครื่องจักรบางสวน 

โดยเฉพาะที ่ม ิได ส งผลตอการประกอบ
ก ิจ ก า ร โ ร ง ง า น อ ัน จ ะ ม ีผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
สิ่งแวดลอมโดยตรงแตอยางใด ดังนั้นเพ่ือใหเกิด
ความสะดวกในการประกอบกิจการโรงงาน จึง
ตองมีการกําหนดใหมีการคิดคํานวณแรงมา
สําหรับการขยายโรงงานใหม โดยคิดคํานวณ
ตามสัดสวนของกําลังแรงมาเดิมท่ีมีอยู ซ่ึงจะใช
หลักการท่ีวาแรงมาเดิมยิ่งมากข้ึนการ 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

16. เพ่ิมเติมมาตรา 18/1 เพ่ือกําหนดให
การขยายโรงงานเพ่ือ วัต ถุประสงคบาง
ประการไมตองขออนุญาตขยายโรงงานแต
ตองแจงใหทราบ และใหถือวาเครื่องจักร
ดังกลาวเปนเครื่องจักรท่ีใชในการประกอบ
กิจการโรงงาน 

เนื่ อ งจากการป อง กันมล พิษหรือ เห ตุ
เดือดรอนรําคาญเปนเรื่องท่ี จําเปนสําหรับการ
ประกอบกิจการโรงงาน ท้ังนี้  เพ่ือมิให เกิด 
ความเดือดรอนแกประชาชนหรือสิ่งแวดลอมใน
ภาพรวม นอกจากนี้การประกอบกิจการโรงงาน
บางครั้งมีความจําเปนในการท่ีจะตองมีการ
พัฒนาระบบการผลิตเพ่ือใหสามารถแขงขันกับ
ต ล าด ได  ก ร ณี เห ล านี้ มิ ได เป น ก าร เพ่ิ ม
เครื่องจักรท่ีใชในการผลิตโดยตรง  จึงสมควรท่ี
จะกําหนดใหยกเวนไมตองขออนุญาตขยาย
โรงงาน  เพียงแตใหแจงขอเท็จจริงใหทราบ
เทานั้น  ท้ังนี้ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก
และเปนการเพ่ิมเติมศักยภาพในการแขงขัน
รวมท้ังสนับสนุนใหมีระบบการปองกันมลพิษ
และเหตุเดือดรอนรําคาญไดโดยงายอนึ่ง แม
เครื่องจักร ท่ีไดแจงเพ่ิมเติมมาตรานี้จะไดรับ
ยกเวนมิตองขออนุญาตขยายโรงงานก็ตาม  

แกไขถอยคําเล็กนอย      
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

แตตองกําหนดใหเปนเครื่องจักรท่ีใชในการ
ประกอบกิจการโรงงานเพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

      

17. แกไขมาตรา 19 เพ่ือกําหนดตาม
ความเดิมท่ีเคยกําหนดไวแตเพ่ิมเติมการให
สามารถแจ งเพ่ื อขอความเห็นชอบจาก
พนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือเพ่ิมประเภทหรือชนิด
ของโรงงาน ใน กิ จ การ เดิ ม ได  โด ยต อ ง
ดําเนินการในท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตไวเดิมหรือ
ไดรับอนุญาตใหขยายโรงงานแลวเทานั้น 
และหลักเกณฑวิธีการดําเนินการใหเปนไป
ตามประกาศของรัฐมนตรี และใหถือว า
เครื่องจักรดังกลาวเปนเครื่องจักรท่ีใชในการ
ประกอบกิจการโรงงาน 

เปนการกําหนดเชนเดิมแตเพ่ิมเติมการเพ่ิม
ประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการท่ี
ตอเนื่องจากกิจการเดิมใหสามารถกระทําไดใน
ท่ีดินเดิมท่ีไดรับอนุญาตหรือในท่ีดินเดิมท่ีไดรับ
อนุญาตใหขยายไวแลวโดยความเห็นชอบของ
พนักงานเจาหนาท่ี ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมให
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องให
สามารถตอยอดธุรกิจการผลิตออกไปโดยไม
จํากัดเฉพาะผลิตภัณฑเดิมเทานั้น นอกจากนี้ยัง 
ปรับแกใหการดําเนินการตามมาตรา 19 นี้ 

แกไขถอยคําเล็กนอย   
เสนอใหเพ่ิมเติมมาตรา 

19/1 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดจากเดิมท่ีตองกําหนดเปนกฎกระทรวง 
ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินการ 
เนื่องจากเปนเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหไมตอง
ไดรับอนุญาตใดๆ อนึ่ง แมเครื่องจักรท่ีไดแจง
เพ่ิม เติมมาตรานี้ จะได รับยกเวน มิตองขอ
อนุญาตขยายโรงงานก็ตาม แตตองกําหนดให
เปนเครื่องจักรท่ีใช ในการประกอบกิจการ
โรงงาน เพ่ื อป ระโยชน ในการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี ้

      

18. แกไขมาตรา 21 เพ่ือกําหนดใหการ
รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
กรณีท่ีมีการโอนการประกอบกิจการโรงงาน 
เชาโรงงาน เชาซ้ือโรงงาน หรือขายโรงงาน 
ตองกระทําภายใน 30 วัน รวมท้ังกําหนดให
กรณี ท่ีผูรับใบอนุญาต ไมอาจเริ่มประกอบ
กิจการโรงงานไดและระยะเวลาไดผานไปแลว
ไมนอยกวา 5 ปนับแตวันออกใบอนุญาต ให
สามารถโอนใบอนุญาต ไดโดยอนุโลม และ
หลักเกณฑนี้ใหนํามาใชกับผูรับโอนทุกทอดท่ี
ไมสามารถเริ่มประกอบกิจการโรงงานภายใน
ระยะดังกลาวดวย ท้ังนี้หลักเกณฑวิธีการและ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการรับโอนใบอนุญาตให
เปนไปตามกฎกระทรวง 

แกไขมากโดยปรับเปน
หลักการใหมและเสนอ 
แกไขมาตรา 22 แหง 

พ.ร.บ. โรงงาน      
พ.ศ. 2535 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

เหตุผลในการแกไขมาตรา 21 เนื่องจาก  

(1) กําหนดใหการโอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานตามมาตรา 21 สามารถกระทํา
ไดภายใน 30 วัน เนื่องจากระยะเวลาเดิมท่ี
กําหนดไว 7 วัน นั้น เปนระยะเวลาท่ีสั้นและ
กระชั้นชิดเกินไปทําใหไมอาจดําเนินการรับโอน
ใบอนุญาตฯ ไดทันนอกจากนี้ยังปรับถอยคํา
จากท่ีกําหนดใหผูรับโอนไปขอรับใบอนุญาต
เปน “ขอรับโอนใบอนุญาต” เพ่ือใหเกิดความ
รวดเร็วข้ึนโดยไมตองไปออกใบอนุญาตใหม 

(2) กําหนดใหมีการนํามาตรา 21 มาบังคับ
ใชไดในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานไมอาจต้ังโรงงานไดหรือตั้งโรงงานแลว
ไมอาจเปดประกอบกิจการโรงงานไดภายใน 5 
ป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต เนื่องจากแม
หลักการท่ัวไปในมาตรา 21 จะกําหนดหามโอน
ใบอนุญาตฯหากยังมิไดมีการประกอบกิจการ
โรงงาน  (ยั งมิ ได แจ งเริ่มประกอบ กิจการ
โรงงาน ) แตบางครั้ งภายหลั งจากท่ี ได รับ
ใบอนุญาตแลว ผูรับใบอนุญาตอาจประสบ
ปญหาตางๆ ทําใหไมอาจดําเนินการต้ังโรงงาน
หรือประกอบกิจการโรงงานไดตอไป 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

แตอยางไรก็ตามเพ่ือเปนการปองกันการซ้ือ
ขายใบอนุญาตฯ ในระยะสั้นโดยไมมีการตั้ง
โรงงานจริงซ่ึงจะไมเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 
หากจะกําหนดใหกรณีดังกลาวโอนใบอนุญาต
ไดจะตองกําหนดระยะเวลาไวระยะหนึ่งเพ่ือให
ทราบขอเท็จจริงอยางแนชัดวาไมอาจประกอบ
กิจการโรงงานไดจริง  ดังนั้นจึงตองกําหนด
ระยะเวลาท่ีสามารถโอนใบอนุญาตฯ ได โดยให
มีกําหนด 5 ป  เทากับอายุของใบอนุญาตฯ 
ตามมาตรา 14 อีกท้ังเพ่ือใหมาตรการดังกลาว
สัมฤทธิ์ผลควรควรกําหนดใหบังคับใชกับผูรับ
โอนทอดแรกและทอดตอๆ ไปถามีดวย 

      

19. แกไขมาตรา 28 เพ่ือกําหนดใหการเลิก
ประกอบกิจการโรงงานตองแจงลวงหนาไมนอย
กวา 30 วันกอนวันเลิก และกําหนดใหรัฐมนตรีมี
อํานาจออกประกาศกําหนดใหโรงงานบางประเภท
หรือชนิดท่ีการเลิกประกอบกิจการโรงงานจะตองมี
การตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีตั้งโรงงานวาพ้ืนท่ีดังกลาว
กอใหเกิดความเสียหายหรือเดือดรอนหรือไม ซ่ึง
หากยังคงเกิดความเสียหายหรือเดือดรอนพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังใหปรับปรุงแกไขไดและหาก
ผูเลิกกิจการไมดําเนินการ พนักงานเจาหนาท่ีมี
อํานาจเขาดําเนินการตามมาตรา 42 และอาจใช
เงินประกันหรือหลักประกัน หรือกองทุนของผูแจง
เลิกได 

แกไขถอยคําเล็กนอย
และเสนอใหเพ่ิมเติม

มาตรา 28/1 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

เหตุผลในการแกไขมาตรา 28 เนื่องจาก 
(1) กําหนดวิธีการและระยะเวลาการแจง

เลิกประกอบกิจการโรงงานใหมโดยใหแจงไม
นอยกวา 30 วันกอนวันเลิกประกอบกิจการ 
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีไดมีโอกาสตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามท่ีแจง 

(2) กําหนดหนาท่ีใหผูประกอบกิจการ
โรงงานบางประเภทท่ีประสงคจะเลิกประกอบ
กิจการโรงงานตองดําเนินการตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาท่ีในกรณีท่ีตรวจสอบแลว
พบวาสถานท่ี เลิกประกอบกิจการโรงงาน
ดังกลาวยังกอใหเกิดอันตรายความเสียหาย 
และความเดือดรอนแกบุคคล ทรัพยสินหรือ 
สิ่งแวดลอมอยูโดยหากไมดําเนินตามคําสั่งของ
พ นั ก งาน เจ าห น า ท่ี กํ าห น ด ให พ นั ก งาน
เจ าห น า ท่ี ส าม ารถ เข า ดํ า เนิ น ก ารแท น             
ผูประกอบกิจการโรงงานไดโดยผูประกอบ
กิจการโรงงานตองรับผิดในคาใชจายในสวนท่ี
ทางราชการไดดําเนินการไปแลว ท้ังนี้เนื่องจาก
โรงงานบางประเภทหรือชนิดท่ีภายหลังการ
เลิ กประกอบ กิจการอาจจะมีของเสี ย ถูก
ปนเปอนหรือท้ิงอยู ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตราย 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ความ เสี ยห าย  ความ เดื อด ร อน แก บุ คคล 
ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม จึงควรกําหนดใหเปน
หนาท่ีของผูประกอบกิจการโรงงานท่ีจะตอง
ดํ า เนิ น การให พ้ื น ท่ี ท่ี ตั้ ง โร งงาน เกิดความ
ปลอดภัยและเรียบรอยภายหลังท่ีไดเลิกกิจการ
แลว 

(3) การเปลี่ยนแปลงจําพวกโรงงานท่ีกําหนดไว
เดิมยังคงไวเชนเดิม 

      

20. แกไขมาตรา 33 วรรคสาม เพ่ือให
สอดคลองกับการแกไขมาตรา 15 ซ่ึงไดยกเลิก
ความในมาตรา 15 วรรคสองเดิมไปแลว จึง
ตองนําความเดิมมาปรับปรุงและบัญญัติใหมให
สอดคลองกับเจตนารมณเดิมของมาตรานี้ 

     เนื่องจากเพ่ือใหสอดคลองกับการแกไข
มาตรา 15 ซ่ึงไดยกเลิกมาตรา 15 วรรคสอง
เดิมไปแลว จึงตองนําความเดิมและมาตรา 15 
วรรคสองมาปรับปรุงและบัญญัติใหสอดคลองกับ
เจตนารมณเดิมของมาตรานี ้

แกไขมากโดยเสนอให 
แกไขมาตรา 33 แหง  

พ.ร.บ. โรงงาน      
พ.ศ. 2535 

     

21. แกไขมาตรา 45 มาตรา 47 มาตรา 
50 วรรคหนึ่ง มาตรา 51 และมาตรา 57 
รวมท้ังเพ่ิมเติมมาตรา 52/1 เพ่ือปรับปรุงบท
กําหนดโทษใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง
บทบัญ ญัติของกฎหมายท่ี ได  มีการแก ไข
เพ่ิมเติมใหมนี้ 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

21.1 เห ตุ ผล ในการแก ไขมาตรา 4 5 
เนื่องจากเปนการกําหนด บทกําหนดโทษกรณีไม
ปฏิบัติตามมาตรา 8(9) ข้ึนใหม เพ่ือใหสอดคลอง 
กับการเพ่ิมเติมมาตรา 8(9) รวมท้ังปรับปรุง
บทกําหนดโทษกรณีไมปฏิบัติตามมาตรา 8(5) 
เสียใหม โดยการเพ่ิมโทษจําคุกเขากับโทษปรับ 
เนื่องจากปจจุบันมักมีปญหาการลักลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรมและการปลอยน้ําเสีย อากาศ หรือ
มลพิษอ่ืนๆ รวมท้ังการกระทําอ่ืน อันเปนการ
ไมปฏิบัติตามมาตรา 8 (5) ซ่ึงในการดําเนินคดี
บางครั้งจะตองมีการเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจวัด 
วิเคราะหหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความผิด
จึงตองใชเวลาดําเนินการตั้งแตพบการกระทํา
ผิดจนกวาจะกลาวหาผูกระทําผิดเปนระยะเวลา
พอสมควร ซ่ึงบทบัญญัติเดิมมีเพียงโทษปรับจึง
ทําใหคดีมีอายุความการดําเนินคดีเพียง 1 ป 
หากลวงเลยกําหนดก็ไมสามารถลงโทษผูกระทํา
ผิดไดทําใหบางครั้งอาจดําเนินคดีไมทันอายุ
ความท่ีกําหนดคาใชจายในการฟนฟู บําบัด 
กําจัด ของเสียในทางแพง เนื่องจากหากไมฟองรอง
ในทางอาญา กอนแลวจะทําให ไมสามารถ
เรียกรองทางแพงรวมในคดีอาญาได หรือหาก
จะฟองรองทางแพงในขณะท่ีคดีอาญานั้นยัง
ไมไดพิสูจนหรือมี 

แกไขมากดังนี ้
1. เสนอไมตองแกไข
มาตรา 45 มาตรา 50 
และไมตองเพ่ิมเติม
มาตรา 52/1 
2. เพ่ิมเติมมาตรา 47/1 
และมาตรา 47/2 
3. ปรับแกไขมาตรา 51 
4. ปรับแกไขมาตรา 57 

     



 
       

- 30 - 

ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

คําพิพากษาวาไดมีการกระทําความผิดจริง
หรือไมก็จะเปนการยากในการพิสูจนความ
เสียหายในทางแพง การเพ่ิมบทกําหนดโทษให
มีโทษจําคุกจึงทําใหคดีมีอายุความยาวข้ึนจะทํา
ใหสะดวกแกการดําเนินคดีอาญาและการ
เรียกรองทางแพงดังกลาวขางตน  นอกจากนี้
การท่ีไดมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติใน
ครั้งนี้เหตุหนึ่งก็เพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ดังนั้นผูประกอบกิจการควรจะก็ตองมีความ
รับผิดชอบมากข้ึนโดยหากมีการตรวจพบวาผู
ประกอบกิจการโรงงานฝาฝนในสวนท่ีเก่ียวกับ
มาตรฐานวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ
หรือสิ่งใดๆ หรือการกระทําใด ๆ อันเปนการไม
ปฏิบัติตามมาตรา 8 (5) แลวอาจจะไดรับโทษ
ถึงจําคุกท้ังนี้เพ่ือใหผูประกอบกิจการโรงงานมี
ความรับผิดชอบตอสังคมและตระหนักในเรื่อง
สิ่งแวดลอมใหมากข้ึน ซ่ึงประเด็นนี้สอดคลองกับ
แนวทาง ปรับปรุงกฎหมาย ปญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในสวนท่ีเก่ียวของกับ
พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม
และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

21 .2  เห ตุผลในการแก ไขมาตรา 47 
เนื่องจากเปนการเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษกรณี
ท่ีผูประกอบกิจการไมจัดทํารายงานตามมาตรา 
9 วรรคสอง รวมท้ังกําหนดใหการกระทําของ
เอกชนซ่ึงเปนผูตรวจสอบหรือรับรองซ่ึงกระทํา
แลวเปนความผิด เพ่ือใหสอดคลองกับการ
แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 9 มาตรา 9/2 และ
มาตรา 9/3 เนื่องจากผูตรวจสอบเอกชน
จะตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนดรวมท้ังมีความรับผิดชอบในผลการ
ตรวจสอบหรือรับรองท่ีตนเองไดกระทําไป 
หากไมกําหนดโทษอาจทําใหการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูตรวจสอบเอกชนไมมีความเครงครัดและ
ไมมีความรับผิดชอบ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ
ประชาชนรวมท้ังความเชื่อม่ันในหนวยงานรัฐ
ได 

21.3 เห ตุผล ในการแก ไขมาตรา 5 0 
เนื่องจากเปนการปรับปรุงถอยคําในสวนของ
บทลงโทษสําหรับการตั้งโรงงานและประกอบ
กิจการโรงงานโดยไมไดรับอนุญาต เพ่ือให
สอดคลองกับการปรับแกมาตรา 12 และ
มาตรา 13 วรรคหนึ่ง  
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

21.4 เห ตุ ผล ในการแก ไขมาตรา 5 1 
เนื่องจากเปนการยกเลิกบทลงโทษในมาตรา 
13 วรรคหนึ่ งเดิม เนื่องจากมีการปรับแก
มาตรา 13 กําหนดใหการประกอบกิจการตอง
ไดรับอนุญาตกอน ซ่ึงมีบทลงโทษในมาตรา 
50อยูแลว ในสวนอ่ืนยังคงไวเชนเดิม 

21.5 เห ตุ ผล ในการแก ไขมาตรา 5 7 
เนื่องจากเปนการเพ่ิมบทลงโทษกรณีฝาฝน
คําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 28 
วรรคสองเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับแก
มาตรา 28 ในสวนอ่ืนยังคงไวเชนเดิม 

21.6 เหตุผลในการแกไขมาตรา 52/1 
เนื่องจากเปนการเพ่ิมกําหนดบทลงโทษกรณีท่ี
ไดดําเนินการตามมาตรา 18/1 ท่ีไดปรับ
เพ่ิมข้ึนใหม 

      

22 . ยกเลิกอัตราค าธรรมเนี ยมท าย
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และ
กําหนดบัญชีอัตราคาธรรมเนียมใหม โดย
กําหนดใหมีคาธรรมเนียม คําขอ ใบอนุญาต 
การอนุญ าตขยายโรงงาน  การต ออา ยุ
ใบอนุญ าต การโอนใบอนุญาต ใบแทน
ใบอนุญาต การแจงกรณี ไดรับยกเวนการ
ขยาย โรงงานหรือการลดหรือเพ่ิมเครื่องจักร 

แกไขมากโดยปรับลด 
อัตราคาธรรมเนียมลง 

ครึ่งหนึ่ง 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

แต ไม เข าข ายขยายโรงงาน  ใบอนุญ าต
ตรวจสอบหรือรับรอง การตออายุใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรอง ใบแทนใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรอง การประกอบกิจการ
โรงงานและ การข้ึนทะเบียน 

เนื่องจากเปนการยกเลิกอัตราคาธรรมเนียม
เดิมท้ังหมดและกําหนด อัตราคาธรรมเนียมใหม
โดยกําหนดใหการพิจารณาตางๆ ตองชําระ มี
คาธรรมเนียมเชนเดิมแตเพ่ิมเติมคาธรรมเนียม
การโอนใบอนุญาต คาธรรมเนียมการแจงตาม
มาตรา 1 8 /1  และมาต รา 1 9  รวม ท้ั ง
คาธรรมเนียมใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง 
คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรอง คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต
ตรวจสอบและรับรอง และคาธรรมเนียมการข้ึน
ทะเบียนเพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงแกไข
พ ระราช บัญ ญั ติ ใน ค รั้ งนี้  รวม ท้ั ง เพ่ื อ ให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เนื่องจาก
อัตราคาธรรมเนียมเดิมใชมาตั้ งแตป  พ.ศ. 
2535 และยังไมมีการปรับแกไขใหสอดคลอง
กับสภาพปจจุบันแตอยางใด 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

23. กํ าหนดบทเฉพาะกาล ให มี การ
ดําเนินการกับใบรับแจงประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 2 และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานท่ีมีการเปล่ียนสถานะอันเนื่องมาจาก
การออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือชนิด
ของโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

เนื่องจากเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ท่ีชัดเจนใหกับพนักงานเจาหนาท่ี กรณีมีการ
ออกกฎกระทรวงแลวมีผลทําใหสถานะความ
เปนโรงงานจําพวกท่ี 2 และจําพวกท่ี 3 เดิม
เปลี่ยนแปลงไป 

ตัดหลักการนี้ออก      

24. กําหนดบทเฉพาะกาล ใหการพิจารณา
ใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 
และคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ท่ีย่ืนไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแต
ยังพิจารณาไมแลวเสร็จใหสามารถพิจารณา
ตามพระราชบัญญัตินี้ไดตอไป 

เนื่องจากเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการ
บังคับใชกฎหมายเดิมในเรื่องการขอใบรับแจง
ก ารป ระกอบ กิจก ารโร งงาน  การขอรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และการขอ

ปรับแกไขใหมตาม
มาตรา 27 

     



ขยายโรงงานรวมท้ังการขอตออายุใบอนุญาต 
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ประเด็นท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ) 

ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ี สคก. ตรวจแก ฉบับท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 

 

เหตุผล/ขอเสนอแนะ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย 

ท่ีไดยื่นไวและยังพิจารณาไมแลวเสร็จในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติท่ีแกไขใหมโดยอนุโลม  สําหรับ
กรณีท่ีมีการสั่งการอันเนื่องมาจากการขอตอ
อายุใบอนุญาตมากอนก็ให ตออายุใบอนุญาต
โดยคําสั่งท่ีสั่งการไวเดิมใหถือเปนคําสั่งตาม
มาตรา 37 วรรคหนึ่งโดยอนุโลม  ท้ังนี้ เพ่ือให
สอดคลองกับการแกไขมาตรา 15 

      

25. กําหนดบทเฉพาะกาล กรณีท่ียังมิได
มี ก า รอ อก กฎ ก ระท รว งกํ า ห น ด อั ต ร า
คาธรรมเนียมใหม ยังคงใหกฎกระทรวงท่ี
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมไวเดิมกอนแกไข
กฎหมายนี้ใชบังคับไดตอไป  

      เนื่องจากเพ่ือใหการเก็บคาธรรมเนียม
ยังสามารถดําเนินการไดตอไป กรณีท่ียังไม
สามารถออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติท่ีแกไขนี้ไดทัน 

 
 

ตัดหลักการนี้ออกแต 
เพ่ิมเติมหลักการใหม
ตามมาตรา 25 และ 

มาตรา 26 แหง พ.ร.บ. 
โรงงาน  พ.ศ. 2535 
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3. ขอคิดเห็นอ่ืนๆ  

                                            
 

                                            
 

 

 

รายละเอียดการสงแบบแสดงความคิดเห็น 

สามารถสงแบบแสดงความคิดเห็น ไดตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561  ถึงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 

(26 กรกฎาคม 2561 เปดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.) 

สงท่ี E-mail : woramon.m@diw.mail.go.th หรือ woramon0110@gmail.com 
สงทางโทรสารหมายเลข 02 202 3997 
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