
พระราชบัญญัติ 
โรงงาน 

พ.ศ. 2535 
_____________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2535 

เปนปท่ี 47 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให 

า  

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงงาน 

ึงทรงพระรกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

ญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภาดังตอไปนี ้

มาตรา 1 พระราชบัญญัติเรียกวา "พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535" 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราช 

เบกษาเปนตนไป 

มาตรา 3 ใหยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 

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

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

พระราชบัญญัตนิี้มิใหใชบังคับแกโรงงานของทางราชการที่ดําเนินการโดยทาง 

แหงความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แตในการประกอบกจิการ 

ําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติ 

นวทางในการดําเนินงาน 

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี ้

โรงงาน" หมายความวา อาคาร สถานที ่หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลัง 

หาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดย 

กรหรือไมก็ตามสําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรบัปรุง แปร 

าเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี ้ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดใน 

 

ตั้งโรงงาน" หมายความวา การกอสรางอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสําหรับ 

ิจการโรงงาน หรือนาํเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสภานที่หรือ 

หนะที่จะประกอบกิจการ 

"ประกอบกิจการโรงงาน" หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ บรรจ ุซอม 

ประกาศว

จ

สภานิติบั

กิจจานุ

มาตรา 4 

ราชการ เพื่อประโยชน

โรงงานดังกลาวใหน

นี้ไปเปนแ

"

รวมตั้งแต

ใชเครื่องจั

สภาพ ลํ

กฎกระทรวง

"

ประกอบก

ยานพา



ซอมบํารุง ทดสอบ ปรบัปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการ 

ของโรงงานแตไมรวมถึงการทดสอบเดินเครื่องจักร 

เครื่องจักร" หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิน้สําหรับใชกอ 

งงาน เปลี่ยนหรือแปรฃลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้าํ ลม กาซ 

อพลังงานอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ 

ลเล สายพาน เพลา เกียร หรือสิ่งอ่ืนที่ทํางานสนองกนั 

คนงาน" หมายความวา ผูซึ่งทาํงานในโรงงาน ทั้งนี้ ไมรวมถึงผูซึ่งทํางานฝาย 

ผูอนุญาต" หมายความวา ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย 

มเหมาะสม 

ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 

ญญัตินี ้

ปลัดกระทรวง" หมายความวา ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบญัญัตินี้ 

มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และให 

งตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราคาธรรมเนียม 

ัญญัตินี ้ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 

กฎกระทรวงและประกาศของรฐัมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เม่ือไดประกาศใน 

ุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด 1 
การประกอบกิจการโรงงาน 

_________________ 

มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงานตามประเภทชนิดหรือ 

นโรงงานจําพวกที่ 1 โรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแตกรณี โดยคํานึงถึง 

นในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนลําคาญ การปองกันความเสียหาย และการ 

นตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที ่จะมีตอประชาชนหรือสิ่งแวดลอม โดยแบง 

งนี้ 

(1) โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบ 

นทีตามความประสงคของผูประกอบกจิการโรงงาน 

(2) โรงงานจําพวกที่ 2 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เม่ือจะประกอบ 

"

กําเนิดพลั

ไฟฟา หรื

ไฟลวีล ปุ

"

ธุรการ 

"

ตามควา

"

"

พระราชบั

"

"

มีอํานาจแต

ทายพระราชบ

นี้  

ราชกิจจาน

ขนาดใดเป

ความจําเป

ปองกันอั

ออกเปนดั

กิจการโรงงานไดทั



กิจการโรงงานตองแจงใหผูอนญุาตทราบกอน 

(3) โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การต้ังโรงงาน 

ญาตกอนจึงจะดําเนินการได 

ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ใหโรงงานที่กําหนดในประกาศดังกลาวเปน 

าพวกที่ 3 ดวย 

มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก 

ื่อใหโรงงานจําพวกใดจําพวกหนึ่งหรือทุกจําพวกตามมาตรา 7 ตองปฏิบัติตามในเรื่อง 

 

(1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงาน 

รงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน 

(2) กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณหรือสิ่ง 

รประกอบกิจการโรงงาน 

(3) กําหนดใหมีคนงานซึ่งมีความรูเฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของ 

าที่หนึ่งหนาที่ใดประจําโรงงาน 

(4) กําหนดหลักเกณฑที่ตองปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดใหมีอุปกรณ 

เพื่อปองกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนที ่

บุคคลหรือทรัพยสนิที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน 

(5) กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

งแวดลอมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน 

(6) กําหนดการจัดใหมีเอกสารที่จําเปนประจําโรงงานเพื่อประโยชนในการควบคุม 

ิบัติตามกฎหมาย 

(7) กําหนดขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผูประกอบ 

งใหทราบเปนครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

(8) กําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน เพื่อปองกัน 

ันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกาํหนดใหยกเวนโรงงานประเภท ชนิด หรือขนาดใดจากการ 

ิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะสมควรกําหนดใหเรื่องที่เปนรายละเอียด 

คนิคหรือเปนเรื่องทีต่องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ีกําหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาก็ได 

มาตรา 9 ในกรณีทีจ่ะตองมีการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรเพื่อปฏิบัติตามพระราช 

อาจมีการกําหนดใหเอกชนเปนผูดําเนินการและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบแทนการ 

าที่ของพนักงานเจาหนาที่ก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราช 

กิจจานุเบกษา 

จะตองไดรับใบอนุ

เม่ือมี

โรงงานจํ

กฎกระทรวงเพ

ดังตอไปนี้

ลักษณะอาคารของโ

ที่ตองนํามาใชในกา

โรงงานเพื่อปฏิบัติหน

หรือเครื่องมืออ่ืนใด 

อาจเกิดแก

ที่มีผลกระทบตอสิ่

หรือตรวจสอบการปฏ

กิจการโรงงานตองแจ

หรือระงับหรือบรรเทาอ

ตองปฏิบัต

ทางดานเท

ที่รัฐมนตร

บัญญัตินี้ 

ปฏิบัติหน



มาตรา 10 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 1 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ 

ี่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรทีี่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

มาตรา 11 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน 

ี่ออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว และเมื่อ จะ

กอบกิจการโรงงานใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 

แบบและรายละเอียดที่ตองแจงและแบบใบรับแจง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงเพื่อเปน 

งแกผูแจงในวันที่ไดรบัแจง และใหผูแจงประกอบกิจการโรงงานไดตั้งแตวันที่ได 

ง 

ในกรณีทีพ่นักงานเจาหนาที่ตรวจพบในภายหลังวาการแจงตามวรรคหนึ่งไมถูกตองหรือไม 

ใหพนักงานเจาหนาทีมี่อํานาจสั่งใหผูแจงแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแต 

ําสั่งดังกลาว 

การเลิกประกอบกิจการ การโอน การใหเชาหรือการใหเชาซื้อโรงงานจําพวกที่ 2 ผูประกอบ 

งงานตองแจงเปนหนงัสือใหพนักงานเจาหนาทีท่ราบภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดดําเนิน 

าว 

มาตรา 12 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต และ 

ิตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออก 

ังกลาวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 

หามมิใหผูใดตั้งโรงงานกอนไดรับอนุญาต 

การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออก

 

มที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีผู่ขอรับใบอนุญาตรองขอหนังสือรับรองกอนออกใบอนุญาต ถาการพิจารณาเบื้องตน 

จะอนุมัติในหลักการได ใหผูอนุญาตออกหนังสือรับรองใหโดยสงวนสวนที่พิจารณาไมแลว 

ตามหลักเกณฑทีร่ัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการออกใบอนุญาตใหผูมีอํานาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

าตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาวและประกาศของรัฐมนตร ี

าตรา 32 ถากรณีใดยังมิไดมีหลักเกณฑกําหนดไวใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 

ือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงานหรือเปนกรณีที่ตองปฏบิัติตาม 

ัฐมนตรีที่ออกตาม มาตรา 32 ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขที่ผูประกอบกิจการโรงงานจะตอง 

นพิเศษไวในใบอนุญาตก็ได 

มาตรา 13 ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ถาประสงคจะเริ่มประกอบกิจการโรงงานในสวน 

หนึ่งสวนใด ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน 

กระทรวงท

กฎกระทรวงท

เริ่มประ

หลักฐานการแจ

รับใบรบัแจ

ครบถวน 

วันที่ไดรับค

กิจการโร

การดังกล

ตองปฏิบัต

ตามกฎกระทรวงด

ใบอนุญาต

ใหเปนไปตา

เพียงพอที่

เสร็จได

ที่ออกตามม

ที่ออกตามม

ของบุคคลหร

ประกาศของร

ปฏิบัติเป



ถาจะมีการทดลองเดินเครื่องจักรกอนการเริ่มประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง ผูรับใบ 

องแจงวัน เวลา และระยะเวลาการทดลองเดินเครื่องจักรใหพนักงานเจาหนาที่ทราบไมนอย 

าวันดวย 

หลักเกณฑและระยะเวลาที่อาจใชเพื่อการทดลองเดินเครื่องจักร ใหเปนไปตามที่กําหนดใน 

 

มาตรา 14 ใบอนุญาตใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปทีห่านับแตปที่เริ่มประกอบกิจการ 

การยายโรงงานตามมาตรา 27 หรือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหถือวาใบอนญุาตสิ้น 

ี่ออกใบอนุญาตใหม หรือวันที่เลิกประกอบกิจการโรงงาน 

ถามีเหตุอันสมควรเพื่อยุติการประกอบกิจการในอนาคตอันใกล ผูอนุญาตโดยอนุมัติรัฐมนตรี 

ุญาตใหมีอายุสั้นกวาที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได ใบอนุญาตที่ออกในกรณีนีจ้ะขอตออายุ 

มาตรา 15 การขอตออายุใบอนุญาต ใหผูรบัใบอนุญาตยื่นคาํขอกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ําขอดังกลาวแลวใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูรับใบอนุญาตจนกวาจะมีคําสั่งถึงที่สุดไม 

ตออายุใบอนุญาต 

ถาผลการตรวจสอบปรากฏวาโรงงานและเครื่องจักรมีลักษณะถูกตองตามมาตรา 8 ประกาศ 

ีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 และ 

ําหนดไวในใบอนุญาต ใหผูอนุญาตตออายุใบอนุญาตให หากมีกรณีที่ไมถูกตอง ใหพนักงาน 

สั่งใหแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดเมื่อแกไขแลวใหตออายุใบอนุญาตได ถาหาก 

ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดใหมีคําสั่งไมตออายุใบอนญุาต 

การยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตและการใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ 

าหนดในกฎกระทรวง 

ผูที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตไมทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาประสงคจะประกอบ 

งงานตอไป และไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตภายในกําหนดหกสิบวันนบัแตวันที่ใบอนุญาต 

วใหถือวาไดยื่นคําขอตออายุภายในระยะเวลาที่กําหนดและการประกอบกิจการโรงงานใน 

นใหถือเสมือนวาเปนการดําเนินการของผูรับใบอนญุาต แตเม่ือไดรับอนุญาตใหตออายุใบ 

ูนั้นจะตองเสียคาปรบัเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาต หากพน 

ิบวันตองดําเนินการเสมือนขออนุญาตใหม 

มาตรา 16 คําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุ 

ีสิทธิอุทธรณตอรฐัมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งคําวินิจฉยัของ 

เปนทีสุ่ด 

มาตรา 17 โรงงานใดที่ผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตอยูแลว หากภายหลังปรากฏวาใช 

ื่องจักรต่ํากวาหาแรงมาหรือจํานวนคนงานต่ํากวาเจ็ดคน ใหถือวาโรงงานนั้นยังเปน 

โรงงานตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะไดแจงเลิกประกอบกจิการโรงงานหรือใบอนุญาตสิ้นอายุ 

อนุญาตต

กวาสิบห

กฎกระทรวง

เวนแตมี

อายุในวันท

จะออกใบอน

อีกไมได 

เม่ือไดยื่นค

อนุญาตให

ของรัฐมนตร

เงื่อนไขที่ก

เจาหนาที่

ไมแก

วิธีการที่กํ

กิจการโร

สิ้นอายุแล

ระหวางนั้

อนุญาต ผ

กําหนดหกส

ใบอนุญาตม

รัฐมนตรีให

ขนาดของเคร



มาตรา 18 หามมิใหผูรับใบอนุญาตขยายโรงงาน เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขอขยายโรงงานและการใหขยายโรงงานตลอดจนการอุทธรณคําสั่งไมใหขยายโรงงาน ให 

 12 มาตรา 13 และมาตรา 16 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การขยายโรงงานไดแก 

(1) การเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรอืเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทําใหมีกําลังรวมเพิ่ม 

ิบขึน้ไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลังรวมไมเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลัง 

มเกินหนึ่งรอยแรงมา หรือเพิ่มขึ้นตั้งแตหาสิบแรงมาขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีกําลัง 

าหนึ่งรอยแรงมา หรือกําลังเทียบเทาเกินกวาหนึ่งรอยแรงมา 

(2) การเพิ่มหรือแกไขสวนใดสวนหนึ่งของอาคารโรงงานทําใหฐานรากเดิมของ 

ใดฐานหนึ่งตองรับน้ําหนักเพิ่มขึ้นตั้งแตหารอยกิโลกรัมขึ้นไป 

ญาตในสวนที่ขยายใหมีอายุเทากับใบอนุญาตตามมาตรา 14 

เม่ือผูรับใบอนุญาตเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทีใ่ชในการ 

ักรที่ใชเปนเครื่องตนกําลัง หรือพลังงานของเครื่องจักรเปนอยางอื่นแตไมถึงขั้นขยาย 

ือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงานออกไป หรือกอสรางอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นใหมเพื่อประโยชนแก 

จการของโรงงานนั้นโดยตรงทําใหเนื้อที่ของอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตั้งแตรอยละหาสิบขึ้นไป ในกรณ ี

ของอาคารโรงงานมีไมเกินสองรอยตารางเมตรหรือเพิ่มขึ้นตั้งแตหนึ่งรอยตารางเมตรขึ้นไป ในกรณ ี

ของโรงงานมีเกินกวาสองรอยตารางเมตร ใหแจงเปนหนงัสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเจ็ดวัน 

ี่เพิ่มจํานวนเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรอืเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือกอสราง 

ั้นเพิ่มขึ้น แลวแตกรณี และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเพิ่ม 

ี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือการเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน หรือการกอสรางอาคาร 

มขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 20 เงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหา หากผูอนุญาตเห็นสมควร 

ือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเงื่อนไขใหเหมาะสม เพื่อใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติในการประกอบ 

งงาน ก็ใหมีหนังสือสั่งการใหปฏิบัติได 

ผูรับใบอนุญาตผูใดตองการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทีต่องปฏิบัติในการประกอบ 

งงาน ใหยื่นคําขอและชี้แจงเหตุผลตอผูอนุญาต ใหผูอนุญาตพิจารณาและมีหนังสือสั่งการ 

า 

หากผูรับใบอนุญาตไมเห็นดวยกับความเห็นของผูอนุญาต ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน 

มสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือสั่งการ คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

มาตรา 21 ในกรณผีูรับใบอนญุาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน ใหเชาหรือใหเชาซื้อโรงงาน 

งงาน ใหถือวาผูนั้นไดเลิกประกอบกิจการโรงงานตัง้แตวันที่โอนการประกอบกิจการโรงงาน 

อใหเชาซื้อโรงงานหรอืขายโรงงาน 

ใหผูรบัโอนการประกอบกิจการโรงงาน ผูเชาหรือผูเชาซื้อโรงงาน หรือผูซื้อโรงงานนัน้ขอรับ 

นํามาตรา

ขึ้นตั้งแตรอยละหาส

เทียบเทาไ

รวมเกินกว

อาคารโรงงานฐาน

ใบอนุ

มาตรา 19 

ผลิตเครื่องจ

โรงงาน หร

กิ

เนื้อที่

เนื้อที่

นับแตวันท

อาคารโรงงานน

จํานวน เปล

โรงงานเพิ่

ยกเลิก หร

กิจการโร

กิจการโร

โดยมิชักช

กําหนดสา

หรือขายโร

ใหเชาหรื



ใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ถือวามีการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง โดยไมตอง 

เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต เม่ือไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการโรงงานตอไปไดในระหวาง 

ที่รอรับใบอนุญาต โดยใหถือเสมือนวาผูยื่นคําขอนั้นเปนผูรับใบอนุญาต 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม 

หนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 22 ในกรณผีูรับใบอนญุาตตาย ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นคําขอตอผูอนุญาต 

บโอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนญุาตตาย หรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาต 

ตามความจําเปน ถามิไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ 

กจะประกอบกิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการขอรับใบอนญุาตใหม 

ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาทหรือผูจัดการมรดกซึ่งเขาประกอบ 

งงานเปนผูรับใบอนุญาต 

ในกรณีทีผู่รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในสองวรรคกอนมา 

ผูอนุบาลโดยอนุโลม 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขอรับโอนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตาม 

หนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 23 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงายในโรงงาน 

มาตรา 24 เม่ือมีการเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผูรับใบอนุญาต ใหผูรบัใบอนุญาตแจงเปน 

พนักงานเจาหนาทีท่ราบภายในสิบหาวันนบัแตวันที่มีการเปลี่ยน 

มาตรา 25 ในกรณใีบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรบัใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทน 

กงานเจาหนาที่ภายในสบิหาวันนับแตวันทีท่ราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลาย 

มาตรา 26 ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายเครื่องจักรบางสวนที่ติดตั้งในโรงงานไปยัง 

นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเปนการชั่วคราว ใหยื่นคําขออนุญาตตอผูอนุญาต พรอมทั้ง 

รายละเอียดอ่ืนแสดงเหตุผลประกอบการพจิารณาดวย 

ถาผูอนุญาตเห็นสมควร ก็ใหสัง่อนุญาตใหยายเครื่องจักรไปประกอบกิจการตามคําขอได 

ี่กําหนด แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่มีคําสั่ง ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

อความปลอดภัยใหปฏิบัติดวยก็ได 

ถาผูรับใบอนุญาตมีความจําเปนจะตองประกอบกิจการนั้นเกนิกวาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต 

 ก็ใหขอขยายระยะเวลาตอผูอนุญาตกอนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลง ถาผูอนุญาตเห็นสมควร 

ญาตขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกินหนึ่งป 

มาตรา 27 ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายโรงงานไปยังทีอ่ื่น ใหดําเนินการเสมือนการ 

 

มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกประกอบกิจการโรงงาน ใหแจงเปนหนังสือตอผูอนุญาต 

ที่กํา

เพื่อรั

ขยายเวลาให

หา

กิจการโร

ใชบังคับแก

ที่กํา

ของตน 

หนังสือให

ตอพนั

สถานที่อ่ื

แผนผังและ

ภายในระยะเวลาท

วิธีการเพื่

ตามวรรคสอง

ก็ใหสั่งอนุ

ตั้งโรงงานใหม



ภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกประกอบกิจการโรงงาน 

ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงโรงงานจําพวกที่ 3 เปนโรงงานจําพวกที่ 1 หรือ 

าพวกที่ 2 แลวแตกรณี ใหแจงการเลิกประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง และเมื่อจะ 

ิจการโรงงานตอไปใหดําเนินการตามที่บัญยัติไวในพระราชบัญญัตินี ้สําหรับการประกอบ 

งงานจําพวกดังกลาว 

มาตรา 29 ในกรณทีี่มีกฎกระทรวงตามมาตรา 7 หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 

โรงงานจําพวกที่ 1 หรือโรงงานจําพวกที่ 2 เปลี่ยนเปนโรงงานจําพวกที่ 3 ถาผูประกอบ 

งงานยื่นคําขอใบอนุญาตตามมาตรา 12 ภายในกําหนดสามสิบวันนบัแตวันที่กฎกระทรวง 

งคับ ใหผูนั้นประกอบกิจการโรงงานตอไปไดโดยมีฐานะเสมือนเปนผูไดรับใบอนญุาตและ 

ญาตออกใบอนุญาตโดยไมชักชา 

มาตรา 30 ใหรฐัมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหทองที่ใดทองที ่

นเขตประกอบการอุตสาหกรรมได 

การประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 ภายในเขตประกอบการ 

กรรมตามวรรคหนึ่ง หรอืเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคม 

กรรม ใหไดรับยกเวนไมตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามมาตรา 11 หรือไดรับอนุญาต 

 12 แลวแตกรณี แตการประกอบกิจการโรงงานดังกลาวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ 

ทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

ัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 (1) และบทบัญญตัิอ่ืนที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบ 

งงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือเสมือนเปนผูแจงหรือผูรบัใบอนุญาต แลวแตกรณี 

เม่ือไดกําหนดใหทองที่ใดเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้น 

าดวยการนิคมอุตสาหกรรมแลว รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหบริเวณโดย 

จการโรงงานโดยเด็ดขาดหรือจะอนุญาตใหประกอบกจิการไดเฉพาะโรงงานบางประเภท ชนิดหรือ 

ได 

มาตรา 31 เพื่อประโยชนในการบริหารราชการใหมีประสิทธภิาพและอํานวยความสะดวก 

 ถาการประกอบกจิการโรงงานใดมีกรณีที่เกี่ยวของอันจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน 

ตามกฎหมายอื่นอยูดวย พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี้ 

กงานเจาหนาทีผู่มีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ อาจกําหนดวิธีการในการ 

รเพื่อพิจารณาอนุญาตรวมกันได 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะกําหนดใหกระทําโดยมีการยื่นคําขอรวมกัน หรือจะใหมีผล 

นแบบเอกสารที่ตองใช รายการและขอมูลที่ตองแสดง สถานที่ตองยื่นคําขอหรอืเอกสาร 

นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่ซ้ําซอนหรือคลายคลึงกัน หรืออาจกอใหเกิดอุปสรรคแกการ 

ุญาตรวมกันโดยไมจําเปนเสียก็ได และในกรณทีีส่มควรจะกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการ 

ใดใหตองปฏิบัติเพิ่มเติมแทนก็ได แตการอนุญาตจะตองเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดในกฎหมาย 

โรงงานจํ

ประกอบก

กิจการโร

(1) ทําให

กิจการโร

นั้นมีผลบั

ใหผูอนุ

หนึ่งเป

อุตสาห

อุตสาห

ตามมาตรา

กําหนดในกฎกระ

ประกาศของร

กิจการโร

ตามกฎหมายว

กิ

ขนาดใดก็

แกประชาชน

เจาหนาที่

และพนั

ดําเนินกา

เปนการยกเว

และขั้

พิจารณาอน



วาดวยการนั้น 

ในการพิจารณาอนุญาตรวมกัน พนักงานเจาหนาทีผู่มีอํานาจตรวจสอบ ผูมีอํานาจพิจารณา 

วนใดในการอนุญาตหรือผูมีอํานาจอนุญาตอาจมอบอํานาจของตนใหพนักงานเจาหนาที่อ่ืน 

องในการพิจารณาอนุญาตเปนผูดําเนินการแทนไดตามความเหมาะสม 

การกําหนดและการมอบอํานาจตามวรรคสองและวรรคสาม เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผลใชบังคับได 

หมวด 2 
การกํากับและดูแลโรงงาน 

______________ 

มาตรา 32 เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษสิ่งแวดลอม ความมั่นคง ความปลอดภัย 

ือของสาธารณชน ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศ 

จจานุเบกษาในเรื่องดงัตอไปนี ้

(1) กําหนดจํานวนและขนาดของโรงงานแตละประเภทหรือชนิดที่จะใหตั้งหรือ 

ตั้งหรือขยายในทองที่ใดทองที่หนึ่ง 

(2) กําหนดชนิด คุณภาพ อัตราสวนของวัตถุดิบ แหลงกําเนิดของวัตถุดิบ 

อชนิดของพลงังานที่จะนํามาใชหรือผลิตในโรงงาน 

(3) กําหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตในโรงงานที่จะใหตั้งหรือ 

(4) กําหนดใหนําผลผลิตของโรงงานที่จะใหตั้งหรือขยายไปใชในอุตสาหกรรม 

สงผลผลิตออกนอกอาณาจักรทั้งหมดหรือบางสวน 

ถาโรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 หยดุดําเนินงานติดตอกันเกิน 

จิการโรงงานจําพวกที่ 2 หรือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 

ีตองแจงเปนหนังสอืใหพนักงานเจาหนาทีท่ราบภายในเจ็ดวันนับแตวันพนกําหนดหนึ่งป 

ถาบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึง่ประสงคจะประกอบกิจการโรงงานตอไป ใหแจงเปนหนังสือ 

าหนาทีท่ราบกอนเริ่มประกอบกิจการและถาเปนโรงงานจําพวกที่ 3 จะตองไดรับอนุญาต 

อจากพนกังานเจาหนาที่เสียกอนแลวจึงประกอบกิจการโรงงานได 

ในการใหประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ตอไปนั้น ใหนํามาตรา 15 วรรคสอง และมาตรา 

บโดยอนุโลม 

มาตรา 34 ในกรณีมีอุบัติเหตใุนโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานไมวาจะ 

ของโรงงานจําพวกใด ถาอุบัติเหตุนั้น 

(1) เปนเหตุใหบุคคลถึงแกความตาย เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ซึง่ภายหลังเจ็ดสิบ 

สวนหนึ่งส

ที่เกี่ยวข

แลวใหมี

ของประเทศหร

ในราชกิ

ขยาย หรอืที่จะไมให

และหรือปจจัยหรื

ขยาย 

บางประเภท หรือให

มาตรา 33 

กวาหนึ่งป ผูประกอบก

แลวแตกรณ

ใหพนักงานเจ

เปนหนังสื

16 

มาใชบังคั

เปนกรณี



สองชั่วโมงแลวยังไมสามารถทํางานในหนาที่เดิมได ใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปนหนงัสือให 

พนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสามวันนับแตวันตาย หรือวันครบกําหนดเจ็ดสิบสองชั่วโมง แลวแตกรณี 

(2) เปนเหตุใหโรงงานตองหยุดดําเนินงานเกินกวาเจ็ดวัน ใหผูประกอบกิจการ 

งสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสิบวันนับแตวันเกิดอุบัติเหตุ 

ัติเหตุในโรงงานใดตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจโรงงานและ 

กรและพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 37 หรือมาตรา 39 แลวแตกรณ ี

มาตรา 35 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 

 

(1) เขาไปในโรงงานหรืออาคาร สถานที ่หรือยานพาหนะที่มีเหตุควรสงสัยวา 

งงานในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที ่

เพื่อตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ สภาพเครื่องจักร หรือการกระทําใด 

นการฝาฝนบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัตินี ้

(2) นําตัวอยางผลิตภัณฑที่สงสัยเกี่ยวกับคุณภาพในปริมาณพอสมควรเพื่อ 

อมกับเอกสารที่เกี่ยวของ 

(3) ตรวจ คน กัก ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ ภาชนะบรรจ ุสมุดบัญชี เอกสาร 

อง ในกรณทีี่มีเหตุสงสัยวาการประกอบกจิการของโรงงานอาจกอใหเกิดอันตราย 

ือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน หรือมีการกระทําผิดตอพระราช 

(4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ 

 

เม่ือปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควร 

ะทําการเชนวานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการไมต่ํากวาระดับ 4 มีอํานาจ 

นเพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมาย 

มาตรา 37 ในกรณทีี่พนักงานเจาหนาที่พบวา ผูประกอบกจิการโรงงานผูใดฝาฝนหรือไม 

มพระราชบัญญัตินี ้หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย ความ 

ือความเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในโรงงานหรือที่อยูใกลเคียงกับโรงงาน ให 

าหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนัน้ระงับการกระทําทีฝ่าฝนหรือแกไขหรือปรบัปรุงหรือปฏิบัติให 

อเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

ในกรณีที่เห็นสมควร เม่ือไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวง หรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย 

าหนาที่มีอํานาจผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพื่อมิใหเครื่องจักรทํางานไดในระหวางการ 

ําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา 38 การสงคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี ้ใหพนักงานเจาหนาที่นําสง ณ ภูมิลําเนา 

หรือโรงงานของบุคคลซึ่งระบไุวในคําสั่ง ในเวลาระหวางพระรอาทิตยขึ้นถึงพระรอาทิตยตกหรือในเวลา 

โรงงานแจงเปนหนั

เม่ือเกิดอุบ

เครื่องจั

ดังตอไปนี้

จะประกอบกิจการโร

ดังกลาว 

ที่อาจเป

ตรวจสอบคุณภาพพร

หรือสิ่งใด ๆที่เกี่ยวข

แกบุคคลหร

บัญญัตินี้ 

ประกอบการพิจารณาได

มาตรา 36 

สงสัยวากร

จับกุมผูนั้

ปฏิบัติตา

เสียหายหร

พนักงานเจ

ถูกตองหรื

ใหพนักงานเจ

ปฏิบัติตามค



ทําการของบุคคลนั้น หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได 

ในกรณีทีพ่นักงานเจาหนาทีน่ําสงแลวแตบุคคลซึ่งระบไุวในคาํสั่งปฏิเสธไมยอมรับคําสั่ง ให 

าหนาที่ขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยานเพื่อวางคําสั่งไว ณ ที่นั้น แต 

ุคคลซึ่งระบไุวในคําสั่ง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่ทาํการของบุคคลนั้นจะสงใหกับบุคคลใด 

ติภาวะแลวซึ่งอยูหรอืทํางาน ณ ที่นั้นกไ็ด และถาไมพบบุคคลใดหรือพบแตไมมีบคุคลใด 

แทน ใหปดคําสั่งนั้นไวในที่ที่เหน็ไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือโรงงานนั้นตอหนาพนักงานฝาย 

ือตํารวจที่ไปเปนพยาน 

เม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวใหถือวาบุคคลซึ่งระบุ 

งไดรับคําสั่งนั้นแลว แตถาเปนการสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรบัหรือโดยการปด 

ือวาไดรับคําสั่งนั้นเมื่อครบกําหนดหาวันทําการนบัแตวันที่พนักงานไปรษณียไดสงหรือวัน 

าสั่งนั้นไวแลวแตกรณ ี

มาตรา 39 ในกรณทีี่ผูประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไมปฏบิัติตามคําสั่งของพนักงาน

 37 โดยไมมีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรากฏวาการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะ 

ันตราย ความเสียหายหรือความเดือดรอนอยางรายแรงแกบุคคลหรือทรัพยสนิทีอ่ยูในโรงงาน 

ใกลเคียงกับโรงงานใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูประกอบ 

งงานนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว และปรบัปรุงแกไข 

นเสียใหมหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ถาผูประกอบกิจการโรงงานไดปรับปรุงแกไขโรงงานหรือปฏบิตัิใหถูกตองภายในระยะเวลาที ่

ว ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายสั่งใหประกอบกิจการโรงงานตอไปได 

ถาผูประกอบกิจการโรงงานไมปรับปรุงแกไขโรงงานหรือไมปฏิบัติใหถูกตอง ภายในเวลาที่ 

ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งปดโรงงานได และในกรณีที ่

นจําพวกที่ 3 ใหคําสัง่ปดโรงงานดังกลาวมีผลเปนการเพิกถอนใบอนุญาตดวย 

มาตรา 40 คําสั่งใหหยุดประกอบกิจการหรือคําสั่งปดโรงงาน ใหพนักงานเจาหนาที่ปดประกาศ 

็นไดงาน ณ โรงงานนั้นอยางนอยสามแหง ทั้งนี ้ใหมีขอความแจงใหทราบดวยวาหามมิให 

าทีใ่นโรงงาน คนงาน หรือผูที่เกี่ยวของทุกคนทํางานในโรงงานเพื่อใหโรงงานประกอบ 

ปไดอีกภายหลังมีคาํสั่งใหหยุดประกอบกจิการหรอืคําสั่งปดโรงงาน 

มาตรา 41 คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 37 หรือคําสั่งของปลัดกระทรวงหรือ 

ทรวงมอบหมายใหหยุดประกอบกจิการโรงงานตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง หรือคําสั่งปด 

าม มาตรา 39 วรรคสาม ใหอุทธรณตอรัฐมนตรไีดภายในสามสิบวันนับแตวันทีท่ราบคําสั่ง 

ยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ 

หรือคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําสั่งใหปดโรงงาน เวนแตรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 
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มาตรา 42 ในกรณทีี่ผูประกอบกิจการโรงงานไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตาม 

 ถามีเหตุที่ทางราชการสมควรเขสไปดําเนินการแทน ใหปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลดักระทรวง 

ีอํานาจสั่งการใหพนักงานเจาหนาที่หรือมอบหมายใหบุคคลใด ๆ เขาจัดการแกไข 

นไปตามคําสั่งนั้นได ในกรณีเชนนี ้ผูประกอบกิจการโรงงานตองเปนผูเสียคาใชจายในการเขา 

นตามจํานวนที่จายจรงิรวมกับเบี้ยปรับในอัตรารอยละสามสิบตอปของเงินจํานวนดังกลาว 

ถาทางราชการไดเขาไปจัดการแกไขปญหามลพิษหรือผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก 

ขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรกัษา 

งแวดลอมแหงชาติเพื่อใชจายในการดําเนินการได และเมื่อไดรับเงินตามวรรคหนึง่จาก 

ิจการโรงงานแลวใหชดใชเงินชวยเหลือทีไ่ดรับมาคืนแกกองทุนสิ่งแวดลอมดังกลาวตอไป 

มาตรา 43 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และโรงงานจําพวกที่ 3 ตองชําระคาธรรมเนียม 

ักเกณฑ วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาที่ยังประกอบกิจการ ถามิได 

เนียมโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนัน้หยุดการประกอบ

าจะไดเสียคาธรรมเนียมและเงินเพิ่มครบจํานวน และใหนํามาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 

ังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 44 ในการปฏบิัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเม่ือผู 

องรองขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา 

มาตรา 45 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) 

ือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับ 

นสองแสนบาท 

มาตรา 46 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (6) หรือ (7) 

อประกาศของรัฐมนตรทีี่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา 47 ผูใดจัดทําผลการตรวจสอบตามมาตรา 9 อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

อปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 48 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 โดยไมไดแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ 

 11 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือ 

ับ 

มาตรา 49 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ผูใดแจงการประกอบกิจการไมถูกตองครบ 

ี่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 วรรคสอง หรอืไมปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคหา หรือ 

 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา 50 ผูใดประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 โดยไมไดรบัใบอนุญาตตามมาตรา 12 
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วรรคหนึ่ง หรือต้ังโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

สองปหรือปรบัไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เปนโรงงานประเภทหรือชนิดทีก่ําหนดจํานวนหรือขนาดที ่

ือไมใหตั้งในทองที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก 

หรือปรบัไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 

มาตรา 51 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มาตรา 19 

 หรือมาตรา 33 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

มาตรา 52 ผูรับใบอนุญาตผูใดขยายโรงงานโดยไมไดรับใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 

วางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเปนโรงงานประเภทหรือชนิดทีก่ําหนดจํานวนหรือขนาดที ่

ใหขยายในทองทีใ่ดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผูกระทําตองระวางโทษ 

ินสี่ป หรือ ปรบัไมเกนิสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 

มาตรา 53 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 มาตรา 24 หรือ มาตรา 25 ตอง 

ษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา 54 ผูประกอบกิจการโรงงานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ 

นสองหมื่นบาท 

มาตรา 55 ผูใดประกอบกิจการโรงงานในระหวางที่ไดมีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการโรงงาน 

ังที่มีคําสั่งใหปดโรงงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท 

ั้งปรบั และใหปรับอีกวันละหาพันบาทจนกวาจะหยุดประกอบกิจการ 

สถาปนิกหรือวิศวกรผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการ 

นทํางานในโรงงานที่มีคําสั่งปดโรงงานแลวเพื่อใหโรงงานประกอบกิจการตอไป ตองระวาง

ับผูประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง 

ผูที่ทํางานในโรงงานหรือคนงานผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงานเฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุด 

ิจการหรือยังฝาฝนทาํงานในโรงงานที่มีคําสั่งปดโรงงานแลวใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูรวม 

อสนับสนุนการกระทาํความผิดตามวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี แตศาลจะลงโทษนอยเพียงใด 

านึงถึงฐานะ ความรับผิดชอบตอครอบครัว ความจงใจฝาฝนกฎหมาย และความมีสวนสําคัญ 

ทํา 

มาตรา 56 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม 

 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 57 ผูใดไมปฏบิัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง 

ษจําคุกไมเกินหนึง่ป หรือปรบัไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรบัอีก 

วันละไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือยังไมปฏบิัตใิหถูกตอง 

จะใหตั้งหร
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มาตรา 58 ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหเครื่องจักรที่พนักงานเจาหนาที่ไดผูกมัด 

ราไวตามมาตรา 37 วรรคสอง กลับทํางานไดอีก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ 

นหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 59 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกบุคคลซึ่งปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัด 

อบหมายใหเขาจัดทําเพื่อใหการเปนไปตามคําสั่งตามมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไม 

 หรือปรบัไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 60 ผูใดกระทําการใด ๆ ใหคําสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคําสั่งปดโรงงาน 

ียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทัง้จําทั้งปรับ 

มาตรา 61 ในกรณทีี่ผูประกอบกิจการโรงงานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวา 

ือวิศวกรที่ทํางานในโรงงานและมีหนาที่รบัผิดชอบในการงานสวนที่มีกรณีการกระทําความ 

ึ้น มีสวนรวมหรือรูเห็นในการกระทําความผิดกับผูประกอบกิจการโรงงานและตองรับโทษ 

ับผูประกอบกิจการโรงงาน เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยกับการ 

ิดนั้น 

นอกจากตองรับโทษตามวรรคหนึ่งแลว ใหปลัดกระทรวงแจงชื่อและการกระทําของบุคคล 

นใหคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือคณะกรรมการควบคุมการ 

ชาชีพวิศวกรรมทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือ 

าดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามควรแกกรณีตอไป 

มาตรา 62 ผูใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลวครั้งหนึ่ง 

ําความผิดในบทบญัญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแลวนั้นซ้ําอีก ใหศาลพิจารณาเพิ่มโทษ 

ผูนั้นอยางนอยอีกหนึ่งในสามของอัตราโทษจําคุกหรือเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษ 

บความผิดนั้น 

มาตรา 63 ในกรณทีี่หางหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิดตามพระราช 

กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้น ตองระวาง 

ี่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานัน้ไดกระทาํโดยตน 

รือยินยอมดวย 

มาตรา 64 ในกรณทีี่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาบุคคลผูที่อาศัย 

ดหรือติดตอกับโรงงานที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูถูกกระทบ 

ื่องจากการกระทําความผิดเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความ

มาตรา 65 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค 

มเหมาะสม 

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแตละคณะใหรฐัมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในดานกฎหมาย 

จํานวนสามคน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตเม่ือพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับแตงตั้ง 
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อีกได 

การพนจากตําแหนงกอนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา 50 วรรคสอง หรือมาตรา 

 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได ถาเห็นวาผูตองหาไมควร 

องหรือไดรับโทษถึงจําคุก และเมื่อผูตองหาไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบ 

ันที่มีการเปรียบเทียบปรับ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีทีพ่นักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสี่และผูนัน้ยินยอมใหเปรียบ 

 ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนบัแตวัน 

สดงความยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 

บทเฉพาะกาล 
__________ 

มาตรา 66 คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไว และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวและยังอยูใน 

พิจารณาของผูอนุญาต หรือการปฏิบัติของผูขออนุญาตตามที่ไดรับอนุญาต แลวแตกรณี 

นคําขออนุญาตหรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาต 

ุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากคําขออนุญาต หรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให 

าจอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปน เพื่อใหการเปนไปตาม

ญญัตินี ้

มาตรา 67 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกใหแกบุคคลใด ๆ ตามกฎหมายวาดวย 

อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนสิน้อายุที่กําหนดไว 

ใหถือวาใบอนุญาตตั้งโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ และใหผูไดรับใบอนุญาตตั้งโรงงานดังกลาว 

าเนินการตอไปตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา 68 บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยโรงงานใหคงใชบังคับ 

าที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 

นายกรัฐมนตร ี 

คดีใหเป

52 วรรคสอง

ถูกฟองร

วันนับแตว

เทียบปรับ

ที่ผูนั้นแ

ระหวางการ

ใหถือวาเป

หรือการอน

ผูมีอําน

พระราชบั

โรงงานก

เปนใบอนุ

มีหนาที่ดํ

ไดตอไปเท

 



อัตราคาธรรมเนียม 
____________ 

(1) คําขอ 

(2) ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขยายโรงงาน 

(3) ใบแทนใบอนุญาต 

(4) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน 

(2) 

(5) คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน 

ฉบับละ 100 บาท 

ฉบับละ 100,000 บาท 

ฉบับละ 1,000 บาท 

  

ปละ 30,000 บาท 

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน 

โดยคํานึงถึงขนาดและกิจการของโรงงานที่เกี่ยวของก็ได  

 

 


