
การชี้แจงพระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่
กฎหมายโรงงานฉบับใหม่และกฎหมายล าดบัรองต่างๆ

ในปี พ.ศ.๒๕๖๓

นายสุนทร   แก้วสว่าง
ผู้อ านวยการกองกฎหมาย   กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ณ  โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.)



- นิติศาสตรบัณฑิต(นบ.)
- เนติบัณฑิตไทย(นบท.)
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รปบ.)
- ปัจจุบัน รับราชการต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ประสบการณ์

- ปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายโรงงานมาต้ังแต่ปี 2531
- วิทยากรบรรยายกฎหมายโรงงาน ส าหรับส่วนราชการ สถานศึกษา 

และเอกชน

นายสุนทร แก้วสว่าง



๑.  การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญตัโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.  โรงงานจ าพวกที ่๑ โรงงานจ าพวกที ่๒ โรงงานจ าพวกที ่๓
๓. การด าเนินการเกีย่วกบัโรงงานจ าพวกที ่๑
๔.  การด าเนินการเกีย่วกบัโรงงานจ าพวกที ่๒
๕. การด าเนินการเกีย่วกบัโรงงานจ าพวกที ่๓
๖. การก ากบัดูแลโรงงาน

หัวข้อที่น าเสนอ 



๗. ผู้ตรวจสอบเอกชน 
๘.  การก าหนดโทษทางอาญาเพิม่ขึน้จากเดมิ
๙. ปรับบัญชีอตัราค่าธรรมเนียม
๑๐. บทเฉพาะกาล
๑๑. กฎหมายลูก
๑๒. ความผดิตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ ๒๕๓๕
๑๓. การพจิารณาท าเลทีต่ั้ง

หัวข้อที่น ำเสนอ 



กฎหมำยโรงงำน
ในประเทศไทยที่ผ่ำนมำ

จนถงึปัจจุบนั



พระรำชบัญญัตโิรงงำน พุทธศักรำช ๒๔๘๒

พระรำชบัญญัตโิรงงำน พ.ศ. ๒๕๑๒

พระรำชบัญญัตโิรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕

พระรำชบัญญัตโิรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒







พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พทุธศักรำช ๒๔๘๒





พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕





พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕





ใช้บังคบัมำตั้งแต่ ๙ กรกฎำคม ๒๕๓๕
จนถงึปัจจุบัน



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒





ใช้บังคบัมำตั้งแต่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๖๒
เป็นต้นมำ



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๒





ใช้บังคบัมำตั้งแต่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒
เป็นต้นมำ



กฎหมำยโรงงำนส ำคญัอย่ำงไร
๑. เป็นเร่ืองของกำรสมดุลระหว่ำงประโยชน์เอกชนและประโยชน์มหำชน
๒. เป็นกฎหมำยที่มโีทษทำงอำญำ (ปรับหรือจ ำคุก)
๓. เป็นกฎหมำยทีม่ีโทษทำงปกครอง ส่ังให้ปรับปรุงแก้ไข ส่ังให้หยุด

ประกอบกจิกำรโรงงำน ส่ังปิดโรงงำน
๔. เป็นกฎหมำยที่มกีำรออกค ำส่ังทำงปกครอง ใบแจ้ง ใบอนุญำตประกอบ

กจิกำรโรงงำน
๕. เป็นกฎหมำยที่มค่ีำธรรมเนียม
๖. เป็นกฎหมำยทีค่วบคุมเร่ืองส่ิงแวดล้อมควำมปลอดภยัของโรงงำน



การเป็นโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



โรงงาน
ตามกฎหมายโรงงาน

คืออะไร



ค านิยามตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕



(๑) อาคาร สถานที่ 
หรือ ยานพาหนะ

(๒) เครื่องจักรตั้งแต่ 
๕ แรงม้า หรือ คนงาน

ตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป

(๓) การประกอบ
กิจการหนึ่งใน ๑๒ 

ลักษณะ

(๔) ประเภทหรือชนิด
ของโรงงานใน

กฏกระทรวง

โรงงำน



พระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลง ค านิยาม 
โรงงาน เสียใหม่



ขอบเขตค ำนิยำมค ำว่ำ “โรงงำน”เปลีย่นแปลงไปบำงประกำร

เดิม
อาคาร/สถานที/่
ยานพาหนะ

๕ แรงม้า หรือ

๗ คนงาน

ประกอบกิจการโรงงาน
ประเภทหรือชนิดของ
โรงงานตามกฎกระทรวง

โรงงาน

ใหม่
อาคาร/สถานที/่
ยานพาหนะ

๕๐ แรงม้า หรือ

๕๐ คนงาน

ประกอบกิจการโรงงาน
ประเภทหรือชนิดของ
โรงงานตามกฎกระทรวง

โรงงาน



โรงงานจ าพวกที ่๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓

๒



โรงงำนแบ่งออกเป็น 
๓ จ ำพวก เช่นเดมิไม่มีกำร

เปลีย่นแปลงใดๆ



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



มำตรำ ๗
แบ่งโรงงำน

ออกเป็น ๓จ ำพวก



เดมิโรงงำนทั้ง ๓ จ ำพวก
ต้องอยู่ใน ๑๐๗ ประเภท
ตำมกฎกระทรวง ๖ ฉบับ



1.  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ลงวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2535
(ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน รวม 104 ล าดบั)

2.  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2544) ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2544
(เพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงานในล าดบัท่ี 105 และ 106)

3.  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 16 (พ.ศ. 2545) ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
(แกไ้ขเพิ่มเติมประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดบัท่ี 3 และ 18

และเพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดบัท่ี 107)
4.  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2549) ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

(แกไ้ขเพิ่มเติมประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดบัท่ี 43 และ 88)
5. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 23 (2557)ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(แกไ้ขเพิ่มเติมโรงงานในล าดบัประเภทหรือชนิดล าดบัท่ี 88 )
6. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2558) ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2558

(แกไ้ขเพิ่มเติมประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดบัท่ี 50, 88 , 89 และ 91)

กฎกระทรวงทั้ง ๖ ฉบับนี้
ไ ด้ ถู กยก เลิ กแล้ ว โดย 
กฎก ร ะท ร ว ง ก า หนด
ประเภท ชนิดและขนาด
ของโรงงาน พ.ศ.๒๕๖๓



มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓



แบบที่ ๑



แบบที่ ๒



แบบที่ ๓



แบบที๔่



แบบที่ ๕



แบบที่ ๖



แบบท่ี ๗



แบบที่ ๘



แบบที่ ๙



แบบที่ ๑๐



แบบท่ี ๑๑



แบบที่ ๑๒



แบบที่ ๑๓



แบบท่ี ๑๔



โรงงำนจ ำพวกที่ ๑

โรงงำนจ ำพวกที่ ๒

โรงงำนจ ำพวกที่ ๓



โรงงำนจ ำพวกที่ ๑
•โรงงำนประเภท ชนิด 
และขนำดที่ ส ำม ำรถ
ประกอบกิจกำรโรงงำน
ไ ด้ ทั น ที ต ำ ม ค ว ำ ม
ประสงค์ของผู้ประกอบ
กจิกำรโรงงำน



โรงงำนจ ำพวกที่ ๒
•โรงงำนประเภท ชนิด 
และขนำดที่ เ ม่ื อจะ
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก ำ ร
โรงงำนต้องแจ้งให้ผู้
อนุญำตทรำบก่อนร.ง.๑

ร.ง.๒



โรงงำนจ ำพวกที่ ๓
•โรงงำนประเภท ชนิด 
แ ล ะ ข น ำ ด ที่ ก ำ ร ตั้ ง
โ ร ง ง ำนจะ ต้ อ ง ไ ด้ รั บ
ใ บอ นุญำต ก่ อนจึ ง จ ะ
ด ำเนินกำรได้ร.ง.๓

ร.ง.๔



การด าเนินการเกีย่วกบัโรงงานจ าพวกที่ ๑

๓



ไม่ต้องมีหลกัฐำนกำรแจ้งหรือ
กำรอนุญำตใดๆทั้งส้ิน



“มำตรำ 10 ผู้ประกอบกจิกำรโรงงำนจ ำพวก
ที่ 1 ต้องปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ 8 และประกำศของ
รัฐมนตรีที่ออกตำมกฎกระทรวงดงักล่ำว”



การด าเนินการเกีย่วกบัโรงงานจ าพวกที่ ๒

๔



“มำตรำ 11 ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 2 ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ 8 และประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำม
กฎกระทรวงดังกล่ำว และเม่ือจะเร่ิมประกอบกิจกำรโรงงำนให้แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ทรำบก่อนแบบและรำยละเอียดที่ต้องแจ้งและแบบใบรับแจ้ง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง

เม่ือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้รับแจ้งตำมวรรคหน่ึง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกใบรับ
แจ้งเพ่ือเป็นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งประกอบกิจกำร
โรงงำนได้ตั้งแต่วนัที่ได้รับใบรับแจ้ง

ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบในภำยหลังว่ำกำรแจ้งตำมวรรคหน่ึงไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจส่ังให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่ได้รับค ำส่ังดังกล่ำว

กำรเลิกประกอบกิจกำร กำรโอน กำรให้เช่ำหรือกำรให้เช่ำซ้ือโรงงำนจ ำพวกที่ 2 
ผู้ประกอบกจิกำรโรงงำนต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วนัที่ได้ด ำเนินกำรดงักล่ำว”



รับฟังความคิดเหน็
ของประชาชน 7 วนั

ย่ืนค าขอ ร.ง.๑ พร้อม
เอกสาร

ช าระคา่ธรรมเนียม
รายปี

ออก/ไมอ่อก

ใบรับแจ้ง ร.ง.๒

เลิก/โอน/เช่า/เช่าซือ้

ต้องแจ้งภายใน 30 วนั



เปลีย่นข้อเทจ็จริงแล้ว
ท ำให้เป็นจ ำพวกที่ 3 
ต้องด ำเนินกำรตำมที่

ก ำหนด      

มกีฎกระทรวง เปลีย่น
โรงงำนจ ำพวกที ่2 เดิม
เป็นจ ำพวกที ่3ต้องขอ
อนุญำตภำยใน 30 วนั                                   

หยุดติดต่อเกนิ 1 ปี
ต้องแจ้งเป็นหนังสือ 

(มำตรำ 33)

เกดิอบัุติเหตุต้องแจ้ง 
(มำตรำ 34)

ช ำระค่ำธรรมเนียมรำย
ปี ปีละ 1 คร้ัง (มำตรำ 

43)

หน้ำที่ อ่ืนของโรงงำน
จ ำพวกที่ 2 ที่จะต้องท ำ
ภ ำ ย ห ลั ง จ ำ ก เ ร่ิ ม
ประกอบกิจกำรแล้ว



ร.ง.๑













ร.ง.๒









โทษทำงอำญำ
มำตรำ ๔๘ ผู้ใดประกอบกจิกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โดยไม่ได้แจ้งให้พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ทรำบตำมมำตรำ ๑๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกนิห้ำหม่ืนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ

มำตรำ ๔๙ ผู้ประกอบกจิกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๒ ผู้ใดแจ้งกำรประกอบกจิกำร
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๑๑ วรรคสอง หรือไม่
ปฏิบัตติำมมำตรำ ๑๑ วรรคห้ำ หรือมำตรำ ๓๓ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกนิสองหม่ืน
บำท



มีกำรถ่ำยโอนโรงงำนจ ำพวกที่ ๑และโรงงำน
จ ำพวกที่ ๒ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว



เมืองพัทยา  ตัง้แต่วันที่ 1  
พฤศจกิายน  2552

กรุงเทพมหานคร  ตัง้แต่
วันที่  1  พฤศจกิายน  2552

เทศบาลทุกขนาด  ตัง้แต่วันที่  
1  ธันวาคม  2552

(1)    การก ากับดูแลโรงงาน
จ าพวกที ่ 1

(2)    การก ากับดูแลการรบั
แจ้งการประกอบกิจการ 

โรงงานจ าพวกที่  2
(3)    การตรวจสอบกรณทีี่

โรงงานก่อเหตุร้องเรียน



โรงงำนในในเขตกรุงเทพมหำนคร  
ย่ืนได้ที่ส ำนักงำนเขตฯ

โรงงำนในเขตเทศบำลในจังหวดัอ่ืน ย่ืน
ได้ทีเ่ทศบำลในจังหวดัน้ันๆ

โรงงำนในเมืองพทัยำ ย่ืนทีเ่มืองพทัยำ



การด าเนินการเกีย่วกบัโรงงานจ าพวกที่ ๓

๕



มำตรำ ๑๒ ถึง มำตรำ ๒๘



กำรขออนุญำตตั้งและประกอบ
กจิกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 3



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕





กำรขออนุญำตมีเพียงขั้นตอนเดียว  โดยผู้ขอต้องย่ืนค ำขอ
ตำมแบบพิมพ์ ร.ง.3 เรียกว่ำ ค ำขอรับใบอนุญำต  เม่ือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่พจิำรณำเสร็จแล้ว  อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมหรือ
อุตสำหกรรมจังหวัจะออกใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงงำน
ตำมแบบพิมพ์ ร.ง.๔ กำรไม่ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำน ผู้ขอสำมำรถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
อตุสำหกรรมได้ภำยใน 30 วนั นับแต่วนัที่ได้รับแจ้งค ำส่ัง 



กำรตั้งโรงงำนจ ำพวกที่ 3คืออะไร



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



ค านิยาม ตัง้โรงงาน (เดมิ)



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



เปลี่ยนแปลง
ค านิยาม 
ตัง้โรงงาน
เสียใหม่



แก้ไขค ำนิยำมค ำว่ำ “ตั้งโรงงำน”

เดิม ใหม่



ก่อนขอใบอนุญำตประกอบ
กจิกำรโรงงำน(ร.ง.๔)
ต้องรับฟังควำมคดิเห็น

ประชำชนก่อนใช้เวลำ ๓๐ วนั



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕

แบบ ร.ง.๓ และ แบบ ร.ง. ๔



แบบ ร.ง.๓















แบบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
การตั้งโรงงานจะต้องยื่นแบบ ร.ง.3 (แบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 

6 หน้า  (โหลดจากเว็บไซต์ได้เนื่องจากไม่ต้องช าระค่าค าขอ) ทั้งนี้ ต้องกรอกรายละเอียดรวม 10 ข้อ และต้องยื่น
รายละเอียดประกอบดังนี้

1.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  / ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
2.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3.  แผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน  
4.  แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร
5.  แบบแปลนอาคารโรงงาน
6.  แบบแปลนแผนผังค าอธิบายโดยรายละเอียดแสดงวิธีการป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ ความเสียหาย

อันตราย การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการโรงงาน ทั้งนี้ โดยมีค ารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

7.  เอกสารอื่นๆ  ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดซึ่งก็แล้วแต่ความจ าเป็น เช่น ,เอกสารการมีสิทธิใน
ที่ดิน



แบบ ร.ง.๔



ล าดับที่ ๑



ล าดับที่ ๒



ล าดับที่ ๓



ล าดับที่ ๔



ล าดับที่ ๕



ล าดับที่ ๖



ล าดับที่ ๗



ล าดับที่ ๘



ล าดับที่ ๙



ล าดับที่ ๑๐



การด าเนินการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม/ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กรณีมีการขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

1. เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่  หากไม่ครบถ้วนจะ
คืนเอกสารไปใหด้ าเนินการใหม่

2. ตรวจสอบท าเลทีต่ั้งโรงงานว่าเหมาะสมรวมถึงขดัตอ่กฎหมายหรือไม่
3. พิจารณาแล้วออกค าสัง่อนุญาตหรือไม่อนุญาต
4. กรณทีีอ่นุญาตจะออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ให้แก่ผู้ขอ
5. กรณีไม่อนุญาตจะมีค าสัง่ไม่อนุญาตเป็นหนังสอืพร้อมทัง้แจ้งสิทธิอุทธรณ์

ให้ผู้ขอทราบ (สามารถอุทธรณต์อ่รัฐมนตรีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับ
หนังสือ



รูปแบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(ครั้งแรก)

(ล าดับที่ ๑ , ๒ และ ๑๐)



รายละเอียดการอนญุาต 
(ล าดบัท่ี ๑)



เง่ือนไข (ถ้ามี)
(ล าดบัท่ี ๒)



บนัทกึจ านวนเอกสารท่ี
ปรากฎในแตล่ะครัง้ท่ีมี

การด าเนินการ
(ล าดบัท่ี ๑๐ )



โทษทำงอำญำ
มาตรา ๕๐ ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๓ โดยไม่ได้รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนญุาต
ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่ก าหนด
จ านวนหรือขนาดที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตาม
มาตรา ๓๒ (๑) ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



ข้อพิจารณาการอนุญาตการตั้งโรงงาน กรณีอื่น ๆ

1. โรงงานผลิตไฟฟ้า (ล าดับที่ 88) กกพ.เป็นผู้ออก ร.ง.๔
2. การตั้ ง โ รงงานทุ กประ เภทในพื้ นที่ การนิคมอุตสาหกรรมต่ าง  ๆ ตาม

พระราชบัญญัติการนิคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ไม่ต้องมี ร.ง.๔
3. การประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 และการตั้งโรงงานจ าพวกที่ 3 ในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมประกาศตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ไม่ต้องมี ร.ง.๒ และ ร.ง.๔

๔. การตั้งโรงงาน บางประเภทต้องยื่นเอกสารรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอัน        
ตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานมาพร้อมกับค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานด้วย และรวมถึงการขยายโรงงานด้วย



5. การตั้งโรงงานบางประเภทต้องยื่นเอกสารรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและ
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
(ESA) และรวมถึงการขยายโรงงานด้วย 

6. การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานในประเภทที่ต้องจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (EIA)ต้องผ่านความเห็นชอบก่อนจึงจะ
ออกใบอนุญาตฯได้

7. การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานในประเภทที่จะต้องจัดท า    รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ (EHIA) ต้องด าเนินการตามที่ (EHIA)ก าหนดจึงจะออกใบอนุญาตฯได้



ก่อสร้ำงโรงงำนเสร็จก่อนเปิด

จะต้องแจ้งกำรเร่ิมประกอบกจิกำร

โรงงำนจ ำพวกที ่3เสียก่อน



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕





ระยะเวลำกำรย่ืนกำรเร่ิมประกอบกจิกำรฯ

- ย่ืนเม่ือตั้งโรงงำนแล้วเสร็จตำมระยะเวลำทีร่ะบุไว้ใน รง.3 และผู้อนุญำตระบุไว้ใน รง.4

- ย่ืนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่(กรมโรงงำนอุตสำหกรรม / ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวดั)   
วนัแจ้งประกอบกจิกำรฯและวนัทีเ่ร่ิมประกอบกจิกำรโรงงำนจริงต้องห่ำงกนัไม่น้อยกว่ำ 15 วนั

ผลแห่งกำรย่ืนกำรเร่ิมประกอบกจิกำรฯ

- ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี

- เดมิ เป็นวนัเร่ิมนับอำยุของใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนโดยนับปีทีเ่ร่ิมเป็นปีที ่1 และ
ใบอนุญำตฯ จะส้ินสุดในวนัที ่ 31 ธ.ค. ของอำยุ 5 ปี (ปัจจุบนัไม่มกีำรก ำหนดอำยุแล้ว)

หมำยเหตุ

หำกยงัไม่พร้อมทีจ่ะเร่ิมประกอบกจิกำรโรงงำนจะต้องย่ืนขยำยระยะเวลำในกำรแจ้งเร่ิมฯ 
ออกไปอกี มฉิะน้ัน อำจเป็นเหตุให้ถูกเพกิถอนใบอนุญำตฯ ได้ อย่ำงไรกต็ำม อำจขอทดลองเดนิ
เคร่ืองจักรได้ไม่เกนิ 60 วนั ในคร้ังแรกและคร้ังต่อไปตำมทีไ่ด้รับอนุญำตโดยต้องมกีำรแจ้งข้อมูล คือ วนั
เร่ิม , ปริมำณพลงังำนทีใ่ช้ , วตัถุดบิ , ผลติภัณฑ์



ต้องแจ้งเร่ิมภายในระยะเวลาที่
ระบใุน ร.ง.๔

วนัแจ้งฯกบัวนัเร่ิมประกอบกิจการ
โรงงานต้องหา่งกนัไมน้่อยกว่า 15 

วนั

เร่ิมประกอบกิจการโรงงานทัง้หมด
หรือบางสว่นก็ได้

ต้องช าระคา่ธรรมเนียมรายปีในวนั
แจ้งฯ

จะไมม่ีการก าหนดอายใุบอนญุาต
แล้วตัง้แต ่๒๗ ตค.๒๕๖๒

กำรแจ้งเร่ิมประกอบกจิกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๓



การบันทึกในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเมื่อ
แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน (ครั้งแรก)

(บันทึกในล าดับที่ ๓ และ ๑๐)



การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการ
โรงงานในครัง้แรกหลงัออก
ใบอนญุาตฯ (ล าดบัท่ี ๓ )



บนัทกึจ านวนเอกสารท่ี
ปรากฎในแตล่ะครัง้ท่ีมี

การด าเนินการ
(ล าดบัท่ี ๑๐ )



หำกยงัไม่พร้อมแจ้ง

เร่ิมกำรประกอบกจิกำร

สำมำรถขอทดลองประกอบกจิกำร

โรงงำนจ ำพวกที ่3 ได้



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕







กำรทดลองเดินเคร่ืองจักรส ำหรับโรงงำนจ ำพวกที่ 3

แบบกำรย่ืนทดลองเดนิเคร่ืองจักร

แบบเป็นไปตำมทีอ่ธิบดกีรมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนดโดยให้แจ้งได้ที ่กรม
โรงงำนอุตสำหกรรม ส ำหรับโรงงำนในเขต กทม. หรือส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวดัใน
ท้องทีท่ีโ่รงงำนตั้งอยู่ ส ำหรับโรงงำนในเขตจังหวดัอ่ืน

ระยะเวลำในกำรทดลองเดนิเคร่ืองจักร

ไม่เกนิ 60 วนั  ขอขยำยได้

ผลแห่งกำรย่ืนทดลองเดนิเคร่ืองจักร

จะต้องมกีำรบันทกึตำมแบบที่อธิบดกีรมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนดและเกบ็
ไว้ เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ

(ไม่มกีำรบันทกึในใบอนุญำตฯ)



ต้องแจ้งตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ทดลองได้ไมเ่กิน 60 วนั ขอ
ขยายเวลาได้

ต้องมีการบนัทกึข้อมลู 
พลงังาน วตัถดุิบ ผลิตภณัฑ์

ล าดบั 42 / 44 / 49 / 50 ต้อง
ท าตามเง่ือนไขพิเศษก่อน

ไมต้่องช าระคา่ธรรมเนียมราย
ปี / ยงัไมน่บัอายใุบอนญุาตฯ

กำรขอทดลองเดนิเคร่ืองจักรฯ



โทษทำงอำญำ
มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่งหรือ

วรรคสอง มาตรา ๑๘/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา
๑๙/๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘/๑ หรือ
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท



กำรขอขยำยโรงงำน



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



หลกัเกณฑ์การ
ขยายโรงงาน (เดิม)



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



ปรับปรุงหลกัเกณฑ์
การขยายโรงงาน
เสียใหม่





หลกัเกณฑ์กำรขยำยโรงงำน(เดมิ)และ(ใหม่)
เดิม

-ไม่เกนิ ๑๐๐ แรงม้ำคิด ๕๐ เปอร์เซ็นต์

-เกนิ ๑๐๐ แรงม้ำคิด ๕๐ แรงม้ำขึน้ไป

เพิม่น ำ้หนักลงฐำนรำกเกนิ ๕๐๐ กก.

ใหม่
เพิม่ เปลีย่น เปลีย่นแปลงเคร่ืองจักร ในกจิกำร
เดมิหรือกจิกำรทีเ่กีย่วเน่ือง โดยคดิแรงม้ำเป็น

ขั้นบันได ๖ ระดบั

ในที่ดนิแปลงใหม่ติดกบัทีด่นิแปลงเดิม



เกณฑ์กำรขยำยโรงงำนแบบขั้นบันได ๖ ระดับ

เดิมไม่เกนิ ๑๐๐แรงม้ำ/

คดิ ๕๐แรงม้ำขึน้ไป

เดิมเกนิ ๑๐๐ แต่

ไม่เกนิ ๕๐๐แรงม้ำ/

คดิ ๑๐๐แรงม้ำขึน้ไป

เดิมเกนิ ๕๐๐แต่

ไม่เกนิ ๑๐๐๐แรงม้ำ/

คดิ ๒๐๐แรงม้ำขึน้ไป

1
2

3



เกณฑ์กำรขยำยโรงงำนแบบขั้นบันได ๖ ระดับ

เดิมเกนิ ๑๐๐๐ แต่

ไม่เกนิ ๒๐๐๐แรงม้ำ/

คดิ ๓๐๐แรงม้ำขึน้ไป

เดิมเกนิ ๒๐๐๐แต่

ไม่เกนิ ๓๐๐๐แรงม้ำ/
คดิ ๔๐๐แรงม้ำขึน้ไป

เกนิ ๓๐๐๐แรงม้ำขึน้ไป/

คดิ ๕๐๐แรงม้ำขึน้ไป
4

5
6



รายละเอียดในการขออนุญาตขยายโรงงาน จ าพวกที่ 3

การยื่นค าขออนุญาตขยายโรงงาน
ยื่นแบบ ร.ง.๓ และเอกสารในส่วนขยายโรงงาน  เช่นเดียวกับการขอ
อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

การอนุญาตให้ขยาย
ใช้ล าดับที่ ๔ ของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยายฯ
ด าเนินการเช่นเดียวกับการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานตอนขอประกอบ
กิจการโรงงานครั้งแรก แต่จะไม่มีการช าระค่าธรรมเนียมรายปี และจะมีการ
บันทึกในล าดับที่ ๖ของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน



การบันทึกในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เมื่อมีการอนุญาตให้ขยายโรงงานในแต่ละครั้ง

(บันทึกในล าดับที่ ๔ , ๕ และ ๑๐)



การอนญุาตให้ขยายโรงงาน



เง่ือนไข (ถ้ามี)



บนัทกึจ านวนเอกสารท่ี
ปรากฎในแตล่ะครัง้ท่ีมี

การด าเนินการ
(ล าดบัท่ี ๑๐ )



การบันทึกในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เมื่อมีการเริ่มประกอบกิจการโรงงานในส่วนขยาย

โรงงานในแต่ละครั้ง
(บันทึกในล าดับที่ ๖ และ ๑๐)



การแจ้งเร่ิมประกอบกิจการ
โรงงานในสว่นขยาย



บนัทกึจ านวนเอกสารท่ี
ปรากฎในแตล่ะครัง้ท่ีมี

การด าเนินการ
(ล าดบัท่ี ๑๐ )



โทษทำงอำญำ
มาตรา ๕๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ขยายโรงงานตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่
ก าหนดจ านวนหรือขนาดที่จะให้ขยายหรือไม่ให้ขยายในท้องที่ใดตาม
ประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี 
หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



กำรขยำยโรงงำนทีไ่ม่ต้องขออนุญำต



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



ก าหนดให้มีข้อยกเว้น
การไมต้่องขออนญุาต
ขยายโรงงาน (เดิมไม่มี)



กำรขยำยโรงงำนทีไ่ม่ต้องขออนุญำต

ให้มีกำรบ ำบดัมลพษิหรือเพ่ือให้กำรบ ำบดัมลพษิเดมิมีประสิทธิภำพดียิง่ขึน้

ให้มมีำตรกำรป้องกนัหรือลดเหตุเดอิดร้อนร ำคำญ

กำรเปลีย่นแปลงเคร่ืองจักรเดิมทีเ่ป็นเคร่ืองต้นก ำลงัให้มีประสิทธิภำพดียิง่ขึน้ หรืให้ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมลดลง

กำรเปลีย่นแปลงพลงังำนของเคร่ืองจักรเดิมให้มีประสิทธิภำพดียิง่ขึน้

กำรขยำยโรงงำน
เ พ่ือวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี ้จะได้รับ
ยกเ ว้นไม่ ต้องขอ
อนุญำตฯแต่ ต้อง
แ จ้ ง ล่ ว ง ห น้ ำ ไ ม่
น้อยกว่ำ ๓๐ วนั

๑

๒

๓

๔



โทษทำงอำญำ

มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง มาตรา ๑๘/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง มาตรา ๑๙/๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๒๘/๑ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท



ปัจจุบันยังไม่อาจด าเนินการในเรื่อง
การขยายโรงงานที่ไม่ต้องขออนุญาตได้
เนื่องจากยังไม่มีกฎกระทรวงมารองรับ
การด าเนินการในเรื่องดังกล่าว



การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
หรืออาคารโรงงานที่ต้องแจ้ง



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



หลกัเกณฑ์
เดิมในการ
เปลี่ยนแปลง
เคร่ืองจกัรหรือ
อาคารโรงงาน



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร
ท่ีไมเ่ข้าข่ายขยายโรงงาน รวมทัง้หลกัเกณฑ์
การเพิ่มพืน้ท่ีอาคารโรงงานใหม่





กำรปรับปรุงเปลีย่นแปลงเคร่ืองจักรหรืออำคำรโรงงำนทีต้่องแจ้ง

เพิม่จ ำนวน เปลีย่น เปลีย่นแปลง เคร่ืองจกัรที่ใช้ในกำรผลติ ท ำให้แรงม้ำลดลง หรือเพิม่ขึน้ไม่ถงึขั้นขยำยโรงงำน

เพิม่จ ำนวน เปลีย่น เปลีย่นแปลง เคร่ืองจกัรที่ใช้เป็นเคร่ืองต้นก ำลงั ท ำให้แรงม้ำลดลง หรือเพิม่ขึน้ไม่ถงึขั้น
ขยำยโรงงำน

เพิม่จ ำนวน เปลีย่น เปลีย่นแปลงเคร่ืองจกัรที่เกีย่วข้องกบักำรบ ำบัดมลพษิหรือมำตรกำรป้องกนัหรือลด
เหตุเดอิดร้อนร ำคำญ ท ำให้แรงม้ำลดลง หรือเพิม่ขึน้ไม่ถงึขั้นขยำยโรงงำน

เพิม่จ ำนวน เปลีย่น เปลีย่นแปลงพลงังำนของเคร่ืองจกัรเป็นอย่ำงอ่ืน ท ำให้แรงม้ำลดลง หรือเพิม่ขึน้ไม่ถงี
ขั้นขยำยโรงงำน 

พืน้ที่อำคำรโรงงำนเดมิมีไม่เกนิ ๒๐๐๐ ตรม.ถ้ำเพิม่เน้ือที่อำคำรโรงงำน ก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนเพิม่ขึน้ใหม่เกนิ 
๕๐๐ ตรม. /ถ้ำพ้ืนที่อำคำรโรงงำนเดมิเกนิ ๒๐๐๐ ตรม. ต้องเพิม่เกนิ ๑๐๐๐ ตรม.

ต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อ
พนักงำน
เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่
ภำยใน ๓๐ 
วนันับแต่วนั
ด ำเนินกำร

๑

๒

๓

๔

๕



โทษทำงอำญำ

มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง มาตรา ๑๘/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง มาตรา ๑๙/๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๒๘/๑ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท



ปัจจุบันยังไม่อาจด าเนินการในเรื่อง
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออาคาร
โรงงานได้เนื่องจากยังไม่มีกฎกระทรวง
มารองรับการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว



การเพิ่มประเภทการประกอบกิจการ
โรงงานที่ต่อเน่ืองจากการประกอบ

กิจการเดิมที่ได้รับอนุญาตฯ



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



ก าหนดหลกัเกณฑ์การเพิ่มประเภทหรือชนิด
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบกิจการเดิม 



กำรประกอบกจิกำรโรงงำนที่เกีย่วเน่ืองกนัหลำยประเภทหรือชนิดเพิม่
ภำยหลงัได้

เพิม่ประเภทหรือชนิดของกำรประกอบกจิกำรโรงงำนทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
กำรประกอบกจิกำรโรงงำนเดมิได้

เพิม่ได้ทั้งในส่วนของทีด่นิเดมิและทีด่นิทีไ่ด้รับอนุญำตให้ขยำย
โรงงำน

โดยกำรแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีไ่ม่น้อยกว่ำ ๑๕ วนัก่อน
ด ำเนินกำร

ร.ง.๔



โทษทำงอำญำ

มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง มาตรา ๑๘/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง มาตรา ๑๙/๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๒๘/๑ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท



ปัจจุบันยังไม่อาจด าเนินการในเรื่อง
การเพิ่มประเภทกิจการโรงงานได้
เนื่องจากยังไม่มีกฎกระทรวงมารองรับ
การด าเนินการในเรื่องดังกล่าว



การโอนการประกอบกิจการโรงงาน
(การเปลี่ยนมือ)



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



หลกัเกณฑ์การโอน
ใบอนญุาตฯ(เดิม)



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การโอนใบอนญุาตประกอบ
กิจการโรงงาน(ร.ง.๔)ให้สะดวกขึน้





ได้รับใบอนุญำตแล้วยงัไม่ตั้งโรงงำน
กโ็อนใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน

ร.ง.๔ ร.ง.๔
บริษทั. ก จ ำกดั บริษทั. ข จ ำกดั

ไม่อำจตั้ง
โรงงำนได้

ตั้งโรงงำนแล้วแต่ไม่อำจเร่ิม
ประกอบกจิกำรโรงงำนได้

โอน /ให้เช่ำ/ให้เช่ำซ้ือ/ขำยโรงงำน ได้

โดยย่ืนขอรับโอน ร.ง.๔ภำยใน ๓๐วนันับ
แต่โอน/ให้เช่ำ/ให้เช่ำซ้ือ/ขำยโรงงำน



ได้รับใบอนุญำตแล้ว ตั้งโรงงำนเสร็จแล้ว
กโ็อนใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนได้

ร.ง.๔ ร.ง.๔

บริษทั. ก จ ำกดั บริษทั. ข จ ำกดั

ตั้งโรงงำนแล้วและเร่ิมประกอบกจิกำร
โรงงำนแล้ว

โอน /ให้เช่ำ/ให้เช่ำซ้ือ/ขำยโรงงำน ได้

โดยย่ืนขอรับโอน ร.ง.๔ภำยใน ๓๐วนันับ
แต่โอน/ให้เช่ำ/ให้เช่ำซ้ือ/ขำยโรงงำน (วนัที่
ถือว่ำเลกิประกอบกจิกำรโรงงำน)

สุนทร (เม.ย ๖๒)

ถือว่ำเลกิประกอบกจิกำรตั้งแต่วันที่โอน / ให้เช่ำ / ให้เช่ำซ้ือ / ขำย



ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การโอนใบอนญุาตประกอบ
กิจการโรงงาน(ร.ง.๔)กรณีผู้ รับใบอนญุาตฯเสียชีวิต 
ให้ชดัเจนย่ิงขึน้



ปัจจุบันยังสามารถด าเนินการโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้
เนื่องจากมีกฎกระทรวงเดิมรองรับการ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้



แบบกำรย่ืนค ำขออนุญำตโอนกำรประกอบกจิกำรโรงงำน
กำรขออนุญำตต้องย่ืนแบบค ำขอรับโอนอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน

(ร.ง.3/2)  โดยต้องย่ืนเอกสำรประกอบดังนี้

1.  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน  / ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน  
2.  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบยีนนิตบุิคคล
3.  ส ำเนำสัญญำเช่ำ  ,  เช่ำซ้ือ  ,  ซ้ือขำยโรงงำน  
4.  บันทกึกำรให้โอน
5.  บญัชีทำยำทหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้จัดกำรมรดก
6.  ส ำเนำค ำส่ังศำล
7.  เอกสำรอ่ืนๆ  ตำมทีพ่นักงำนเจ้ำหน้ำทีก่ ำหนด
8.  บันทกึกำรยอมรับสิทธิและหน้ำที่



ค าขอโอนใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน
(ร.ง.๓/๒)







การบันทึกในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เมื่อมีการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงานในแต่ละครั้ง
(บันทึกในล าดับที่ ๘ และ ๑๐)



รายละเอียดการอนญุาตให้
โอนใบอนญุาตฯ



บนัทกึจ านวนเอกสารท่ี
ปรากฎในแตล่ะครัง้ท่ีมี

การด าเนินการ
(ล าดบัท่ี ๑๐ )



ไม่มีกำรต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำนอกีต่อไป



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



หลกัเกณฑ์เร่ืองอายุ
และการตอ่อายุ
ใบอนญุาตประกอบ
กิจการโรงงาน ตาม
มาตรา ๑๔ และ 
มาตรา ๑๕ แหง่
พระราชบญัญตัิ
โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕

อายใุบอนญุาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง. ๔)

การต่ออายุ
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง. ๔)



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



ยกเลกิอายใุบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)



ผลแห่งกำรยกเลกิอำยแุละกำรต่ออำยใุบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน(ร.ง.๔)

จะไม่มีกำรก ำหนดอำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน

(ใบอนุญำตฯใหม่)

ไม่มกีำรต่ออำยุใบอนุญำต
ประกอบกจิกำรโรงงำน (ใบอนุญำตฯเก่ำ)



ย้ำยโรงงำนใหม่



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕





โรงงานเดมิ
ที่ดนิแปลง A ที่ดนิแปลง B

ย้ายโรงงานจากแปลง A มาแปลง B ต้องขออนุญาตใหม่ทั้งหมด

ย้ำยมำ



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕





ค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับโรงงาน 



อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาต(เดมิ)
- ไม่ใช้เคร่ืองจักร  (500 บาท)

- ไม่ถึง 5 แรงม้า  (500 บาท)

- 5 ไม่ถึง 20 แรงม้า  (1,000 บาท)

- 20 ไม่ถึง 50 แรงม้า (1,500 บาท)

- 50 ไม่ถึง 100 แรงม้า (3,000 บาท)

- 100 ไม่ถึง 200 แรงม้า (5,000 บาท)

- 200 ไม่ถึง 300 แรงม้า (7,000 บาท)

- 300 ไม่ถึง 400 แรงม้า  (9,000 บาท)

- 400 ไม่ถึง 500 แรงม้า  (12,000 บาท)

- 500 ไม่ถึง 600 แรงม้า  (15,000 บาท)

- 600 ไม่ถึง 700 แรงม้า (18,000 บาท)

- 700 ไม่ถึง 800 แรงม้า (22,000 บาท)

- 800 ไม่ถึง 900 แรงม้า (26,000 บาท)

- 900 ไม่ถึง 1,000 แรงม้า (30,000 บาท)



- 1,000 ไม่ถึง 2,000 แรงม้า  (35,000 บาท)

- 2,000 ไม่ถึง 3,000 แรงม้า  (40,000 บาท)

- 3,000 ไม่ถึง 4,000 แรงม้า  (45,000 บาท)

- 4,000 ไม่ถึง 5,000 แรงม้า (50,000 บาท)

- 5,000 ไม่ถึง 6,000 แรงม้า (55,000 บาท)

- 6,000 แรงม้าขึ้นไป (60,000 บาท)

- ใบแทนอนุญาต 100 บาท

- ต่ออายุใบอนุญาต เช่นเดียวกับอัตรา         

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต



อตัรำค่ำธรรมเนียมรำยปี (เดมิ)
- ไม่ใช้เครื่องจักร  (150 บาท)

- ไม่ถึง 5 แรงม้า  (150 บาท)

- 5 ไม่ถึง 20 แรงม้า  (300 บาท)

- 20 ไม่ถึง 50 แรงม้า (450 บาท)

- 50 ไม่ถึง 100 แรงม้า (900 บาท)

- 100 ไม่ถึง 200 แรงม้า (1,500 บาท)

- 200 ไม่ถึง 300 แรงม้า (2,100 บาท) 

- 300 ไม่ถึง 400 แรงม้า  (2,700 บาท)

- 400 ไม่ถึง 500 แรงม้า  (3,600 บาท)

- 500 ไม่ถึง 600 แรงม้า  (4,500 บาท)

- 600 ไม่ถึง 700 แรงม้า (5,400 บาท)

- 700 ไม่ถึง 800 แรงม้า (6,600 บาท)

- 800 ไม่ถึง 900 แรงม้า (7,800 บาท)

- 900 ไม่ถึง 1,000 แรงม้า (9,000 บาท)

- 1,000 ไม่ถึง 2,000 แรงม้า  (10,500 บาท)

- 2,000 ไม่ถึง 3,000 แรงม้า  (12,000 บาท)

- 3,000 ไม่ถึง 4,000 แรงม้า  (13,500 บาท)

- 4,000 ไม่ถึง 5,000 แรงม้า (15,000 บาท)

- 5,000 ไม่ถึง 6,000 แรงม้า (16,500 บาท)

- 6,000 แรงม้าขึ้นไป (18,000 บาท)



มี การยก เลิ กกฎกระทรวง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเดิมแล้ว
ออกกฎกระทรวงใหม่รวม ๒ ฉบับ



ฉบับที่ ๑
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบ

กิจการโรงงานและใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง  
พ.ศ.๒๕๖๓



ยกเลิก
กฎกระทรวงเดิม



ข้อ ๒ (๑) ถึง 
( ๑ ๘ )  ยั ง ค ง ใ ช้
อั ต ร า เ ดิ ม  ผู้
ประกอบกิจการที่
ใช้ เครื่ องจักรไม่
เ กิ น  ๗ ,๐ ๐ ๐ 
แ ร ง ม้ า จึ ง ไ ม่ มี
ผลกระทบใดๆ









ตั้ งแต่  (๑๙) 
ถึง (๒๘)เป็นอัตรา
ค่าธรรมเนียมใหม่
คิดตั้งแต่ ๗,๐๐๐ 
แรงม้าขึ้นไปจนถึง 
๔๐,๐๐๐ แรงม้า 
แ ล ะ  ๔ ๐ ,๐ ๐ ๐ 
แรงม้าขึ้นไป





(๒๙)
ส าหรับการ
ขยายโรงงาน



( ๓ ๐ ) 
ถึ ง  ( ๓ ๕ ) 
เ ป็ น อั ต ร า
ค่าธรรมเนีย
มใหม่



ฉบับที่ ๒
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับผู้
ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ และจ าพวกที่ ๓  

พ.ศ.๒๕๖๓



ยกเลิก
กฎกระทรวงเดิม 

๔ ฉบับ



ข้อ ๒ ข้อ ๓ 
ข้อ ๔ และข้อ ๖ 

เป็นการน า
หลักเกณฑ์เดิม
มาก าหนดใหม่

อีกครั้ง



ข้อ  ๕ (๑) 
ถึง (๑๘) ยังคง
ใช้อัตราเดิม ผู้
ป ร ะ ก อ บ
กิ จ ก า ร ที่ ใ ช้
เครื่ องจักรไม่
เ กิ น  ๗ ,๐ ๐ ๐ 
แรงม้าจึงไม่มี
ผลกระทบใดๆ











ตั้ ง แ ต่ 
(๑๙) ถึง (๒๘)
เ ป็ น อั ต ร า
ค่าธรรมเนียม
ใหม่คิดตั้ งแต่ 
๗,๐๐๐ แรงม้า
ขึ้ น ไ ป จ น ถึ ง 
๔ ๐ ,๐ ๐ ๐ 
แ ร งม้ า  แล ะ 
๔ ๐ ,๐ ๐ ๐ 
แรงม้าขึ้นไป







กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับ
โรงงานท่ีตั้งอยูใ่นเขตนิคม
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวา่

ดว้ยนิคมอุตสาหกรรม

โรงงำนหลวงอำหำร  
ส ำเร็จรูปภำยใต้โครงกำร
หลวงและโครงกำรตำม

พระรำชด ำริ

โรงงำนที่ถูกส่ังหยุด
หรือถูกส่ังปิด

กฎกระทรวง ยกเวน้
ค่าธรรมเนียมรายปีใหแ้ก่ผู ้

ประกอบกิจการโรงงานซ่ึงน า
ของเสียหรือวสัดุเหลือใชจ้าก
การประกอบกิจการโรงงานมา

ใชป้ระโยชน์ 

โรงงำนซ่ึงได้รับควำม
เสียหำยจำกภยั
ธรรมชำติ

ค่ำธรรมเนียมรำยปี 5 ปี
แก่โรงงำนทีไ่ด้รับ

มำตรฐำน ISO 14001 
และ ISO 18001



ปัจจุบันมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมราย
ปีให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 
๒ และจ าพวกที่ ๓ ทุกรายทั่วประเทศ โดย
เริ่มยกเว้นตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔



กำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียม

กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม

อุตสำหกรรม
จังหวดั

ธนำคำร

สถำนที่ช ำระค่ำธรรมเนียม



กำรเลกิประกอบกจิกำรโรงงำน



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



หลกัเกณฑ์เดิมในการเลิกประกอบกิจการโรงงาน



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การแจ้งเลิกประกอบกิจการฯ 
และก าหนดการด าเนินการหลงัเลิกประกอบ
กิจการฯ



โทษทำงอำญำ

มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง มาตรา ๑๘/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง มาตรา ๑๙/๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๒๘/๑ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท



หลกัเกณฑ์กำรเลกิประกอบกจิกำรโรงงำน

ร.ง.๔

บริษทั. ก จ ำกดั

หำกโรงงำนนีม้ีสภำพที่อำจก่อให้เกดิควำมเสียหำย
หรือควำมเดือดร้อนแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรือ

ส่ิงแวดล้อมทีอ่ยู่ใกล้เคยีงกบัโรงงำน

พนักงำนเจ้ำหน้ำทีส่ั่งให้แก้ไขปรับปรุงโรงงำนได้

ถ้ำไม่ปฏิบัตใิห้น ำ มำตรำ ๔๒ มำใช้บังคบั

ถื อ ว่ ำ ผู้ ข อ เ ลิ ก
เสมือนผู้ประกอบ
กิ จ ก ำ ร โ ร ง ง ำน
จนกว่ำจะปฏิบัติ
ตำมค ำส่ัง

เลกิ



รัฐเข้ำไปด ำเนินกำร
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามมาตรา ๓๗ ถ้ามีเหตุที่ทางราชการสมควรเข้าไปด าเนินการแทน ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายมีอ านาจสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือมอบหมายให้บุคคลใด ๆ เข้า
จัดการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดการนั้นตามจ านวนที่จ่ายจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตราร้อยละสามสิบต่อปี
ของเงินจ านวนดังกล่าว

ถ้าทางราชการได้เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหามลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
โรงงาน ให้ขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการได้ และเมื่อได้รับเงินตามวรรคหนึ่งจากผู้
ประกอบกิจการโรงงานแล้วให้ชดใช้เงินช่วยเหลือที่ได้รับมาคืนแก่กองทุนสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
ต่อไป



โทษทำงอำญำ

มาตรา ๕๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้
ถูกต้องกต้อง



การก ากบัดูแลโรงงาน

๖



โรงงานจ าพวกที่ ๒ หรือ ๓ 
หยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึง่ปี



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



หลกัเกณฑ์เดิม
เก่ียวกบัการหยดุ
ประกอบกิจการ
โรงงานเกิน ๑ ปี



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



ปรับปรุงหลกัเกณฑ์
การหยดุประกอบ
กิจการโรงงานเกิน ๑ ปี



โรงงานจ าพวกที ่๒ หรือ ๓ หยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

โรงงำนจ ำพวกที่ ๒
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ
ภำยใน ๗ วนันับแต่วนัพ้น
ก ำหนดหน่ึงปี

ก่อนเร่ิมประกอบกจิกำร
โรงงำนต่อไป ต้องแจ้งให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ
ก่อน

โรงงำนจ ำพวกที่ ๓
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ทรำบภำยใน ๗ วนันับแต่วนั
พ้นก ำหนดหน่ีงปี

ก่อนจะประกอบกจิกำรโรงงำนต่อไป
ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำตก่อน 
(เว้นแต่มคี ำส่ังให้แก้ไข)

ในกำรอนุญำตให้ประกอบกจิกำรฯหำกตรวจสอบ
แล้วไม่เป็นไปตำม ม.๘ หรือ ม.๓๒ จะถูกส่ังกำร
แก้ไข เม่ือแก้ไขแล้วจะมคี ำส่ังอนุญำตให้ประกอบ
กจิกำรโรงงำนได้



โทษทำงอำญำ

มาตรา ๕๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง มาตรา ๑๘/๑ วรรคสอง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง มาตรา ๑๙/๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๒๘/๑ หรือมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท



กำรส่ังปรับปรุงแก้ไขโรงงำน



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



ม.๓๗
๑. ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

๒. ก่อให้เกิด
อันตราย ความ
เสียหายหรือความ
เดือดร้อนแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินที่อยู่
ในโรงงานหรือท่ีอยู่
ใกล้เคียงกับโรงงาน

สัง่การ ระงับการ
กระท าที่ฝ่าฝืน
หรือ แก้ไข หรือ
ปรับปรุง หรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

สัง่ ผูกมัด
ประทับตรา
เครื่องจักร



ท าผิดกฎหมาย หรือ ก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ

2. เจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบ

ส่ังให้ระงับกำรกระท ำ /แก้ไข / ปรับปรุง / ปฏิบัติให้ถูกต้อง / ปฏิบัติให้เหมำะสม 

ระหว่างปฏิบัติตามค าสั่ง
อาจมีการผูกมัด

ประทับตราเครื่องจักรก็ได้

ได้รับค าสั่งแล้วไม่ท า 
หากเห็นควร รัฐอาจเข้า
ไปท าเองโดยให้โรงงาน

เสียค่าใช้จ่าย

ม.๓๗ 1
.

3
.

4.

5.



โทษทำงอำญำ

มาตรา ๕๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้
ถูกต้องกต้อง



กำรส่ังให้โรงงำนหยุด



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



ม.๓๙วรรคหนึ่งและวรรคสอง๑. ไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๓๗

๒. ก่อให้เกิด
อันตราย ความ
เสียหายหรือความ
เดือดร้อนอย่าง
ร้ายแรงแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินที่อยู่
ในโรงงานหรือท่ี
อยู่ใกล้เคียงกับ
โรงงาน

หยดุเพ่ือ
ปรับปรุง
แก้ไข
โรงงาน

ปรับปรุงแก้ไขเสร็จ
แล้วต้องขอเปิด
โรงงาน



ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ม.37 หรือ 
ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญร้ายแรง

2. เจ้าหน้าที่เข้า    

ตรวจสอบ

สั่งให้หยุดทัง้หมดหรือบางส่วน เพื่อแกไ้ข / ปรับปรุง / ปฏิบัติใหถู้กตอ้ง  

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะมี
การปิดประกาศด้วย

หยุด ม.๓๙ 1
.

3
.

4.



ปิดโรงงำน



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



ม.๓๙วรรคสาม

ปิดโรงงาน

ไม่ปรับปรุงแก้ไข
โรงงานหรือไม่
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ภายในเวลาที่
ก าหนดตามค าสั่ง
หยุด



ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้หยุด

2. เจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบ

สั่งปิดโรงงาน และถือเป็นการเพกิถอนใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานด้วย

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะมี
การปิดประกาศด้วย

ปิด ม.๓๙ 1.

3.

4.



โทษทำงอำญำ
มาตรา 55 ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่ได้มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือ

ภายหลังที่มีค าสั่งให้ปิดโรงงาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ

สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีค าสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการหรือยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานที่มีค าสั่งปิดโรงงานแล้วเพื่อให้โรงงานประกอบกิจการต่อไป ต้อง
ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง

ผู้ที่ท างานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีค าสั่งให้
หยุดประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานที่มีค าสั่งปิดโรงงานแล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้
ร่วมกระท าหรือสนับสนุนการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี แต่ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็
ได้โดยค านึงถึงฐานะ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย และความมีส่วนส าคัญใน
การ



ผู้ตรวจสอบเอกชน

๗



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



เพิ่มเติมค าวา่
ผู้ตรวจสอบเอกชน



“ผู้ตรวจสอบเอกชน”

ผู้ได้รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรอง
ตามพระราชบัญญัตินี้



หน้าท่ีของผู้
ตรวจสอบเอกชน 
(Third party)



ผู้ตรวจสอบเอกชน
ตรวจสอบโรงงาน
หรือเคร่ืองจกัรและ
จดัท ารายงานแทน
พนกังานเจา้หนา้ท่ี

รับรองการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายของผู้
ประกอบกิจการ

โรงงาน

หน้าท่ี

บคุคล
ธรรมดา

นิติบคุคล

ใครจะเป็นผู้
ตรวจสอบ
เอกชนได้



คณุสมบตัิและ
ลกัษณะต้องห้าม
ของผู้ตรวจสอบ
เอกชน (Third 
party) ท่ีเป็น
บุคคลธรรมดา



คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ำมของผู้
ตรวจสอบเอกชนที่เป็นบุคลธรรมดำ

สัญชำติไทย

มีใบอนุญำต
ประกอบวชิำชีพฯ

ผ่ำนกำรฝึกอบรม
และทดสอบควำมรู้

ไม่เคยต้องค ำพพิำกษำถึง
ทีสุ่ดให้จ ำคุกตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่พ้น

มำแล้วเกนิ ๕ ปี

ไม่เป็นบุคคลวกิลจริต/

ไร้ควำมสำมำรถ/

เสมือนไร้ควำมสำมำรถ

ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
หรือถูกพทิกัษ์ทรัพย์

ต้องค ำพพิำกษำถึง
ทีสุ่ดให้จ ำคุกและถูก
คุมขังอยู่โดยหมำยศำล

ไม่อยู่ระหว่ำงถูกพกัใช้หรือ
ถูกเพกิถอนใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพฯ

ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก 
หรือให้ออก จำกรำชกำร



คณุสมบตัิและ
ลกัษณะ
ต้องห้ามของผู้
ตรวจสอบเอกชน 
(Third 
party) ท่ีเป็น
นิตบุิคคล



คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ำมของผู้
ตรวจสอบเอกชนที่เป็นนิติบุคล

เป็นนิติบุคคลตำม
กฎหมำยไทย

มวีตัถุประสงค์
ตรวจสอบหรือรับรอง
โรงงำนหรือเคร่ืองจักร

ทุนหรือหุ้นช ำระ
แล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ 

ล้ำนบำท

ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรเป็นหน่วย
ตรวจสอบหน่วยรับรอง

มบุีคคลผู้ตรวจสอบ
เอกชนตำมจ ำนวนที่

ก ำหนด

หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร 
สมำชิกคณะผู้บริหำร ๑ คน
ต้องมีคุณสมบัตไิม่มีลกัษณะ
ต้องห้ำม (บุคคลธรรมดำ)

ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
หรือถูกพทิกัษ์ทรัพย์
หรือฟ้ืนฟูกจิกำร

ไม่เคยต้องค ำพพิำกษำถึง
ที่สุดว่ำกระท ำผดิตำม

กฎหมำยโรงงำน เว้นแต่เป็น
โทษปรับ

ไม่อยู่ระหว่ำงถูกส่ังพกัใช้
หรือเพกิถอนใบอนุญำต

ประกอบวชิำชีพ
สุนทร (เม.ย ๖๒)



ใบอนญุาตตรวจสอบหรือรับรอง
และการต่ออายใุบอนญุาต



ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง

มีอำยุ ๓ ปีนับแต่วนัออกให้

ต่ออำยุใบอนุญำตฯได้

ต้องย่ืนต่ออำยุก่อนใบอนุญำต
ส้ินอำยุไม่น้อยกว่ำ ๔๕ วนั

ใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรอง



การขอรับใบแทนใบอนญุาต
ตรวจสอบหรือรับรอง



ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง

สูญหำย  ถูกท ำลำย  

ช ำรุดในสำระส ำคญั

ขอใบแทนใบอนุญำตฯ

ต้องย่ืนขอใบแทนใบอนุญำต
ภำยใน ๑๕ วนันับแต่ทรำบ

ใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรอง



หนงัสือเตือนและการพกัใช้
ใบอนญุาตตรวจสอบหรือรับรอง



ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง

ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมพระรำชบัญญัติ
และมีหนังสือเตือนแล้วแต่ไม่ปฏิบัติ

รำยงำนกำรตรวจสอบหรือรับรองผดิพลำด
จนเป็นเหตุให้ออกค ำส่ัง ม.๓๗ และ ม.๓๙

ใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรอง



การเพิกถอนใบอนญุาตตรวจสอบหรือรับรอง



ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง

ใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรอง

ขำดคุณสมบัตผู้ิตรวจสอบเอกชน

ถูกพกัใช้ ๓ คร้ังภำยใน ๒ ปี

จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบหรือรับรอง
อนัเป็นเท็จ



ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง

ระหว่ำงถูกพกัใช้

ระหว่ำงถูกเพกิถอนจนกว่ำจะพ้น ๒ ปี

จะขอรับใบอนุญำตฯไม่ได้

จะขอรับใบอนุญำตฯไม่ได้



การก าหนดโทษทางอาญาเพิม่ขึน้จากเดมิ

๘



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕

















แก้ไขมาตรา ๔๗



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



แก้ไข 



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



แก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษ
ของผู้ตรวจสอบเอกชน



เพิ่มเตมิมาตรา ๔๗/๑ 
และมาตรา ๔๗/๒



บทก าหนดโทษผู้ประกอบกิจการ
โรงงานท่ีไมไ่ด้สง่รายงานรับรอง
ตนเอง

บทก าหนดโทษผู้ตรวจสอบเอกชนท่ี
ไมข่อรับใบแทนใบอนญุาตตรวจสอบหรือรับรอง



แก้ไขมาตรา ๕๑



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



แก้ไข



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



แก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษกรณีผู้ รับใบอนญุาตประกอบกิจการ
โรงงาน ไมแ่จ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงาน กรณีไมเ่ข้าข่าย
ขยายโรงงาน  กรณีไมแ่จ้งการเปล่ียนแปลงจ าพวกโรงงาน



แก้ไขมาตรา ๕๗



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



แก้ไข



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



แก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษไมด่ าเนินการ
ตามค าสัง่หลงัเลิกประกอบกิจการโรงงาน



ปรับบัญชีอตัราค่าธรรมเนียม

๙



พระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ.๒๕๓๕



ยกเลิก



พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒



ปรับปรุงบญัชีอตัรา
คา่ธรรมเนียมใหม่





บทเฉพาะกาล

๑๐



ให้กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่ใช้บงัคบัอยูก่่อนบงัคบัได้ตอ่ไปเทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัิใหม่
นีจ้นกวา่จะได้มีการออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ซึง่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี



ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานท่ีออกให้ก่อนให้ถือวา่
เป็นใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบญัญัติ
นีจ้นกวา่จะเลกิประกอบกิจการโรงงานหรือถกูเพิกถอน
ใบอนญุาตฯ



ค าขอ การแจ้ง ที่ได้ด าเนินการก่อนพระราชบญัญตัินีแ้ละยงัอยูใ่นระหวา่ง
พิจารณาให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบญัญตัินี ้และให้สามารถสัง่แก้ไข
เพิ่มเติมค าขอหรือการแจ้งให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัินีไ้ด้



กฎหมายลูก

๑๑



จ ำนวนกฎหมำยลูกรวม ๓๐๒ ฉบับ
(๑)กฎกระทรวง ๖๖ ฉบับ
(๒)ประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม ๑๕๙ ฉบับ
(๓)ประกำศกรมโรงงำนอตุสำหกรรม ๓๔ ฉบับ
(๔)ระเบียบกระทรวงอตุสำหกรรม ๑๑ ฉบับ
(๕)ระเบียบกรมโรงงำนอตุสำหกรรม ๒๒ ฉบับ



กฎหมำยลูกทีเ่กีย่วกบั
กำรควบคุม

ส่ิงแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัย



กฎกระทรวงฉบับที่ ๒



น ำ้ทิง้และอำกำศทีร่ะบำย
ก๊ำซ/น ำ้มันใช้แล้ว/
เช้ือเพลงิสังเครำะห์ในโรงงำน

กำรปนเป้ือนในดินและน ำ้ใต้ดิน

ด้ำนเสียงรบกวน 
เคร่ืองมือพเิศษ /หม้อไอน ำ้

บุคคลกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม 

ควำมปลอดภยัในกำร
ประกอบกจิกำรโรงงำน

กลิน่

กำกอุตสำหกรรม

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 2



โทษทำงอำญำ
มาตรา 45 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออก
ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

มาตรา 46 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 8 (6) หรือ (7) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท



ควำมผดิตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535

๑๒



ความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

- ฐานความผิด ๔๕ ฐาน *

- เปรียบเทียบปรับได้ ๔๒ ฐาน *

- เปรียบเทียบปรับไม่ได้ 3 ฐาน *



ฐานความผิดที่พบว่ากระท าผิดบ่อยๆและสามารถเปรียบเทียบปรับได้ 

มาตรา 45 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ 
(8) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

มาตรา 48 ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 โดยไม่ได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตาม
มาตรา 11 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 50 ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง 
หรือตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่ก าหนดจ านวนหรือขนาดที่จะให้ตั้งหรือ
ไม่ให้ตั้งในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่
เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



มาตรา 51 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มาตรา 19 มาตรา 
28 หรือมาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

มาตรา 52 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา 18 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่ก าหนดจ านวนหรือขนาดที่จะให้ขยาย
หรือไม่ให้ขยายในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1)ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



มาตรา 55 ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่ได้มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือภายหลังที่
มีค าสั่งให้ปิดโรงงาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ปรับ
อีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ

สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืน
ท างานในโรงงานที่มีค าสั่งปิดโรงงานแล้วเพื่อให้โรงงานประกอบกิจการต่อไป ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบ
กิจการโรงงานตามวรรคหนึ่ง

ผู้ที่ท างานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีค าสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
หรือยังฝ่าฝืนท างานในโรงงานที่มีค าสั่งปิดโรงงานแล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ร่วมกระท าหรือสนับสนุนการ
กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี แต่ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้โดยค านึงถึงฐานะ ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ความจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย และความมีส่วนส าคัญในการ

มาตรา 57 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืนหรือยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง



มาตรา 57 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 
37 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง



ความผิดที่เปรียบเทียบปรับไม่ได้ 3 ฐาน

มาตรา 50 วรรคสอง ในกรณีที่โรงงานตามมาตราวรรคหนึ่ง เป็น
โรงงานประเภทหรือชนิดที่ก าหนดจ านวนหรือขนาดที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้ง
ในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา 52 วรรคสอง ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่งเป็นโรงงาน
ประเภทหรือชนิดที่ก าหนดจ านวนหรือขนาดที่จะให้ขยายหรือไม่ให้ขยายใน
ท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา 32 (1) ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



1.  ผู้ต้องหาขอใชส้ิทธิเปรยีบเทียบคดี / คดีเปรยีบเทียบปรบัได้ *

2.  ผู้ต้องหาไม่ขอใช้สิทธิเปรยีบเทียบคดี / คดีเปรียบเทียบปรบัได้ *

3.  คดีที่เปรยีบเทียบปรบัไม่ได้ *

การด าเนินคดี



กรมโรงานอุตสาหกรรม/
อุตสาหกรรมจังหวัด

ตรวจพบความผิดและ
เป็นข้อหาที่เปรียบเทียบ

ปรับได้

มีหนังสือแจ้งผู้ต้องหา
ทราบถึงความผิดและ

สิทธิในการขอให้
เปรียบเทียบคดีแทนการ

ด าเนินคดีทางศาล

กระบวนกำรเปรียบเทียบคดแีบบเดมิ



ผู้ต้องหารับทราบและ
ประสงค์จะใช้สิทธิ
เปรียบเทียบปรับ

ผู้ต้องหามาพบพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบ

ความผิดและรับสารภาพ
สิทธิเพื่อขอให้

เปรียบเทียบคดีแทนการ
ด าเนินคดีทางศาล

กระบวนกำรเปรียบเทียบคดแีบบเดมิ



พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่ง
ส านวนคดีให้
คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี

ด าเนินการ

เปรียบเทียบปรับ

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีพิจารณา
เปรียบเทียบปรับโดยการ
ก าหนดอัตราค่าปรับและ

ระยะเวลาให้มาช าระ
ค่าปรับ

กระบวนกำรเปรียบเทียบคดแีบบเดมิ



กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
/อุตสาหกรรมจังหวัด 

รับคืนส านวนคดีจาก
คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/
อุตสาหกรรมจังหวัดมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ต้องหา
ทราบอัตราค่าปรับและ
ก าหนดระยะเวลาให้มา

ช าระค่าปรับ

กระบวนกำรเปรียบเทียบคดี



ผู้ต้องหารับทราบหนังสือ
แจ้งอัตราค่าปรับและ

ก าหนดระยะเวลาให้มา
ช าระค่าปรับ

ผู้ต้องหาเดินทางมาช าระ
ค่าปรับที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม/
อุตสาหกรรมจังหวัด

กระบวนกำรเปรียบเทียบคดี



กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม/

อุตสาหกรรมจังหวัด

รับช าระเงินค่าปรับจาก
ผู้ต้องหา

ส่งเงินค่าปรับให้
กระทรวงการคลัง

กระบวนกำรเปรียบเทียบคดี



กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม/

อุตสาหกรรมจังหวัด

ยุติคดีและแจ้งผู้ต้องหา
ทราบ

ผู้ต้องหารับทราบผลการ
ยุติคดี

กระบวนกำรเปรียบเทียบคดี



“มาตรา 65 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้
ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแต่ละคณะให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมาย
จ านวนสามคน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้ง
อีกได้

การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 50 วรรคสองหรือมาตรา 52 
วรรคสอง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูก
ฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ าคุก และเมื่อผู้ต้องหาได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคสี่และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ
ปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดง
ความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ”



การพจิารณาท าเลที่ตั้งโรงงาน

๑๓



กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (หมวด 1) ข้อ 1 , 2 , 3 และ 4

“ข้อ 1 ห้ำมตั้งโรงงำนจ ำพวกที ่1 และโรงงำนจ ำพวกที ่2 ในบริเวณ ดงัต่อไปนี้

(1)  บ้ำนจัดสรรเพ่ือกำรพกัอำศัย อำคำรชุดพกัอำศัย และบ้ำนแถวเพ่ือกำร พกั
อำศัย

(2)  ภำยในระยะ 50 เมตร *จำกเขตติดต่อสำธำรณสถำน ได้แก่ โรงเรียนหรือ
สถำบันกำรศึกษำ วัด หรือศำสนสถำน โรงพยำบำล โบรำณสถำน และสถำนที่ท ำกำร
งำนของหน่วยงำนของรัฐและให้หมำยควำมรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด (ข้อนีย้กเว้นตำมประกำศกระทรวงฯ แล้ว)

*  ยกเว้นแล้วตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม  เ ร่ือง  ให้ร่นหรือไม่ใช้บังคับ
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับระยะทำงระหว่ำงโรงงำน และเขตติดต่อสำธำรณสถำน พ.ศ. 2545
ลงวนัที่  2 กนัยำยน  2545

ท าเลที่ตั้งโรงงานตามกฎหมายโรงงาน



ห้ามตัง้โรงงาน
จ าพวกที่ ๑ และ 
จ าพวกที่ ๒

บา้นจดัสรรเพือ่
การพกัอาศยั 

อาคารชดุพกั
อาศยั 

บา้นแถวเพือ่
การพกัอาศยั

เขตติดต่อ
สาธารณสถาน 

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 
(หมวด 1)



ข้อ 2 ห้ำมตั้งโรงงำนจ ำพวกที่ 3 ในบริเวณดงัต่อไปนี้
(1) บ้ำนจัดสรรเพ่ือกำรพกัอำศัย อำคำรชุดพกัอำศัย และบ้ำนแถวเพ่ือกำรพกัอำศัย
(2) ภำยในระยะ 100 เมตร **จำกเขตติดต่อสำธำรสถำนไว้แก่โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ วัด  

หรือศำสนสถำน โรงพยำบำล โบรำณสถำน และสถำนที่ท ำกำรงำนของหน่วยงำนของรัฐและให้หมำยควำมรวมถึง
แหล่งอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อมตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด

ข้อ 3 สถำนที่ท ำกำรงำนของหน่วยงำนของรัฐตำมข้อ 1(2) หรือข้อ 2(2) ไม่หมำยควำมรวมถึงสถำนที่
ท ำกำรงำนโดยเฉพำะเพ่ือกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล อ ำนวยกำรสะดวก หรือให้บริกำรแก่กำรประกอบกิจกำรของ
โรงงำนแห่งน้ันๆ

ในกรณีมีเหตุอันสมควร รัฐมนตรีจะก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้ร่นหรือขยำย
ระยะทำงที่ก ำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(2) หรือให้ใช้บังคับข้อ 1(2) แก่โรงงำนประเภทใดตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดก็
ได้

ข้อ 4 โรงงำนจ ำพวกที่  3 นอกจำกห้ำมตั้ งในบริเวณตำมข้อ 2 แล้ว ต้องตั้ งอยู่ในท ำเลและ
สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมตำมขนำดและประเภทหรือชนิด
ของโรงงำน โดยไม่อำจก่อให้เกดิอนัตรำย เหตุร ำคำญ หรือควำมเสียหำยต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนด้วย”

**  ร่นระยะทำงตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม  เร่ือง  ให้ร่นหรือไม่ใช้บังคับข้อก ำหนดเกี่ยวกับระยะทำง
ระหว่ำงโรงงำน และเขตตดิต่อสำธำรณสถำน พ.ศ. 2545 ลงวนัที่  2 กนัยำยน  2545



ห้ามตัง้
โรงงาน

จ าพวกที่ ๓

บา้นจดัสรรเพือ่
การพกัอาศยั 

อาคารชดุพกั
อาศยั 

บา้นแถวเพือ่
การพกัอาศยั

100 เมตร

จากเขตติดต่อ
สาธารณสถาน 

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 
(หมวด 1)

*  มีข้อยกเว้นตาม
ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เรื่อง  
ให้ร่นหรือไม่ใช้บังคับ
ข้อก าหนดเก่ียวกับ
ระยะทางระหว่าง
โรงงาน และเขต
ติดต่อสาธารณสถาน 
พ.ศ. 2545 ลงวันที่  
2 กันยายน  2545



เขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือ
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  วั ด  ห รื อ ศ า ส น ส ถ า น 
โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ท าการงาน
ของหน่วยงานของรัฐและให้หมายความรวมถึง
แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด



นโยบายห้ามตั้ง/ขยายโรงงาน และการประกอบกิจการโรงงาน

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง การห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตและ
การห้ามใช้สีย้อม  กลามสีเบนซิติน และกลุ่มสีโครมในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและ
ตกแต่งสี ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2537

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในเขตท้องที่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางปะ
อิน และอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ .ศ.2550 ลงวันที่  2
กรกฎาคม 2550



3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้ง
ในเขตท้องที่อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2540

4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใช้ไม้กฤษณาเป็นวัตถุดิบในโรงงาน
สกัดน้ ามัน พ.ศ.2552 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552

5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยาย และก าหนดชนิดและแหล่งก าเนิดของวัตถุดิบที่จะน ามาใช้
หรือผลิตในโรงงานในเขตพื้นที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2546



6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การห้ามตั้ง ขยายโรงงานทุก
ประเภทหรือชนิดตามบริเวณแนวฝั่งแม่น้ ากก จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ.2535

7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานที่ไม่อนุญาตให้ตั้ง หรือขยายในท้องที่ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลง
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2532

8.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดท้องที่ที่อนุญาตให้ตั้งโรงงาน
ท าเกลือสินเธาว์และโรงงานสูบหรือน าน้ าเกลือขึ้นมาจากชั้นใต้ดิน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2543

9.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะ
น ามาใช้หรือผลิตในโรงงาน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2548



11.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดวัตถุดิบที่จะน ามาใช้หรือผลิต
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานส าหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก  ลงวันที่  20 กันยายน 
2555

12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ก าหนดอัตราส่วนของไอโอดีนที่โรงงาน
จะน ามาใช้เพื่อการผลิตเกลือบริโภค พ.ศ. 2556 ลงวันที่  22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

13.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ าตาลในทุก
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคมพ.ศ.2558

10.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดจ านวน ขนาดและประเภท
หรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ตั้งหรือขยายโรงงานในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  พ.ศ. 2550



1๔. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้
สารเอชซีเอฟซี – 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. 2560

1๕. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี –
141b (สารไดคลอโรฟูลออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. 2560

1๖. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานผลิตและบรรจุสุราใน
ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2560

๑๗. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดชนิดและคุณภาพวัตถุดิบใน
การผลิตของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม พ.ศ. 256๒

1๘. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ
ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖๒

๑๙. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดชนิดและแหล่งก าเนิดวัตถุดิบ
ที่จะน ามาใช้ในโรงงาน พ.ศ. 256๓ (กากอิเลคทรอนิคส์)



การตั้งโรงงานใน
เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม



“ มาตรา 30    ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ท้องที่ใดท้องที่
หนึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมได้ 
• การประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 หรือโรงงานจ าพวกที่ 3 ภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม 
อุตสาหกรรม ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา 11 หรือได้รับอนุญาต ตาม
มาตรา 12 แล้วแต่กรณี แต่การประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 (1) และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบ กิจการโรงงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ถือเสมือนเป็นผู้แจ้งหรือผู้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

เมื่อได้ก าหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้น ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแล้ว รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณโดย กิจการ
โรงงานโดยเด็ดขาดหรือจะอนุญาตให้ประกอบกิจการได้เฉพาะโรงงานบางประเภท ชนิดหรือ ขนาดใดก็ได้ 

”  



เขตประกอบกำรฯต้องออกเป็นประกำศรัฐมนตรี 

ตำมมำตรำ30 โดยจะมีพืน้ที่แน่นอนชัดเจน

โรงงำนจ ำพวกที่ 2 ไม่ต้องมี ร.ง.2และโรงงำนจ ำพวกที่ 3 
ไม่ต้องมี ร.ง 4. แต่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี

ยงัต้องปฏิบัติในเร่ืองอ่ืนๆตำมปกติ

โรงงำนในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม

เขต
ประกอบการ
อุตสาหกรรม



การตั้งโรงงาน ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้วย
โรงงาน และเขตนิคมอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย



เขตนิคมอุตสำหกรรมต้องออกเป็นประกำศ โดยจะมีพืน้ที่
แน่นอนชัดเจน

โรงงำนจ ำพวกที่ 2 ไม่ต้องมี ร.ง.2และโรงงำนจ ำพวกที่ 3 
ไม่ต้องมี ร.ง 4. 

ยงัต้องปฏิบัติในเร่ืองอ่ืนๆตำมกฎหมำยโรงงำนและกฎหมำย
กำรนิคมฯตำมปกติ

โรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรม

เขตนิคม
อุตสาหกรรม



เขตห้ามตั้งโรงงานตามกฎหมายอื่น



กฎหมำยผงัเมือง

พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๒



มาตรา ๓๗ ในเขตที่ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมอืงรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับ
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดนิมาก่อนท่ีผังเมืองรวมจะใช้บังคับในพื้นที่นัน้ และจะใช้
ประโยชน์ที่ดินเช่นน้ันต่อไป แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นน้ันตอ่ไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผัง
เมืองรวมในสาระส าคญัท่ีเกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม หรือประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการผังเมืองหรือ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใหเ้จ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่ก าหนด
หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นน้ันตอ่ไป การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวให้ค านึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของทีด่นิและ
ทรัพย์สินอื่นทีเ่กี่ยวกับที่ดิน การลงทุนประโยชน์ หรอืความเดอืดร้อนร าคาญท่ีประชาชนได้รับจากกิจการนั้น ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผัง
เมืองจังหวัดเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบดว้ย

การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคสอง หากเกิดความเสียหายหรือเสือ่มสิทธิที่ได้รับอยู่เดิมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดิน ให้
ก าหนดค่าทดแทนอันเกิดแต่การนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง

เมื่อได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคสอง และก าหนดค่าทดแทนตามวรรคสามแล้ว ให้คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผัง
เมืองจังหวัดแจ้งเป็นหนังสือใหเ้จ้าของหรอืผูค้รอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายทราบ เจ้าของหรือผูค้รอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เห็นด้วยมีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๙๐

หมวด ๔ ส่วนที่ ๑
ผังเมืองรวม



หมวด ๔ ส่วนที่ ๑
ผังเมืองรวม

มาตรา ๓๘ การใช้ประโยชน์ท่ีดินมาก่อนตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง หมายถึง การใช้ท่ีดินเพื่อด าเนินการหรือ
ประกอบกิจการใด ๆ ในพ้ืนท่ีน้ัน ในกรณีดังต่อไปน้ี

(๑) ในกรณีท่ีการใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการในท่ีดินอยู่ก่อนนั้น มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศก าหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีก าหนด หรือก าหนดให้ต้องด าเนินการเพื่อการ
ได้สิทธิการใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการในท่ีดินจะต้องได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุมัติ หรือได้ด าเนินการตามท่ีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศก าหนดเพื่อการได้สิทธิการใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการในที่ดินน้ันก่อน ในกิจการอันเป็น
สาระส าคัญของการใช้ประโยชน์หรือการประกอบกิจการน้ันโดยตรง

(๒) ในกรณีท่ีการใช้ประโยชน์หรือประกอบกิจการในท่ีดินอยู่ก่อนนั้น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ท่ีเกี่ยวข้องไม่ได้ก าหนดให้ต้องได้รับอนุญาตหรืออนุมัติจากหน่วยงานหรือองค์กรใด ให้พิจารณาการใช้ประโยชน์หรือการ
ประกอบกิจการในท่ีดินเพื่อการนั้นตามความเป็นจริง



กฎหมำยส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑



หมวด ๓ ส่วนที่ ๓
เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลกัษณะเป็นพื้นทีต่้นน้ าล าธาร หรือมีระบบนิเวศนต์ามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศนต์าม
ธรรมชาติที่อาจถกูท าลาย หรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกจิกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ไดโ้ดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มคีุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกก่ารอนุรกัษ์ และ

พื้นที่นัน้ยังมไิดถู้กประกาศก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติมอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่
นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๔๔ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓ ให้ก าหนดมาตรการคุม้ครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ ไว้ในกฎกระทรวงด้วย
(๑) ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติ หรือมิให้กระทบกระเทือนต่อระบบนเิวศน์ตามธรรมชาติ หรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

(๒) ห้ามการกระท าหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจเป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ของพื้นท่ี
น้ันจากลักษณะตามธรรมชาติ หรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

(๓) ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะท าการก่อสร้างหรือ
ด าเนินการในพื้นท่ีน้ัน ให้มีหน้าท่ีต้องเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๔) ก าหนดวิธีจดัการโดยเฉพาะส าหรับพื้นทีน่ั้น รวมทั้งการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือและ
ประสานงานให้เกิดประสทิธิภาพในการปฏบิัตงิาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคณุค่าของสิ่งแวดล้อมศลิปกรรมในพ้ืนทีน่ั้น

(๕) ก าหนดมาตรการคุ้มครองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแกส่ภาพของพื้นที่นั้น



หมวด ๔ ส่วนที่ ๓
เขตควบคุมมลพิษ

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าท้องที่ใดมปีัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบเสยีหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใหค้ณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้
ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมมลพิษเพื่อด าเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้

มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗ ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นใน
ท้องที่ที่ได้ประกาศก าหนดให้เปน็เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ จัดท าแผนปฏิบัตกิารเพื่อลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพษินั้นเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อรวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจงัหวัด

การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพษิให้ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี
(๑) ท าการส ารวจ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ในเขตควบคุมมลพษินั้น
(๒) จัดท าบัญชีรายละเอียดแสดงจ านวน ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ได้ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลตาม (๑)
(๓) ท าการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปัญหา และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมและจ าเป็นส าหรับการลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหเ้จา้พนักงานควบคุมมลพษิแนะน าและ

ช่วยเหลือตามความจ าเป็น



กฎหมำยควบคุมอำคำร

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘



กฎหมำยฉบับนี้ก ำหนดให้มีกำรออกกฎกระทรวงก ำหนด
บริเวณห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลง เคล่ือนย้ำย ใช้ หรือ เปลี่ยนกำรใช้
อำคำรชนิดใดหรือประเภทใดก็ได้ ซ่ึงอำจเกี่ยวข้องกับกำรห้ำมตั้ง
โรงงำนในพื้นที่ที่มีข้อก ำหนดตำมกฎกระทรวงนี้ได้ ฉะน้ันต้อง
ตรวจสอบข้อมูลนี้ให้ครบถ้วนโดยตรวจสอบได้ที่กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำง ๆ ทั้งในส่วนกลำงและ
ภูมภิำค



กฎหมำยจดัรูปทีด่นิเพ่ือกำรเกษตร

พระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘



มาตรา ๕๖ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ห้ามมิให้ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่
เกษตรกรรมหรือท าการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ หรือท าการใด ๆ แก่ที่ดินนั้นอันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่การจัดรูปที่ดิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด
หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมีอ านาจสั่งให้
ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนท าให้คืนสู่สภาพเดิม หรืองดเว้นการกระท านั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตาม เมื่อได้ประกาศค าสั่งไว้ ณ บริเวณนั้น ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บริเวณชุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และไม่มีการปฏิบัติ
ตามค าสั่งนั้น ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดด าเนินการรื้อถอน หรือท าให้คืนสู่สภาพเดิม โดย
ผู้ฝ่าฝืนจะเรียกร้องค่าเสียหายมิได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหรือท าให้คืนสู่สภาพ
เดิมนั้นด้วย



ถำมQ/Aตอบ
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 เอกสารประกอบการบรรยาย (19 สิงหาคม 2563)

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
(ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 กฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาด ของโรงงาน    
พ.ศ. 2563

 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน
และใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. 2563

 กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมรายปสี าหรับผู้ประกอบกิจการ   
โรงงานจ าพวกที่ ๒ และโรงงานจ าพวกที่ 3 พ.ศ. 2563


