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จำพวกท่ี ๑ (๒) การกำกับดูแล การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ และ (๓) การตรวจสอบกรณี
โรงงานก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน     
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

             ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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บทบัญญัติในกฎหมายฉบับเดิมหลายประการ บทบัญญัติที่ได้มีการแก้ไขที่สำคัญประการหน่ึง คือ การแก้ไขคำนิยาม
คำว่า “โรงงาน” เสียใหม่ โดยให้มีความหมายว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมต้ังแต่   
ห้าสิบแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าต้ังแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานต้ังแต่ห้าสิบคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักร  
หรือไม่ก็ตามเพ่ือประกอบกิจการโรงงาน ทั้งน้ี ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวงนอกจากน้ี 
ยังได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกฉบับหน่ึง ซึ่งพระราชบัญญัติน้ี       
ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้แก่ อปท. รวมท้ังกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ อปท. ให้การปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนให้เป็นไป       
โดยถูกต้องตามกฎหมาย  
 

             อันเน่ืองมาจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยโรงงานดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการถ่ายโอนภารกิจ
ดังกล่าวได้ดำเนินการผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลาพอสมควร อีกทั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ             
ในการปฏิบัติตามภารกิจที่ ได้รับการถ่ายโอนให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อปท. กรมโรงงานอุตสาหกรรม               
ผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อปท.) ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

              กรมโรงงานอุตสาหกรรมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือดังกล่าวน้ีจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ อปท.           
เป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนไปจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความถูกต้อง     
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน       
และประชาชนผู้เก่ียวข้องต่อไป          
 
 
 
 
         นายประกอบ วิวิธจินดา 
              อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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1. ความเป็นมา  

1.1 ที่มาของการถ่ายโอนภารกิจพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ตามพระราชบัญญั ติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว      
ได้กําหนดให้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่จัดทํา
แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ       
จากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา ซึ่งแผนฯ ฉบับล่าสุด คือ แผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอน       
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตามแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน 3 ภารกิจ คือ   

1. การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 
2. การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 
3. การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อน 

สำหรับโรงงานจำพวกท่ี 3 น้ัน กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าคุณลักษณะของการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
โรงงานจำพวกที่ 3 จะต้องมีการพิจารณารายละเอียดในด้านต่าง ๆ หลายด้าน อาทิเช่น ด้านกฎหมาย      
ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรายละเอียด
เหล่าน้ีจำเป็นต่อการพิจารณาและกำกับดูแลเป็นอย่างมาก จึงต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมต่อการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าวเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อ
พิจารณาโครงสร้างของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของการ
ปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความแตกต่างจากบุคลากรของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งในด้านจำนวนและคุณลักษณะของตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ และอาจมีความ
แตกต่างเพ่ิมขึ้น หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละลักษณะ เช่น 
ระหว่างเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจากปัญหาอุปสรรคดังกล่าวข้างต้นน้ันส่งผลให้
พิจารณาได้ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 น้ันหากมิได้กระทำโดยผู้มีความรู้ความชำนาญ
อย่างแท้จริง อาจส่งผลกระทบในด้านความชอบด้วยกฎหมาย ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
รวมทั้งผลกระทบการให้บริการประชาชนที่ดี และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของผลกระทบดังกล่าว
อาจส่งผลทำให้การถ่ายโอนภารกิจพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

ต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญั ติโรงงาน  พ .ศ . 2535               
โดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีการเพ่ิมเติมมาตรา 11/1 ซึ่งความในวรรคหนึ่ง   
บัญญัติว่า “เมื่อรัฐมนตรีแต่งต้ังผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดตามที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับโรงงานจำพวกท่ี ๑ และ
โรงงานจำพวกที่ ๒ ที่ต้ังอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน” และตามมาตรา 11/1 วรรคสาม 
บัญญัติ ว่า  “ให้ปลัดกระทรวงและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรม 
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มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ี 
และเพ่ือประโยชน์แห่งการน้ีให้มีอำนาจหน้าที่ในการแนะนำหรือสั่งระงับการดำเนินการใดอันเป็นการไม่
ชอบด้วยพระราชบัญญัติน้ีและรายงานให้นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน แล้วแต่กรณีตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป” 

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ประกาศและคำสั่ง เพ่ือกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจฯ แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ และมอบอำนาจ     
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เทศบาล และเมืองพัทยา        
ให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพ่ือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนไปจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

1.2 ประกาศและคำสัง่ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบัน 

กรุงเทพมหานคร  
1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ให้แก่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 
- ภารกิจที่ถ่ายโอน 

1. การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 
2. การกำกับดูแลการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 
3. การตรวจสอบกรณีที่โรงงานก่อเหตุเดือดร้อน 

- กรุงเทพมหานครรายงานข้อมูล ต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ 
- มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 

2. คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 201 / 2552 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่อง มอบหมาย
ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

- มอบอำนาจให้ 
1. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
2. รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้อำนวยการเขต 
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 

- มีอำนาจในเขตรับผิดชอบ 
 1. มาตรา 37 วรรคสอง 
 2. มาตรา 39 
- มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 

3. คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 337 / 2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งต้ัง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

เฉพาะโรงงานจำพวกท่ี 1 และโรงงานจำพวกท่ี 2 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 1-3 
 

- แต่งต้ังข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) 11 ตำแหน่ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังน้ี 
1. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
2. รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้อำนวยการสำนักอนามัย 
4. รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย 
5. ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย 
6. ผู้อำนวยการเขต 
7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 
8. หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 
9. นักวิชาการสุขาภิบาล ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  สำนักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย 
10. นักวิชาการสุขาภิบาล ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล สำนักงานเขต 
11. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล สำนักงานเขต 

- มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
เมืองพัทยา  

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535    
ให้แก่เมืองพัทยา ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 

- ภารกิจที่ถ่ายโอน 
 1. การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 
 2. การกำกับดูแลการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 
 3. การตรวจสอบกรณีที่โรงงานก่อเหตุเดือดร้อน 
- เมืองพัทยารายงานข้อมูล ต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี 
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ 
- มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 

2. คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที ่235 / 2552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เรื่อง มอบหมาย
ให้ข้าราชการเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

- มอบหมายอำนาจให้ 
 1. นายกเมืองพัทยา 
 2. ปลัดเมืองพัทยา 

- มีอำนาจในเขตรับผิดชอบ 
 1. มาตรา 37 วรรคสอง 
 2. มาตรา 39 

- มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 

เฉพาะโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2
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3. คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 339 / 2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งต้ัง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เมืองพัทยา) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

- แต่งต้ังข้าราชการเมืองพัทยา 12 ตำแหน่ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังน้ี  
1. นายกเมืองพัทยา 
2. ปลัดเมืองพัทยา 
3. ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม 
4. ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
5. ผู้อำนวยการส่วนสำนักการช่าง 
6. ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล 
7. วิศวกรโยธา ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง 
8. วิศวกรสุขาภิบาล ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ฝ่ายกำจัดมูลฝอยและ   
สิ่งปฏิกูล กองช่างสุขาภิบาล 
9. นักวิชาการสุขาภิบาล ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนควบคุมมลพิษ 
สำนักสิ่งแวดล้อม 
10. นายช่างไฟฟ้า ต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
11. นายช่างสำรวจ ต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
12. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนควบคุมมลพิษ 
สำนักสิ่งแวดล้อม 
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนควบคุม
มลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม 
14. นิติกร ต้ังแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป กลุ่มกฎหมาย 

- มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
เทศบาลทุกขนาด  

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535    
ให้แก่เทศบาล ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 

    - ภารกิจที่ถ่ายโอน 
   1. การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 
   2. การกำกับดูแลการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 
   3. การตรวจสอบกรณีที่โรงงานก่อเหตุเดือดร้อน 

- เทศบาลรายงานข้อมูลต่อ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ 
- มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 

2. คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที ่254 / 2552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เรื่อง มอบหมาย
ให้ข้าราชการเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 - มอบหมายอำนาจให้ 
 1. นายกเทศมนตรี 
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 2. ปลัดเทศบาล 
 3. รองปลัดเทศบาล 
  - มีอำนาจในเขตรับผิดชอบ 
 1. มาตรา 37 วรรคสอง 
 2. มาตรา 39 
 - มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 

3. คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 338 / 2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งต้ัง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535          
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- แต่งต้ังข้าราชการเทศบาล 18 ตำแหน่ง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังน้ี  
1. นายกเทศมนตรี 
2. ปลัดเทศบาล 
3. รองปลัดเทศบาล 
4. ผู้อำนวยการสำนักการช่าง 
5. ผู้อำนวยการกองช่าง  
6. นักบริหารงานช่าง ระดับต้น กองช่างหรือสำนักการช่าง 
7. วิศวกรโยธาปฏิบัติการข้ึนไป กองช่างหรือสำนักการช่าง 
8. นายช่างโยธา ต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป กองช่างหรือสำนักการช่าง 
9. ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล 
10. ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล 
11. นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น กองช่างสุขาภิบาลหรือสำนักการช่างสุขาภิบาล 
12. วิศวกรสุขาภิบาล ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป กองช่างสุขาภิบาลหรือ 
สำนักการช่างสุขาภิบาล 
13. นักวิชาการสุขาภิบาล ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป กองช่างสุขาภิบาลหรือ 
สำนักการช่างสุขาภิบาล 
14. ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
16. นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือสำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
17. นักวิชาการสาธารณสุข ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหรือสำนักการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
18. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหรือสำนักการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

 - มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

เฉพาะโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2
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บทท่ี 2 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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2. พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 2.1 กฎหมายว่าด้วยโรงงานฉบบัต่าง ๆ 

  (1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
  (2) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
  (3) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
 

2.2 โครงสร้างของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (คำอธิบายพอสังเขป) 
2.2.1 ความเบ้ืองต้นและคำนิยาม 

มาตรา ๑  ช่ือพระราชบัญญัติ   
มาตรา ๒  วันบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
มาตรา ๓  กฎหมายที่ยกเลิก 
มาตรา ๔  บทยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย 
มาตรา ๔/๑  บทยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานที่มีวัตถุประสงค์บางประการ 
มาตรา ๕  บทนิยามคำต่างๆ เช่น “โรงงาน” หรือ “เครื่องจักร” หรือ “พนักงานเจ้าหน้าที่” เป็นต้น 
มาตรา ๖  อำนาจของรัฐมนตรีในการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวง 
 

2.2.2 หมวด ๑ การประกอบกิจการโรงงาน 
มาตรา ๗  อำนาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำหนดให้โรงงานตามประเภทชนิดหรือ

ขนาดใดเป็นโรงงานจำพวกที่ ๑ โรงงานจำพวกที่ ๒ หรือโรงงานจำพวกที่ ๓   
มาตรา ๘  อำนาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงานจำพวกใดจำพวกหนึ่งหรือ 

ทุกจำพวกตามมาตรา ๗ ต้องปฏิบัติตามในเร่ือง ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงาน มีทั้งหมด 8 เรื่อง เช่น (1) กำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับที่ต้ังโรงงาน สภาพแวดล้อม
ของโรงงานลักษณะอาคารของโรงงานหรือลักษณะภายในโรงงาน 

มาตรา ๙  หน้าที่ของผู้ตรวจสอบเอกชนในการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักร และรับรอง
รายงานในการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องรายงานการปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดที่
พระราชบัญญัติน้ีกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ              

มาตรา ๙/๑  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่สามารถ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองได้ 

มาตรา ๙/๒  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่สามารถ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองได้ 

มาตรา ๙/๓  อายุของใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองของผู้ตรวจสอบเอกชนมีอายุ ๓ ปีและ
สามารถ ต่ออายุได้ 

มาตรา ๙/๔  ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองของผู้ตรวจสอบเอกชน สูญหาย ชำรุดใน
สาระสำคัญ หรือถูกทำลาย สามารถขอใบแทนได้ 

มาตรา ๙/๕  เง่ือนไขในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองของผู้ตรวจสอบเอกชน              
มาตรา ๙/๖  เง่ือนไขในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองของผู้ตรวจสอบเอกชน
มาตรา ๑๐  หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
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มาตรา ๑๑  หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว รวมทั้งต้องขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๒) ด้วย  

มาตรา  ๑๑ /๑   ให ้พนักงานเจ้าหน้าที ่ที ่ร ัฐมนตรีแต่งตั ้งจากผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดตามที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับโรงงานจำพวกท่ี ๑ และโรงงานจำพวกท่ี ๒ ที่ต้ังอยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน้ัน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ยังไม่มีการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เลย
เน่ืองจากยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจให้ อบต. การถ่ายโอนภารกิจให้ อบต. น้ัน อบต. ต้องที่มีความ
พร้อมเท่าน้ัน 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการในกระทรวง
อุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอำนาจหน้าที่ในการแนะนำหรือสั่งระงับการดำเนินการใดอันเป็นการไม่
ชอบด้วยพระราชบัญญัติน้ีและรายงานให้นายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแล อปท. น้ัน แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๒  หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว รวมทั้งต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ด้วย 

มาตรา ๑๓  เมื่อต้ังโรงงานจำพวกที่ 3 แล้วเสร็จ หากจะประกอบกิจการต้องแจ้งเริ่มประกอบ
กิจการโรงงานซึ่งสามารถแจ้งเริ่มทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ หากยังไม่เริ่มประกอบกิจการโรงงานอาจ
แจ้งขอทดลองเดินเคร่ืองจักรก่อนก็ได้  

มาตรา ๑๔  (ยกเลิก) โดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๑๕  (ยกเลิก) โดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๑๖  คำสั่งไม่ออกใบอนุญาต คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายโรงงาน คำสั่งไม่ออกหรือไม่ต่อ

อายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง หรือคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง
ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง  

มาตรา ๑๗  โรงงานใดที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว หากภายหลังปรากฏ
ว่าใช้เคร่ืองจักรมีกำลังรวมลดลงต่ำกว่า ๕๐ แรงม้าหรือจำนวนคนงานลดลงต่ำกว่า ๕๐ คนให้ถือว่า
โรงงานน้ันยังเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติน้ีจนกว่าจะได้แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน           

มาตรา ๑๘  การขยายโรงงานต้องได้รับอนุญาตก่อน โดยกำหนดให้การขยายโรงงาน ต้อง
พิจารณาจากกำลังแรงม้าเคร่ืองจักรเดิม แบ่งเป็น ๖ กรณีและกำหนดให้สามารถขยายโรงงานใน
พ้ืนที่ติดโรงงานเดิมได้ 

มาตรา ๑๘/๑  หลักเกณฑ์กำหนดให้การขยายโรงงาน ๔ วัตถุประสงค์ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
อนุญาตขยายโรงงาน แต่ใช้วิธีการแจ้งล่วงหน้า 30 วัน  

มาตรา ๑๙  กำหนดหลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือ เพ่ิมจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักร เพ่ิม
จำนวนเครื่องจักรแต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน เพ่ิมเน้ือที่อาคารโรงงานออกไป หรือก่อสร้างอาคาร
โรงงานเพ่ิมขึ้นใหม่ ต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันดำเนินการแล้วเสร็จ 
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มาตรา ๑๙/๑  กำหนดหลักเกณฑ์การแจ้งเพ่ือเพ่ิมประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงาน
ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ต้องแจ้งล่วงหน้า 15 วัน   

มาตรา ๒๐  กำหนดหลักเกณฑ์การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเง่ือนไขในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน 

มาตรา ๒๑  กำหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การโอนการ
ประกอบกิจการโรงงาน การเช่าโรงงาน การเช่าซื้อโรงงาน  การขายโรงงาน (โอนโดยสัญญาทาง
แพ่ง) ต้องโอนใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่ทำการน้ัน  

มาตรา ๒๒  กำหนดหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาเสียชีวิต หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
ทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้พิทักษ์ต้องขอรับโอนใบอนุญาตภายใน 90 วัน ขอขยายเวลาได้  

มาตรา ๒๓  ใบอนุญาตต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในโรงงานของตน    
มาตรา ๒๔  เมื่อมีการเปลี่ยนช่ือโรงงานหรือช่ือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ต้อง

แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยน 
มาตรา ๒๕  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสูญหายหรือถูกทำลาย ต้องย่ืนคำขอรับใบแทน

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทำลาย  
มาตรา ๒๖  การขออนุญาตย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดต้ังในโรงงานไปยังสถานที่อ่ืนเพ่ือประกอบ

กิจการโรงงานเป็นการช่ัวคราว สามารถขอได้ไม่เกิน ๑ ปี ขยายเวลาได้ไม่เกิน ๑ ปี            
มาตรา ๒๗  ย้ายโรงงานไปยังที่อ่ืน ให้ดำเนินการเสมือนการต้ังโรงงานใหม่ 
มาตรา ๒๘  จะเลิกประกอบกิจการโรงงาน ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตไม่น้อยกว่า ๓๐ 

วันก่อนวันเลิกประกอบกิจการโรงงาน และอาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโรงงานหลังเลิกประกอบ
กิจการโรงงานด้วย 

มาตรา ๒๘/๑  การเปลี่ยนแปลงโรงงานจำพวกท่ี ๓ เป็นโรงงานจำพวกที่ ๑ หรือโรงงานจำพวกท่ี ๒ 
ต้องเลิกประกอบกิจการโรงงานเดิมก่อนแล้วไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับโรงงานจำพวกที่ 
๑ หรือ ๒ แล้วแต่กรณี    

มาตรา ๒๙  การย่ืนคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๑๒ กรณีมีกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๗ หรือประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๒ (๑) ทำให้โรงงานจำพวกท่ี ๑ หรือโรงงาน
จำพวกที่ ๒ เปลี่ยนเป็นโรงงานจำพวกที่ ๓  

มาตรา ๓๐  การประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี ๒ หรือโรงงานจำพวกที่ ๓ ภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม ไม่ต้องขอใบรับแจ้งฯ (ร.ง.๒) ตามาตรา ๑๑ และไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงาน (ร.ง.๔) แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๑  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกำหนดวิธีการในการดำเนินการเพ่ือพิจารณาอนุญาตร่วมกัน
ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายอ่ืนได้ 
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๒.๒.๓ หมวด ๒ การกำกับดูแลโรงงาน 
มาตรา ๓๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดโดย

ประกาศเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศหรือ
ของสาธารณชนโดยสามารถประกาศได้ ๔ เรื่อง เช่น ประกาศกำหนดจำนวนและขนาดของโรงงานแต่ละ
ประเภทหรือชนิดที่จะให้ต้ังหรือขยาย หรือที่จะไม่ให้ต้ังหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หน่ึง เป็นต้น 

มาตรา ๓๓  โรงงานจำพวกท่ี ๒ หรือโรงงานจำพวกท่ี ๓ หยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่า ๑ ปี  
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันพ้นกำหนด ๑ ปี ก่อนเปิด
ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบสำหรับโรงงานจำพวกท่ี ๒ หรือ
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนสำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๔  ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเคร่ืองจักร ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น กรณีอุบัติเหตุเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่
ความตายต้องแจ้งภายใน ๓ วันนับแต่วันตาย 

มาตรา ๓๕  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามท่ีกำหนด ทั้งน้ีเพ่ือปฏิบัติการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี เช่น เข้าไปในโรงงานหรืออาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่มีเหตุควร
สงสัยว่าจะประกอบกิจการโรงงาน ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำ
การของสถานที ่ด ังกล่าว เพื ่อตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานที ่ หรือยานพาหนะ สภาพ
เครื่องจักร หรือการกระทำใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี เป็นต้น 

มาตรา ๓๖  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุม เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๓๗  ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อน
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่ง
ให้ผู้น้ันระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดได้ ในระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีการผูกมัด
ประทับตราเคร่ืองจักรก็ได้  

มาตรา ๓๘  การส่งคำสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำส่ง ณ ภูมิลำเนาหรือ
โรงงานของบุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่ง ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำ
การของบุคคลน้ัน หรือจะส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 

- ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่นำส่งแล้วแต่บุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับคำสั่ง     
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจไปเป็นพยานเพ่ือวางคำสั่งไว้ ณ ที่น้ัน 
แต่ถ้าไม่พบบุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่ง ณ ภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำการของบุคคลนั้นจะส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุ
นิติภาวะแล้วซึ่งอยู่หรือทำงาน ณ ที่น้ันก็ได้ และถ้าไม่พบบุคคลใดหรือพบแต่ไม่มีบุคคลใดยอมรับไว้
แทน ให้ปิดคำสั่งน้ันไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือโรงงานน้ันต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตำรวจที่ไปเป็นพยาน 

- เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วให้ถือว่าบุคคลซึ่ง
ระบุไว้ในคำสั่งได้รับคำสั่งนั้นแล้ว แต่ถ้าเป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดย
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การปิดคำสั่งให้ถือว่าได้รับคำสั่งน้ันเมื่อครบกำหนดห้าวันทำการนับแต่วันที่พนักงานไปรษณีย์ได้ส่ง
หรือวันที่ได้ปิดคำสั่งน้ันไว้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๙  ผู้อนุญาตสามารถออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานท้ังหมดหรือบางส่วน   
เป็นการช่ัวคราว และปรับปรุงแก้ไขโรงงานน้ันเสียใหม่หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กำหนดได้ กรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๗ หรือประกอบกิจการ
ของโรงงานก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรง เมื่อดำเนินการ
แก้ไขให้หรือปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว สามารถส่ังให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้  หากไม่แก้ไขหรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง สามารถสั่งปิดโรงงานได้ 

มาตรา ๔๐  การปิดประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือแจ้งให้บุคคลอ่ืนทราบถึงคำสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการโรงงานหรือคำสั่งปิดโรงงาน  โดยให้ปิดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ โรงงานน้ันอย่างน้อย ๓ แห่ง 

มาตรา ๔๑  คำสั่งตามมาตรา ๓๗ หรือคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๓๙ วรรค
หน่ึง หรือคำสั่งปิดโรงงานตามมาตรา ๓๙ วรรคสามสามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง 

มาตรา ๔๒  การให้ทางราชการเข้าไปจัดการแก้ไขตามคำส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๗ 
แทนผู้ประกอบกิจการโรงงาน โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าจัดการ
น้ันตามจำนวนที่จ่ายจริงรวมกับเบ้ียปรับในอัตราร้อยละ ๓๐ ต่อปี 

มาตรา ๔๓  ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ และโรงงานจำพวกที่ ๓ ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี 
หากไม่ชำระให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ ๕ ต่อเดือน ถ้ายังไม่ชำระอีกให้สั่งให้หยุดประกอบกิจการ
โรงงานได้ 

มาตรา ๔๓/๑  ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินเพ่ิมตามมาตรา ๔๓ สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๒ ที่ต้ังอยู่ใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเฉพาะที่ได้มีการ
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑/๑ แล้ว (มีการถ่ายโอนภารกิจแล้ว) 

มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัว 
 

2.2.4  หมวด ๓ บทกำหนดโทษ  
มาตรา ๔๕  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

หรือ (๘) หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๔๖  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๖) หรือ (๗) หรือประกาศของ
รัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๔๗  ทำการตรวจสอบหรือรับรอง หรือจัดทำรายงานผลการตรวจสอบหรือรับรองโดย
ไม่มีใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

- ทำรายงานผลการตรวจสอบหรือรับรองอันเป็นเท็จหรือจัดทำรายงานผลการตรวจสอบหรือ
รับรองในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี 
หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๔๗/๑  ไม่ดำเนินการรายงานการรับรองตนเองฯ ตามมาตรา ๙ วรรคสอง  ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท            



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                            
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 2-6 
 

มาตรา ๔๗/๒  ผู้ตรวจสอบเอกชนไม่ย่ืนคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตาม
มาตรา ๙/๔ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๔๘  ประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี ๒ โดยไม่ได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ (ร.ง.๒) 
ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๔๙  แจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

- เลิกประกอบกิจการ โอน ให้เช่าหรือให้เช่าซื้อโรงงานจำพวกที่ ๒ โดยไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา ๑๑ วรรคห้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

- หยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหน่ึงปีโดยไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๕๐  ประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี ๓ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

- ต้ังโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี 
หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

- ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง และ
เป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะให้ต้ังหรือไม่ให้ต้ังในท้องที่ใดตาม
ประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ (ปรับไม่ได้) 

- ตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง และเป็นโรงงานประเภทหรือ
ชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดท่ีจะให้ต้ังหรือไม่ให้ต้ังในท้องที่ใดตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๓๒ (๑) 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ปรับไม่ได้) 

มาตรา ๕๑  ไม่แจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 

- ทดลองเดินเคร่ืองจักรโดยไม่แจ้งตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
- ดำเนินการขยายโรงงานโดยไม่ให้แจ้งผู้อนุญาตทราบตามมาตรา ๑๘/๑ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 

๒๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ิมจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทำให้เครื่องจักรมีกำลังแรงม้ารวมลดลง หรือเพ่ิมขึ้น

แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน เพ่ิมเน้ือที่อาคารโรงงานออกไป หรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพ่ิมขึ้นใหม่ โดยไม่
แจ้งตามมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท                 

- เพ่ิมจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรทำให้เครื่องจักรมีกำลังแรงม้ารวมลดลง หรือเพ่ิมขึ้น
แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงานโดยไม่ดำเนินการในที่ดินเดิมที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงาน 
หรือ และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ตามมาตรา       ๑๙ วรรค
สอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

- เพ่ิมประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม 
โดยไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙/๑ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 
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- เพ่ิมประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม
โดยไม่ดำเนินการในที่ดินเดิมที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงาน หรือ และไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด ตามมาตรา ๑๙/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

- เลิกประกอบกิจการโรงงานโดยไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตตามมาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท                   

- เปลี่ยนแปลงโรงงานจำพวกที่ ๓ เป็นโรงงานจำพวกท่ี ๑ โดยไม่แจ้งการเลิกประกอบกิจการโรงงาน
ตามมาตรา ๒๘/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

- เปลี่ยนแปลงโรงงานจำพวกที่ ๓ เป็นโรงงานจำพวกที่ ๒ โดยไม่แจ้งการเลิกประกอบกิจการโรงงาน
ตามมาตรา ๒๘/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

- โรงงานจำพวกที่ ๒ หยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหน่ึงปี ไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

- โรงงานจำพวกที่ ๓ หยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหน่ึงปี ไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท   

- โรงงานจำพวกที่ ๒ หยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหน่ึงปี แต่เปิดประกอบกิจการโรงงานโดยไม่แจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 

- โรงงานจำพวกที่ ๓ หยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหน่ึงปี แต่เปิดประกอบกิจการโรงงานโดยยังไม่ได้
รับอนุญาตตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๕๒  ขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

- ขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขยายโรงงานตามมาตรา ๑๘ และเป็นโรงงานประเภทหรือชนิดที่
กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะให้ขยายหรือไม่ให้ขยายในท้องที่ใดตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๓๒(๑) 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ปรับไม่ได้) 

มาตรา ๕๓  ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ ณ ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในโรงงานตามมาตรา ๒๓    
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

- เปลี่ยนช่ือโรงงาน ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ตามมาตรา ๒๔ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

- ไม่ย่ืนคำขอรับใบแทนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายตามมาตรา ๒๕ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๕๔  มีอุบัติเหตุในโรงงานโดยไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบมาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง (๑) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท                      

- มีอุบัติเหตุในโรงงานโดยไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบมาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง (๒) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา ๕๕  ประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่ได้มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละ ๕,๐๐๐ 
บาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ 
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- ประกอบกิจการโรงงานภายหลังที่มีคำสั่งให้ปิดโรงงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละ ๕,๐๐๐บาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ 

- เอาผิดสถาปนิก วิศวกร ผู้ที่ทำงานในโรงงาน หรือคนงาน ที่ฝ่าฝืนด้วย 
มาตรา ๕๖  ขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ ต้อง

ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 
มาตรา ๕๗  ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหลังเลิกประกอบ

กิจการโรงงานตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

- ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้ระงับการกระทำท่ีฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุง
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่
เกิน ๕,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง                     

มาตรา ๕๘  กระทำการอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือให้เครื่องจักรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ผูกมัดประทับตรา
ไว้ตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง กลับทำงานได้อีก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙  ขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่บุคคลซึ่งปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย
ให้เข้าจัดทำเพ่ือให้การเป็นไปตามคำสั่งตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐  กระทำการใด ๆ  ให้คำสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคำสั่งปิดโรงงานชำรุดหรือเสียหาย 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ถือว่า
สถาปนิกหรือวิศวกรท่ีทำงานในโรงงานและมีหน้าที่รับผิดชอบในการงานส่วนที่มีกรณีการกระทำ
ความผิดน้ันเกิดขึ้น มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการกระทำความผิดกับผู้ประกอบกิจการโรงงานและต้องรับ
โทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยกับการ
กระทำความผิดนั้น นอกจากต้องรับโทษแล้ว ให้ปลัดกระทรวงแจ้งชื่อและการกระทำของบุคคล
เช่นว่านั้นให้คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทราบเพ่ือพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามควรแก่กรณีต่อไป     

มาตรา ๖๒  เคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีแล้วครั้งหน่ึง ถ้าได้กระทำ
ความผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแล้วน้ันซ้ำอีก ให้ศาลพิจารณาเพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้
น้ันอย่างน้อยอีกหน่ึงในสามของอัตราโทษจำคุกหรือเพ่ิมโทษอีกก่ึงหน่ึงของอัตราโทษปรับสำหรับ
ความผิดน้ัน 

มาตรา ๖๓  ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก
การสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการ
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หรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทำความผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับ
ความผิดน้ัน ๆ ด้วย      

มาตรา ๖๔  ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ถือว่าบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชิด
หรือติดต่อกับโรงงานท่ีมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่ถูกกระทบกระเทือน
เน่ืองจากการกระทำความผิดเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๖๕  มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีแต่ละคณะให้รัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมายจำนวน ๓ คน โดยมี
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี  

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ความผิดข้อหาตั้งโรงงานในประเภทหรือชนิดที่
กำหนดจำนวนหรือขนาดท่ีจะให้ต้ังหรือไม่ให้ต้ังในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) 
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง หรือ ความผิดข้อหาประกอบกิจการโรงงานโรงงาน
ในประเภทหรือชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะให้ต้ังหรือไม่ให้ต้ังในท้องที่ใดตามประกาศที่ออก
ตามมาตรา ๓๒ (๑) โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง หรือความผิดข้อหาขยาย
โรงงานโรงงานในประเภทหรือชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดท่ีจะให้ขยายหรือไม่ให้ขยายในท้องที่
ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง ให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือ
ได้รับโทษถึงจำคุก และเมื่อผู้ต้องหาได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการ
เปรียบเทียบปรับ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ ใดกระทำความผิดตามวรรคสี่และผู้ น้ันยินยอมให้
เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ผู้น้ันแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ  

 

บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
คำขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ย่ืนไว้ และการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ของผู้อนุญาต หรือการปฏิบัติของผู้ขออนุญาตตามที่ได้รับอนุญาตแล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นคำขอ
อนุญาตหรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที ่คำขออนุญาตหรือการ
อนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคำขออนุญาต หรือการอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ผู้มี
อำนาจอนุญาตมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น เพ่ือให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๖๗  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกให้แก่บุคคลใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานก่อนวันที่

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุที่กำหนดไว้ 
มาตรา ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้คงใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕                   
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มาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญั ติโรงงาน พ .ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้อัตรา

ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ แทน 
มาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้

บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  

มาตรา ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งออกให้ก่อนวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี จนกว่าจะมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  

มาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
บรรดาคำขอที่ได้ย่ืนไว้หรือการแจ้งที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคำขอหรือการแจ้งตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒)      
พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกรณีที่คำขอหรือการแจ้งดังกล่าวมีข้อแตกต่างไป
จากคำขอหรือการแจ้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้อนุญาตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี มีอำนาจส่ังให้
แก้ไขเพ่ิมเติมคำขอหรือการแจ้งเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ 

มาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
บรรดากฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติโรงงาน     

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ที่ขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นอันสิ้นผล
บังคับเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๓ วรรคสอง ดังกล่าว 
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บทท่ี 3 
ภารกิจหลักท่ีมีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๓. ภารกิจหลักของการถ่ายโอนภารกิจ 
3.1 การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ ๑ 
 

ขั้นตอนการดำเนนิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ ๑ เป็นข้อมูลสำหรบัใช้ในการกำกับดูแลตามกฎหมาย 

 
ขอบเขต : 1) ข้อมลูโรงงานจำพวกที่ ๑ จากกระทรวงอุตสาหกรรม (กรอ./สอจ. ต่าง ๆ) 
 ๒) เลิกกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อปท. สาํรวจขอ้มูล

อปท. สรุปข้อมูลแจ้ง 
กรอ. / สอจ.

สอจ. แจ้ง กรอ. 
เป็นข้อมูลพื้นฐาน

อก. ส่งข้อมูลโรงงานเดิม
(ถ้ามี)
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3.2 การกำกับดูแล การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ 
 

ขั้นตอนการดำเนนิการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ :  ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ ๒ เป็นข้อมูลสำหรบัใช้ในการกำกับดูแลตามกฎหมาย 
 
ขอบเขต : 1) รับแจ้งการประกอบกิจการในโรงงาน 
 ๒) แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในใบรบัแจ้ง 
 ๓) แจ้งเลิก 
 ๔) แจ้งเรื่องต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

กรอ./สอจ. ส่งแฟ้มเรื่อง
เดิมของโรงงานเดิม

จัดเก็บข้อมูลและรับชําระ
ค่าธรรมเนียมรายปี

รับเรื่อง โรงงานใหม่

                         
                 

ออกใบรับแจ้งและ
รับชําระค่าธรรมเนียมรายปี

สรุปผลการแจ้ง กรอ./สอจ.

สอจ. แจ้ง กรอ. 
เป็นฐานข้อมูล

โรงงานจําพวกที่ ๒ เดิม/ใหม่

การดําเนินการอ่ืน ๆ

สรุปผลการแจ้ง กรอ./สอจ.

สอจ. แจ้ง กรอ. เป็น
ฐานข้อมูล
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3.3 การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
 

ขั้นตอนการดำเนนิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  การออกคำสั่งตาม ม.37 และ ม.๓๙ เป็นไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบอำนาจ 
 
ขอบเขต : รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ประสาน กรอ. หรือ สอจ. ในการตรวจสอบโรงงาน เก็บประวัติการร้องเรยีน 

 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน/พบเห็นโรงงาน
ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ

รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น

ดําเนินการเอง หรือ
ประสาน สอจ./กรอ.

ตรวจสอบ

ส่ังการ

ตรวจติดตามผล
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บทท่ี 4 
แนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการต่าง ๆ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รับคําขอทั่วไปสําหรับการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน [1]

ตรวจสอบคําขอฯ [2]

ลงทะเบียนรับคําขอฯ [3]

จัดทําประกาศรับฟังฯ [4]

ปิดประกาศรับฟังฯ [5]

จัดทําสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน [6]

แจ้งผลการรับฟังฯ ให้แก่ผู้ยื่นคําขอฯ
ทราบ เพื่อนําไปประกอบการยื่นขอใบ
รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกท่ี 2 ภายใน 45 วัน [7]

  - คําขอท่ัวไปสําหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  - ใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (แบบ ร.ง.1) พร้อมเอกสาร อ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวข้อง

กรณี เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ให้คืนคําขอทั่วไปฯ พร้อม
เอกสารแนบเพ่ือให้ผู้ยื่นคําขอฯ ไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
เอกสารแล้วนํากลับมาย่ืนใหม่

ไม่ครบถ้วนถูกต้อง

ครบถ้วนถูกต้อง

แบบ 1, แบบ 2, แบบ 3 และแบบ 4 ท้ายระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม
ฯ พร้อมแนบสําเนาใบแจ้งฯ (แบบ ร.ง.1)

 1.  เจ้าหน้าที่นําแบบ 1, แบบ 2, แบบ 3 และแบบ 4 พร้อมแนบสําเนาใบ 
แจ้งฯ (แบบ ร.ง.1) ไปปิดประกาศด้วยตนเอง หรือจัดทําหนังสือถึง หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอปิดประกาศเอกสารดังกล่าว

 2.  ปิดประกาศเอกสารตามข้อ 1 ณ สถานที่ที่กําหนดในระเบียบฯ ให้แล้ว 
เสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ระบุในท้ายแบบ 1

 3.  ระยะเวลาการปิดประกาศเอกสารตามข้อ 2 ให้มีระยะเวลา 7 วันนับแต่ 
วันปิดประกาศฯ

 4.  ตรวจสอบความเหมาะสมของทําเลท่ีตั้งของโรงงานตามกฎหมายที ่
เกี่ยวข้องไว้เป ็นการล่วงหน้า (เพื่อนําผลการตรวจสอบไปใช้ 
ประกอบการพิจารณาการออกใบรับแจ้งฯ)

เม่ือครบกําหนดประกาศรับฟังฯ 7 วันแล้ว ให้จัดทําสรุปผลการ
รับฟังฯ ตามแบบ 5 ท้ายระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมฯ แล้ว
นําไปปิดประกาศ ณ สถานท่ีเดียวกับท่ีปิดประกาศรับฟังฯ คร้ัง
แรก ภายใน 15 วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาการ รับฟัง
ฯ เพ่ือให้ประชาชนทราบ

 
หมายเหตุ  
- ผู้ย่ืนคำขอทั่วไปฯ ต้องย่ืนขอใบรับแจ้งฯ ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศสรุปผลรับฟังฯ (แบบ 5) 
- กรณีผู้ย่ืนขอทั่วไปฯ ย่ืนขอใบรับแจ้งฯ เกินกำหนด 45 วัน นับแต่วันประกาศสรุปผลรับฟังฯ (แบบ 5)  
เม่ือย่ืนใบแจ้งฯ (แบบ ร.ง.1) แล้ว ต้องมีการประกาศรับฟังฯ 7 วัน ใหม่ 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
[1] ผู้ใดประสงค์จะขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 ต้องย่ืนคำขอฯ ก่อน โดยแนบเอกสาร
ตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงการแจ้งและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 พ.ศ. 2564 ออก 
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมเอกสารอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง จำนวน 1 ชุด  

4.1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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[2] เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องตามข้อ [1] แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร หากไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้คืนคำขอฯ พร้อมเอกสารแนบเพ่ือให้
ผู้ย่ืนคำขอฯ นำไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารแล้วนำกลับมายื่นใหม่ 
[3] - [4] เมื่อตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอฯ แล้วดำเนินการ
จัดทำประกาศรับฟังฯ ตาม แบบ 1, แบบ 2, แบบ 3 และแบบ 4 ท้ายระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมฯ 
พร้อมแนบสำเนาใบแจ้งฯ (แบบ ร.ง.1) เพ่ือนำไปปิดประกาศ 
[5] ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบ 1, แบบ 2, แบบ 3 และแบบ 4  
ท้ายระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พร้อมแนบสำเนาใบแจ้งฯ (แบบ ร.ง.1) ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน
นับแต่วันที่ระบุในประกาศรับฟังฯ โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ดังต่อไปน้ีเป็นเวลา 7 วัน  

กรณีโรงงานต้ังอยู่ในเขตเทศบาล/เขตเมืองพัทยา 
• ที่ทำการเทศบาลท่ีโรงงานต้ังอยู่/เมืองพัทยาที่โรงงานต้ังอยู่ 
• ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่โรงงานต้ังอยู่ 
• สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในท้องที่ที่โรงงานต้ังอยู่  
• สถานที่ต้ังโรงงาน 
กรณีโรงงานต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 
• ที่ทำการสำนักงานเขตที่โรงงานต้ังอยู่ 
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
• สถานที่ต้ังโรงงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 (แบบ ร.ง.2) ในการ            
ปิดประกาศรับฟังฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของทำเลที่ต้ังของโรงงาน
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องไว้เป็นการล่วงหน้า โดยสาระสำคัญของการตรวจสอบประกอบไปด้วย 

- ทำเลที่ต้ังโรงงานขัดต่อ กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือไม่ 
- ทำเลที่ต้ังโรงงานขัดต่อ กฎกระทรวงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ในเขตผังเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือไม่ 
- สำหรับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้พิจารณาตามความจำเป็น 

[6] เมื่อปิดประกาศรับฟังฯ ครบ 7 วันแล้ว ให้จัดทำสรุปผลการรับฟังฯ ตามแบบ 5 ท้ายระเบียบ
กระทรวงอุตสาหกรรมฯ แล้วนำไปประกาศให้ประชาชนทราบ ณ สถานที่ตามข้อ [4] ข้างต้น ภายใน 15 วัน
นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาการรับฟังฯ และมีหนังสือแจ้งผลการรับฟังฯ ให้ผู้ย่ืนคำขอฯ ทราบเพ่ือ
นำมาประกอบการย่ืนขอใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง.2) ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศสรุปผลรับฟังฯ (แบบ 5) 
[7] กรณีที่ผู้ย่ืนคำขอฯ ได้ย่ืนใบแจ้งฯ (แบบ ร.ง.1) ภายใน 45 วันนับแต่วันประกาศสรุปผลการรับฟังฯ 
(แบบ 5 ท้ายระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมฯ) พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถนำผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ได้ดำเนินการไว้ มาประกอบการพิจารณาเพ่ือออกหรือไม่ออกใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง.2) ได้ 

กรณีมีการย่ืนใบแจ้งฯ (แบบ ร.ง.1) เกินกว่า 45 วันนับแต่วันประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน (แบบ 5) พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้ดำเนินการไว้           
มาประกอบการพิจารณาเพ่ือออกหรือไม่ออกใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง.2) ได้ และกรณีน้ีต้องให้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนใหม่ 
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หมายเหตุ 
1. โรงงานที่ได้จัดให้มีการรับฟังฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ให้ถือว่าได้จัดให้มีการรับฟังฯ ตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน พ.ศ. 2555 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แล้ว  

2. โรงงานที่ได้รับการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือโรงงานท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแล้ว ให้ถือว่าได้จัดให้มีการรับฟังฯ ในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
และใบอนุญาตโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แล้ว  

3. หน่วยงานของรัฐที่ออกใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง.2) จะต้องเก็บรักษาสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการรับฟังฯ
ทั้งหมดไว้ จนกว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานจะเลิกประกอบกิจการโรงงาน ทั้งน้ีเมื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จำพวกที่ 2 เลิกประกอบกิจการโรงงานแล้ว อายุการเก็บรักษาและการทำลายสำเนาเอกสารดังกล่าวให้เป็นไป
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
เอกสารที่เก่ียวข้อง (ผู้ย่ืนคำขอทั่วไปต้องลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ) 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 (แบบ ร.ง.1) ฉบับจริง ๑ ฉบับ      

2) 
 

2.1 กรณี บุคคลธรรมดา  
(1) บัตรประจำตัวประชาชน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(2) ทะเบียนบ้าน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2.2 กรณี นิติบุคคล 
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ต้องคัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับต้ังแต่วันคัดสำเนาจนถึงวันท่ีย่ืนใบแจ้งฯ 
โดยต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของการแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และมีการลงนาม
รับรองเอกสารและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า) สำเนา 2 ฉบับ 
(2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(3) ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(4) กรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้แทนนิติบุคคลให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาใบอนุญาตทำงาน  
(Work permit) สำเนา 2 ฉบับ 

3) ทะเบียนบ้านท่ีต้ังโรงงาน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
4) 

 
หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ย่ืนคำขอฯ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้
มอบอำนาจท่ีมีการลงนามรับรองโดยเจ้าของบัตรหรือหนังสือเดินทาง กรณีมอบอำนาจในนามนิติบุคคคลให้แนบสำเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน ท่ีมีรายละเอียดของผู้มีอำนาจลงนาม ท่ีอยู่สำนักงาน และ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และมีการลงนามรับรองตามข้อกำหนดท่ีระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) 
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ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
5) 

 
เอกสารแสดงการมีสิทธ์ิใช้ท่ีดิน  

5.1 กรณีผู้ขอใบรับแจ้งฯเป็นเจ้าของท่ีดิน ให้แนบสำเนาโฉนดท่ีดิน (นส.4) หรือ นส.3 หรือ นส.3ก (กรณีใช้
ท่ีดินหลายแปลงในการแจ้งฯให้แนบแผนผังรวมโฉนดท่ีดินโดยมีคำรับรองจากสำนักงานท่ีดินในท้องท่ีท่ีจะต้ัง
โรงงานเพ่ิมเติมด้วย) มีการลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าของท่ีดินทุกหน้า สำเนา ๑ ฉบับ  
5.2 กรณีผู้ขอใบรับแจ้งฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน ต้องแนบหนังสือยินยอมให้ใช้ท่ีดิน สำเนาโฉนดท่ีดิน (นส.4) 
หรือ นส.3 หรือ นส.3ก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของท่ีดิน ท่ีมีการลงนามรับรองเอกสารโดย
เจ้าของท่ีดินทุกหน้า (กรณีใช้ท่ีดินหลายแปลงในการแจ้งฯให้แนบแผนผังรวมโฉนดท่ีดินโดยมีคำรับรองจาก
สำนักงานท่ีดินในท้องท่ีท่ีจะต้ังโรงงานเพ่ิมเติมด้วย) สำเนา 1 ฉบับ 
5.3 กรณีเป็นท่ีดินของรัฐต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้ท่ีดินเพ่ือการแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน จากหน่วยงาน
ของรัฐท่ีกำกับดูแลท่ีดินตามกฎหมาย สำเนา 1 ฉบับ 

6) 
 

เอกสารเกี่ยวกับอาคารโรงงาน (ไม่ว่าจะมีอาคารอยู่เดิมหรือไม่) สำเนา ๑ ฉบับ      
         (1) เอกสารท่ีได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
         (2) แบบแปลนอาคารโรงงานท่ีมีขนาดเหมาะสมถูกต้องตามมาตราส่วน แสดงภาพลักษณะอาคารด้านบน 
ด้านหน้า ด้านข้าง ประตูทางเข้า-ออก บันได ทางหนีไฟ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างชัดเจน 

7) 
 

แผนท่ีแสดงบริเวณท่ีต้ังโรงงาน รวมท้ังสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยสังเขป และแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายใน
บริเวณโรงงาน ฉบับจริง ๑ ฉบับ  
หมายเหตุ (ขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน กรณีขอใช้ท่ีดินไม่เต็มพ้ืนท่ีตามหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ  
ในท่ีดิน ให้แสดงแนวเขตเนื้อท่ีบริเวณท่ีใช้ในการย่ืนใบแจ้งฯ (แบบ ร.ง.1) ให้ชัดเจน) 

8) 
 

แผนผังแสดงการติดต้ังเคร่ืองจักร ฉบับจริง ๑ ฉบับ      
หมายเหตุ (แผนผังแสดงการติดต้ังเคร่ืองจักรในอาคารขนาดเหมาะสมถูกต้องตามมาตราส่วน พร้อมรายละเอียด
เคร่ืองจักรท่ีเป็นภาษาไทย และถูกต้องตรงกับลำดับรายการเคร่ืองจักรท่ีแสดงในใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จำพวกท่ี 2 (แบบ ร.ง. 1) มีการลงนามรับรองในแผนผังทุกหน้า โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมแนบหนังสือรับรองและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบแผนผังการติดต้ังเคร่ืองจักร) 

9) 
 

แผนภูมิแสดงรายละเอียดข้ันตอนการผลิต จุดท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษหรือปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำเสีย อากาศเสีย และ
มลพิษอ่ืน ๆ ฉบับจริง ๑ ฉบับ      

10) 
 

รายการคำนวณการออกแบบ คุณลักษณะของมลพิษท่ีใช้ในการออกแบบ ชนิดของระบบบำบัด วิธีการป้องกันเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ความเสียหายอันตราย และการควบคุมการปล่อยของเสีย ได้แก่ น้ำเสีย อากาศเสีย และมลพิษอ่ืน ๆ 
ท่ีไม่ใช่กากอุตสาหกรรม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ต้องมีการออกแบบและคำนวณรวมท้ังลงนามรับรองในแบบแปลนทุกหน้า และรายการคำนวณทุกหน้า
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมแนบหนังสือรับรองและสำเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

11) 
 

เอกสารแสดงคำอธิบายถึงรายละเอียดชนิด ปริมาณ วิธีการกำจัด ควบคุม จัดเก็บ การป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
และความเสียหายอันตราย อันเนื่องมาจากกากอุตสาหกรรม ฉบับจริง 1 ฉบับ 

12) 
 

เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีเป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552) 

13) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีกำหนด (ถ้ามี) ฉบัริง 1 ฉบับ 
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ป 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
- การพิจารณาออกหรือไม่ออกใบรับแจ้งฯ นั้น หากไม่มีการแก้ไขเอกสารหรือมีการแก้ไขเอกสารทันที ในขั้นตอนที่ 3 แล้ว จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จทันที 
(ตามนัยของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) 
- กรณี มีการแก้ไขเอกสารในขั้นตอนที่ 3 นั้น เมื่อได้มีการแก้ไขเอกสารเสร็จส้ินแล้ว ให้พิจารณาออกหรือไม่ออกใบรับแจ้งให้แล้วเสร็จทันที 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้อาจกระทำในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยโรงงานกำหนด 

 
 
 

4.2 การรับแจ้งและออกใบรบัแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 
(มาตรา 11 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) 

รับใบแจ้งฯ (ร.ง.1) พร้อม
เอกสารประกอบ [1]

ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร [2]

ลงทะเบียนรับเรื่องแจ้งฯ [3]

ครบถ้วนถูกต้อง

แก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องทันที [2.1]
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง

กําหนดระยะเวลาให้แก้ไขเอกสาร
ให้ครบถ้วนถูกต้อง [2.2]

แก้ไขแลว้

ทาํทันทีไม่ได ้

ส่งเร่ืองคืนผู้แจ้งฯ [2.3]
ไม่แก้ไข

ทาํไดท้ันที

พิจารณา [4] ไม่รับแจ้งฯ [5.1]
ขัดต่อกฎหมาย

ไม่ขัดต่อกฎหมาย

มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
/สิทธิอุทธรณ์ [5.2]

รับแจ้งฯ [5]

ออกใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง.2) [6]
กรณีมีผู้คัดค้านต้องจัดทําแบบ 6 ท้ายระเบียบกระทรวง
อุตสาหกรรมฯ และนําไปปิดประกาศไว้ ณ สถานท่ีเดียวกับ
สถานท่ีท่ีประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี [7]

มอบใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง.2) [8]

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจโรงงานและ
เคร่ืองจักร ฯลฯ ภายใน 15 วัน [9]

ส่ังการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรา 11 วรรคส่ี 
หรือมาตรา 37 ตามลําดับ [9.2]

ไม่ครบถ้วนถูกต้อง

ครบถ้วนถูกต้อง

เก็บเรื่อง  [9.1]

*ตามกระบวนการที่ 4.3 (ต่อ)
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
[1] พนักงานเจ้าหน้าที่รับเรื่องการแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวก 2 (แบบ ร.ง.1) พร้อมเอกสารประกอบ  
[2] พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ใบแจ้ง ฯ (แบบ ร.ง.1) และเอกสารประกอบ 
ตามตารางเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งเอกสารท่ีตรวจสอบเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เอกสารที่กำหนดตามกฎกระทรวงการแจ้งและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จำพวกที่ 2 พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้แจ้งฯหรือผู้รับมอบอำนาจทุกฉบับ/ทุกหน้า) 
1. ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ฉบับจริง 2 ฉบับ) 

- ต้องเป็นแบบใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (แบบ ร.ง.1) ตามกฎกระทรวงการ
แจ้งและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 พ.ศ. 2564 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แบบใบแจ้งฯ สามารถถ่ายสำเนา 
หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) ห้าม
เปลี่ยนหรือดัดแปลงรูปแบบใบแจ้งฯ 
- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และถูกต้องตามสภาพจริง 
- รายละเอียดการกรอกข้อมูลในใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (แบบ ร.ง.1) 
ต้องครบถ้วน (ถ้าไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี” หรือใช้เคร่ืองหมาย “-” แทน) 
- ต้องระบุประเภทของการประกอบกิจการโรงงาน กำลังแรงม้าเคร่ืองจักร และ จำนวนคนงาน 
เพ่ือตรวจสอบประเภทของการประกอบกิจการโรงงาน และขนาดของโรงงานได้อย่างถูกต้อง 
- รายการเคร่ืองจักร วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นภาษาไทยกรณีจะระบุเป็นภาษาอ่ืนต้อง
ระบุเป็นภาษาไทยก่อนแล้วมีภาษาอ่ืนกำกับ 
- กรณีมีรายการแก้ไขข้อมูลต้องลงนามกำกับการแก้ไขโดยผู้แจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจำพวกที่ 2 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทน 
- ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (แบบ ร.ง.1) ทุกหน้าต้องมีการลงลายมือช่ือของผู้
ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 หรือผู้รับมอบอำนาจทุกหน้า (ห้ามถ่ายสำเนาลายมือช่ือแทน) 
- การลงช่ือผู้แจ้งฯ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เป็นไป
ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอำนาจเท่าน้ัน (ห้าม
ถ่ายสำเนาลายมือช่ือแทน) 

2. เอกสารประกอบใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 
2.1 เอกสารแสดงสถานะผู้แจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2  

2.1.1 กรณ ีบุคคลธรรมดา  
- บัตรประจำตัวประชาชน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
- ทะเบียนบ้าน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่) ฉบับจริง 1 ฉบบั 

2.2.2 กรณ ีนิติบุคคล 
 - หนังสือรับรองนิติบุคคล (ต้องคัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับต้ังแต่วันคัดสำเนาจนถึง
วันที่ย่ืนใบแจ้งฯ โดยต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของการแจ้งการ
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ประกอบกิจการโรงงาน และมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า) 
สำเนา 2 ฉบับ 
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
- ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2.2 กรณีมีการมอบอำนาจมาดำเนินการแทน เอกสารประกอบด้วย (ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา ๑ ฉบับ) 

2.2.1 ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนอย่างใดอย่างหน่ึงเพียงอย่างเดียวให้
ติดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีเป็นการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนหลายอย่างให้ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท แล้วแต่กรณี โดยการมอบอำนาจต้องมีพยานรับรอง 2 คน 
2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รบัมอบอำนาจ 
2.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผูร้ับมอบอำนาจ 
2.2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน 2 คน 

3. แผนที่แสดงบริเวณท่ีต้ังโรงงาน รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยสังเขป และแผนผัง
แสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน (ฉบับจริง 2 ฉบับ) 
หมายเหตุ (ขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน กรณีขอใช้ที่ดินไม่เต็มพ้ืนที่ตามหนังสือแสดง
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน ให้แสดงแนวเขตเนื้อที่บริเวณที่ใช้ในการขอใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง.2)ให้ชัดเจน)  
 

ส่วนที่ 2 เอกสารเอกสารตามท่ีเจ้าหน้าที่กำหนด 
(ต้องมีการลงนามรบัรองเอกสารโดยผู้แจ้งฯหรอืผูร้ับมอบอำนาจทุกฉบับ/ทุกหนา้) 
1. หนังสือแจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่หน่วยงานผู้รับแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจำพวกท่ี 2 ที่หน่วยงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ส่งไปถึงผู้แจ้งฯ เพ่ือให้นำมาย่ืนขอ
ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ฉบับจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ) 
2. ทะเบียนบ้านที่ต้ังโรงงาน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
3. เอกสารแสดงการมีสิทธ์ิใช้ที่ดิน ประกอบด้วย 

3.1 กรณีผู้ขอใบรับแจ้งฯเป็นเจ้าของที่ดิน ให้แนบสำเนาโฉนดที่ดิน (นส.4) หรือ นส.
3 หรือ นส.3ก (กรณีใช้ที่ดินหลายแปลงในการแจ้งฯให้แนบแผนผังรวมโฉนดที่ดินโดย
มีคำรับรองจากสำนักงานที่ดินในท้องที่ที่จะต้ังโรงงานเพ่ิมเติมด้วย) (สำเนา 2 ฉบับ) 
3.2 กรณีผู้ขอใบรับแจ้งฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ต้องแนบหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน 
สำเนาโฉนดที่ดิน (นส.4) หรือ นส.3 หรือ นส.3ก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของเจ้าของที่ดิน ที่มีการลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าของที่ดินทุกหน้า (กรณีใช้ที่ดิน
หลายแปลงในการแจ้งฯให้แนบแผนผังรวมโฉนดที่ดินโดยมีคำรับรองจากสำนักงานที่ดิน
ในท้องที่ที่จะต้ังโรงงานเพ่ิมเติมด้วย) (ฉบับจริง 1 ฉบบั สำเนา 1 ฉบับ) 
3.3 กรณีเป็นที่ดินของรัฐต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือการแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงาน จากหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลที่ดินตามกฎหมาย (ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ) 
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4. เอกสารเกี่ยวกับอาคารโรงงาน (ไม่ว่าจะมีอาคารอยู่เดิมหรือไม่)  
(1) เอกสารที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ) 
(2) แบบแปลนอาคารโรงงานที่มีขนาดเหมาะสมถูกต้องตามมาตราส่วน แสดงภาพลักษณะ
อาคารด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง ประตูทางเข้า-ออก บันได ทางหนีไฟ และสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างชัดเจน(ฉบับจริง ๒ ฉบับ)  

5. แผนผังแสดงการติดต้ังเคร่ืองจักร (ฉบับจริง 2 ฉบับ)      
(1) แผนผังแสดงการติดต้ังเครื่องจักรในอาคารขนาดเหมาะสมถูกต้องตามมาตราส่วน 
พร้อมรายละเอียดเครื่องจักรที่ เป็นภาษาไทย และถูกต้องตรงกับลำดับรายการ
เครื่องจักรที่แสดงในใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (แบบ ร.ง.1)  
(2) มีการลงนามรับรองในแผนผังทุกหน้า โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมแนบหนังสือรับรองและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบแผนผังการติดต้ังเคร่ืองจักร 

6. แผนภูมิแสดงรายละเอียดขั้นตอนการผลิต จุดที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ น้ำเสีย อากาศเสีย และมลพิษอ่ืน ๆ (ฉบับจริง 2 ฉบับ)    
7. รายการคำนวณการออกแบบ คุณลกัษณะของมลพิษที่ใช้ในการออกแบบ ชนิดของระบบ
บำบัด วิธีการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหายอันตราย และการควบคุมการปล่อย
ของเสีย ได้แก่ น้ำเสีย อากาศเสีย และมลพิษอ่ืน ๆ ที่ไมใ่ช่กากอุตสาหกรรม (ถ้ามี) 
(ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ) 

หมายเหตุ ต้องมีการออกแบบและคำนวณรวมท้ังลงนามรับรองในแบบแปลน และรายการ
คำนวณโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรทุกหน้า พร้อม
แนบหนังสือรับรองและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

8. เอกสารแสดงคำอธิบายถึงรายละเอียดชนิด ปริมาณ วิธีการกำจัด ควบคุม จัดเก็บ การป้องกันเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ และความเสียหายอันตราย อันเน่ืองมาจากกากอุตสาหกรรม (ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ)  
9. เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน (ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ) (กรณีเป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552) 

[2.1] แก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องทันที 
- กรณีที่สามารถแก้ไขทันที่ได้ให้ดำเนินการตามข้อ [3] ต่อไป  
- กรณีไม่สามารถแก้ไขทันทีได้ให้กำหนดระยะเวลาให้แก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อ [2.2] 

[2.2] กำหนดระยะเวลาให้แก้ไขเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องครบถ้วน 
- การแก้ไขเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้นำมาดำเนินการตามข้อ [1] อีกคร้ัง 
- หากไม่แก้ไขให้ส่งเรื่องคืนผู้แจ้งฯ [2.3] หากประสงค์จะย่ืนใบแจ้งฯให้มาดำเนินการใหม่ (หากเกิน
ระยะเวลา ๔๕ วันภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนใหม่) 
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[3] ลงทะเบียนรับเรื่องแจ้ง  
- ลงทะเบียนรับเรื่อง เมื่อตรวจสอบแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

[4] การพิจารณา 
 การพิจารณาออกใบรับแจ้งฯ ให้เป็นไปตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

- เรื่องที่ต้ังและสภาพแวดล้อมของโรงงาน (ตามผลการตรวจสอบท่ีได้ตรวจสอบความเหมาะสมของ
ทำเลที่ต้ังของโรงงานไว้แล้ว ในกระบวนการที่ 4.1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน) พิจารณา
ความเหมาะสมของทำเลที่ต้ังของโรงงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
(1) ห้ามต้ังโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ในบริเวณบ้านจัดสรรเพ่ือการพักอาศัย อาคารชุดพัก
อาศัย และบ้านแถวเพ่ือการพักอาศัย ตามข้อ 2(1) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ให้ร่นหรือไม่ใช้บังคับข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะทาง
ระหว่างโรงงานและเขตติดต่อสาธารณสถาน พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 2 กันยายน 2545      
(ทำให้โรงงานจำพวกที่ 2 สามารถต้ังโรงงานติดกับสาธารณสถานได้) 

- กฎกระทรวงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ในเขตผังเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  
- ตรวจเอกสารแสดงคำอธิบายถึงรายละเอียดชนิด ปริมาณ วิธีการกำจัด ควบคุม จัดเก็บ การ
ป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหายอันตราย และมาตรการควบคุมหรือบำบัดมลพิษ
รวมทั้งมาตรการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน (กากอุตสาหกรรม) โดยจะต้อง
เป็นไปตามหลักวิชาการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
- ตรวจรายการคำนวณการออกแบบ คุณลกัษณะของมลพิษที่ใช้ในการออกแบบ ชนิดของ
ระบบบำบัด วิธีการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสยีหายอันตราย และการควบคุมการ
ปล่อยของเสีย ได้แก่ น้ำเสีย อากาศเสีย และมลพิษอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่กากอุตสาหกรรม โดยจะต้อง
เป็นไปตามหลักวิชาการและเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
- ตรวจเอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน กรณีเป็น
ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ี โดยจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552  
- สำหรับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้พิจารณาตามความจำเป็น 

 [5] กรณีรับแจ้งฯ  
- พิจารณาแล้วไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่ขัดต่อทำเลที่ต้ังตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ    
ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ให้ดำเนินการพิมพ์ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จำพวกที่ 2 (แบบ ร.ง.2) โดย 

- ในใบรับแจ้งฯ จะต้องขอเลขทะเบียนโรงงานและเลขที่ใบรับแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจำพวกที่ 2 (แบบ ร.ง.2) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านระบบ Internet  
- กรณีที่มีการคัดค้านในช้ันการรับฟังความคิดเห็นฯ ต้องจัดทำแบบ 6 ท้ายระเบียบ
กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ด้วย 
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 [5.1] – [5.2] กรณีไม่รับแจ้งฯ 
- พิจารณาแล้วขัดต่อกฎหมาย เช่น ทำเลที่ต้ังขัดต่อกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ ทำเลที่ต้ังขัด
ต่อกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
- มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไม่ออกใบรับแจ้ง พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 

[6] ออกใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง.2) 
- พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง.2 ลำดับที่ 1) และ     
ลงนามในแบบ 6 (ถ้ามี) 
- กรณีที่มีการคัดค้านในช้ันการรับฟังความคิดเห็นฯ ให้นำแบบ 6 ไปติดประกาศไว้ ณ สถานที่ดังต่อไปน้ี  

- กรณีโรงงานต้ังอยู่ในเขตเทศบาล/เขตเมืองพัทยา 
• ที่ทำการเทศบาลท่ีโรงงานต้ังอยู่/เมืองพัทยาที่โรงงานต้ังอยู่ 
• ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่โรงงานต้ังอยู่ 
• สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในท้องที่ที่โรงงานต้ังอยู่  
• สถานที่ต้ังโรงงาน 

- กรณีโรงงานต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 
• ที่ทำการสำนักงานเขตที่โรงงานต้ังอยู่ 
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
• สถานที่ต้ังโรงงาน 
 

[7] – [8] เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมรายปี   
- เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ พร้อมมอบใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง.๒) 
ให้แก่ผู้แจ้งฯ  
- พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามในใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง.2) (ลำดับที่ 2) 
- เมื่อผู้แจ้งฯชำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว มอบใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง.2) ให้แก่ผู้แจ้งฯ (หากผู้แจ้งยัง
ไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมรายปีจะไม่มีการมอบใบรับแจ้งฯแก่ผู้แจ้งฯ) 
 

[9] – [9.2] เจ้าหน้าที่เข้าตรวจโรงงาน เครื่องจักร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วัน
เริ่มประกอบกิจการโรงงาน 

- ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
- หากผลการตรวจสอบครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายให้เก็บเรื่อง  
- หากไม่ครบถ้วนให้สั่งการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรา 11 วรรคสี่ หรือสั่งการตามมาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณีตามลำดับ 
- วิธีปฏิบัติในการตรวจโรงงานเป็นไปตามกระบวนงานที่ 4.3 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง (ผู้ย่ืนใบแจ้งฯต้องลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ) 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 (ร.ง.1) ฉบับจริง 2 ฉบับ      

2) 
 

2.1 กรณี บุคคลธรรมดา  
(1) บัตรประจำตัวประชาชน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(2) ทะเบียนบ้าน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2.2 กรณี นิติบุคคล 
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ต้องคัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับต้ังแต่วันคัดสำเนาจนถึงวันท่ีย่ืนใบแจ้งฯ 
โดยต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของการแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และมีการลงนาม
รับรองเอกสารและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า) สำเนา 2 ฉบับ 
(2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(3) ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(4) กรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้แทนนิติบุคคลให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาใบอนุญาตทำงาน  
(Work permit) สำเนา 2 ฉบับ 

3) ทะเบียนบ้านท่ีต้ังโรงงาน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

4) 
 

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ย่ืนใบแจ้งฯ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ (นำมาแสดงต่อเจา้หน้าท่ี) สำเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้
มอบอำนาจท่ีมีการลงนามรับรองโดยเจ้าของบัตรหรือหนังสือเดินทาง กรณีมอบอำนาจในนามนิติบุคคคลให้แนบสำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน ท่ีมีรายละเอียดของผู้มีอำนาจลงนาม ท่ีอยู่สำนักงาน 
และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และมีการลงนามรับรองตามข้อกำหนดท่ีระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) 

5) 
 

เอกสารแสดงการมีสิทธ์ิใช้ท่ีดิน  
5.1 กรณีผู้ขอใบรับแจ้งฯเป็นเจ้าของท่ีดิน ให้แนบสำเนาโฉนดท่ีดิน (นส.4) หรือ นส.3 หรือ นส.3ก (กรณีใช้
ท่ีดินหลายแปลงในการแจ้งฯให้แนบแผนผังรวมโฉนดท่ีดินโดยมีคำรับรองจากสำนักงานท่ีดินในท้องท่ีท่ีจะต้ัง
โรงงานเพ่ิมเติมด้วย) มีการลงนามรับรองเอกสารโดยเจา้ของท่ีดินทุกหน้า สำเนา 2 ฉบับ 
5.2 กรณีผู้ขอใบรับแจ้งฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน ต้องแนบหนังสือยินยอมให้ใช้ท่ีดิน สำเนาโฉนดที่ดิน (นส.4) 
หรือ นส.3 หรือ นส.3ก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของท่ีดิน ท่ีมีการลงนามรับรองเอกสารโดย
เจ้าของท่ีดินทุกหน้า (กรณีใช้ท่ีดินหลายแปลงในการแจ้งฯให้แนบแผนผังรวมโฉนดท่ีดินโดยมีคำรับรองจาก
สำนักงานท่ีดินในท้องท่ีท่ีจะต้ังโรงงานเพ่ิมเติมด้วย) ฉบับจริง 1 ฉบับ  สำเนา 1 ฉบับ 
5.3 กรณีเป็นท่ีดินของรัฐต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้ท่ีดินเพ่ือการแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน จากหน่วยงานของรัฐ
ท่ีกำกับดูแลท่ีดินตามกฎหมาย ฉบับจริง 1 ฉบับ  สำเนา 1 ฉบับ 

6) 
 

เอกสารเกี่ยวกับอาคารโรงงาน (ไม่ว่าจะมีอาคารอยู่เดิมหรือไม่)  
         (1) เอกสารท่ีได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ  
         (2) แบบแปลนอาคารโรงงานที่มีขนาดเหมาะสมถูกต้องตามมาตราส่วน แสดงภาพลักษณะอาคารด้านบน ด้านหน้า 
ด้านข้าง ประตูทางเข้า-ออก บันได ทางหนีไฟ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ฉบับจริง ๒ ฉบับ 

7) 
 

แผนท่ีแสดงบริเวณท่ีต้ังโรงงาน รวมท้ังสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยสังเขป และแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้าง
ภายในบริเวณโรงงาน ฉบับจริง 2 ฉบับ      
หมายเหตุ (มาตราส่วนพอสังเขป กรณีขอใช้ท่ีดินไม่เต็มพ้ืนท่ีตามหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ให้แสดงแนวเขต
เนื้อท่ีบริเวณท่ีจะใช้ในการขอใบรับแจ้งฯให้ชัดเจน) 
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ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
8) 

 
แผนผังแสดงการติดต้ังเคร่ืองจักร ฉบับจริง 2 ฉบับ      
หมายเหตุ (แผนผังแสดงการติดต้ังเคร่ืองจักรในอาคารขนาดเหมาะสมถูกต้องตามมาตราส่วน พร้อมรายละเอียด
เคร่ืองจักรท่ีเป็นภาษาไทย และถูกต้องตรงกับลำดับรายการเคร่ืองจักรท่ีแสดงในใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จำพวกท่ี 2 (ร.ง. 1) มีการลงนามรับรองในแผนผังทุกหน้า โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิศวกร พร้อมแนบหนังสือรับรองและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบแผนผัง
การติดต้ังเคร่ืองจักร) 

9) 
 

แผนภูมิแสดงรายละเอียดข้ันตอนการผลิต จุดท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษหรือปัญหาส่ิงแวดล้อม ได้แก่ น้ำเสีย อากาศเสีย 
และมลพิษอ่ืน ๆ ฉบับจริง 2 ฉบับ      

10) 
 

รายการคำนวณการออกแบบ คุณลักษณะของมลพิษท่ีใช้ในการออกแบบ ชนิดของระบบบำบัด วิธีการป้องกันเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ความเสียหายอันตราย และการควบคุมการปล่อยของเสีย ได้แก่ น้ำเสีย อากาศเสีย และมลพิษ
อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่กากอุตสาหกรรม (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ     สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ต้องมีการออกแบบและคำนวณรวมท้ังลงนามรับรองในแบบแปลนทุกหน้า และรายการคำนวณโดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมแนบหนังสือรับรองและสำเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

11) เอกสารแสดงคำอธิบายถึงรายละเอียดชนิด ปริมาณ วิธีการกำจัด ควบคุม จัดเก็บ การป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
และความเสียหายอันตราย อันเนื่องมาจากกากอุตสาหกรรม ฉบับจริง 1 ฉบับ     สำเนา 1 ฉบับ 

12) 
 

เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ฉบับจริง 1 ฉบับ     สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีเป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552) 

13) หนังสือแจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีหน่วยงานผู้รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 
ส่งไปถึงผู้แจ้งฯ เพ่ือให้มาย่ืนขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2   
ฉบับจริง 1 ฉบับ     สำเนา 1 ฉบับ 

14) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีกำหนด (ถ้ามี) 

หมายเหตุ : แนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำส่ัง คสช. ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ผู้ยื่นขอแสดงบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านแทนการใช้สำเนา และให้หน่วยงานผู้พิจารณาทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้น
จากผู้ยื่น ยกเว้นกรณีมีการมอบอำนาจให้ยื่นสำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านตามปกติทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 [1] ตรวจสอบโรงงานภายหลังการเริ่มประกอบกิจการโรงงานว่ามีการประกอบกิจการโรงงาน ดังน้ี 

- สามารถเริ่มตรวจได้ต้ังแต่เริ่มประกอบกิจการโรงงานเป็นต้นไป 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 

  หมวด 1 :  เรื่องที่ต้ัง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในอาคารโรงงาน  
  หมวด 2 :  เรื่อง เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นำ มาใช้ในโรงงาน 
  หมวด 3 : เรื่องคนงานประจำโรงงาน 

หมวด 4 :  เรื่องการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  หมวด 5 :  เรื่องความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 

4.3 การตรวจติดตามการแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงาน
ภายหลังการประกอบกิจการโรงงาน 

ตามที่ระบุไว้ใน แบบ ร.ง.2 [1]

ผลการตรวจสอบ [2]

ยุติเร่ือง [7]

ออกคําส่ังตาม ม.11 วรรคส่ี
(ให้แก้ไขให้แล้วเสร ็จ

ภายใน 7 วัน ตามกฎหมาย) [3]

ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัต ิตามคําส่ัง

[5]

ผลการปฏิบัติตามคําส่ัง
[6]

ไม่ถูกต้องตาม 
ม.11 วรรคสอง

ดําเนินคดีอาญาตาม
ฐานความผิด 
(มาตรา 49)

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

ถูกต้อง/ครบถ้วน

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง/ครบถ้วนส่ังการตามมาตรา 37 และ

มาตรา 39 ตามลําดับ [7]
ตามกระบวนงานที่ 4.10

ส่งคําส่ังตาม ม.38 [4]
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-  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 และประกาศของรัฐมนตรีที่
ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
- การจัดทำรายงานการตรวจสอบโรงงานทุกครั้งจะต้องมีการเขียนรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับช้ัน โดยใช้แบบตรวจ 02 โดยอนุโลม 

[2] ผลการตรวจสอบ 
- กรณี ตรวจแล้ว ถูกต้อง/ครบถ้วน ตามที่แจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ให้ดำเนินการยุติเรื่อง 
- กรณี ตรวจแล้ว ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ตามที่แจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ให้ดำเนินคดีอาญาใน
ฐานความผิดตามมาตรา 49 เน่ืองจากไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 11 วรรคสอง 
และให้ดำเนินการตาม [3] 

[3] ออกคำสั่งตาม ม.11 วรรคสี่ (ให้แก้ไขแล้วเสร็จภายใน 7 วัน) 
[4] ส่งคำสั่งตามมาตรา 38 
[5] ตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่ง 
[6] - [7] ผลการปฏิบัติตามคำสั่ง 

- กรณี ตรวจแล้ว ถูกต้อง/ครบถ้วน ตามท่ีได้สั่งการ ให้ดำเนินการยุติเรื่อง 
- กรณี ตรวจแล้ว ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ตามที่ได้สั่งการ ให้ออกคำสั่งตามมาตรา 37 หรือมาตรา 39 
ตามลำดับ (ตามกระบวนงานที่ 4.10) 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
1) แบบตรวจ 02   ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) บันทึกการตรวจเพ่ือดำเนินการตามกฎหมาย (สค.24)   ฉบับจริง 1 ฉบับ 
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......(4).....

ตัวอย่างแนวทางการร่างคำสัง่ตามมาตรา 11 วรรคสี ่
 

ที่ ....../......                                      
                                                .............................................. 

.............................................. 
วันที่................................... 

เรื่อง ..................(1)..................... 
เรียน ........................(2)....................ผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
  ตามที่.................(ระบุผู้ประกอบการ)............. ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงานเพ่ือประกอบ
กิจการ........................... ต้ังอยู่เลขที่.................................................................................... ปรากฏว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบโรงงานเมื่อ.............................. และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกใบรับแจ้งประกอบกิจการ
โรงงานจำพวกที่ 2 ให้ท่านตามแบบ ร.ง.2 ทะเบียนโรงงานเลขที่........................................... 
 เมื่อวันที่..........................พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบโรงงานของท่าน พบว่า.................. 
(3)............... ลักษณะดังกล่าวเป็นการแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
  ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งให้................. (ระบุผู้ประกอบกิจการตาม(2))..............ดำเนินการดังต่อไปน้ี 

1.… 
2… 
3… 
 

ทั้งน้ีให้แล้วเสรจ็ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งฉบับน้ี 
หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งฉบับน้ี ท่านสามารถย่ืนอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งน้ีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้

ออกคำส่ังได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง โดยส่งคำอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้ที่.................. (ผู้ออกใบรับแจ้ง)  
............... การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่ง 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดด้วย มิฉะน้ันอาจถูกสั่ง
ให้หยุดและปิดโรงงาน ตามลำดับ รวมทั้งจะต้องรับโทษตามกฎหมาย 
 

      ขอแสดงความนับถือ  
      

              (                      ) 
               ..............(6)................ 

             พนักงานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 
 

...................................................... 

....................................................... 
(โปรดดูคำแนะนำและคำเตือนด้านหลัง) 
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การกรอกรายละเอียดในคำสั่งมาตรา 11 วรรคสี ่
(1)  ให้แก้ไขการแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  
(2)  - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ช่ือของผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
 - กรณีเป็นนิติบุคคล ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล 
(3)  ระบุข้อเท็จจริงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายละเอียดในการแจ้งการ

ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.1) พรอ้มเอกสารประกอบแล้ว ไมถู่กต้อง 
 (4) เน้ือหาของคำสัง่ที่จะให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติ เช่น ให้แก้ไขข้อเทจ็จริงที่ตรวจพบให้ตรงกับ

ข้อมูลการแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน เป็นต้น 
หมายเหตุ 
การส่งคำสั่งตามมาตรา 11 วรรคสี่ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 38 ด้วย มิฉะน้ันจะไม่มีผลตามกฎหมายที่

จะดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน และในบางกรณีต้องจัดทำหลักฐานแสดงวันที่รับทราบคำสั่งให้ชัดเจน  
คำแนะนำหรือคำเตือนที่จะต้องสง่ไปด้วยกับคำสั่ง 

 การไม่ดำเนินการตามมาตรา 11 วรรคสอง จะเป็นเหตุให้สามารถออกคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 
37 หรือออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือปิดโรงงานตามมาตรา 39 ได้ แล้วแต่กรณี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
[1] พนักงานเจ้าหน้าที่รับคำขอทั่วไปจากผู้รับใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 เพ่ือขอ
คัดสำเนาใบรับแจ้งฯ เน่ืองจากใบรับแจ้งฯ ชำรุด สูญหายหรือถูกทำลาย 
[2] พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  

- กรณี เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ให้ลงรับคำขอทั่วไปพร้อมแนบแฟ้มเรื่องเดิมต่อไป 
- กรณี เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้คืนคำขอทั่วไปเพ่ือไปจัดทำเอกสารเพ่ือมายื่นใหม่ 

[3] พนักงานเจ้าหน้าที่ลงรับคำขอทั่วไป 
[4] พนักงานเจ้าหน้าที่ออกสำเนาใบรับแจ้งฯ / แจ้งผล  

- ให้พิมพ์ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 (แบบ ร.ง. 2) ขึ้นใหม่ โดยให้มี
ข้อความเช่นเดียวกันกับใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (แบบ ร.ง. 2) ฉบับเดิม
ทุกประการ (รวมทั้งช่ือและตำแหน่งของผู้รับแจ้งเดิมด้วย) รวมทั้งให้พิมพ์ข้อความในปกในว่า 

4.4 งานพิจารณาการคัดสำเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 

รับคําขอทั่วไป [1]

ตรวจสอบเอกสาร [2]

ลงทะเบียนรับคําขอ [3]

มอบสําเนาใบรับแจ้งฯ [5]

คัดสําเนาใบรับแจ้งฯ / แจ้งผล [4]
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“ได้คัดสำเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ขึ้นใหม่ ตามคำขอเลขที่ ...... ลง
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....” และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้คัดสำเนาลงช่ือและประทับตรา 
- ให้ประทับตรา “สำเนา” บริเวณก่ึงกลางด้านบนเหนือครุฑของใบรับแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจำพวกที่ 2 ที่จัดทำขึ้นใหม่ 

[5] มอบสำเนาใบรับแจ้งฯ 
- เจ้าหน้าที่มอบสำเนาใบรับแจ้งฯ (แบบ ร.ง. 2) แก่ผู้ยื่นคำขอทั่วไป 
- เก็บแฟ้มและเก็บเรื่องเข้าระบบ 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) แบบคำขอทั่วไป ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2) 
 

2.1 กรณี บุคคลธรรมดา  
(1) บัตรประจำตัวประชาชน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(2) ทะเบียนบ้าน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2.2 กรณี นิติบุคคล 
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ต้องคัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับต้ังแต่วันคัดสำเนาจนถึงวันท่ีย่ืนใบแจ้งฯ โดยต้องมี
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของการแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และมีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า) สำเนา 2 ฉบับ 
(2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(3) ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 (4) กรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้แทนนิติบุคคลให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาใบอนุญาตทำงาน  
(Work permit) สำเนา 2 ฉบับ 
 

3) 
 

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ย่ืนคำขอฯ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ (นำมาแสดงต่อเจา้หน้าท่ี) สำเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้
มอบอำนาจท่ีมีการลงนามรับรองโดยเจ้าของบตัรหรือหนังสือเดินทาง กรณีมอบอำนาจในนามนิติบุคคคลให้แนบสำเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน ท่ีมีรายละเอียดของผู้มีอำนาจลงนาม ท่ีอยู่สำนักงาน และ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และมีการลงนามรับรองตามข้อกำหนดท่ีระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) 
 

4) ใบแจ้งเอกสารสูญหาย (กรณี แจ้งกับพนักงานเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ  
หรือ สำเนาบันทึกประจำวัน (กรณี แจ้งกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ) สำเนา 1 ฉบับ 
 

5) ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 (แบบ ร.ง. 2) ฉบับเดิมเดิม (กรณี ชำรุด) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

6) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

4-19 

 
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ เก็บค่าธรรมเนียมรายปีท่ีค้างชำระ (เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละห้าต่อเดือน ตามมาตรา 43) 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
[1] พนักงานเจ้าหน้าที่รับหนังสือหรือใบแจ้งทั่วไปจากผู้ที่ต้องการ แจ้งเลิกประกอบกิจการ โอน ให้เช่า 
หรือให้เช่าซื้อ โรงงานจำพวกที่ 2  
[2] พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร โดยการยื่นหนังสือหรือใบแจ้งทั่วไปจะต้องอยู่
ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการโรงงาน โอน ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อ โรงงาน
จำพวกที่ 2 (กรณี เกิน 30 วัน ต้องมีการดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา 49) 
- ผู้ย่ืนหนังสือหรือใบแจ้งทั่วไปต้องเป็นผู้รับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 หรือผู้รับมอบอำนาจ 

[3] พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่อง 
- เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องให้ลงทะเบียนรับเรื่อง และแนบแฟ้มเรื่องเดิม 

[4] - [5] ตรวจสอบค่าธรรมเนียมรายปีที่คา้งชำระ 
- จำหน่ายทะเบียนโรงงาน 
- กรณ ีเป็น การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน หากมีค่าธรรมเนียมรายปีค้างชำระให้ดำเนินการ
เรียกร้องหรือฟ้องคดีเพ่ือให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีและเงินเพ่ิมให้ครบถ้วน  

4.5 การแจ้งเลิกประกอบกิจการ การโอน การให้เช่า หรือการให้เช่าซ้ือโรงงานจำพวกที่ 2 
(มาตรา 11 วรรคห้า พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) 

รับใบแจ้งทั่วไป [1]

ตรวจสอบเอกสาร [2]

ลงทะเบียนรับเรื่อง [3]

กรณี แจ้งเลิก
การประกอบกิจการโรงงาน

พิจารณา [4.1]

กรณี โอน ใหเ้ช่า
หร ือใหเ้ช่าซือ

จําหน่ายทะเบียนโรงงาน [5]

ออกหนังสือรับทราบการแจ้ง [6]

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมรายปีท่ีค้าง
ชําระ [4]

กรณีมีค่าธรรมเนียมรายปีค้างชําระ
ให้ติดตาม/ฟ้องคดี
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[4.1] พิจารณา 
- พิจารณาเรื่องโอน ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อ โรงงานจำพวกที่ 2 ตามแต่กรณี 

[6] พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการเปลี่ยนแปลง/ออกหนังสือรับทราบการแจ้ง 
- กรณี 1 การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2 ดำเนินการออกหนังสือรับทราบการเลิกประกอบ
กิจการโรงงาน 
- กรณ ี2 การแจ้งโอน การเช่าหรือการเช่าซื้อให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ในใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (แบบ ร.ง. 2) และออกหนังสือแจ้งรับทราบ
การเปลี่ยนผู้ประกอบกิจการโรงงาน  

เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) 

 
แบบใบแจ้งท่ัวไป ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (มีการลงลายมือชื่อของผู้ประกอบการ หรือผู้รับมอบอำนาจทุกหน้า ห้ามถ่ายสำเนาลายมือชื่อ) 

2) 
 

2.1 กรณี บุคคลธรรมดา  
(1) บัตรประจำตัวประชาชน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(2) ทะเบียนบ้าน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2.2 กรณี นิติบุคคล 
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ต้องคัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับต้ังแต่วันคัดสำเนาจนถึงวันท่ีย่ืนใบแจ้งฯ โดยต้องมี
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของการแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และมีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า) สำเนา 2 ฉบับ 
(2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(3) ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(4) กรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้แทนนิติบุคคลให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาใบอนุญาตทำงาน  
(Work permit) สำเนา 2 ฉบับ 

3) 
 

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ย่ืนใบแจง้ฯ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ (นำมาแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ี) สำเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้
มอบอำนาจท่ีมีการลงนามรับรองโดยเจ้าของบัตรหรือหนังสือเดินทาง กรณีมอบอำนาจในนามนิติบุคคคลให้แนบสำเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน ท่ีมีรายละเอียดของผู้มีอำนาจลงนาม ท่ีอยู่สำนักงาน และ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และมีการลงนามรับรองตามข้อกำหนดท่ีระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) 

4) 
 

หนังสือแสดงการโอน การให้เช่า หรือการให้เช่าซ้ือ โรงงานจำพวกท่ี 2 (แล้วแต่กรณี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ หนังสือฯ เช่น หนังสือสัญญาการเช่าโรงงาน  หรือเช่าซ้ือโรงงาน  หรือบันทึกการโอนการประกอบกิจการ
โรงงาน  (ท้ังนี้ต้องมีข้อความระบุทะเบียนโรงงานด้วย) 

5) ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 (แบบ ร.ง.2) ฉบับจริง 1 ฉบับ    
6) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีกำหนด 

หมายเหตุ 
- เอกสารการโอนท่ีใช้ประกอบข้ึนอยู่กับลักษณะการโอน คือ 

1. การโอนการประกอบกิจการ   เอกสารข้อ  4   ให้ทำเป็น บันทึกการโอน 
2. การให้เช่า  หรือเช่าซ้ือโรงงาน   เอกสารข้อ  4  ให้ทำเป็น สัญญาการเช่าหรือเช่าซ้ือโรงงาน 

- การย่ืนใบแจ้งการโอนต้องย่ืนภายใน 30 วัน นับจากทำบันทึกการโอน ทำสัญญาเช่าหรือเช่าซ้ือ หรือทำสัญญาซ้ือขายโรงงาน  
(โดยนับวันท่ีทำบันทึกหรือทำสัญญาเป็นวันแรก) 
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1. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (มาตรา 33 วรรคหนึ่ง) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

[1] พนักงานเจ้าหน้าที่รับใบแจ้งทั่วไปพร้อมเอกสารประกอบ โดยกรณีน้ีจะต้องเป็นกรณีที่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานจำพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แจ้งว่าได้หยุดประกอบกิจการโรงงานติดต่อกันมาแล้ว
เกินกว่า 1 ปีประกอบกับจะต้องมาแจ้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันพ้นกำหนดหน่ึงปี (กรณี แจ้งเกินกว่า 7 วัน ต้องมี
การดำเนินคดีด้วย) 
[2] ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีใบแจ้งหรือรายการ
เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้ย่ืนคำขอแก้ไขให้ถูกต้อง  
[3] ลงรับเรื่องพร้อมแนบแฟ้มเรื่องเดิม  
[4] เมื่อตรวจสอบข้อเทจ็จริงที่ปรากฏตามใบแจ้งทั่วไป และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าระยะเวลาที่หยุดประกอบ
กิจการโรงงานเป็นการหยุดประกอบกิจการโรงงานติดต่อกันมาแล้วเกินกว่า 1 ปี ให้บันทึกในปกในของใบรับแจ้ง
การประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (แบบ ร.ง.2) ว่า “โรงงานรายน้ีได้หยุดประกอบกิจการโรงงานติดต่อกัน
มาแล้วหน่ึงปี (ต้ังแต่วันที่.........ถึงวันที่...............) และได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามมาตรา 33 แล้วตามใบ
แจ้งทั่วไปลงวันที่...........” 
[5] เมื่อได้มีการบันทึกตาม [4] แล้วให้ออกหนังสือถึงผู้ย่ืนใบแจ้งทั่วไป เพ่ือแจ้งการรับทราบการหยุดประกอบ
กิจการโรงงานติดต่อกันมาแล้วเกินกว่า 1 ปี 

 

4.6 งานรับแจ้งกรณีโรงงานจำพวกที่ 2 หยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (มาตรา 33) 
(มาตรา 33 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535) 

รับใบแจ้งท่ัวไป [1]

ตรวจสอบเอกสาร [2]

ลงรับเรื่อง [3]

บันทึกในปกในของ
ใบรับแจ้งฯ [4]

ออกหนังสือรับทราบ [5]
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) แบบใบแจ้งท่ัวไป ฉบับจริง 1 ฉบับ 
2) ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 (แบบ ร.ง.2) ฉบับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 1 ฉบับ   

3) 
 

3.1 กรณี บุคคลธรรมดา  
(1) บัตรประจำตัวประชาชน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(2) ทะเบียนบ้าน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

3.2 กรณี นิติบุคคล 
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ต้องคัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับต้ังแต่วันคัดสำเนาจนถึงวันท่ีย่ืนใบแจ้งฯ โดยต้องมี
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของการแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และมีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า) สำเนา 2 ฉบับ 
(2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(3) ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 (4) กรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้แทนนิติบุคคลให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาใบอนุญาตทำงาน 

(Work permit) สำเนา 2 ฉบับ 

4) 
 

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ย่ืนใบแจง้ฯ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) สำเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ติดอากรแสตมป์ตามท่ีกฎหมายกำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของ
ผู้มอบอำนาจท่ีมีการลงนามรับรองโดยเจ้าของบัตรหรือหนังสือเดินทาง กรณีมอบอำนาจในนามนิติบุคคคลให้แนบสำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน ท่ีมีรายละเอียดของผู้มีอำนาจลงนาม ท่ีอยู่สำนักงาน 
และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และมีการลงนามรับรองตามข้อกำหนดท่ีระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) 
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2. การขอเปิดประกอบกิจการโรงงานกรณีที่มีการหยุดดำเนินงานติดต่อกันมาแล้วเกินกว่าหนึ่งปี (มาตรา 33 วรรคสอง) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

[1] รับใบแจ้งทั่วไป 
- ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เคยแจ้งกรณีมีการหยุดประกอบกิจการโรงงานติดต่อกันมาแล้ว
เกินกว่า 1 ปี แล้วมาแจ้งขอเปิดประกอบกิจการโรงงาน 

[2] การตรวจสอบเอกสาร 
- พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

[3] ลงรับเรื่อง 
- กรณีที่ผู้แจ้งขอเปิดประกอบกิจการโรงงานเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เคยแจ้งกรณีมีการหยุดประกอบ
กิจการโรงงานติดต่อกันมาแล้วเกินกว่า 1 ปี ให้ลงรับเรื่องพร้อมแนบเร่ืองเดิม 

[4] พิจารณา  
- เมื่อได้ลงรับใบแจ้งฯ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกในปกในของใบรับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 (แบบ ร.ง.2) ว่า “โรงงานรายน้ีได้ขอเปิดประกอบกิจการโรงงาน
หลังจากที่ได้มีการแจ้งตามมาตรา 33 มาแล้ว ตามใบแจ้งทั่วไปลงวันที่...........” 

[5] ออกหนังสือรับทราบ 
- ออกหนังสือถึงผู้ย่ืนใบแจ้งฯ เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาให้เปิดประกอบกิจการโรงงานได้  
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เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) แบบใบแจ้งท่ัวไป ฉบับจริง 1 ฉบับ 
2) ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 (แบบ ร.ง.2) ฉบับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 1 ฉบับ   

3) 
 

3.1 กรณี บุคคลธรรมดา  
(1) บัตรประจำตัวประชาชน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(2) ทะเบียนบ้าน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

3.2 กรณี นิติบุคคล 
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ต้องคัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับต้ังแต่วันคัดสำเนาจนถึงวันท่ีย่ืนใบแจ้งฯ โดยต้องมี
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของการแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และมีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า) สำเนา 2 ฉบับ 
(2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(3) ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 (4) กรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้แทนนิติบุคคลให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาใบอนุญาตทำงาน 

(Work permit) สำเนา 2 ฉบับ 

4) 
 

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ย่ืนใบแจง้ฯ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) สำเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ติดอากรแสตมป์ตามท่ีกฎหมายกำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้
มอบอำนาจท่ีมีการลงนามรับรองโดยเจ้าของบัตรหรือหนังสือเดินทาง กรณีมอบอำนาจในนามนิติบุคคคลให้แนบสำเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน ท่ีมีรายละเอียดของผู้มีอำนาจลงนาม ท่ีอยู่สำนักงาน 
และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และมีการลงนามรับรองตามข้อกำหนดท่ีระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) 
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. 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
[1] พนักงานเจ้าหน้าที่รับหนังสือ 
[2] การตรวจสอบเอกสาร/แนบแฟ้มเรื่องเดิม 

- พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดว่าเป็นไปตามมาตรา 34 หรือไม่  
- กรณีขาดเอกสารหรือเอกสารไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะน้ัน         
ผู้แจ้งและผู้รับแจ้งจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน 
พรอ้มกำหนดระยะเวลาที่ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด  

[3] ลงทะเบียนรับเรื่อง 
- เจ้าหน้าที่รับเรื่องและลงทะเบียนรับเรื่อง 

[4] ตรวจสอบและพิจารณาสัง่การ 
-  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงานและเคร่ืองจักรโดยเร็ว และพิจารณาสั่งการตามมาตรา 37 
หรือมาตรา 39 แล้วแต่กรณี 
- กรณีที่พบว่าการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานเป็นการแจ้งเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 34 
จะมีโทษตามมาตรา 54 ต้องมีการดำเนินคดีอาญา ด้วย 
 

4.7 งานรับแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (มาตรา 34) 

รับเรื่อง [1]

ตรวจสอบเอกสาร/แนบแฟ้มเร่ืองเดิม
[2]

ลงรับเรื่อง [3]

ตรวจสอบและพิจารณาส่ังการตาม
มาตรา 37 วรรคหนึ่ง หรือ 

มาตรา 39 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี
[4]
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หมายเหตุ   
โรงงานจำพวกท่ี 1 และจำพวก 2 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ท่ีมีอุบัติเหตุในโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือ

เครื่องจักรของโรงงาน ถ้าอุบัติเหตุนั้น 
1. เป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตาย เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ซ่ึงภายหลัง 72 ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถทำงานในหน้าท่ี
เดิมได้ได้ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบภาย 3 วันนับแต่วันตาย หรือวัน
ครบกำหนด 72 ชั่วโมง 
2. เป็นเหตุให้โรงงานต้องหยุดดำเนินงานเกินกว่า 7 วัน ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีทราบภายใน 10 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 

เอกสารที่เก่ียวข้อง  

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
1) หนังสือแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน ฉบับจริง 1 ฉบับ 

หมายเหตุ หนังสือผู้ประกอบการโรงงาน หรือแบบฟอร์มตามท่ีหน่วยงานกำหนด ท่ีมีการลงลายมือชื่อของผู้ขอ
อนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจ ห้ามถ่ายสำเนาลายมือชื่อ 

2) 
 

2.1 กรณี บุคคลธรรมดา  
(1) บัตรประจำตัวประชาชน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(2) ทะเบียนบ้าน (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2.2 กรณี นิติบุคคล 
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล (ต้องคัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับต้ังแต่วันคัดสำเนาจนถึงวันท่ีย่ืนใบแจ้งฯ โดยต้องมี
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของการแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน และมีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า) สำเนา 2 ฉบับ 
(2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(3) ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
(4) กรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้แทนนิติบุคคลให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาใบอนุญาตทำงาน   
(Work permit) สำเนา 2 ฉบับ 

3) 
 

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ย่ืนใบแจ้งฯ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ (นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี) สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้
มอบอำนาจท่ีมีการลงนามรับรองโดยเจ้าของบัตรหรือหนังสือเดินทาง กรณีมอบอำนาจในนามนิติบุคคคลให้แนบสำเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน ท่ีมีรายละเอียดของผู้มีอำนาจลงนาม ท่ีอยู่สำนักงาน และ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และมีการลงนามรับรองตามข้อกำหนดท่ีระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ การตรวจการโรงงานท่ัวไป เป็นการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอำนาจสั่งให้ระงับการกระทำท่ีฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกำหนดหรือสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการโรงงานท้ังหมดหรือบางส่วนเพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
[1] รับเรื่องร้องเรียน/พบเห็น หรือดำเนินการตรวจโรงงานตามแผน 

-  พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูล สาเหตุ ผลกระทบ ช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดเหตุร้องเรียนและ
ความต้องการให้แก้ไขปัญหาพร้อมบันทึกในแบบฟอร์มรับเรื่อง  
-  ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นจากแฟ้มเรื่องเดิม 

[2] ตรวจสอบโรงงาน 
- กรณีเก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการอ่ืนด้วย อาจเชิญหน่วยงานน้ัน ๆ ตรวจสอบร่วมพร้อมกัน 
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามสาเหตุการแจ้งร้องเรียน และตรวจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
- เก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ผลด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 
- ทำบันทึกผลการตรวจสอบโรงงานโดยละเอียดในบันทึกข้อเท็จจริงและแบบตรวจ 02 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการสั่งการปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือดำเนินคดีอาญา 

4.8 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ตรวจการโรงงานท่ัวไป 

รับเรื่องร้องเรียน [1]

ผลการตรวจสอบ

ตรวจสอบโรงงาน [2]

ยุติเรื่อง

ไม่ได้ก่อเหตุเดือดร้อน 
และไม่ผิดกฎหมาย

ก่อเหตุเดือดร้อน และ
กระทําผิดกฎหมาย

ส่ังการตามมาตรา 37 
หรือ มาตรา 39

หรือ ดําเนินคดีอาญา [3]
*ตามกระบวนงานที่ 4.10 (ต่อ)

รายงานผลและแจ้งผู้ร้อง [6]ตรวจติดตามผล [5]

เหตุร้องเรียนยังคงอยู่

เหตุร้องเรียนหมดไป

รายงานผลและแจ้งผู้ร้อง

แผนการตรวจการโรงงาน [1]
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[3] สั่งการ / แจ้งผล 
-  กรณีไม่ได้ก่อเหตุเดือดร้อน และไม่ผิดกฎหมายให้ยุติเรื่อง 
-  กรณีก่อเหตุเดือดร้อน หรือกระทำผิดกฎหมาย สั่งตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 39 วรรคหน่ึง 
และดำเนินคดีอาญากรณีปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย  

[4] แจ้งผล  
-  แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียน หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องทราบ 

[5] ตรวจติดตาม  
-  ตรวจติดตามเมื่อครบกำหนดการสั่งการ 

[6] รายงานผล 
-  เหตุร้องเรียนหมดไปให้ยุติเรื่อง 
-  เหตุร้องเรียนยังคงอยู่พิจารณาสั่งการตามข้อกฎหมายที่เหมาะสม 

 หมายเหตุ   
1. การร้องเรียนเก่ียวกับโรงงานจะเกิดขึ้นเน่ืองจากการประกอบกิจการของโรงงานก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ หรืออันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้บริเวณโรงงาน หรือสถานประกอบการ
น้ันถูกสงสัยว่ามีใบรับแจ้งถูกต้องหรือไม่ ซึ่งมีช่องทางการร้องเรียน เช่น 

- ร้องเรียนด้วยตนเอง 
- ทางจดหมายหรือโทรศัพท์ 
- ทางสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
- สายด่วน หรือ อินเทอร์เน็ต 
- หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. กรณีผู้ร้องเรียนมาด้วยตนเองหรือร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้สอบถามรายละเอียดให้ครบถ้วนมาก
ที่สุด เช่น ข้อมูลโรงงานที่ถูกร้องเรียน บ้านผู้ร้องเรียนและผู้ได้รับความเดือดร้อนรายอ่ืน ๆ ที่อยู่
ใกล้เคียงสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน ช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อน ฯลฯ 
3. ต้องตรวจสอบสถานท่ีที่เกิดการร้องเรียนว่ามีใบรับแจ้งหรือไม่ หากมีใบรับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง. 2) ให้ตรวจสอบประวัติ ข้อมูลโรงงาน จากแฟ้มเรื่องเดิมว่าเคยถูก
ร้องเรียนหรือไม่ มีคำสั่งแก้ไขหรือได้แก้ไขปัญหาไปแล้วหรือไม่ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน หากมีโรงงานหลายโรงงานอยู่ในบริเวณที่ถูกร้องเรียนต้อง
ตรวจสอบทุกโรงงานและสอบถามข้อมูลเหตุเดือดร้อนรำคาญจากผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงให้ได้ข้อมูล    
ที่ชัดเจนที่สดุเพ่ือวิเคราะห์ประมวลผล เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
5. กรณีมีการร้องเรียนถึงหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น ๆ ด้วย อาจนัดหมายตรวจสอบพร้อมกัน  จะ
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน มีความชอบธรรมซึ่งจะได้รับการยอมรับจากผู้ร้องเรียนสูง 

เอกสารที่เก่ียวข้อง  
ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

1) แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน 
2) บันทึกข้อเท็จจริง สค.24/1 
3) แบบตรวจ 02 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
[1] พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระค่าธรรมเนียมรายปี 
[2] การชำระค่าธรรมเนียมรายปี  

- กรณี ชำระแล้ว ให้ยุติเรื่อง 
- กรณี ค้างชำระ ให้ดำเนินการตาม [3] ต่อไป 

[3] พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือเตือนให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานชำระค่าธรรมเนียมรายปี และ
เงินเพ่ิมร้อยละ 5 ต่อเดือน หากผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมเงินเพ่ิมเรียบร้อยแล้ว
ให้ยุติเรื่อง แต่หากผู้ประกอบกิจการโรงงานยังไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมรายปีให้ดำเนินการตาม [4] ต่อไป 

[4] กรณีผู้ประกอบกิจการโรงงานยังไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ให้สั่งหยุดการประกอบ
กิจการโรงงาน เพ่ือให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีและเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ต่อเดือนตามมาตรา 43 โดยนำมาตรา 39, 
40, 41 มาใช้โดยอนุโลม  

4.9 การติดตามค่าธรรมเนียมรายปี (มาตรา 43) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล
การค้างชําระค่าธรรมเนียมรายป ี[1]

การชําระค่าธรรมเนียมรายปี [2] ยุติเรื่อง
ชําระแล้ว

ค้างชําระ

ชําระแล้ว

ค้างชําระ

แจ้งเป ็นหนังสือเตือนให้ช ําระค่าธรรมเนียมรายปี
และเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ต่อเดือน [3]

สั่งหยุดการประกอบกิจการโรงงาน เพ่ือให้ชําระ
ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินเพ่ิมร้อยละ 5 ต่อเดือน

ตามมาตรา 43 โดยนํามาตรา 39, 40, 41 
มาใช้โดยอนุโลม [4]

สั่งป ิดโรงงานตามมาตรา 39 วรรคสาม 
 /ฟ้องคดีแพ่ง [5]

ชําระแล้ว

ค้างชําระ
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[5] สุดท้ายแล้วหากผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สั่งปิดโรงงาน ตามมาตรา 39 วรรคสาม/ฟ้องคดีแพ่ง 

หมายเหตุ 
 มาตรา 43 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 และโรงงานจำพวกที่ 3 ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลาท่ียังประกอบกิจการ ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมในเวลาที่กำหนดให้เสียเพ่ิมอีกร้อยละห้าต่อเดือน และถ้ายังไม่ยินยอมเสียค่าธรรมเนียม
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจส่ังให้ผู้น้ันหยุดการประกอบกิจการไว้จนกว่าจะ
ได้เสียค่าธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจำนวน และให้นำมาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 41 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 ตามวรรคหน่ึง ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รัฐมนตรีแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11/1 แล้ว รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมิได้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรอันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือภาวะทางเศรษฐกิจ หรือ
เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะออกกฎกระทรวงลดหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเหตุดังกล่าวได้ 
 มาตรา 43/1 ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินเพ่ิมตามมาตรา 43 สำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 ที่ต้ังอยู่ใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเฉพาะท่ีได้มีการ
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 11/1 แล้ว 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
1) หนังสือเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี 
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เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบโรงงาน

ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. โรงงาน
(กฎกระทรวง/ประกาศ/ระเบียบ)

ก่อให้เกิดอันตราย/ความ
เสียหาย/ความเดือดร้อน

ออกคําส่ัง

ไม่รา้ยแรง รา้ยแรง

ส่ังการ ม.37 วรรคหน่ึง

ส่งคําส่ังตาม ม.38

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามคําส่ัง

ผลการปฏิบัติ
ตามคาํสัง

ยุติเร่ือง

ส่ังการ ม.39 วรรคหน่ึง (หยุด)

ส่งคําส่ังตาม ม.38
/ปิดประกาศตาม ม.40

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามคําส่ัง

ส่ังการ ม.39 วรรคสาม (ปิด)

ส่งคําส่ังตาม ม.38
/ปิดประกาศตาม ม.40

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามคําส่ัง

ผลการปฏิบัติ
ตามคาํสัง

ดําเนินคดีอาญาตามฐานความผิด

ไม่ปฏิบัติ/ไม่ถูกต้อง

ไม่ปฏิบัติ/ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

กรณีที่เห็นสมควร 
อาจจะผูกมัด
ประทับตราเคร ื่องจักร 
ตาม ม.37 วรรคสอง

ผลการปฏิบัติ
ตามคาํสัง

ไม่ปฏิบัติ/ไม่ถูกต้อง

ส่งคําส่ังตาม ม.38 ส่ังการ ม.39 วรรคสอง
(ให้ประกอบกิจการได้)

เร่ืองร้องเรียนหรือ ตรวจการท่ัวไป

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 การดำเนินการตามมาตรา 37 และมาตรา 39 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
1. การดำเนินการตามมาตรา 37  

1.1 การออกคำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง 
หลักการ 
- เหตุแห่งการทีจ่ะออกคำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง มีดังน้ี  

กรณีที่ 1 ผู้ประกอบกิจการโรงงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ง
หมายความรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ด้วย 

กรณีที่ 2  การประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อน
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน 

- ผู้มีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
แต่งต้ังตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 - คำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง สามารถออกคำส่ังให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังน้ี 
 1. สั่งให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝนื 

2. สั่งใหแ้ก้ไข  
3. สั่งให้ปรับปรุง  
4. สั่งให้ปฏิบัติให้ถกูต้อง 
5. สั่งให้ปฏิบัติให้เหมาะสม  

- คำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง จะต้องประกอบไปด้วย ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย คำสั่ง กำหนดระยะเวลา
เริ่มต้นให้ปฏิบัติตามคำสั่ง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติตามคำสั่ง สิทธิอุทธรณ์คำสั่ง 
ข้อสังเกต 
1. การกำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติน้ีถือว่าเป็นสาระสำคัญของคำสั่ง หากไม่กำหนดระยะเวลาไว้อาจเป็นคำสั่งที่ไม่
สมบูรณ์ ซึ่งแก้ไขได้โดยการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งเดิมได้ (ในกรณีที่จะต้องใช้ระยะเวลา ปรับปรุงแก้ไข) 
2. สิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งเป็นสาระสำคัญของคำสั่ง หากไม่กำหนดไว้ในคำสั่งจะเป็นคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งแก้ไขได้
โดยการออกคำสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งเดิมได้ 
3. ในระหว่างที่ปฏิบัติตามคำสั่ง หากตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดขึ้นใหม่ถือว่าเป็นการกระทำกรรมใหม่ขึ้นมา 
4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแล้ว หากมีการปฏิบัติตามคำสั่งแล้วแต่ยังไม่อาจแก้ไขได้และ
ผู้รับคำสั่งได้ย่ืนคำขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งก่อนสิ้นระยะเวลาในคำส่ัง กรณีน้ีอาจเป็นเหตุให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจขยายระยะเวลาปฏิบัติตามคำสั่งได้ 
แนวทางการรา่งคำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง 
- มาตรา 37 วรรคหน่ึง กำหนดมูลเหตุแห่งการที่จะออกคำสั่งหลายประการพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้สั่งจะต้องทำ
ความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนสั่งการทำความเข้าใจคือจะต้องรู้องค์ประกอบหรือส่วนประกอบตามที่กฎหมาย
กำหนดดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะต้องสั่งการให้ครบถ้วน ยกตัวอย่างที่พบบ่อย ๆ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่สั่ง
การแบบเล่ือยลอย ให้ปฏิบัติอย่างไม่มีขอบเขตและไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ เช่นน้ีถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ครบ
องค์ประกอบตามกฎหมายจะมีผลกระทบต่อการดำเนินการขั้นต่อไปคือ การดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนคำสั่งหรือการ
สั่งการตามมาตรา 39 ต่อไปอาจดำเนินการขั้นต่อไปไม่ได้ และจะเป็นผลเสียต่อทางราชการหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบมาก 
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- คำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง จะต้องแจ้งคำเตือนหรือคำแนะนำในเร่ืองที่ผู้รับคำสั่งจะต้องทราบ
ด้วย เช่น การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะมีโทษอย่างไร หรือจะถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร  

 - เพ่ือเป็นแนวทางในการร่างคำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหน่ึงจงึขอยกตัวอย่างแนวทางการร่าง ดังต่อไปน้ี  
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......(๕)..... 

ตัวอย่างแนวทางการร่างคำสัง่ตามมาตรา 37 วรรคหนึง่ 
 
ที่ ....../......                                                                                    
 .............................................. 

.............................................. 
วันที่................................... 

เรื่อง ..................(1)..................... 
เรียน ........................(2)....................ผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
  ตามที่.................(ระบุผู้ประกอบการ)............. ได้ประกอบกิจการโรงงาน.................................
ทะเบียนโรงงานเลขที่.............................................ต้ังอยู่เลขที่.................................................................................... 
ปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบโรงงานเมื่อ.............................. และพบว่า.................. (3)............... 
ลักษณะดังกล่าว..............................................(4)...................................................... 
  ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งให้................. (ระบุผู้ประกอบกิจการตาม(2))..............ดำเนินการดังต่อไปน้ี 

1.… 
2… 
3… 
 

ทั้งน้ีให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่.................................................................. 
ทั้ งน้ี หากท่านไม่ เห็นด้วยกับคำสั่งฉบับน้ี ท่านสามารถย่ืนอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งน้ี ต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง โดยส่งคำอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้
ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งไม่
เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่ง 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่ง อย่างเคร่งครัดด้วย     
มิฉะน้ันอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมาย 
 
      ขอแสดงความนับถือ  
      

              (                      ) 
               ............................... 
               พนักงานเจ้าหน้าที่ 

               ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
...................................................... 
....................................................... 
 
 

(โปรดดูคำแนะนำและคำเตือนด้านหลัง)



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
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การกรอกรายละเอียดในคำสั่งมาตรา 37 วรรคหนึง่ 
(1)  ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือเหมาะสม (ให้ระบุเฉพาะความ
ประสงค์ที่ต้องการสั่ง)  
(2)  - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ช่ือของผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
 - กรณีเป็นนิติบุคคล ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล 
(3)  ระบุข้อเทจ็จริงที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบซึง่จะเป็นมลูเหตุในการพิจารณาข้อกฎหมายเพ่ือออกคำสั่ง 

 (4) - กรณีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯให้ระบุว่า ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับใด เช่น ฝ่าฝืน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ในข้อใด 
- กรณี เป็นการประกอบกิจการที่มีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนแก่
บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือทีอ่ยู่ใกล้เคียงกับโรงงานใหร้ะบุถ้อยคำตามข้อน้ี (ที่ขีดเส้นใต้) 

 (เหตุผลที่อ้างต้องสอดคล้องกับข้อเทจ็จริงทีต่รวจพบ)  
 (5)  เน้ือหาของคำสั่งที่จะให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติ เช่น 
  - ให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

- แก้ไข หรือปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำทิ้งให้สามารบำบัดน้ำทิ้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่ระบายจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ 
- ระยะเวลาในคำสั่งควรกำหนดให้ชัดเจน เช่น ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 

มกราคม 2564 เป็นต้น 
- การส่งคำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 38 ด้วย มิฉะน้ันจะไม่มีผลตามกฎหมาย

ที่จะดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน และในบางกรณีต้องจัดทำหลักฐานแสดงวันที่รับทราบคำสั่งให้ชัดเจน  
คำแนะนำหรือคำเตือนที่จะต้องสง่ไปด้วยกับคำสั่ง 

 1. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 37 วรรคหน่ึงต้องระวางโทษจำคุกไม่
เกินหน่ึงปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่า
ฝืนหรือยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  2. การจงใจไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 วรรคหนึ่งอาจเป็นมูลเหตุให้ถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือ
ถูกสั่งให้ปิดโรงงานแล้วแต่กรณีได้ 

คำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุด 
 กรอ. ได้มีหนังสือหารือสำนักงานอัยการสูงสุดเก่ียวกับการสั่งการตามมาตรา 37 หรือ 39 พ.ร.บ.โรงงาน 2535 ว่า
จะสามารถสั่งการแก่โรงงานจำพวกที่ 2 ซึ่งยังไม่ได้แจ้งการประกอบกิจการหรือโรงงานจำพวกที่ 3 ซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตจะ
สั่งการได้หรือไม่ สำนักงานอัยการสูงสุดมีหนังสือตอบข้อหารือตามหนังสือที่ อส.0017/10611 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2540  สรุปความว่า  
 “พ.ร.บ.โรงงาน 2535 มีเจตนารมณ์เพ่ือควบคุมดูแลป้องกันเหตุเดือดร้อน รำคาญ ป้องกันความเสยีหาย
และอันตรายของผลกระทบทีม่ีต่อประชาชนอันเกิดจากการตั้งโรงงานหรือประกอบกิจการโรงงาน โดยคำนึงว่า
โรงงานน้ัน ๆ ได้จัดต้ังขึ้นถูกต้องตาม กฎหมายหรือไม่ ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ทีเ่ก่ียวขอ้งจึงใช้อำนาจส่ังการทางปกครอง
ตามมาตรา 37 มาตรา 39 แก่บรรดาผู้ประกอบกิจการโรงงานทั้งปวงได้” 
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1.2  การผูกมัดประทับตราเครื่องจักรตามมาตรา 37 วรรคสอง 
หลักการ 
1. การผูกมัดประทับตราเครื่องจักรตามมาตรา 37 วรรคสอง จะต้องกระทำในระหว่างการปฏิบัติตาม
มาตรา 37 วรรคหน่ึง เสมอ  
2. การผูกมัดประทับตราเครื่องจักรต้องดำเนินการตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการ
ผูกมัดประทับตราเคร่ืองจักรตามความในมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 
3. ผู้ดำเนินการผูกมัดประทบัตราเครือ่งจักรต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รบัอนุมัติจากปลดักระทรวง
อุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย 
4. กรณีที่ไม่มีการดำเนินการตามมาตรา 37 วรรคหน่ึงแล้ว จะต้องมีการแก้มัดประทับตราเครือ่งจักรตาม
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการผูกมัดประทับตราเคร่ืองจักรตามความในมาตรา 37 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
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แบบบันทึกตามระเบียบฯ 

(กรณีที่ไม่สามารถผูกมัดด้วยลวดหรือลวดสลิง และผนกึจุดผูกมัดด้วยแผ่นผนึกดีบกุได้) 

 
ส่วนราชการ ......................................................................... 
ที่ (รหสัหน่วยงาน)/..........วันที่......................................................................... 
เรื่อง  การผูกมดัประทับตราเครื่องจักรเพ่ือมิให้เครื่องจักรทำงาน 
 

  ด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ใช้อำนาจสั่งการ ตามมาตรา 
37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ (ช่ือผู้รับใบอนุญาต) ผู้ประกอบ กิจการโรงงาน (ระบุ
ลักษณะการส่ัง) และในระหว่างที่มีคำสั่งน้ี (ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ผูกมัด ประทับตรา) ได้สั่งการให้ผูกมัดประทับตรา
เครื่องจักร เพ่ือมิให้เครื่องจักรทำงานได้ในระหว่างการ ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  ดังน้ัน   (ระบุช่ือเคร่ืองจักร) จึงถูกห้ามใช้งานระหว่างที่มีคำสั่งตามมาตรา 37 
วรรคหน่ึง ดังกล่าว   (ระหว่างวันที่ วันที่ เดือน พ.ศ. ...)     
 
 
 

    (ประทับตราของทางราชการ) 
ลงช่ือ............................................ 
      (                              ) 
            พนักงานเจ้าหน้าที่ 
               วัน  เดือน  ปี 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                            
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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แบบบันทึกตามระเบียบฯ 

(คำสัง่พนักงานเจ้าหนา้ที่) 

 
ที่ (รหัสหน่วยงาน)/...........  ส่วนราชการ   
  ที่อยู่    
       
 
 วัน   เดือน   ปี 
 
เรื่อง การผูกมัดประทับตราเคร่ืองจักรเพ่ือมิให้เครื่องจักรทำงาน 
เรียน  (ช่ือผู้รับใบอนุญาต) ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
อ้างถึง คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ อก .../..... ลงวันที่  (คำสั่งมาตรา 37)  
  ตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อ้างถึง สั่งให้ท่าน  (ระบุลักษณะที่สั่ง)  ต้ั ง แ ต่ ไ ด้ รั บ 
ทราบคำสั่งจนถึงวันที่............ เดือน ..........................พ.ศ. .... ในระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว (ระบุ
ตำแหน่งของผู้อนุมัติให้ผูกมัดประทับตรา) เห็นสมควรให้มีการผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพ่ือมิให้เครื่องจักร
ทำงานโดยการ (ระบุลักษณะการดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 3-5 แล้วแต่กรณี)  
 ดังน้ัน   เครื่องจักรที่ถูกดำเนินการผูกมัดประทับตราจำนวน       เครื่อง    
ได้แก่  (ระบุช่ือเคร่ืองจักร)  จึงห้ามทำงานระหว่าง  (ระบุวัน เดือน พ.ศ. ..)  
 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   ลงช่ือ   
         (พนักงานเจ้าหน้าที่) 
 
หมายเหตุ ผู้ใดกระทำเพ่ือให้เครื่องจักรที่ได้ผูกมัดประทับตราไว้กลับทำงานได้อีก ต้องระวางโทษจำคุก     

ไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
(หน่วยงานเจ้าของเรื่อง) 
โทร.    
โทรสาร.   



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
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แบบหนังสือแจ้งการยกเลิกการผูกมัดประทับตราเครื่องจักร 

 
ที่ (รหัสหน่วยงาน)/...........  ส่วนราชการ   
  ที่อยู่    
       
 
 วัน   เดือน   ปี 
 
เรื่อง การยกเลิกการผูกมัดประทับตราเคร่ืองจักร 
เรียน  (ผู้ประกอบกิจการโรงงาน)  
อ้างถึง   (หนังสือแจ้งการผูกมัดประทับตราเครื่องจักรเพ่ือมิให้เครื่องจักรทำงาน)  
  ตามหนังสือที่อ้างถึง (ระบุตำแหน่งของผู้อนุมัติให้ผูกมัดประทับตรา)  ผู้ซึ่งปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมมอบหมายให้มีการผูกมัดประทับตราเครื่องจักร โดยสั่งให้  (ผู้ประกอบกิจการโรงงาน)  
  (ระบุลักษณะที่สั่ง) ห้ามทำงานระหว่าง  (ระบุวัน เดือน พ.ศ. ..) และภายหลังพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วในวันที่ (วัน เดือน ปี) พบว่าท่านได้
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ อก .../..... ลงวันที่....... (คำสั่งมาตรา 37) แล้ว น้ัน  
 ดังน้ัน (ระบุตำแหน่งของผู้อนุมัติให้ผูกมัดประทับตรา)  ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
มอบหมายให้มีการผูกมัดประทับตราเครื่องจักร จึงจะดำเนินการแก้มัดประทับตราเครื่องจักรของท่าน ทั้งน้ีขอให้
ท่านระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะได้มีการ
ดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   ลงช่ือ   
         (พนักงานเจ้าหน้าที่) 
 
 
(หน่วยงานเจ้าของเรื่อง) 
โทร.    
โทรสาร.    



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                            
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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2. การดำเนินการตามมาตรา 39 
 2.1  การออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39  วรรคหนึ่ง  

หลักการ 
 - เหตุแห่งการที่จะออกคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง มีดังน้ี  

กรณีที่ 1  ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จงใจไม่ปฏิบัติตามคำส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตามมาตรา 37 
วรรคหน่ึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

กรณีที่ 2  ผู้ประกอบกิจการโรงงานประกอบกิจการโรงงานท่ีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความ
เดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน 

- กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราว และให้ปรับปรุงแก้ไข
โรงงานเสียใหม่หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ข้อสังเกต  
1. กรณีที่ 1 ผู้ออกคำสั่งจะต้องพิจารณาว่า การจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง โดยไม่มีเหตุ
อันสมควรน้ัน อย่างไรเป็นการจงใจหรือไม่จงใจจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไป 
2. กรณีที่ 2 ผู้ออกคำสั่งจะต้องพิจารณาว่ากรณีใดเป็นกรณีที่ “อาจก่อให้เกิด อันตรายความเสียหายหรือความ
เดือดร้อนอย่างร้ายแรง” โดยจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไป 
3. การกำหนดระยะเวลาให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานเสียใหม่หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น 
ถือว่าเป็นสาระสำคัญของคำสั่ง หากไม่กำหนดระยะเวลาไว้อาจเป็นคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ หากออกคำสั่งไปแล้วมิได้
กำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะแก้ไขได้โดยการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฉบับเดิมโดยไม่จำเป็นต้องยกเลิก
คำสั่งเดิม (ในกรณีที่จะต้องใช้ระยะเวลา ปรับปรุงแก้ไข) 
4. สิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งเป็นสาระสำคัญของคำสั่ง หากไม่กำหนดไว้ในคำสั่งจะเป็นคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ ออกคำสั่งไปแล้ว
มิได้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะแก้ไขได้โดยการออกคำสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งฉบับเดิมโดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งเดิม 
5. ในระหว่างที่ปฏิบัติตามคำสั่ง หากตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดขึ้นใหม่ถือว่าเป็นการกระทำกรรมใหม่ขึ้นมา 
6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งแล้ว หากมีการปฏิบัติตามคำสั่งแล้วแต่ยังไม่อาจแก้ไขได้และ
ผู้รับคำสั่งได้ย่ืนคำขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งก่อนสิ้นระยะเวลาในคำสั่ง กรณีน้ีอาจเป็นเหตุให้
ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายใช้ดุลพินิจขยายระยะเวลาปฏิบัติตามคำสั่งได้ 
แนวทางการรา่งคำสัง่ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง 
- มาตรา 39 วรรคหน่ึง กำหนดมูลเหตุแห่งการที่จะออกคำสั่งหลายประการ ผู้ที่ออกคำส่ังจะต้องทำความเข้าใจให้
ถูกต้องก่อนสั่งการ โดยจะต้องรู้องค์ประกอบหรือส่วนประกอบตามท่ีกฎหมายกำหนดดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
จะต้องสั่งการให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับเน้ือหาที่ได้ออกคำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหน่ึงไปแล้ว อีกทั้งจะต้อง
กำหนดระยะเวลาให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องไว้ให้ชัดเจน จึงจะถือว่าเป็นคำสั่งที่ครบ
องค์ประกอบตามกฎหมาย หากคำส่ังไม่ครบองค์ประกอบจะมีผลกระทบต่อการดำเนินการขั้นต่อไปคือ การ
ดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนคำสั่งหรือการออกคำสั่งปิดโรงงานตามมาตรา 39 วรรคสามได้ และจะเป็นผลเสียต่อทางราชการ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมาก 
- คำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง จะต้องแจ้งคำเตือนหรือคำแนะนำในเรื่องที่ผู้รับคำสั่งจะต้องทราบด้วย เช่น 
การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะมีโทษอย่างไร หรือจะถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร  

 - เพ่ือเป็นแนวทางในการร่างคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหน่ึงจึงขอยกตัวอย่างแนวทางการร่าง ดังต่อไปน้ี  



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ตัวอย่างแนวทางร่างคำสัง่ตามมาตรา 39 วรรคหนึง่  
(กรณปีระกอบกิจการโรงงาน จงใจไม่ปฏิบติัตามคำส่ังของพนักงานเจ้าหนา้ที่) 

 
ที่ ....../......      

                                                                                .............................................. 
.............................................. 

 วันที่................................... 
 
เรื่อง ..................(1)..................... 
เรียน ........................(2)....................ผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
อ้างถึง หนังสือ.................(3).......................... 
 

  ตามหนังสือที่ อ้างถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สังกัด
.....................ได้มีคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ให้...................(2)..................  ประกอบกิจการโรงงาน………………......(4)................................ทะเบียนโรงงานเลขที่
..................................ต้ังอยู่เลขที่......................................................................................................................... 
.........................(5)...........................ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..................................... ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัด................................... ได้ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งแล้ว เมื่อ
วันที่ ........................................ พบว่า…..................... (6)........................ ลักษณะดังกล่าวเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
  ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
......................(7)..................ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย จึงมีคำสั่งให้............. (2)............ หยุดประกอบกิจการ
โรงงาน ..................(8)..................ในส่วน.................(9)..............นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งฉบับน้ีเป็นต้นไป และให้ปรับปรุง
แก้ไขโรงงาน/หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง............. (10)................ให้แล้วเสร็จ...................(11)......................  

ทั้ งน้ี หากท่านไม่ เห็นด้วยกับคำสั่งฉบับน้ี ท่านสามารถย่ืนอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งน้ี ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง โดยส่งคำอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้
ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งไม่
เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่ง 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่ง อย่างเคร่งครัดด้วย     
มิฉะน้ันอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมาย 
            ขอแสดงความนับถือ  
      

              (                      ) 
               ..............(6)................ 

             ผูซ้ึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย 
...................................................... 
....................................................... 

(โปรดดูคำแนะนำและคำเตือนด้านหลัง) 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                            
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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การกรอกรายละเอียดในคำสั่งมาตรา 39 วรรคหนึง่  
(กรณปีระกอบกิจการโรงงาน จงใจไม่ปฏิบติัตามคำสัง่ของพนักงานเจ้าหนา้ที่) 
(1)   - ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นการช่ัวคราว หรือ  
 - ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน เป็นการช่ัวคราว 
(2)   - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ช่ือของผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
       - กรณีเป็นนิติบุคคล ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล 
(3)   หนังสือคำสั่งตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง  
(4)    ประเภทการประกอบกิจการ 
(5) คำสั่งให้ (ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน/แก้ไข/ปรับปรุง/ปฏิบัติให้ถูกต้อง/ปฏิบัติให้เหมาะสม) ตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง 
(6) ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบทีจ่ะระบุได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง 
(7) ช่ือและตำแหน่งของผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(8) - ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นการช่ัวคราว หรือ  
 - ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน (ระบุส่วนที่จะให้หยุด) เป็นการช่ัวคราว  
(9)  ระบุส่วนที่ให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน 
(10)   ระบุวิธีการในการปรับปรุงแก้ไข/ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับเหตุผลในการออกคำสั่ง 
(11)  - ภายในวันที่............   หรือ    
 - ภายใน......................วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง  
หมายเหตุ 

- ระยะเวลาในคำส่ังต้องกำหนดให้ชัดเจน เช่น ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานใหแ้ล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มกราคม 2564 เป็นต้น 
- การส่งคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 38 ด้วย มิฉะน้ันจะไม่มีผลตามกฎหมายท่ี

จะดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน และในบางกรณีต้องจัดทำหลักฐานแสดงวันที่รับทราบคำสั่งให้ชัดเจน  
- นอกจากน้ีภายหลังจากการออกคำสั่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีการจัดทำประกาศตามมาตรา 40 แล้วนำไป

ปิดในบริเวณโรงงานจำนวน 3 จุด 
คำแนะนำหรือคำเตือนที่จะต้องสง่ไปด้วยกับคำสั่ง  
 1. ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่ได้มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ   

2. สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานเพ่ือให้
โรงงานประกอบกิจการโรงงานต่อไป ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

3. ผู้ที่ทำงานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ร่วมกระทำหรือสนับสนุนการกระทำความผิด แล้วแต่กรณี 

4. การจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งน้ี อาจเป็นมูลเหตุให้สั่งปิดโรงงานได้ 
5. ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปฏิบัติตามคำสั่งแล้ว หากจะเปิดประกอบกิจการโรงงานจะต้องขอ

อนุญาตเปิดประกอบกิจการโรงงานก่อน จึงจะประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้  

(เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 

(เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 

(เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ตัวอย่างแนวทางร่างคำสัง่ตามมาตรา 39 วรรคหนึง่ 
(กรณผีูป้ระกอบกิจการโรงงานประกอบกิจการโรงงานที่อาจจะก่อใหเ้กิดอันตรายความเสยีหายหรือความ

เดือดร้อนอย่างรา้ยแรงแก่บคุคลหรือทรัพย์สนิที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกลเ้คียงกับโรงงาน) 
ที่ ....../......      

                                                                                .............................................. 
.............................................. 

 วันที่................................... 
 
เรื่อง ให้.......... (1)................. 
เรียน ................(2).............ผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
 

  ด้วยเมื่อวันที่ ..............(3)............พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
สังกัด..........(4)............ได้ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน...............ทะเบียนโรงงานเลขที่..........................
ต้ังอยู่เลขที่..................................................................พบว่า.....................(5)..................ลักษณะดังกล่าวอาจจะ
ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่
ใกล้เคียงกับโรงงาน 
  ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
......................(6)..................ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย จึงมีคำสั่งให้............. (2)............ หยุดประกอบกิจการ
โรงงาน ..................(7)..................ในส่วน.................(8)..............นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งฉบับน้ีเป็นต้นไป และให้ปรับปรุง
แก้ไขโรงงาน/หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง............. (9)................ให้แล้วเสร็จ...................(10)......................  
 ทั้ งน้ี  หากท่านไม่ เห็นด้วยกับคำสั่ งฉบับน้ี  ท่านสามารถย่ืนอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่ งน้ี ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง โดยส่งคำอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้ที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งไม่เป็นการ
ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่ง 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่ง อย่างเคร่งครัดด้วย มิฉะน้ัน
อาจจะต้องรับโทษตามกฎหมาย 
      ขอแสดงความนับถือ  
      

                  (                      ) 
                  ..............(6)................ 

                ผูซ้ึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย 
 

...................................................... 

....................................................... 
(โปรดดูคำแนะนำและคำเตือนด้านหลัง) 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                            
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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การกรอกรายละเอียดในคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหนึง่ (กรณทีี่ 2) 
(1)   - ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นการช่ัวคราว หรือ  
 - ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน เป็นการช่ัวคราว 
(2)   - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ช่ือของผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
       - กรณีเป็นนิติบุคคล ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล 
(3)   วันที่เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน 
(4)  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
(5)  ข้อเท็จจริงหรอืลักษณะการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือนร้อนอย่าง
ร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคยีงโรงงาน  
(6) ช่ือและตำแหน่งของผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(7) - ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นการช่ัวคราว หรือ  
 - ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน (ระบุส่วนที่จะให้หยุด) เป็นการช่ัวคราว  
(8)  ระบุส่วนที่ให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน 
(9)   ระบุวิธีการในการปรับปรุงแก้ไข/ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับเหตุผลในการออกคำสั่ง 
(10)  - ภายในวันที่............   หรือ    
 - ภายใน......................วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง  
 
คำเตือน  

1. การส่งคำสั่งตามมาตรา 39 ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 38 ด้วย มิฉะน้ันจะไม่มีผลตามกฎหมายที่จะ
ดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน และในบางกรณีต้องจัดทำหลักฐานแสดงวันที่รับทราบคำสั่งให้ชัดเจน  

2. นอกจากน้ีจะต้องปิดประกาศคำสั่งให้ถูกต้องตามมาตรา 40 อีกด้วย  
 
 
 
 
 
 

(เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 

(เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
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2.2  การออกคำสั่งให้เปิดประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39  วรรคสอง 
 หลักการ 
 เหตุแห่งการที่จะออกคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคสอง มีดังน้ี  

กรณีที่ 1  ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามคำสัง่มาตรา 39 วรรคหน่ึง ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งขอ
เปิดประกอบกิจการโรงงาน 

กรณีที่ 2  ครบกำหนดระยะเวลาตามคำส่ังมาตรา 39 วรรคหน่ึงแล้ว ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งขอ
เปิดประกอบกิจการโรงงาน 

กรณีที่ 3  ครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งมาตรา 39 วรรคหน่ึงแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเอง 
ทั้ง 3 กรณี ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการ

โรงงานเปิดประกอบกิจการโรงงานหลังจากที่หยุดประกอบกิจการโรงงานท้ังหมดหรือบางส่วนและให้
ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดมาแล้ว 
ข้อสังเกต  

1. กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ควรจะต้องไปตรวจสอบโรงงานโดยเร็ว หลังจากที่ได้
รับคำขอเปิดประกอบกิจการโรงงาน  

2. กรณีที่ 3 พนักงานเจ้าหน้าที่ควรจะต้องไปตรวจสอบโรงงานโดยเร็ว หลังจากครบกำหนด
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหน่ึงแล้ว 

3. กรณีที่ 1 หากผู้ประกอบกิจการโรงงานย่ืนขอเปิดประกอบกิจการโรงงานมาก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานได้แจ้งว่าได้
ปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหน่ึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเวลาก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง กรณีน้ีถือว่าระยะเวลาตามคำสั่งได้ครบกำหนดแล้ว 
พนักงานเจ้าหน้าที่ควรจะต้องไปตรวจสอบโรงงานโดยเร็ว 

4. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงานตาม 3 แล้ว พบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ได้ปรับปรุง
แก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง กรณีน้ีต้องถือว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา 
39 วรรคหน่ึง ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายต้องออกคำสั่งไม่ให้เปิดโรงงานพร้อมทั้งต้อง
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และออกคำสั่งปิดโรงงาน
ตามมาตรา 39 วรรคสาม (แม้ในความเป็นจริงระยะเวลาท่ีกำหนดให้ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา 39 วรรคหน่ึง
จะยังไม่สิ้นสุดเน่ืองจากผู้ประกอบกิจการโรงงานมาย่ืนขอเปิดประกอบกิจการโรงงานก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาของคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหน่ึงก็ตาม ผู้ประกอบกิจการโรงงานก็ไม่อาจอ้างได้ว่าระยะเวลา
การปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา 39 วรรคหน่ึงยังคงเหลืออยู่เพ่ือที่จะขอปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอีกต่อไปได้) 

5. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงานแล้ว พบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ถือว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา 39 วรรคหน่ึงแล้ว 
ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายต้องออกคำสั่งให้เปิดโรงงานได้  

6. สิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งเป็นสาระสำคัญของคำสั่ง หากไม่กำหนดไว้ในคำสั่งจะเป็นคำสั่งที่ไม่
สมบูรณ์ ออกคำสั่งไปแล้วมิได้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะแก้ไขได้โดยการออกคำส่ังแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่ง
ฉบับเดิมโดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งเดิม 

7. ในระหว่างที่ปฏิบัติตามคำสั่ง หากตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดขึ้นใหม่ถือว่าเป็นการกระทำกรรมใหม่
ขึ้นมา 
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แนวทางการรา่งคำสัง่ตามมาตรา 39 วรรคสอง 
 - มาตรา 39 วรรคสอง เป็นเรื่องการออกคำสั่งให้เปิดประกอบกิจการโรงงานหรือไม่ให้เปิดประกอบกิจการ

โรงงาน หลังจากที่ได้มีการออกคำสัง่ตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานท้ังหมดหรือบางส่วนมาแล้ว 
ซึ่งเป็นการตรวจสอบโรงงานเพ่ือดูว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานได้มีการปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
คำสั่งหรือไม่ ดังน้ันพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่ตรวจพบว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวสามารถพิจารณาได้ว่า
ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปฏิบัติตามคำสั่งตามาตรา 39 วรรคหน่ึงแล้วหรือไม่ เช่น ออกคำสั่งให้มีมาตรการป้องกันมิให้
เสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานไปรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงโรงงาน การจะพิจารณาว่าผู้ประกอบกิจการ
โรงงานได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวแล้วหรือไม่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานรวมทั้ง
จะต้องมีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานว่ามีระดับที่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ 
หากตรวจวัดแล้วเป็นไปตามกฎหมายกรณีน้ีถือว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปฏิบัติตามคำสั่งถูกต้องแล้ว เป็นต้น  

 - คำสั่งตามมาตรา 39 วรรคสองนั้น หากเป็นกรณีที่ไม่ให้เปิดประกอบกิจการโรงงานจะต้องแจ้งคำ
เตือนหรือคำแนะนำในเร่ืองที่ผู้รับคำสั่งจะต้องทราบด้วย เช่น ท่านยังไม่สามารถเปิดประกอบกิจการโรงงานได้ 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติจะมีโทษอย่างไร  
 - เพ่ือเป็นแนวทางในการร่างคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคสองจึงขอยกตัวอย่างแนวทางการร่าง ดังต่อไปน้ี  
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4-47 

ตัวอย่างแนวทางร่างคำสัง่ใหเ้ปดิประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39 วรรคสอง  
(กรณพีนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงานหลงัครบกำหนดเวลาในคำสั่งมาตรา 39 วรรคหนึ่ง) 

 
ที่ ....../......   

.............................................. 
 .............................................. 

วันที่................................... 
 

เรื่อง ให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ 
เรียน ........................(1).................... ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
อ้างถึง   หนังสือ.................(2)........... (ราชการ) 
  ตามหนังสือที่อ้างถึง ...........(3)........... ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีคำสั่งให้............ (1)............ 
ในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงงาน ................(4)..................ทะเบียนโรงงานเลขที่ ............................................... 
ต้ังอยู่เลขที่..........................................................................................................................หยุดประกอบกิจการโรงงาน 
..................(5)..................ในส่วน.................(6)..............นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งฉบับน้ีเป็นต้นไป และให้ปรับปรุงแก้ไข
โรงงาน/หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง............. (7).............ให้แล้วเสร็จ................(8)............. ดังรายละเอียดตามท่ีแจ้งแล้ว น้ัน 
  พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ทำการตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามคำสั่งแล้วเมือ่วันที่............... พบว่า 
........................(รายละเอียดขอ้เท็จจริง).................... กรณีดังกล่าวจึงถือได้ว่าท่านได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
โรงงาน/ปฏิบัติให้ถกูต้อง ตามคำสั่งแล้ว  

  ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
..............(3)................ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายจึงมีคำสั่งให้ท่านประกอบกิจการโรงงาน ...............(5).............   
ในส่วน.................(6)..............ต่อไปได้นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งน้ีเป็นต้นไป  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ  
      

                  (                      ) 
                  .............(3)............. 

                ผูซ้ึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย 
 

...................................................... 

....................................................... 
(โปรดดูคำแนะนำและคำเตือนด้านหลัง) 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                            
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การกรอกรายละเอียดในคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคสอง (แบบท่ี 1) 
(1) - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ช่ือของผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
           - กรณีเป็นนิติบุคคล ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล 
(2)  หนังสือคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง  
(3)       ช่ือและตำแหน่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(4)  ประเภทการประกอบกิจการโรงงาน 
(5) - ใหห้ยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นการช่ัวคราว หรือ  
 - ใหห้ยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน (ระบุส่วนที่จะให้หยุด) เป็นการช่ัวคราว  
(6)  ระบุส่วนที่ให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน 
(7)   ระบุวิธีการในการปรับปรุงแก้ไข/ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับเหตุผลในการออกคำสั่ง 
(8)  - ภายในวันที่............   หรือ    
 - ภายใน......................วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 

(เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 
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ตัวอย่างแนวทางร่างคำสัง่ใหเ้ปดิประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา 39 วรรคสอง 
(กรณขีอเปิดประกอบกิจการโรงงานก่อนสิน้กำหนดเวลาในคำส่ังมาตรา 39 วรรคหนึ่ง) 

 
ที่ ....../......                                                                                            
.............................................. 

.............................................. 
 วันที่................................... 

 
เรื่อง ให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ 
เรียน ........................(1)....................  
อ้างถึง   1. หนังสือ.................(2)........... (ราชการ) 
 2. หนังสือ.................(3)........... (โรงงาน) 
  ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ..........(4).......... ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีคำสั่งให้.......... (1).......... ใน
ฐานะผู้ประกอบกิจการโรงงาน ................(5)..................ทะเบียนโรงงานเลขที่ ............................................... 
ต้ังอยู่เลขที่..........................................................................................................................หยุดประกอบกิจการโรงงาน 
..................(6)..................ในส่วน.................(7)..............นับแต่วันที่ได้รับคำสัง่ฉบับน้ีเป็นต้นไป และให้ปรับปรุงแก้ไข
โรงงาน/หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง...................(8).....................ใหแ้ล้วเสร็จภายในวันที่.....................(9)..................... ต่อมา
..................(1)....................ได้มหีนังสือตามที่อ้างถึง 2 แจ้งว่าท่านได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน/ปฏิบัติให้
ถูกต้อง ตามคำสั่งแล้ว จึงขอเปิดประกอบกิจการโรงงานต่อไป ดังรายละเอียดตามที่แจ้งแล้ว น้ัน 

  พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ทำการตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามคำสั่งแล้ว เมื่อวันที ่...................
พบว่า ........................(1).................... ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน/ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามคำสั่งแล้ว จึงขอเปิด
ประกอบกิจการโรงงานต่อไป 

  ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
.........(4).......ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายจึงมีคำสั่งให้ท่าน/นิติบุคคล ประกอบกิจการโรงงาน..........(6).......ในส่วน
.................(7)..............นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งฉบับน้ีเป็นต้นไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถือ  
      

                  (                      ) 
                  ................(4).............. 

                ผูซ้ึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย 
...................................................... 
....................................................... 

(โปรดดูคำแนะนำและคำเตือนด้านหลัง) 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                            
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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การกรอกรายละเอียดในคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคสอง (แบบท่ี 2) 
(1) - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ช่ือของผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ถูกสั่ง  
           - กรณีเป็นนิติบุคคล ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลที่ถูกสั่ง 
(2)  หนังสือคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
(3)       หนังสือขอเปิดการประกอบกิจการโรงงาน 
(4)   ช่ือและตำแหน่งของผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(5)  ประเภทการประกอบกิจการโรงงาน 
(6) - ใหห้ยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นการช่ัวคราว หรือ  
 - ใหห้ยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน (ระบุส่วนที่จะให้หยุด) เป็นการช่ัวคราว  
(7)  ระบุส่วนที่ให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน 
(8)   ระบุวิธีการในการปรับปรุงแก้ไข/ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับเหตุผลในการออกคำสั่ง 
(9)  - ภายในวันที่............   หรือ    
 - ภายใน......................วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 

(เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ตัวอย่างแนวทางร่างคำสัง่ตามมาตรา 39 วรรคสอง (แบบ 3) 
 

ที่ ....../......                                                                                             
.............................................. 

                                                                                                         .............................................. 
วันที่................................... 

 

เรื่อง คำสั่งไม่อนุญาตให้เปิดประกอบกิจการโรงงาน 
เรียน ........................(1)....................  
อ้างถึง   1. หนังสือ.................(2)........... (ราชการ) 
 2. หนังสือ.................(3)........... (โรงงาน (ถ้ามี)) 
  ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 .............(4)............ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีคำสั่งให้ท่าน/นิติบุคคล            
ในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงงาน ................(5)..................ทะเบียนโรงงานเลขที่ ................................................ 
ต้ังอยู่เลขที่............................................................................................................................................................... 
หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด/บางส่วน ในส่วนของ..........(6)................ต้ังแต่วันที่ได้รับคำสั่งเป็นต้นไป และให้
ท่าน/นิติบุคคลปรับปรุงแก้ไขโรงงาน.....................(7).....................ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.............................ต่อมา
...........(8)..........ได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง 2 แจ้งว่าท่านได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน/ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตาม
คำสั่งแล้วจึงขอเปิดประกอบกิจการโรงงานต่อไป ดังรายละเอียดตามท่ีแจ้งแล้ว น้ัน 
 

  พนักงานเจ้าหน้าที่  ได้ทำการตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิ บั ติตามคำสั่ งแล้ว เมื่ อ วันที่  
..........................ปรากฏว่า...................(ข้อเท็จจริง)................................กรณีจึงถือได้ว่าท่านไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข/ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนดตามคำสั่ง  
  ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
................(11)............ผู้ซึ่งปลดักระทรวงมอบหมาย จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เปิดประกอบกิจการโรงงานตามคำขอ 

ทั้ งน้ี  หากท่านไม่ เห็นด้วยกับคำสั่ งฉบับน้ี  ท่านสามารถย่ืนอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่ งน้ี ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง โดยส่งคำอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้ที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งไม่เป็นการ
ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่ง 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด 
 

      ขอแสดงความนับถือ  
      

              (                      ) 
               ..............(4)................ 

                ผูซ้ึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย 
 

....................................................... 

.......................................................                           
  (โปรดดูคำแนะนำและคำเตือนด้านหลัง) 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                            
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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การกรอกรายละเอียดในคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคสอง (แบบท่ี 3) 
(1) - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ช่ือของผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
           - กรณีเป็นนิติบุคคล ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล 
(2)  หนังสือคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
(3)       หนังสือขอเปิดการประกอบกิจการโรงงาน 
(4)   หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
(5)  ประเภทการประกอบกิจการ 
(6) ระบุส่วนที่ให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน 
(7)  ระบุวิธีการในการปรับปรุงแก้ไข/ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับเหตุผลในการออกคำสั่ง 
(8)  ผู้รับคำสั่ง 
(9)  เหตุแห่งการออกคำสั่ง 
(10) ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ 
(11) หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 
คำแนะนำ 
 คำแนะนำที่จะต้องส่งไปพร้อมกับคำสั่ง  
 1. ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่ได้มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ   

    สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน
เพ่ือให้โรงงานประกอบกิจการโรงงานต่อไป ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
     ผู้ที่ทำงานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ร่วมกระทำหรือสนับสนุนการกระทำความผิด แล้วแต่กรณี 
 2.  การจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับน้ี หรือไม่ปรับปรุง แก้ไขโรงงาน หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด อาจเป็นมูลเหตุให้สั่งปิดโรงงานได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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2.3  การออกคำสั่งให้ปิดโรงงานตามมาตรา 39  วรรคสาม 
หลักการ 

เหตุแห่งการที่จะออกคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคสาม เน่ืองจากผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข
หรือปฏิบัติให้ถกูต้องตามคำสั่งมาตรา 39 วรรคหน่ึง  
ข้อสังเกต 
1. การออกคำสั่งปิดโรงงานตามมาตรา 39 วรรคสาม จะต้องกระทำหลังจากที่ได้มีการออกคำส่ังให้
หยุดประกอบกิจการโรงงานและให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง แล้วผู้
ประกอบกิจการโรงงานไม่ได้ปฏิบัติ 
2. สิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งเป็นสาระสำคัญของคำสั่ง หากไม่กำหนดไว้ในคำสั่งจะเป็นคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ 
ซึ่งแก้ไขได้โดยการออกคำสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งเดิมได้ 
3. ในระหว่างที่ปฏิบัติตามคำสั่ง หากตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดขึ้นใหม่ถือว่าเป็นการกระทำกรรม
ใหม่ขึ้นมา 
4. การส่งคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคสาม ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 38 ด้วย มิฉะน้ันจะไม่มีผลตามกฎหมาย  
ที่จะดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน และในบางกรณีต้องจัดทำหลักฐานแสดงวันที่รับทราบคำสั่งให้
ชัดเจน (การเสนอคำสั่งปิดโรงงานตามมาตรา 39 วรรคสาม ผู้เสนอคำสั่งจะต้องบันทึกช้ีแจงด้วยว่าได้ส่งคำสั่ง
ให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน (ตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง) ถูกต้องตามมาตรา 38 แล้ว โดยวิธีส่ง ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยพนักงานเจ้าหน้าที่นำส่งด้วยตนเองแล้วแต่กรณี พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานการ
นำส่งด้วย กล่าวคือ ถ้าส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ก็ให้แนบใบตอบรับในประเทศ (ใบเหลือง) 
หรือกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่นำส่งด้วยตนเองก็ให้แนบเอกสารการส่งและการรับของผู้รับ) 
5. เมื่อมีการออกคำสั่งปิดโรงงานพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีการจัดทำประกาศตามมาตรา 40 แล้วนำไปปิดใน
บริเวณโรงงานจำนวน 3 จุด 
6. คำสั่งปิดโรงงานทำให้โรงงานไม่อาจประกอบกิจการโรงงานอีกต่อไป การท่ีผู้ประกอบกิจการโรงงาน
จะประกอบกิจการโรงงานต่อไปต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมด 
แนวทางการรา่งคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคสาม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการร่างคำสัง่ตามมาตรา 39 วรรคสามจึงขอยกตัวอย่างแนวทางการร่าง ดังต่อไปน้ี 
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ตัวอย่างแนวทางร่างคำสัง่ปดิโรงงานตามมาตรา 39 วรรคสาม 
 

ที่    /                                                                                           
......................................................... 

......................................................... 
วันที่..................................... 

เรื่อง ให้ปิดโรงงาน 
เรียน ............ (1)............ผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
อ้างถึง หนังสือ..................(2)................ 
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ...........(3)........... ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายมีคำสั่งให้............ (1)............ 
ในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงงาน ................(4)..................ทะเบียนโรงงานเลขที่ ............................................... 
ต้ังอยู่เลขที่..........................................................................................................................หยุดประกอบกิจการโรงงาน 
..................(5)..................ในส่วน.................(6)..............นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งฉบับน้ีเป็นต้นไป และให้ปรับปรุงแก้ไข
โรงงาน/หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง............. (7).............ให้แล้วเสร็จ................(8)............. ดังรายละเอียดตามท่ีแจ้งแล้ว น้ัน 
   พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ทำการตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามคำสั่งแล้ว เมื่อวันที่ ...................
ปรากฏว่า...................(ข้อเท็จจริง)................................กรณีจึงถือได้ว่าท่านไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข/ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนดตามคำสั่ง  
  ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
.............(3).............ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายจึงมีคำสั่งปิดโรงงาน ..............(1)............... ประกอบกิจการโรงงาน 
.............(4).......ทะเบียนโรงงานเลขที่.................ต้ังอยู่เลขที่........................... นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งฉบับน้ีเป็นต้นไป  

 

ทั้ งน้ี  หากท่านไม่ เห็นด้วยกับคำสั่ งฉบับน้ี  ท่านสามารถย่ืนอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่ งน้ี ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง โดยส่งคำอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งได้ที่
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งไม่เป็นการ
ทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่ง 

 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ  
 
 

      ขอแสดงความนับถือ  
        
                                                                   (                      ) 

               .................(3)............... 
              ผู้ซึง่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย 

 
 
....................................................... 
....................................................... 

(โปรดดูคำแนะนำและคำเตือนด้านหลัง)
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การกรอกรายละเอียดในคำสั่งมาตรา 39 วรรคสาม 
(1) - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ช่ือของผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
           - กรณีเป็นนิติบุคคล ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล 
(2)  หนังสือคำสั่งตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง  
(3)       ช่ือและตำแหน่งของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(4)  ประเภทการประกอบกิจการโรงงาน 
(5) - ใหห้ยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นการช่ัวคราว หรือ  
 - ใหห้ยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน (ระบุส่วนที่จะให้หยุด) เป็นการช่ัวคราว  
(6)  ระบุส่วนที่ให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน 
(7)   ระบุวิธีการในการปรับปรุงแก้ไข/ปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับเหตุผลในการออกคำสั่ง 
(8)  - ภายในวันที่............   หรือ    
 - ภายใน......................วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง  
คำแนะนําหรอืคำเตือนที่จะต้องสง่ไปด้วยกับคำสั่ง 

1. ผูใ้ดประกอบกิจการโรงงานภายหลังที่มคีำสั่งให้ปิดโรงงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรอืปรับ
ไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และใหป้รับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ   

    สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานที่มีคำสั่งปิดโรงงานแล้ว เพ่ือให้โรงงานประกอบ
กิจการโรงงานต่อไป ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
     ผู้ที่ทำงานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานที่มีคำสั่งปิดโรงงานให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
เป็นผู้ร่วมกระทำหรือสนับสนุนการกระทำความผิด แล้วแต่กรณี 
 2. คำสั่งปิดโรงงานทำให้โรงงานไม่อาจประกอบกิจการโรงงานอีกต่อไป การที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะ
ประกอบกิจการโรงงานต่อไปต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 

(เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 
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1. การส่งคำสั่งตามมาตรา 38 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1. การส่งคำสั่งต่าง ๆ ที่สั่งการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เช่น คำสั่งตามมาตรา 37 และ
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จะเป็นไปตามมาตรา 38 
2. สถานที่ในการส่งคำสั่งตามมาตรา 38 ส่งได้ 2 แห่ง ดังน้ี ภูมิลำเนา หรือ โรงงาน ของบุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่ง 
3. การนำส่งแบ่งเป็น 2 กรณี 

กรณีที่ 1 พนักงานเจ้าหน้าที่นำส่งด้วยตนเอง  
พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องถือคำสั่งไปส่งให้แก่บุคคลผู้มีช่ือระบุไว้ในคำสั่งอาจเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด 

บริษัทจำกัด หรือบุคคลธรรมดา จะต้องนำส่งในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก         
หรือในเวลาทำการของบุคคลน้ัน สถานที่นำส่งมี 2 แห่ง คือ ภูมิลำเนาหรือที่โรงงาน กรณีนำส่ง
ภูมิลำเนา ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทก็คือที่ต้ังสำนักงานท่ีระบุไว้ในหนังสือรับรองห้าง
หุ้นส่วน/บริษัท ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะระบุไว้ในทะเบียนบ้านของบุคคลนั้น (ในทางปฏิบัติ
น่าจะนำส่งที่โรงงาน)  

กรณีเมื่อไปถึงสถานที่ดังกล่าวแล้ว ถ้าเป็นโรงงาน หากเจ้าหน้าที่ของโรงงานไม่ยอมให้เข้าไป
ภายในโรงงานจะทำการส่งคำสั่งไม่ได้จนกว่าจะสามารถเข้าไปได้  

กรณีสามารถเข้าไปในโรงงานได้โดยไม่มีบุคคลใดขัดขวาง ให้เริ่มต้นปฏิบัติการส่งคำสั่ง
ตามลำดับขั้นตอนดังจะกล่าวต่อไปน้ี ห้ามปฏิบัติลัดขั้นตอน หรือข้ามขั้นตอน หรือเลือกปฏิบัติ

4.11 การดำเนินการตามมาตรา 38 และมาตรา 40 

การส่งคําส่ังตามมาตรา 38

1. ส่ง ณ ที่อยู่ของผู้รับคําสั่ง หรือ
2. ส่ง ณ ที่อยู่ของโรงงาน

ส่งทางไปรษณีย์ พนักงานเจ้าหน้าที่
นําไปส่งเอง

ส่งให้ผู้รับคําสั่ง ส่งให้ผู้บรรลุนิติภาวะ วางคําสั่ง ปิดคําสั่ง
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ตามขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงตามสะดวกไม่ได้ เพราะจะทำให้เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายจะทำให้คำสั่งไม่
เกิดผล  

ขั้นตอนการสง่คำสั่ง 3 ขัน้ตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ขอพบบุคคลผู้มีช่ือระบุไว้ในคำสั่งก่อน กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน/บริษัท ก็ขอพบ
หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการ แล้วแต่กรณี  

1.1 กรณีเมื่อได้พบบุคคลดังกล่าวแล้ว บุคคลน้ันปฏิเสธไม่ยอมรับคำสั่งก็ให้ทำการวางคำสั่ง
ไว้ ณ ที่น้ัน ต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ขอให้เป็นพยานและทำหลักฐานการ
วางคำสั่งไว้โดยขอให้พยาน ดังกล่าวลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการวางคำสั่งจะทำตาม
แบบ ตัวอย่าง คส.01 ก็ได้ กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งตามมาตรา 39 เมื่อวางคำส่ังเสร็จแล้วก็
ให้ดำเนินการปิดประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ 3 แห่ง ตามมาตรา 40 ในวันน้ันได้  
1.2 กรณีเมื่อพบบุคคลดังกล่าวแล้ว บุคคลน้ันยอมรับคำสั่งไว้ ก็ให้จัดทำหลักฐานการรับไว้ 
หลักฐานการรับคำสั่งจะทำตามแบบ คส.02 ก็ได้ กรณีที่เป็นการส่งคำสั่งตามมาตรา 39 ให้
ดำเนินการปิดประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ 3 แห่ง ตามมาตรา 40 ในวันน้ันได้  
ขั้นตอนที่ 2 กรณีไม่พบบุคคลผู้มีช่ือระบุไว้ในคำสั่ง หรือกรณีที่บุคคลน้ันไม่อยู่ในสถานที่
แห่งน้ัน ให้เจรจากับบุคคใดก็ได้ซึ่งอยู่หรือทำงาน ณ สถานที่แห่งน้ัน เพ่ือให้เข้ารับ
คำสั่งไว้แทน แต่บุคคลน้ันจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วคืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อ
บุคคลน้ันยอมรับคำสั่งไว้แทนก็ให้ทำหลักฐานการรับไว้ หลักฐานการรับคำสั่งจะทำ
ตามแบบ คส.03 ก็ได้ กรณีที่ เป็นการส่งคำสั่งตามมาตรา 39 ให้ดำเนินการปิด
ประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ 3 แห่ง ตามมาตรา 40 ในวันน้ันได้  
ขั้นตอนที่ 3 กรณีไม่พบบุคคลใดหรือพบแต่ไม่มีบุคคลใดยอมรับคำสั่งไว้แทน ให้ปิด
คำสั่งไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ ที่น่ันต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ขอให้ไป
เป็นพยาน แล้วทำหลักฐานการปิดคำสั่งไว้หลักฐานการปิดคำสั่งจะหาตามแบบ คส.
04 ก็ได้ โดยขอให้พยานลงลายมือช่ือไว้ กรณีที่เป็นคำสั่งตามมาตรา 39 พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะทำการปิดประกาศ 3 แห่ง ตามมาตรา 40 ในวันน้ันยังไม่ได้จะต้องรอให้
ครบ 5 วันทำการนับแต่วันที่ทำการปิดคำสั่งข้างต้น จึงจะทำการปิดประกาศของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 3 แห่ง ตามมาตรา 40 ได้  

หมายเหตุ รายงานการส่งคำสั่งตามแบบ คส.01, 02, 03 และ 04 น้ัน เป็นเพียงยกตัวอย่างให้
เห็นวิธีการปฏิบัติงานเท่าน้ัน ไม่จำเป็นต้องนำไปถือปฏิบัติหากเห็นว่ามีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมกว่าน้ี  
กรณีที่ 2 การส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  

กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เลือกส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ จะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
เท่าน้ัน จะส่งโดยทางไปรษณีย์ธรรมดาไม่ได้ เพราะจะทำให้ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย และจะต้อง
เก็บเอกสาร (ใบตอบรับ) ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าผู้รับได้รับคำสั่งวันที่เท่าใด  
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4. คำสั่งจะเกิดผลเมื่อใด  
 4.1 กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่นำคำสั่งไปส่งด้วยตนเอง หรือกรณีการวางคำสั่งถือว่าบุคคลซึ่งระบุไว้ใน
คำสั่งได้รับคำสั่งโดยชอบแล้วในขณะน้ัน  
 4.2 กรณีส่งคำสั่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยการปิดคำสั่งจะถือว่าบุคคลซึ่ง
ระบุไว้ในคำสั่งได้รับคำสั่งเมื่อครบ 5 วันทำการ นับแต่วันที่พนักงานไปรษณีย์ได้ส่งหรือวันที่ได้ปิดคำสั่ง
น้ันแล้วแต่กรณี  
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แบบ คส.๐1 
รายงานการสง่คำสั่ง 

 ตามพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

       วันที่ ........................พ.ศ...............  
บุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่ง 
...............................................................................................................................................  
เรียน ผอก..................................  
  เมื่อวันที่ ..............พ.ศ.๒๕....................ข้าพเจ้าได้นําคำสั่งของ  
   [  ] พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตามมาตรา ๓๙  
   [  ] ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย ที่สั่งการตามมาตรา ๓๔               
ไปส่งให้บุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่ง ณ [ ] ภูมิลำเนา [ ] โรงงาน ต้ังอยู่เลขที่................................................................. 
ถนน......................................................... ซอย ................................. แขวง/ตำบล ............................................ 
เขต /อำ เภ อ  ...........................................................จั งห วัด ...................................................              
ครันถึงสถานที่ดังกล่าวได้พบ [  ] นาย/นาง/นางสาว ...................................................................  
 [  ] หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ ของ ห้างฯ/บริษัท ..................................... 
ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งระบุไว้ในคำสั่ง แต่บุคคลดังกล่าวปฏิเสธไม่ยอมรับคำสั่ง ข้าพเจ้าจึงได้วางคำสั่งไว้ ณ ที่
น้ัน โดยได้ร้องขอให้ ..................................ซึ่งเป็นหนักงานฝ่ายปกครอง/ หรือตำรวจ ตำแหน่ง/ยศ.......................     
มาเป็นพยานในการวางคำสั่ง ตามคำรับรอง ข้างล่างน้ี  
 

                 ลงช่ือ .......................................... พนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

         (                                  ) 
  ข้าพเจ้าซึ่ งเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง/ตำรวจ  ขอรับรองว่าหนักงานเจ้าห น้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มาส่งคำสั่งเก่ียวกับโรงงานแต่บุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับ
คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการวางคำสั่งไว้ ณ ที่น้ัน  
 
        ลงช่ือ.......................................... พยาน  
             (                                  ) 
 
หมายเหตุ แบบการส่งคำสั่ง กรณีบุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับคำสั่ง จึงทำการวางคำสั่ง 
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แบบ คส.๐๒  
บันทึกการรับคำสั่งเก่ียวกับโรงงาน 

วันที่..........เดือน..............พ.ศ. .............. 
ข้าพเจ้า นาย/นาง ............................................................. 
ข้าพเจ้า นาย/นาง .............................................................  
  หุ้นส่วนผู้จัดการ                    กรรมการผู้จัดการบริษัท  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท .....................................................................................................  
ต้ังอยู่เลขที่...................ซอย........................................ถนน................................... ตำบล/แขวง.........................
อำเภอ/เขต...........................จังหวัด...................... ได้รับคำสั่งซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่นำมาส่ง ณ           โรงงาน  
           สำนักงานห้าง/บรษิัท แล้วเพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ  
 
       ลงช่ือ.........................................................ผู้รับ
คำสั่ง  

      (                                  ) 
       ลงช่ือ.........................................................ผู้รับ
คำสั่ง  

      (                                  ) 
หมายเหตุ กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับ  
........................................................................... ฉีก............................................................................................. 

 
แบบ คส.๐๓  

บันทึกการรับคำสั่งเก่ียวกับโรงงาน 
                                                                          วันที ่...........เดือน...............๒๕............ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง ...............................................อายุ..........................ปี ซึ่งอยู่หรือทำงาน ณ สถานที่แห่งน้ี คือ  
 โรงงาน            สำนักงาน ช่ือ..................................................................................  
ต้ังอยู่เลขที่ ..................ซอย..................................... ถนน.....................ตำบล/แขวง..........................................
อำเภอ/เขต......................... จังหวัด.................................. ได้รับคำสั่งซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่นํามาส่งไว้แทนผู้ซึ่งมี
ช่ือระบุไว้ในคำสั่ง เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ  
 
            ลงช่ือ...................................................ผู้รับ
คำสั่ง  

        (                                  )  
       

หมายเหตุ กรณีบุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว รับไว้แทน  
    เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่พบบุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่ง  
    หรือบุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่งไม่อยู่ ณ ที่แห่งน้ัน  
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แบบ คส. ๐๔  
รายงานการสง่คำสั่ง 

ตามพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

       วันที่........เดือน ..............พ.ศ.๒๕ ...........  
บุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่งช่ือ....................................................................................................................................  
เรียน ผอก......................................  
  เมื่อวันที่ ..............................พ.ศ.๒๕......... ข้าพเจ้าได้นำคำสั่งของ  
  [ ] พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตามมาตรา ๓๗  
  [ ] ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย สั่งการตามมาตรา ๓๔  
ไปส่งให้บุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่ง ณ [ ] ภูมิลำเนา [ ] โรงงาน ต้ังอยู่เลขที่........................................................... 
ถนน ....................................................ซอย.......................................แขวง/ตำบล............................................... 
เขต/ตำบล........................................จังหวัด......................................................................................................... 
ครั้นถึงสถานที่ดังกล่าว [ ] ไม่พบบุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่งและไม่นบบุคคลใด [ ] ไม่พบบุคคลซึ่งระบุไว้ในคำสั่ง     
พบบุคคลอ่ืนแต่ไม่มีบุคคลใดเต็มใจรับคำสั่งไว้แทน ข้าพเจ้าจึงได้ทำการปิดคำสั่งน้ันไว้ในที่ที่เห็น ได้ง่าย ณ ที่น้ัน 
โดยได้ร้องขอให้...............................ซึ่งเป็นหนักงานฝ่ายปกครอง / หรือตำรวจ ตำแหน่ง/ยศ.......................มา
เป็นพยานในการปิดคำสั่งดังกล่าว ตามคำรับรองข้างล่างน้ี  
 

       ลงช่ือ ......................................... พนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

      (                                  ) 
  ข้าพเจ้าซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง/ตำรวจ ขอรับรองว่าหนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. 
โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มาส่งคำสั่งเก่ียวกับโรงงานและได้ทำการปิดคำสั่งดังกล่าวข้างต้นไว้จริงต่อหน้าข้าพเจ้า  
 
         ลงช่ือ...................................................... พยาน  
             (                                  ) 
หมายเหตุ แบบการส่งคำสั่งตามมาตรา ๓7 หรือ มาตรา 39 แห่ง พ .ร.บ .โรงงาน พ .ศ .๒๕๓๕ กรณี            
พนักงานเจ้าหน้าที่นำส่งไม่พบบุคคลใดหรือพบแต่ไม่มีบุคคลใดยอมรับคำสั่งไว้แทนผู้มีช่ือระบุไว้ในคำสั่ง 
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการปิดคำสั่ง 
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2. การปิดประกาศคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคำสั่งปิดโรงงานตามมาตรา 40 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน หรือคำสั่งปิดโรงงาน 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศข้ึนใหม่ 1 ฉบับ เพ่ือให้ทราบถึงการออกคำสั่งให้หยุดประกอบ
กิจการโรงงานหรือให้ปิดโรงงานแล้วสำเนาประกาศ จำนวน 2 ชุด และถ่ายสำเนาคำสั่งจากต้นฉบับ 
จำนวน 3 ชุด แล้วรับรองสำเนา 
3. นำประกาศที่จัดทำขึ้นใหมไ่ปปิดไว้ในโรงงาน (ณ ที่ทีแ่ลเห็นโดยง่าย 3 จุด) 
หมายเหตุ  
 ให้ปิดประกาศดังกล่าวข้างต้นภายหลังจากที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับคำสั่งหยุดประกอบ
กิจการโรงงานหรือปิดโรงงานแล้วเท่าน้ัน (จะปิดก่อนไม่ได้) กรณีการส่งคำสั่งหยุดประกอบกิจการ
โรงงานหรือปิดโรงงานโดยวิธีการปิดคำส่ังหรือโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามมาตรา 
38 จะต้องรอให้ครบกำหนด 5 วันทำการ นับแต่วันที่ทำการปิดคำสั่งหรือวันที่พนักงานไปรษณีย์ได้ส่ง
คำสั่ง แล้วจึงทำการปิดประกาศดังกล่าวข้างต้น 
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ตัวอย่างประกาศของพนักงานเจ้าหนา้ที ่
ผู้ซ่ึงไปปิดประกาศตามมาตรา 40 
ประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที ่

 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พนักงาน
เจ้าหน้าที่ขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า  
  1. โรงงานแห่งน้ีได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด/บางส่วน   
มีกำหนดวัน..............หรือปิดโรงงานนับแต่วันที่.........เดือน.........ปี เป็นต้นไป ความละเอียดปรากฏตามสำเนา
หนังสือที่       /      ลงวันที่......................ตามท่ีแนบ  
  2. ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน คนงาน หรือผู้เก่ียวข้องทุกคนทำงานในโรงงาน เพ่ือให้โรงงานน้ี
ประกอบกิจการโรงงานต่อไปอีก ภายหลังมีคำสั่งดังกล่าวในข้อ 1 หากผู้ใดฝ่าฝืนอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 
2 ปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ  
  3. ผู้ใดกระทำการใด ๆ ให้คำสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือคำสั่งปิดโรงงาน ชำรุดหรือเสียหาย
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 
 

     (                                ) 
        พนักงานเจ้าหน้าที่  
           (ผู้ปิดประกาศ)  
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บทท่ี 5 
การดำเนินคดีในความผิดท่ีมีโทษทางอาญา 

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ตามภารกิจท่ีถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

๑. ความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมีการกำหนดโทษไว้ในหมวด ๓ “บท
กำหนดโทษ”โดยมีความผิดและบทกำหนดโทษไว้ต้ังแต่มาตรา 45 ไปจนถึงมาตรา 60 ปัจจุบันภายหลังจากที่มี
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่ ๒ จึงทำให้มีฐานความผิดรวมทั้งสิ้น 45 ฐานความผิด สามารถ
เปรียบเทียบปรับได้ 42 ฐานความผิด และเปรียบเทียบปรับไม่ได้ ๓ ฐานความผิด 
 

๒. ความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นคดีอาญา 
 ความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นคดีที่มีโทษได้แก่ ปรับและ
จำคุก ซึ่งโทษดังกล่าวเป็นโทษที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยปกติการดำเนิน 
คดีอาญาตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน นอกจากจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วจึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญาด้วย เมื่อมีการกระทำผิดในคดีที่มีโทษทางอาญาแล้วจะต้องมีการดำเนินคดีเสมอเพ่ือให้
คดีระงับ การเปรียบเทียบคดีสามารถทำให้คดีอาญาเลิกกันได้เช่นเดียวกับคำพิพากษาของศาลยุติธรรม 
 

๓. การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 เมื่อพิจารณาถึงภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่กระทรวง
อุตสาหกรรมถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓ รูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานครเทศบาล และ   
เมืองพัทยาแล้ว จะเห็นได้ว่าความผิดที่อาจเกิดขึ้นในท้องที่เขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังกล่าว น่าจะประกอบไปด้วยความผิดที่โทษตามมาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 48มาตรา 49 มาตรา 51 
มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 และมาตรา 60 การดำเนินคดีใน
ความผิดอาญาเหล่าน้ีสามารถดำเนินการได้  ๒  ทางคือ  (๑ ) การเปรียบเทียบคดีซึ่ งจะดำเนินการ                 
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี (๒) การดำเนินคดีทางศาลซึ่งจะต้องมีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน   
และส่งคดีให้พนักงานอัยการทำการสั่งฟ้องและฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมรวมท้ังศาลจะต้องมีคำพิพากษา 
 

๔. การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม โดยการเปรียบเทียบคดี 
 การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยการเปรียบเทียบคดี
น้ันจะมีหลักเกณฑ์สำคัญที่ควรทราบดังน้ี 
 (๑) ต้องมีการเริ่มคดี ซึ่งการเริ่มคดีน้ันจะเริ่มคดีจากการตรวจพบความผิดโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 ในหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมและรวมถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 ที่แต่งต้ังจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจฯด้วย  
 (๒) การดำเนินการเก่ียวกับคดี โดยในเบ้ืองต้นจะต้องพิจารณาก่อนว่าความผิดในคดีน้ัน
เปรียบเทียบปรับได้หรือไม่ และหากความผิดคดีน้ันสามารถเปรียบเทียบปรับได้ผู้ต้องหาได้ขอใช้สิทธ์ิเปรียบเทียบ
คดีหรือไม่โดยกระบวนการใช้สิทธ์ิเปรียบเทียบคดีจะต้องมีการจัดทำเอกสารสำคัญคือ บันทึกคำกล่าวหาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (ปท.๐๑) และบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ปท.๐๒) และเมื่อผู้ต้องหายินยอมใช้สิทธ์ิ
เปรียบเทียบคดีแล้ว จะต้องมีการเปรียบเทียบคดีโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีซึ่งแต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา ๖๕ โดยเมื่อเปรียบเทียบปรับแล้วจะต้องมีการจัดทำบันทึกการเปรียบเทียบ
คดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 (ปท .๐๓) ด้วย และเมื่อผู้ ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามอัตราที่
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คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกำหนดและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกำหนด (ไม่เกิน ๓๐ วัน
นับแต่วันเปรียบเทียบคดี) แล้ว คดีอาญาจะเลิกกันตามมาตรา ๓๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
อน่ึงหากผู้ต้องหาไม่มาใช้สิทธิเปรียบเทียบคดีจะต้องส่งเรื่องราวให้พนักงานสอบสวน โดยการร้องทุกข์กล่าวโทษ 
เพ่ือให้มีการดำเนินคดีทางศาลต่อไป 
 (๓) สำหรับเอกสารที่ใช้ในการดำเนินการเปรียบเทียบคดีจะประกอบไปด้วยเอกสารสำคัญๆดังน้ี  
 - บันทึกข้อเทจ็จริง (สค.24/1)  
 - บันทึกการตรวจเพ่ือดำเนินการตามกฎหมาย (สค.24)  
 - บันทึกการจับกุม (ถ้ามีการจับกุม) 
 - สำเนารายงานการสอบสวน (คดีที่รับสารภาพจากการสอบสวน) 
 - บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (ปท.01) 
 - บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ปท.02) 
 - เอกสารแสดงผลวิเคราะห์ต่าง ๆ (ถ้าม)ี  
 - หนังสือมอบคดีจากสถานีตำรวจ (รับสารภาพจากการสอบสวน) 
 - บันทึกความยินยอมของผู้เสียหาย (ถ้าม)ี  
 - เอกสารอ่ืนๆ เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชน ฯลฯ 
 

5. การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยการดำเนินคดีทางศาล 
 การดำเนินคดีทางศาลในความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
อาจเกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปน้ี 
 ๕.๑ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีไม่เปรียบเทียบปรับ โดยเกิดจากกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นแล้ว
ผู้ ต้องหาขอใช้สิทธิให้มีการเปรียบเทียบคดีและมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ แล้วคณะกรรมการ               
ไม่เปรียบเทียบปรับ (ดุลยพินิจตามกฎหมาย) จากน้ันจึงมีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุ   
(ตรวจพบการกระทำผิด) ให้ดำเนินคดีทางศาลยุติธรรม  
 ๕.๒ เปรียบเทียบคดีไม่ได้เน่ืองจากผู้เสียหายผู้ร้องเรียนไม่ยินยอมให้มีการเปรียบเทียบคดี โดย
เกิดขึ้นจากกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นแล้วมีการดำเนินการใช้สิทธิในการเปรียบเทียบคดีแล้ผู้เสียหาย (ผู้ร้องเรียน)       
ไม่ยินยอมให้มีการเปรียบเทียบคดี คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาไม่เปรียบเทียบปรับโดยส่งเร่ืองคืนมา
จากน้ันจึงมีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุ (ตรวจพบการกระทำผิด)ให้ดำเนินคดีทางศาลยุติธรรม 
 ๕.๓ ผู้ต้องหาไม่ขอใช้สิทธิเปรียบเทียบคดี ทั้งในช้ันสอบสวนและช้ันพนักงานอัยการ โดยเกิด
จากกรณีที่มีคดีเกิดขึ้นแล้ว และได้มีการแจ้งสิทธิในการขอให้มีการเปรียบเทียบคดีแล้วผู้ต้องหาไม่ขอใช้สิทธิ    
ในช้ันพนักงานเจ้าหน้าที่และในช้ันพนักงานสอบสวน จากน้ันจึงมีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิด
เหตุ (ตรวจพบการกระทำผิด)ให้ดำเนินคดีทางศาลยุติธรรม 
 ๕.๔ ผู้ต้องหาไม่ชำระค่าปรับหรือชำระค่าปรับเลยกำหนดเวลา โดยเกิดจากกรณีที่มีคดีเกิดขึ้น
แล้วผู้ต้องหาขอใช้สิทธิให้มีการเปรียบเทียบคดีและมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และ        
คณะกรรมการฯ พิจารณาเปรียบเทียบปรับโดยการกำหนดอัตราค่าปรับและระยะเวลาการชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว       
ผู้ตองหาได้รับแจ้งแล้วไม่มาชำระค่าปรับหรือมาชำระค่าปรับเลยกำหนดเวลา กรณีน้ีจึงต้องมีการร้องทุกข์       
ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุ (ตรวจพบการกระทำผิด) ให้ดำเนินคดีทางศาลยุติธรรม 
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๖. กระบวนการการดำเนินคดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและ อปท ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 กระบวนการการดำเนินคดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและ อปท ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังน้ี 
 ๖.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตรวจพบความผิดและเป็นความผิดในข้อหาที่สามารถ
เปรียบเทียบปรับได้ อปท. ต้องกล่าวหาใน ปท.๐๑ แล้วส่งเรื่องราวทั้งหมดพร้อม ปท.๐๑ ให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรอ) กรณีโรงงานในกรุงเทพมหานคร ( กทม.) หรือส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด( สอจ)  
กรณีโรงงานต้ังอยู่ในจังหวัดอ่ืนนอกจาก กทม. หรือส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ( สอจ.ชลบุรี )  
กรณีโรงงานต้ังอยู่ในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี 
 ๖.๒ กรอ. / สอจ. / สอจ.ชลบุรี มีหนังสือแจ้งผู้ต้องหาทราบถึงความผิดและสิทธิในการขอให้
เปรียบเทียบคดี 
 ๖.๓ ผู้ต้องหารับทราบและประสงค์จะใช้สิทธิเปรียบเทียบปรับ และผู้ต้องหามาพบพนักงาน
เจ้าหน้าที่ กรอ. / สอจ. / สอจ.ชลบุรี เพ่ือรับทราบความผิดและรับสารภาพเพ่ือขอให้เปรียบเทียบคดี          
หากผู้ต้องหาไม่มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบความผิดและรับสารภาพ กรอ. / สอจ. / สอจ.ชลบุรี จะส่ง
เรื่องให้ อปท. ไปร้องทุกข์ 
 ๖.๔ กรอ. / สอจ. / สอจ.ชลบุรี ส่งสำนวนคดีให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีดำเนินการ
เปรียบเทียบปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณาเปรียบเทียบปรับโดยการกำหนดอัตราค่าปรับและ
ระยะเวลาให้มาชำระค่าปรับ 
 ๖.๕ กรอ. / สอจ. / สอจ.ชลบุรี รับคืนสำนวนคดีจากคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี โดยกรณี
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี มีมติให้ปรับ กรอ. / สอจ. / สอจ.ชลบุรี มีหนังสือแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบอัตรา
ค่าปรับและกำหนดระยะเวลาให้มาชำระค่าปรับ กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี มีมติไม่ปรับ กรอ. / สอจ. / 
สอจ.ชลบุรี จะส่งเรื่องให้ อปท.ไปร้องทุกข์ ซึ่งกรณีน้ีกรอ. / สอจ. / สอจ.ชลบุรีจะแจ้งผลให้ผู้ต้องหาทราบด้วย 
 ๖.๖ กรณีเปรียบเทียบปรับและผู้ต้องหาได้รับแจ้งผลแล้ว ผู้ต้องหามาชำระค่าปรับที่ กรอ. / 
สอจ. / สอจ.ชลบุรี เรียบร้อยแล้ว  
 ๖.๗ กรอ. / สอจ. / สอจ.ชลบุรี จะแจ้งผลให้ อปท. ทราบเพ่ือยุติคดี 
 

๗. การดำเนินการยุติคดี 
 เมื่อมีการดำเนินคดีโดยการเปรียบเทียบปรับจนเสร็จสิ้นแล้วจะต้องมีการยุติคดี โดยในการยุติคดี
จะต้องพิจารณาว่าได้มีการเริ่มคดีโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยใด โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
 (๑) กรณีเริ่มคดีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ 
 - ชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด 
 - ทำบันทึกยุติคดี 
 (๒) กรณีเริ่มคดีที่เจ้าพนักงานตำรวจ 
 - ชำระค่าปรับภายในกำหนดเวลา 
 - แจ้งพนักงานสอบสวนเพ่ือขอให้ยุติคดี 
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8. หลักเกณฑ์สำคัญที่ควรรู้ในการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๘.๑ ผู้กระทำผิดที่เป็นนิติบุคคล กรณีน้ีต้องพิจารณาตามมาตรา ๖๓* ที่บัญญัติว่า  
 “ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการ
สั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุ
ให้นิติบุคคลน้ันกระทำความผิด ผู้น้ันต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดน้ัน ๆ ด้วย” 
 อน่ึง *มาตรา ๖๓ ได้ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๘.๒ บทพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำผิดที่มิใช่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน กรณีน้ีต้องพิจารณาตาม
มาตรา ๕๕ ที่บัญญัติว่า  
 “ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานในระหว่างที่ได้มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานหรือภายหลัง
ที่มีคำสั่งให้ปิดโรงงาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้
ปรับอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะหยุดประกอบกิจการ 
 สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการ
หรือยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานท่ีมีคำสั่งปิดโรงงานแล้วเพ่ือให้โรงงานประกอบกิจการต่อไป ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการโรงงานตามวรรคหน่ึง 
 ผู้ที่ทำงานในโรงงานหรือคนงานผู้ใดยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการหรือยังฝ่าฝืนทำงานในโรงงานท่ีมีคำสั่งปิดโรงงานแล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ร่วมกระทำ
หรือสนับสนุนการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ ง แล้วแต่กรณี  แต่ศาลจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้โดย        
คำนึงถึงฐานะ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย และความมีส่วนสำคัญในการกระทำ” 
 

 และมาตรา ๖๑ ที่บัญญัติว่า 
 มาตรา 61 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีให้ถือว่า
สถาปนิกหรือวิศวกรท่ีทำงานในโรงงานและมีหน้าที่รับผิดชอบในการงานส่วนที่มีกรณีการกระทำความผิดน้ัน
เกิดขึ้น มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการกระทำความผิดกับผู้ประกอบกิจการโรงงานและต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้
ประกอบกิจการโรงงาน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยกับการกระทำความผิดน้ัน 
 นอกจากต้องรับโทษตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ปลัดกระทรวงแจ้งช่ือและการกระทำของบุคคล   
เช่นว่าน้ันให้คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมทราบเพ่ือพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพวิศวกรรมตามควรแก่กรณีต่อไป ”   
 

 ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ภาระการพิสูจน์ความผิดของผู้กระทำความผิดหรือจำเลย
น้ันเป็นหน้าที่ของโจทก์  แต่ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้กำหนดภาระการพิสูจน์ความผิดของ
ผู้กระทำความผิดหรือจำเลยบางประเภทให้เป็นหน้าที่ของผู้กระทำผิดหรือจำเลย  ทั้งน้ี  เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ดำเนินคดีของฝ่ายโจทก์ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) ได้แก่ 
 (1) ในกรณีที่ผู้ทำงานในโรงงานหรือคนงานที่ยังทำงานในโรงงานเฉพาะส่วนที่มีคำสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการ หรือยังทำงานในโรงงานที่มีคำสั่งปิดโรงงานแล้ว  กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ร่วมกระทำ
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หรือสนับสนุนการกระทำความผิด  (มาตรา 55 วรรค 3) ฉะน้ัน  บุคคลดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ว่าตนมิใช่เป็น
ผู้กระทำความผิดตามท่ีกฎหมายสันนิษฐานจึงจะพ้นความผิด 
 (2) ในกรณทีี่ผูป้ระกอบกิจการโรงงานกระทำความผิด กฎหมายให้ถือว่าสถาปนิกหรือ
วิศวกรที่ทำงานในโรงงานและมีหน้าที่รับผดิชอบในการงานที่มีกรณีการกระทำความผิดน้ันเกิดขึ้น  มีส่วนร่วม
หรือรู้เห็นในการกระทำความผิดกับผู้ประกอบกิจการโรงงาน  และต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน  เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วยกับการกระทำความผิดน้ัน (มาตรา 61 วรรค 1) กรณีน้ี
สถาปนิกหรือวิศวกรก็จะต้องพิสูจน์ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมจึงจะพ้นผิด 
 ๘.๓ บทเพ่ิมโทษกรณีกระทำความผิดซ้ำ กรณีน้ีต้องพิจารณาตามมาตรา ๖๒ ที่บัญญัติว่า 
 “ ผู้ใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทำความผิดตามระราชบัญญัติน้ีแล้วครั้งหน่ึง ถ้าได้กระทำ
ความผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแล้วน้ันซ้ำอีก ให้ศาลพิจารณาเพ่ิมโทษท่ีจะลงแก่ผู้น้ันอย่างน้อย
อีกหน่ึงในสามของอัตราโทษจำคุกหรือเพ่ิมโทษอีกก่ึงหน่ึงของอัตราโทษปรับสำหรับความผิดน้ัน ” 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้กำหนดให้ศาลมีอำนาจพิจารณาเพ่ิมโทษที่จะลงแก่
ผู้กระทำความผิดที่เคยถูกลงโทษ เพราะเหตุกระทำความผิดในบทบัญญัติเดียวกันน้ันซ้ำอีกอย่างน้อยหน่ึงในสาม
ของโทษจำคุก  หรืออีกก่ึงหน่ึงของอัตราโทษปรับสำหรับความผิดน้ัน  ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นจากหลักการ
เพ่ิมโทษตามที่ประมวลกฎหมายอาญาที่กำหนดไว้  ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันกระทำความผิดซ้ำอีก ซึ่ง
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจะอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตราน้ีเพ่ิมโทษกรณีทำความผิดซ้ำ 
 ๘.๔ ผู้เสียหาย  กรณีน้ีต้องพิจารณาตามมาตรา ๖๔ ที่บัญญัติว่า 
 “ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ถือว่าบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดหรือ
ติดต่อกับโรงงานที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่ถูกกระทบกระเทือนเน่ืองจากการ
กระทำความผิดเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา ” 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำ
ความผิดฐานใดฐานหน่ึง  รวมทั้งผู้มีอำนาจจัดการแทนตามมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นผู้เสียหาย  แต่ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  กำหนดให้ผู้ที่อาศัย
ใกล้ชิดหรือติดต่อกับโรงงานที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น  หรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่ถูกกระทบกระเทือนจาก
การกระทำความผิดเป็นผู้เสียหายด้วย (มาตรา 64) 
 มาตรการที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดไว้เช่นน้ัน ก็เพ่ือให้บุคคลดังกล่าว
สามารถดำเนินการแก่โรงงานที่กระทำความผิดได้เอง  เช่นร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาหรือร่วมเป็น
โจทก์กับพนักงานอัยการ เป็นต้น  ทั้งน้ี  เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีความระมัดระวังในการประกอบ
กิจการโรงงานอันจะเป็นผลไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและความเสียหายแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 
  ๘.๕ อายุความ  คดีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นคดีที่มีโทษ
ทางอาญาตาม ปอ. ม.18  ต้องมีการดำเนินคดีภายในอายุความตาม ปอ. ม.95 กรณน้ีีจึงมีอายุความดังน้ี 
 (1) ภายใน 1 ปีนับต้ังแต่วันการกระทำความผิด สำหรับความผิดตาม ม. 45 , ๔๗/๑ , ๔๗/๒ , 
46 , 49 , 51 , 53 , 54 
 (2) ภายใน 5 ปีนับต้ังแต่วันการกระทำความผิด สำหรับความผิดตาม ม.48 , 56 , 57 , 58 , 
59 , 60 
 (3) ภายใน 10 ปีนับต้ังแต่วันการกระทำความผิด สำหรบัความผิดตาม ม.47, 50, 52, 55 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                
ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 ๙.ข้อพึงระวังในการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (๑) ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบต้องเป็นที่ยุติ 
 (๒) ต้องปรับบทกฎหมายว่าเป็นความผิดข้อหาตามมาตราใด มีโทษตามมาตราใด 
 (๓) หากจำเป็นต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องวิเคราะห์โดยหน่วยงานที่เช่ือถือได้ 
 (๔) ความครบถ้วนของเอกสารประกอบคดี 
 (๕) ต้องพิจารณาก่อนว่าคดีน้ันจะต้องดำเนินคดีโดยเปรียบเทียบปรับหรือดำเนินคดีทางศาล 
 (๖) ต้องดำเนินคดีภายในอายุความ 
 (๗) ต้องมีการติดตามคดีจนว่าคดีจะยุติ 

 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
1) บันทึกข้อเท็จจริง (สค.24/1) 

2) บันทึกการตรวจเพ่ือดำเนินการตามกฎหมาย (สค.24) 

3) บันทึกการจับกุม (ถ้ามีการจับกุม) 

4) สำเนารายงานการสอบสวน (คดีที่รับสารภาพจากการสอบสวน) 

5) บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (ปท.01) 

6) บันทึกคำให้การของผู้ต้องหา (ปท.02) 

7) เอกสารแสดงผลวิเคราะห์ต่าง ๆ (ถ้ามี)  

8) หนังสือมอบคดีจากสถานีตำรวจ (รับสารภาพจากการสอบสวน) 

9) บันทึกความยินยอมของผู้เสียหาย (ถ้ามี) 

10) รายงานการตรวจสอบโรงงาน 

11) เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชน ฯลฯ

 



 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                             
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาคผนวก 

 
 
 

 



 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



 

 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติ 
โรงงำน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 
 
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ท ำหน้ำที่รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๒) พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๓) พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
มำตรำ ๔  พระรำชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่โรงงำนของทำงรำชกำรที่ด ำเนินกำร

โดยทำงรำชกำร เพ่ือประโยชน์แห่งควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ แต่ในกำรประกอบ
กิจกำรโรงงำนดังกล่ำวให้น ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำนตำม
พระรำชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

 
มำตรำ ๔/๑๒  ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศก ำหนดให้

โรงงำนดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจำกกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้บำงส่วนก็ได้  ทั้งนี้ 
ตำมหลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด 

(๑) โรงงำนของทำงรำชกำร นอกจำกโรงงำนที่ได้รับยกเว้นตำมมำตรำ ๔ 
                                                 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๔๔/หนำ้ ๖๒/๙ เมษำยน ๒๕๓๕ 
๒ มำตรำ ๔/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒) โรงงำนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรศึกษำวิจัย 
(๓) โรงงำนของสถำบันกำรศึกษำในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรฝึกอบรม 
(๔) โรงงำนที่ด ำเนินงำนอันมีลักษณะเป็นอุตสำหกรรมในครอบครัว 
(๕) โรงงำนที่ด ำเนินงำนอันมีลักษณะที่จ ำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่มิใช่โรงงำน

ตำมพระรำชบัญญัตินี้และตั้งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน 
 
มำตรำ ๕  ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“โรงงำน”๓ หมำยควำมว่ำ อำคำร สถำนที่ หรือยำนพำหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก ำลัง

รวมตั้งแต่ห้ำสิบแรงม้ำหรือก ำลังเทียบเท่ำตั้งแต่ห้ำสิบแรงม้ำขึ้นไป หรือใช้คนงำนตั้งแต่ห้ำสิบคนขึ้นไป
โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตำมเพ่ือประกอบกิจกำรโรงงำน  ทั้งนี้ ตำมประเภทหรือชนิดของโรงงำนที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

“ตั้งโรงงำน”๔ หมำยควำมว่ำ กำรน ำเครื่องจักรส ำหรับประกอบกิจกำรโรงงำนมำ
ติดตั้งในอำคำร สถำนที่ หรือยำนพำหนะที่จะประกอบกิจกำรโรงงำน หรือน ำคนงำนมำประกอบ
กิจกำรโรงงำนในกรณีท่ีไม่มีกำรใช้เครื่องจักร 

“ประกอบกิจกำรโรงงำน” หมำยควำมว่ำ กำรท ำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ำรุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภำพ ล ำเลียง เก็บรักษำ หรือท ำลำยสิ่งใด ๆ ตำมลักษณะกิจกำรของโรงงำน
แต่ไม่รวมถึงกำรทดลองเดินเครื่องจักร 

“เครื่องจักร” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลำยชิ้นส ำหรับใช้ก่อก ำเนิด
พลังงำน เปลี่ยนหรือแปลงสภำพพลังงำน หรือส่งพลังงำน  ทั้งนี้ ด้วยก ำลังน้ ำ ไอน้ ำ ลม ก๊ำซ ไฟฟ้ำ 
หรือพลังงำนอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกัน และหมำยควำมรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ 
ไฟลวีล ปุลเล สำยพำน เพลำ เกียร์ หรือสิ่งอ่ืนที่ท ำงำนสนองกัน 

“คนงำน” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งท ำงำนในโรงงำน  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ซึ่งท ำงำนฝ่ำยธุรกำร 
“ผู้อนุญำต” หมำยควำมว่ำ ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมำยตำม

ควำมเหมำะสม 
“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน 
“ผู้ตรวจสอบเอกชน”๕ หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรองตำม

พระรำชบัญญัตินี้ 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”๖ หมำยควำมว่ำ เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง แต่ไม่หมำยควำม
รวมถึงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

                                                 
๓ มำตรำ ๕ นิยำมค ำว่ำ “โรงงำน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔ มำตรำ ๕ นิยำมค ำว่ำ “ตั้งโรงงำน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
๕ มำตรำ ๕ นิยำมค ำว่ำ “ผู้ตรวจสอบเอกชน” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

“ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น”๗ หมำยควำมว่ำ พนักงำนเทศบำล พนักงำนส่วนต ำบล 
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พนักงำนเมืองพัทยำ และข้ำรำชกำรหรือพนักงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้ง แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

“ปลัดกระทรวง” หมำยควำมว่ำ ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
มำตรำ ๖๘  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กับออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำย
พระรำชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืน กับออกประกำศเพ่ือปฏิบัติกำร
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กำรออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมวรรคหนึ่ง จะก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
ให้แตกต่ำงกันโดยค ำนึงถึงประเภท ชนิด หรือขนำดของโรงงำนก็ได้ 

กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
กำรประกอบกิจกำรโรงงำน 

   
 

มำตรำ ๗  ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดให้โรงงำนตำมประเภทชนิด
หรือขนำดใดเป็นโรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ หรือโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ แล้วแต่กรณี โดย
ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นในกำรควบคุมดูแล กำรป้องกันเหตุเดือดร้อนร ำคำญ กำรป้องกันควำมเสียหำย 
และกำรป้องกันอันตรำยตำมระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชำชนหรือสิ่งแวดล้อม 
โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ 

(๑) โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ ได้แก่โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดที่สำมำรถประกอบ
กิจกำรโรงงำนได้ทันทีตำมควำมประสงค์ของผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน 

(๒)๙ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ ได้แก่ โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดที่เมื่อจะประกอบ
กิจกำรโรงงำนต้องแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบก่อน 

(๓) โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ ได้แก่โรงงำนประเภท ชนิด และขนำดที่กำรตั้งโรงงำน
จะต้องไดร้ับใบอนุญำตก่อนจึงจะด ำเนินกำรได้ 

เมื่อมีประกำศของรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๓๒ (๑) ให้โรงงำนที่ก ำหนดในประกำศ
ดังกล่ำวเป็นโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ ด้วย 

 

                                                                                                                                            
๖ มำตรำ ๕ นิยำมค ำว่ำ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗ มำตรำ ๕ นิยำมค ำว่ำ “ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น”เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘ มำตรำ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๙ มำตรำ ๗ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๘  เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนให้รัฐมนตรีมี
อ ำนำจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงำนจ ำพวกใดจ ำพวกหนึ่งหรือทุกจ ำพวกตำมมำตรำ ๗ ต้องปฏิบัติ
ตำมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงำน สภำพแวดล้อมของโรงงำน ลักษณะ
อำคำรของโรงงำนหรือลักษณะภำยในของโรงงำน 

(๒) ก ำหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งที่ต้อง
น ำมำใช้ในกำรประกอบกิจกำรโรงงำน 

(๓) ก ำหนดให้มีคนงำนซึ่งมีควำมรู้เฉพำะตำมประเภท ชนิดหรือขนำดของโรงงำน
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่หนึ่งหน้ำที่ใดประจ ำโรงงำน 

(๔) ก ำหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีกำรผลิตและกำรจัดให้มีอุปกรณ์หรือ
เครื่องมืออ่ืนใด เพ่ือป้องกันหรือระงับหรือบรรเทำอันตรำย ควำมเสียหำยหรือควำมเดือดร้อนที่อำจ
เกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงำนหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำน 

(๕) ก ำหนดมำตรฐำนและวิธีกำรควบคุมกำรปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน 

(๖) ก ำหนดกำรจัดให้มีเอกสำรที่จ ำเป็นประจ ำโรงงำนเพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุม
หรือตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

(๗) ก ำหนดข้อมูลที่จ ำเป็นเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำนที่ผู้ประกอบกิจกำร
โรงงำนต้องแจ้งให้ทรำบเป็นครั้งครำวหรือตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ 

(๘) ก ำหนดกำรอื่นใดเพ่ือคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำน เพ่ือป้องกันหรือ
ระงับหรือบรรเทำอันตรำยหรือควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรโรงงำน 

กฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งจะก ำหนดให้ยกเว้นโรงงำนประเภท ชนิด หรือขนำดใด
จำกกำรต้องปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้ และกฎกระทรวงดังกล่ำวจะสมควรก ำหนดให้เรื่องที่เป็น
รำยละเอียดทำงด้ำนเทคนิคหรือเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตำมสภำพสังคม ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก็ได้ 

 
มำตรำ ๙๑๐  ในกรณีที่บทบัญญัติใดแห่งพระรำชบัญญัตินี้ก ำหนดให้ต้องมีกำร

ตรวจสอบโรงงำนหรือเครื่องจักร หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง อำจก ำหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชน
ด ำเนินกำรและจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก็ได้  ทั้งนี้ 
ตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ในกรณีที่บทบัญญัติใดแห่งพระรำชบัญญัตินี้ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน
มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนมีหน้ำที่ต้องเสนอรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติกำรที่ได้ด ำเนินกำรและได้รับกำรรับรองจำกผู้ตรวจสอบเอกชนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ตรวจสอบเอกชนตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องได้รับใบอนุญำตตรวจสอบหรือ
รับรองจำกผู้อนุญำต 

กำรขอรับและกำรออกใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง วิธีกำรตรวจสอบ 
ก ำหนดเวลำในกำรตรวจสอบ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ กำรรำยงำนและก ำหนดระยะเวลำ

                                                 
๑๐ มำตรำ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรของผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน และกำรให้ค ำรับรอง รวมทั้งกำร
ก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๙/๑๑๑  ผู้ขอรับใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 

(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร

หรือใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
วิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำห้ำปีในงำนที่เกี่ยวข้อง
กับงำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนสำรเคมี ด้ำนไฟฟ้ำ ด้ำนพลังงำน ด้ำนเครื่องกล 
ด้ำนโยธำ หรือด้ำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงงำนอุตสำหกรรมด้ำนหนึ่งด้ำนใดก็ได้  ทั้งนี้ กำรนับระยะเวลำ
ของประสบกำรณ์กำรท ำงำนในแต่ละด้ำนนั้น ให้สำมำรถน ำมำรวมกันได้ 

(๓) ผ่ำนกำรฝึกอบรมและทดสอบควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบหรือรับรองโรงงำน
หรือเครื่องจักรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่รัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ข. ลักษณะต้องห้ำม 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริตหรืออยู่ในระหว่ำงถูก

พิทักษ์ทรัพย ์
(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๓) เป็นผู้เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเนื่องจำกเป็นผู้กระท ำควำมผิดตำม

กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่ได้พ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปีก่อนวันยื่นค ำขอรับใบอนุญำต
ตรวจสอบหรือรับรอง 

(๔) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล 
(๕) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร หรือใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

(๖) เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 
หรือรัฐวิสำหกิจเพรำะกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

 
มำตรำ ๙/๒๑๒  ผู้ขอรับใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรองซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 

(๑) เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจหรือ
ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบหรือรับรองโรงงำนหรือเครื่องจักร และต้องมีทุนจดทะเบียนหรือหุ้น
ที่ช ำระแล้วที่มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำหนึ่งล้ำนบำท 
                                                 

๑๑ มำตรำ ๙/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒ มำตรำ ๙/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒) หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร หรือสมำชิกในคณะผู้บริหำรของนิติบุคคล
อย่ำงน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙/๑ 

(๓) มีผู้ตรวจสอบเอกชนซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙/๑ 
ตำมจ ำนวนที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดปฏิบัติงำนประจ ำอยู่ในนิติบุคคลนั้น 

(๔) ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็นหน่วยตรวจสอบหรือ
หน่วยรับรองในขอบข่ำยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนสำรเคมี ด้ำนไฟฟ้ำ ด้ำน
พลังงำน ด้ำนเครื่องกล ด้ำนโยธำ หรือด้ำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงงำนอุตสำหกรรม 

ข. ลักษณะต้องห้ำม 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริตหรืออยู่ในระหว่ำงถูก

พิทักษ์ทรัพย์หรือฟ้ืนฟูกิจกำร 
(๒) เป็นผู้เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำเป็นผู้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย

โรงงำน เว้นแต่เป็นควำมผิดที่มีโทษปรับสถำนเดียว 
(๓) มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙/๑ ข. (๕) 

 
มำตรำ ๙/๓๑๓  ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรองตำมมำตรำ ๙ ให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปี

ปฏิทินแห่งปีที่สำมนับแต่วันที่ออกใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง 
ผู้ตรวจสอบเอกชนซึ่งประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง ให้ยื่น

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุไม่น้อยกว่ำสี่สิบห้ำวัน และให้ผู้อนุญำตพิจำรณำ
ต่ออำยุใบอนุญำตให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต 

กำรขอต่ออำยุและกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๙/๔๑๔  ในกรณีที่ ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรองสูญหำย ช ำรุดใน

สำระส ำคัญ หรือถูกท ำลำย ให้ผู้ตรวจสอบเอกชนยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง
ต่อผู้อนุญำตภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ทรำบถึงกำรสูญหำย ช ำรุด หรือถูกท ำลำย 

กำรขอรับและกำรออกใบแทนใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๙/๕๑๕  ผู ้อนุญำตมีอ ำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง 

เมื่อปรำกฏว่ำผู้ตรวจสอบเอกชนผู้ใดมีพฤติกำรณ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยผู้อนุญำตแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้

ปฏิบัติให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว แต่ไม่มีกำรปฏิบัติให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว 
(๒) รำยงำนผลกำรตรวจสอบหรือรับรองผิดพลำดจนเป็นเหตุให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี

กำรออกค ำสั่งตำมมำตรำ ๓๗ และมำตรำ ๓๙ 

                                                 
๑๓ มำตรำ ๙/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔ มำตรำ ๙/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕ มำตรำ ๙/๕ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรสั่งพักใช้ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรองตำมวรรคหนึ่ง ให้มีก ำหนดครั้งละไม่เกิน
เก้ำสิบวันและในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตจะขอรับใบอนุญำตอีกไม่ได้ 

กำรออกหนังสือเตือนและกำรสั่งพักใช้ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๙/๖๑๖  ผู้อนุญำตมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง 

เมื่อปรำกฏว่ำผู้ตรวจสอบเอกชนนั้น 
(๑) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙/๑ หรือมำตรำ ๙/๒ 
(๒) เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรองมำแล้วรวมสำมครั้งภำยใน

ก ำหนดระยะเวลำสองปี 
(๓) จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบหรือรับรองตำมมำตรำ ๙ อันเป็นเท็จ 
ผู้ตรวจสอบเอกชนซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่งจะขอรับใบอนุญำต

อีกไม่ได้จนกว่ำจะพ้นสองปีนับแต่วันที่ทรำบค ำสั่ง 
กำรเพิกถอนใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

และเงื่อนไขท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๑๐  ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๑ ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่

ก ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ และประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว 
 
มำตรำ ๑๑  ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๒ ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่

ก ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ และประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว 
และเม่ือจะเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนให้แจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบก่อน 

แบบและรำยละเอียดที่ต้องแจ้งและแบบใบรับแจ้ง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้รับแจ้งตำมวรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกใบรับแจ้ง
เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งประกอบกิจกำรโรงงำนได้ตั้งแต่
วันที่ได้รับใบรับแจ้ง 

ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบในภำยหลังว่ำกำรแจ้งตำมวรรคหนึ่งไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภำยในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับค ำสั่งดังกล่ำว 

กำรเลิกประกอบกิจกำร กำรโอน กำรให้เช่ำหรือกำรให้เช่ำซื้อโรงงำนจ ำพวกที่ ๒ 
ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
ได้ด ำเนินกำรดังกล่ำว 

 
มำตรำ ๑๑/๑๑๗  เมื่อรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
                                                 

๑๖ มำตรำ ๙/๖ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗ มำตรำ ๑๑/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ดังกล่ำวมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดตำมที่ก ำหนดไว้ส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่
เกี่ยวกับโรงงำนจ ำพวกที่ ๑ และโรงงำนจ ำพวกท่ี ๒ ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

กำรแต่งตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ให้กระท ำเฉพำะกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มีควำมพร้อม 

ให้ปลัดกระทรวงและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรในกระทรวง
อุตสำหกรรม มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และเพ่ือประโยชน์แห่งกำรนี้ให้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรแนะน ำหรือสั่งระงับกำร
ด ำเนินกำรใดอันเป็นกำรไม่ชอบด้วยพระรำชบัญญัตินี้และรำยงำนให้นำยอ ำเภอ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
หรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยซึ่งก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี 
ตำมที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ต่อไป 

 
มำตรำ ๑๒  ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ ต้องได้รับใบอนุญำตจำกผู้อนุญำต 

และต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ ประกำศของรัฐมนตรีที่
ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำวและประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมมำตรำ ๓๒ 

ห้ำมมิให้ผู้ใดตั้งโรงงำนก่อนได้รับใบอนุญำต 
กำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตและขั้นตอนกำรพิจำรณำและระยะเวลำในกำรพิจำรณำ

ออกใบอนุญำต ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตร้องขอหนังสือรับรองก่อนออกใบอนุญำต ถ้ำกำร

พิจำรณำเบื้องต้นเพียงพอที่จะอนุมัติในหลักกำรได้ ให้ผู้อนุญำตออกหนังสือรับรองให้โดยสงวนส่วนที่
พิจำรณำไม่แล้วเสร็จได้ตำมหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ในกำรออกใบอนุญำตให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำตพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ ประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำวและประกำศ
ของรัฐมนตรีที่ออกตำมมำตรำ ๓๒ ถ้ำกรณีใดยังมิได้มีหลักเกณฑ์ก ำหนดไว้ให้พิจำรณำโดยค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงำนหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนหรือเป็นกรณีที่
ต้องปฏิบัติตำมประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมมำตรำ ๓๒ ในกำรนี้จะก ำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบ
กิจกำรโรงงำนจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญำตก็ได้ 

 
มำตรำ ๑๓  ผู้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๒ ถ้ำประสงค์จะเริ่มประกอบกิจกำร

โรงงำนในส่วนหนึ่งส่วนใด ต้องแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบไม่น้ อยกว่ำสิบห้ำวันก่อนวันเริ่ม
ประกอบกิจกำรโรงงำน 

ถ้ำจะมีกำรทดลองเดินเครื่องจักรก่อนกำรเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนตำมวรรคหนึ่ง 
ผู้รับใบอนุญำตต้องแจ้งวัน เวลำ และระยะเวลำกำรทดลองเดินเครื่องจักรให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ
ไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวันด้วย 

หลักเกณฑ์และระยะเวลำที่อำจใช้เพ่ือกำรทดลองเดินเครื่องจักร ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๑๔๑๘  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๑๕๑๙  (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๑๖๒๐  ค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำต ค ำสั่งไม่อนุญำตให้ขยำยโรงงำน ค ำสั่งไม่ออก

หรือไม่ต่ออำยุใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง หรือค ำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำตตรวจสอบหรือ
รับรองให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบค ำสั่ง 

ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 
มำตรำ ๑๗๒๑  โรงงำนใดที่ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนได้รับใบอนุญำตอยู่แล้ว หำก

ภำยหลังปรำกฏว่ำใช้เครื่องจักรมีก ำลังรวมลดลงต่ ำกว่ำห้ำสิบแรงม้ำหรือจ ำนวนคนงำนลดลงต่ ำกว่ำ
ห้ำสิบคนให้ถือว่ำโรงงำนนั้นยังเป็นโรงงำนตำมพระรำชบัญญัตินี้จนกว่ำจะได้แจ้งเลิกประกอบกิจกำร
โรงงำน 

 
มำตรำ ๑๘๒๒  ห้ำมมิให้ผู้รับใบอนุญำตขยำยโรงงำน เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต 
กำรขยำยโรงงำนตำมวรรคหนึ่ง ให้หมำยควำมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรเพ่ิมจ ำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเพ่ือประกอบกิจกำรโรงงำน

เดิมหรือประกอบกิจกำรในประเภทหรือชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำนเดิม ท ำให้
ก ำลังรวมเพ่ิมข้ึนในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ห้ำสิบแรงม้ำขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก ำลั งรวมไม่เกิน
หนึ่งร้อยแรงม้ำ 

(ข) เพ่ิมขึ้นตั้งแต่หนึ่งร้อยแรงม้ำขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก ำลังรวมเกิน
หนึ่งร้อยแรงม้ำแต่ไม่เกินห้ำร้อยแรงม้ำ 

(ค) เพ่ิมขึ้นตั้งแต่สองร้อยแรงม้ำขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก ำลังรวมเกินห้ำ
ร้อยแรงม้ำแต่ไม่เกินหนึ่งพันแรงม้ำ 

(ง) เพิ่มข้ึนตั้งแต่สำมร้อยแรงม้ำข้ึนไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก ำลังรวมเกินหนึ่ง
พันแรงม้ำแต่ไม่เกินสองพันแรงม้ำ 

(จ) เพ่ิมขึ้นตั้งแต่สี่ร้อยแรงม้ำขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก ำลังรวมเกินสองพัน
แรงม้ำแต่ไม่เกินสำมพันแรงม้ำ 

(ฉ) เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ห้ำร้อยแรงม้ำขึ้นไป ในกรณีเครื่องจักรเดิมมีก ำลังรวมเกินสำมพัน
แรงม้ำข้ึนไป 

(๒) กำรด ำเนินกำรตำม (๑) ซึ่งกระท ำบนที่ดินแปลงใหม่ที่ติดกับที่ดินที่ตั้งโรงงำนเดิม
หรือที่ดินที่ได้รับอนุญำตให้ขยำยโรงงำนไว้เดิม 

                                                 
๑๘ มำตรำ ๑๔ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๙ มำตรำ ๑๕ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๐ มำตรำ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๑ มำตรำ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๒ มำตรำ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรอนุญำตให้ขยำยโรงงำนให้ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของใบอนุญำต 
กำรขอขยำยโรงงำนและกำรอนุญำตให้ขยำยโรงงำน ให้น ำมำตรำ ๑๒ และมำตรำ ๑๓ 

มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มำตรำ ๑๘/๑๒๓  กำรขยำยโรงงำนตำมมำตรำ ๑๘ เฉพำะเพ่ือวัตถุประสงค์

ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญำต 
(๑) เพ่ือให้มีกำรบ ำบัดมลพิษหรือเพ่ือให้กำรบ ำบัดมลพิษเดิมมีประสิทธิภำพที่ดี

ยิ่งขึ้น 
(๒) เพ่ือให้มีมำตรกำรป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อนร ำคำญ 
(๓) เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเดิมที่เป็นเครื่องต้นก ำลังให้มีประสิทธิภำพที่ดี

ยิ่งขึ้น หรือเพ่ือให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง 
(๔) เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนของเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภำพที่ดียิ่งขึ้น 
ก่อนกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญำตแจ้งผู้อนุญำตทรำบเป็นกำร

ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน และต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ และประกำศของ
รัฐมนตรีที่ออกตำมมำตรำ ๓๒ 

กำรแจ้งตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

เครื่องจักรที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำนี้ให้ถือเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในกำร
ประกอบกิจกำรโรงงำน 

 
มำตรำ ๑๙๒๔  เมื่อผู้รับใบอนุญำตเพ่ิมจ ำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่

ใช้ในกำรผลิต เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องต้นก ำลัง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับกำรบ ำบัดมลพิษ หรือ
มำตรกำรป้องกันหรือลดเหตุเดือดร้อนร ำคำญ หรือพลังงำนของเครื่องจักรเป็นอย่ำงอ่ืนอันท ำให้
เครื่องจักรมีก ำลังแรงม้ำรวมลดลง หรือเพ่ิมขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นขยำยโรงงำน หรือเพ่ิมเนื้อที่อำคำรโรงงำน
ออกไป หรือก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนเพ่ิมขึ้นใหม่เพ่ือประโยชน์แก่กิจกำรของโรงงำนนั้นโดยตรงอันท ำให้
เนื้อท่ีของอำคำรโรงงำนเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ห้ำร้อยตำรำงเมตรขึ้นไปในกรณีเนื้อท่ีของโรงงำนมีไม่เกินสองพัน
ตำรำงเมตร หรือเพ่ิมขึ้นตั้งแต่หนึ่งพันตำรำงเมตรขึ้นไปในกรณีเนื้อที่ของโรงงำนมีเกินกว่ำสองพัน
ตำรำงเมตร ให้ผู้รับใบอนุญำตนั้นแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มี
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งที่ เป็นกำรเพ่ิมจ ำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรต้องด ำเนินกำรในโรงงำนหรือท่ีดินเดิมที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับอนุญำตให้ขยำยโรงงำนแล้ว 
และต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

กำรแจ้งกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง 

เครื่องจักรที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำนี้ ให้ถือเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในกำร
ประกอบกิจกำรโรงงำน 
                                                 

๒๓ มำตรำ ๑๘/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๔ มำตรำ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๑๙/๑๒๕  เมื่อผู้รับใบอนุญำตประสงค์จะเพ่ิมประเภทหรือชนิดของกำร

ประกอบกิจกำรโรงงำนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำนเดิม ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวันก่อนกำรด ำเนินกำร 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งต้องด ำเนินกำรในโรงงำนหรือที่ดินเดิมที่ได้รับอนุญำต
หรือได้รับอนุญำตให้ขยำยโรงงำนแล้ว และต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่รัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนด 

กำรแจ้งกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๒๐  เงื่อนไขที่ก ำหนดในใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๒ วรรคห้ำ หำกผู้อนุญำต

เห็นสมควรยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเงื่อนไขให้เหมำะสม เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญำตปฏิบัติในกำร
ประกอบกิจกำรโรงงำน ก็ให้มีหนังสือสั่งกำรให้ปฏิบัติได้ 

ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดต้องกำรยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในกำร
ประกอบกิจกำรโรงงำน ให้ยื่นค ำขอและชี้แจงเหตุผลต่อผู้อนุญำต ให้ผู้อนุญำตพิจำรณำและมีหนังสือ
สั่งกำรโดยมิชักช้ำ 

หำกผู้รับใบอนุญำตไม่เห็นด้วยกับควำมเห็นของผู้อนุญำต ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภำยในก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือสั่งกำร ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

 
มำตรำ ๒๑๒๖  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตไม่อำจตั้งโรงงำนหรือตั้งโรงงำนแล้วแต่ไม่

อำจเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนได้ภำยหลังจำกที่ได้รับใบอนุญำตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญำตนั้นสำมำรถ
โอนใบอนุญำตได้โดยให้ผู้ซึ่งประสงค์จะรับโอนใบอนุญำตยื่นค ำขอรับโอนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำต
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรโอนใบอนุญำต ให้เช่ำหรือให้เช่ำซื้อโรงงำน หรือขำยโรงงำน เมื่อได้
ยื่นค ำขอแล้ว ในระหว่ำงที่รอกำรพิจำรณำอนุญำตจำกผู้อนุญำต ให้ถือเสมือนว่ำผู้ยื่นค ำขอนั้นเป็น
ผู้รับใบอนุญำต และให้ถือว่ำผู้รับใบอนุญำตเดิมมิได้เป็นผู้รับใบอนุญำตตั้งแต่วันที่มีกำรโอนใบอนุญำต 
ให้เช่ำหรือใหเ้ช่ำซื้อโรงงำนหรือขำยโรงงำน อีกต่อไป 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน ให้เช่ำหรือให้เช่ำซื้อโรงงำน 
หรือขำยโรงงำน ให้ถือว่ำผู้นั้นได้เลิกประกอบกิจกำรโรงงำนตั้งแต่วันที่มีกำรโอนกำรประกอบกิจกำร
โรงงำนให้เช่ำหรือให้เช่ำซื้อโรงงำน หรือขำยโรงงำน 

ให้ผู้รับโอนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน ผู้เช่ำหรือผู้เช่ำซื้อโรงงำน หรือผู้ซื้อโรงงำน
ตำมวรรคสองยื่นค ำขอรับโอนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำตภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ถือว่ำมีกำรเลิก
ประกอบกิจกำรโรงงำนตำมวรรคสอง และเมื่อได้ยื่นค ำขอแล้ว ในระหว่ำงที่รอกำรพิจำรณำอนุญำต
จำกผู้อนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงงำนต่อไปได้โดยให้ถือเสมือนว่ำผู้ยื่นค ำขอนั้นเป็นผู้รับใบอนุญำต 

กำรขอรับโอนใบอนุญำต และกำรอนุญำตให้โอนใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่งและวรรคสำม
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่ำว
ต้องระบุระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำตไว้ด้วย 
                                                 

๒๕ มำตรำ ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๖ มำตรำ ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๒๒  ในกรณีผู้รับใบอนุญำตตำย ให้ทำยำทหรือผู้จัดกำรมรดกยื่นค ำขอรับ

โอนใบอนุญำตต่อผู้อนุญำตภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญำตตำย หรือภำยในระยะเวลำ
ที่ผู้อนุญำตพิจำรณำก ำหนดเพ่ิมเติมให้ตำมควำมจ ำเป็น หำกไม่ได้ยื่นค ำขอภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
และผู้นั้นประสงค์จะประกอบกิจกำรโรงงำนต่อไป ให้ด ำเนินกำรขอรับใบอนุญำตใหม่๒๗ 

ในระหว่ำงระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่ำทำยำทหรือผู้จัดกำรมรดกซึ่งเข้ำ
ประกอบกิจกำรโรงงำนเป็นผู้รับใบอนุญำต 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญำตถูกศำลสั่งให้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ ให้น ำควำมในสองวรรค
ก่อนมำใช้บังคับแก่ผู้อนุบำลโดยอนุโลม 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรขอรับโอนใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตให้
เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๒๓  ผู้รับใบอนุญำตต้องแสดงใบอนุญำตไว้ ณ ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำยใน

โรงงำนของตน 
 
มำตรำ ๒๔  เมื่อมีกำรเปลี่ยนชื่อโรงงำนหรือชื่อผู้รับใบอนุญำต ให้ผู้รับใบอนุญำต

แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยน 
 
มำตรำ ๒๕  ในกรณีใบอนุญำตสูญหำยหรือถูกท ำลำย ให้ผู้รับใบอนุญำตยื่นค ำขอรับ

ใบแทนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ทรำบถึงกำรสูญหำยหรือถูกท ำลำย 
 
มำตรำ ๒๖  ผู้รับใบอนุญำตซึ่งประสงค์จะย้ำยเครื่องจักรบำงส่วนที่ติดตั้งในโรงงำน

ไปยังสถำนที่อื่นเพื่อประกอบกิจกำรโรงงำนเป็นกำรชั่วครำว ให้ยื่นค ำขออนุญำตต่อผู้อนุญำต 
พร้อมทั้งแผนผังและรำยละเอียดอื่นแสดงเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

ถ้ำผู้อนุญำตเห็นสมควร ก็ให้สั่งอนุญำตให้ย้ำยเครื่องจักรไปประกอบกิจกำรตำมค ำ
ขอได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่มีค ำสั่ง ในกำรนี้จะก ำหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับวิธีกำรเพ่ือควำมปลอดภัยให้ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ถ้ำผู้รับใบอนุญำตมีควำมจ ำเป็นจะต้องประกอบกิจกำรนั้นเกินกว่ำระยะเวลำที่ได้รับ
อนุญำตตำมวรรคสอง ก็ให้ขอขยำยระยะเวลำต่อผู้อนุญำตก่อนระยะเวลำนั้นสิ้นสุดลง ถ้ำผู้อนุญำต
เห็นสมควรก็ให้สั่งอนุญำตขยำยระยะเวลำต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งปี 

 
มำตรำ ๒๗  ผู้รับใบอนุญำตซึ่งประสงค์จะย้ำยโรงงำนไปยังที่ อ่ืน ให้ด ำเนินกำร

เสมือนกำรตั้งโรงงำนใหม่ 
 
มำตรำ ๒๘๒๘  ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจกำรโรงงำน ให้แจ้งเป็น

หนังสือต่อผู้อนุญำตไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจกำร  
                                                 

๒๗ มำตรำ ๒๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๘ มำตรำ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ในกรณีที ่ผู ้อนุญำตเห็นว่ำ โรงงำนตำมวรรคหนึ่งมีสภำพที่อำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยหรือควำมเดือดร้อนแก่บุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำน ให้แจ้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งให้ผู้รับใบอนุญำตนั้นแก้ไขปรับปรุงโรงงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดได้ และ
ให้ถือว่ำผู ้นั ้นมีฐำนะเสมือนเป็นผู ้ประกอบกิจกำรโรงงำนจนกว่ำจะด ำเนินกำรตำมค ำสั ่งของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

หำกผู้รับใบอนุญำตไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคสอง ให้น ำ
มำตรำ ๔๒ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

กำรแจ้งเลิกประกอบกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๒๘/๑๒๙  ผู้รับใบอนุญำตซึ่งประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

เป็นโรงงำนจ ำพวกที่ ๑ หรือโรงงำนจ ำพวกที่ ๒ แล้วแต่กรณี ให้แจ้งกำรเลิกประกอบกิจกำรโรงงำน
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และเมื่อจะประกอบกิจกำรโรงงำนต่อไป ให้ด ำเนินกำร
ตำมท่ีบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ ส ำหรับกำรประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกดังกล่ำว 

 
มำตรำ ๒๙  ในกรณีที่มีกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๗ หรือประกำศของรัฐมนตรีตำม

มำตรำ ๓๒ (๑) ท ำให้โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ หรือโรงงำนจ ำพวกที่ ๒ เปลี่ยนเป็นโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
ถ้ำผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนยื่นค ำขอใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๒ ภำยในก ำหนดสำมสิบวันนับแต่
วันที่กฎกระทรวงนั้นมีผลบังคับ ให้ผู้นั้นประกอบกิจกำรโรงงำนต่อไปได้โดยมีฐำนะเสมือนเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำตและให้ผู้อนุญำตออกใบอนุญำตโดยไม่ชักช้ำ 

 
มำตรำ ๓๐  ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้ท้องที่

ใดท้องที่หนึ่งเป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมได้ 
กำรประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่  ๒ หรือโรงงำนจ ำพวกที่  ๓ ภำยในเขต

ประกอบกำรอุตสำหกรรมตำมวรรคหนึ่ง หรือเขตนิคมอุตสำหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรนิคมอุตสำหกรรม ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบตำมมำตรำ ๑๑ หรือได้รับ
อนุญำตตำมมำตรำ ๑๒ แล้วแต่กรณี แต่กำรประกอบกิจกำรโรงงำนดังกล่ำวจะต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ ประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมกฎกระทรวง
ดังกล่ำว ประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมมำตรำ ๓๒ (๑) และบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวกับกำรควบคุมกำร
ประกอบกิจกำรโรงงำนตำมพระรำชบัญญัตินี ้ โดยให้ถือเสมือนเป็นผู ้ แจ้งหรือผู ้รับใบอนุญำต 
แล้วแต่กรณี 

เมื่อได้ก ำหนดให้ท้องที่ ใดเป็นเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมหรือจัดตั้งนิคม
อุตสำหกรรมขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอุตสำหกรรมแล้ว รัฐมนตรีอำจออกกฎกระทรวง
ก ำหนดให้บริเวณโดยรอบเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมหรือนิคมอุตสำหกรรมภำยในระยะที่ก ำหนด
เป็นเขตห้ำมประกอบกิจกำรโรงงำนโดยเด็ดขำดหรือจะอนุญำตให้ประกอบกิจกำรได้เฉพำะโรงงำน
บำงประเภท ชนิดหรือขนำดใดก็ได้ 

                                                 
๒๙ มำตรำ ๒๘/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๓๑  เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและกำรอ ำนวย

ควำมสะดวกแก่ประชำชน ถ้ำกำรประกอบกิจกำรโรงงำนใดมีกรณีที่เกี่ยวข้องอันจะต้องได้รับอนุญำต
จำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืนอยู่ด้วย พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมกฎหมำยในเรื่องนั้น ๆ อำจก ำหนด
วิธีกำรในกำรด ำเนินกำรเพื่อพิจำรณำอนุญำตร่วมกันก็ได้ 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งจะก ำหนดให้กระท ำโดยมีกำรยื่นค ำขอร่วมกัน หรือจะ
ให้มีผลเป็นกำรยกเว้นแบบเอกสำรที่ต้องใช้ รำยกำรและข้อมูลที่ต้องแสดง สถำนที่ต้องยื่นค ำขอหรือ
เอกสำร และขั้นตอนในกำรพิจำรณำอนุญำตที่ซ้ ำซ้อนหรือคล้ำยคลึงกัน หรืออำจก่อให้เกิดอุปสรรค
แก่กำรพิจำรณำอนุญำตร่วมกันโดยไม่จ ำเป็นเสียก็ได้ และในกรณีที่สมควรจะก ำหนดหลักเกณฑ์หรือ
วิธีกำรใดให้ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมแทนก็ได้ แต่กำรอนุญำตจะต้องเป็นไปตำมรูปแบบที่ก ำหนดใน
กฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

ในกำรพิจำรณำอนุญำตร่วมกัน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจตรวจสอบ ผู้มีอ ำนำจ
พิจำรณำส่วนหนึ่งส่วนใดในกำรอนุญำตหรือผู้มีอ ำนำจอนุญำตอำจมอบอ ำนำจของตนให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำรแทนได้ตำมควำมเหมำะสม 

กำรก ำหนดและกำรมอบอ ำนำจตำมวรรคสองและวรรคสำม เมื่อประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำแล้วให้มีผลใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๒ 

กำรก ำกับและดูแลโรงงำน 
   

 
มำตรำ ๓๒  เพ่ือประโยชน์ในทำงเศรษฐกิจ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคง 

ควำมปลอดภัยของประเทศหรือของสำธำรณชน ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจก ำหนด
โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดจ ำนวนและขนำดของโรงงำนแต่ละประเภทหรือชนิดที่จะให้ตั้งหรือ
ขยำย หรือท่ีจะไม่ให้ตั้งหรือขยำยในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง 

(๒) ก ำหนดชนิด คุณภำพ อัตรำส่วนของวัตถุดิบ แหล่งก ำเนิดของวัตถุดิบและหรือ
ปัจจัยหรือชนิดของพลังงำนที่จะน ำมำใช้หรือผลิตในโรงงำน 

(๓) ก ำหนดชนิดหรือคุณภำพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงำนที่จะให้ตั้งหรือขยำย 
(๔) ก ำหนดให้น ำผลผลิตของโรงงำนที่จะให้ตั้งหรือขยำยไปใช้ในอุตสำหกรรมบำง

ประเภท หรือให้ส่งผลผลิตออกนอกรำชอำณำจักรทั้งหมดหรือบำงส่วน 
 
มำตรำ ๓๓๓๐  เมื่อโรงงำนจ ำพวกที่ ๒ หรือโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ หยุดด ำเนินงำน

ติดต่อกันเกินกว่ำหนึ่งปี ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๒ หรือผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร

                                                 
๓๐ มำตรำ ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่
วันพ้นก ำหนดหนึ่งปี 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนตำมวรรคหนึ่งประสงค์จะประกอบกิจกำรโรงงำน
ต่อไป ให้ด ำเนินกำรตำมแต่กรณีดังนี้ 

(๑) ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๒ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ทรำบก่อนเริ่มประกอบกิจกำร 

(๒) ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำตก่อนจึงจะ
ประกอบกิจกำรโรงงำนต่อไปได ้

ในกำรอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ ต่อไปนั้น ถ้ำผลกำรตรวจสอบ
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปรำกฏว่ำโรงงำนและเครื่องจักรมีลักษณะถูกต้องตำมมำตรำ ๘ ประกำศของ
รัฐมนตรีที่ออกตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ และประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมมำตรำ ๓๒ 
และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำต ให้ผู้อนุญำตมีค ำสั่งอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงงำนต่อไปได้ 
หำกมีกรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด เมื่อได้
แก้ไขแล้วให้ผู้อนุญำตมีค ำสั่งอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงงำนต่อไปได้ 

กำรอุทธรณ์ค ำสั่งของผู้อนุญำตตำมวรรคสำม ให้น ำมำตรำ ๑๖ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มำตรำ ๓๔  ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงำนเนื่องจำกโรงงำนหรือเครื่องจักรของโรงงำน

ไม่ว่ำจะเป็นกรณีของโรงงำนจ ำพวกใด ถ้ำอุบัติเหตุนั้น 
(๑) เป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ควำมตำย เจ็บป่วยหรือบำดเจ็บ ซึ่งภำยหลังเจ็ดสิบสอง

ชั่วโมงแล้วยังไม่สำมำรถท ำงำนในหน้ำที่เดิมได้ ให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนแจ้งเป็ นหนังสือให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบภำยในสำมวันนับแต่วันตำย หรือวันครบก ำหนดเจ็ดสิบสองชั่วโมง 
แล้วแต่กรณี 

(๒) เป็นเหตุให้โรงงำนต้องหยุดด ำเนินงำนเกินกว่ำเจ็ดวัน ให้ผู้ประกอบกิจกำร
โรงงำนแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบภำยในสิบวันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงำนใดตำมวรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปตรวจ
โรงงำนและเครื่องจักรและพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๓๗ หรือมำตรำ ๓๙ แล้วแต่กรณี 

 
มำตรำ ๓๕  เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี

อ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้ำไปในโรงงำนหรืออำคำร สถำนที่ หรือยำนพำหนะที่มีเหตุควรสงสัยว่ำจะ

ประกอบกิจกำรโรงงำน ในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตกหรือในเวลำท ำกำรของ
สถำนที่ดังกล่ำว เพ่ือตรวจสภำพโรงงำน อำคำร สถำนที่ หรือยำนพำหนะ สภำพเครื่องจักร หรือกำร
กระท ำใดที่อำจเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 

(๒) น ำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่สงสัยเกี่ยวกับคุณภำพในปริมำณพอสมควรเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภำพพร้อมกับเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ตรวจ ค้น กัก ยึดหรืออำยัดผลิตภัณฑ์ ภำชนะบรรจุ สมุดบัญชี เอกสำรหรือ
สิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ำกำรประกอบกิจกำรของโรงงำนอำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

บุคคลหรือทรัพย์สินที่ อยู่ ในโรงงำนหรือที่อยู่ ใกล้ เคียงกับโรงงำน หรือมีกำรกระท ำผิดต่อ
พระรำชบัญญัตินี้ 

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมำให้ถ้อยค ำหรือให้ส่งเอกสำรหรือวัตถุใดมำเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำได ้

 
มำตรำ ๓๖  เมื่อปรำกฏว่ำบุคคลใดกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุ

อันควรสงสัยว่ำกระท ำกำรเช่นว่ำนั้น ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรไม่ต่ ำกว่ำระดับ ๔ 
มีอ ำนำจจับกุมผู้นั้นเพื่อส่งพนักงำนสอบสวนด ำเนินกำรต่อไปตำมกฎหมำย 

 
มำตรำ ๓๗  ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พบว่ำ ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนผู้ใดฝ่ำฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือกำรประกอบกิจกำรโรงงำนมีสภำพที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย 
ควำมเสียหำยหรือควำมเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงำนหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำน 
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งให้ผู้นั้นระงับกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้
ถูกต้องหรือเหมำะสมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดได้ 

ในกรณีที่เห็นสมควร เมื่อได้รับอนุมัติจำกปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมำย ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจผูกมัดประทับตรำเครื่องจักร เพื่อมิให้เครื่องจักรท ำงำนได้ใน
ระหว่ำงกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง 

 
มำตรำ ๓๘  กำรส่งค ำสั่งตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่น ำส่ง ณ 

ภูมิล ำเนำหรือโรงงำนของบุคคลซึ่งระบุไว้ในค ำสั่ง ในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก
หรือในเวลำท ำกำรของบุคคลนั้น หรือจะส่งโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ 

ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่น ำส่งแล้วแต่บุคคลซึ่งระบุไว้ในค ำสั่งปฏิเสธไม่ยอมรับ
ค ำสั่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ขอให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจไปเป็นพยำนเพ่ือวำงค ำสั่งไว้ ณ ที่นั้น 
แต่ถ้ำไม่พบบุคคลซึ่งระบุไว้ในค ำสั่ง ณ ภูมิล ำเนำหรือสถำนที่ท ำกำรของบุคคลนั้นจะส่งให้กับบุคคลใด
ซึ่งบรรลุนิติภำวะแล้วซึ่งอยู่หรือท ำงำน ณ ที่นั้นก็ได้ และถ้ำไม่พบบุคคลใดหรือพบแต่ไม่มีบุคคลใด
ยอมรับไว้แทน ให้ปิดค ำสั่งนั้นไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ำย ณ ภูมิล ำเนำหรือโรงงำนนั้นต่อหน้ำพนักงำนฝ่ำย
ปกครองหรือต ำรวจที่ไปเป็นพยำน 

เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วให้ถือว่ำบุคคล
ซึ่งระบุไว้ในค ำสั่งได้รับค ำสั่งนั้นแล้ว แต่ถ้ำเป็นกำรส่งโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยกำร
ปิดค ำสั่ง ให้ถือว่ำได้รับค ำสั่งนั้นเมื่อครบก ำหนดห้ำวันท ำกำรนับแต่วันที่พนักงำนไปรษณีย์ได้ส่งหรือ
วันที่ได้ปิดค ำสั่งนั้นไว้ แล้วแต่กรณี 

 
มำตรำ ๓๙  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนใดจงใจไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของ

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๓๗ โดยไม่มีเหตุอันควรหรือในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประกอบกิจกำร
ของโรงงำนใดอำจจะก่อให้เกิดอันตรำย ควำมเสียหำยหรือควำมเดือดร้อนอย่ำงร้ำยแรงแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงำนหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมำยมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนนั้นหยุดประกอบกิจกำรโรงงำนทั้งหมดหรือบำงส่วน
เป็นกำรชั่วครำว และปรับปรุงแก้ไขโรงงำนนั้นเสียใหม่หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ถ้ำผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงำนหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดแล้ว ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมำยสั่ งให้ประกอบกิจกำร
โรงงำนต่อไปได ้

ถ้ำผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงำนหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมำยมีอ ำนำจสั่งปิดโรงงำนได้ และใน
กรณีท่ีเป็นโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ ให้ค ำสั่งปิดโรงงำนดังกล่ำวมีผลเป็นกำรเพิกถอนใบอนุญำตด้วย 

 
มำตรำ ๔๐  ค ำสั่งให้หยุดประกอบกิจกำรหรือค ำสั่งปิดโรงงำน ให้พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ปิดประกำศไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ำย ณ โรงงำนนั้นอย่ำงน้อยสำมแห่ง  ทั้งนี้ ให้มีข้อควำมแจ้งให้
ทรำบด้วยว่ำห้ำมมิให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในโรงงำน คนงำน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนท ำงำนในโรงงำนเพ่ือให้
โรงงำนประกอบกิจกำรต่อไปได้อีกภำยหลังมีค ำสั่งให้หยุดประกอบกิจกำรหรือค ำสั่งปิดโรงงำน 

 
มำตรำ ๔๑  ค ำสั่ งของพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ ตำมมำตรำ ๓๗ หรือค ำสั่ งของ

ปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ ่งปลัดกระทรวงมอบหมำยให้หยุดประกอบกิจกำรโรงงำนตำมมำตรำ ๓๙ 
วรรคหนึ่ง หรือค ำสั่งปิดโรงงำนตำมมำตรำ ๓๙ วรรคสำม ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วันที่ทรำบค ำสั่ง ค ำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

กำรอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นกำรทุเลำกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ หรือค ำสั่งให้หยุดประกอบกิจกำรโรงงำนหรือค ำสั่งให้ปิดโรงงำน เว้นแต่รัฐมนตรีจะมีค ำสั่ง
เป็นอย่ำงอ่ืน 

 
มำตรำ ๔๒  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๓๗ ถ้ำมีเหตุที่ทำงรำชกำรสมควรเข้ำไปด ำเนินกำรแทน ให้ปลัดกระทรวง
หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมำยมีอ ำนำจสั่งกำรให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือมอบหมำยให้บุคคลใด ๆ 
เข้ำจัดกำรแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตำมค ำสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนต้องเป็นผู้เสีย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำจัดกำรนั้นตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริงรวมกับเบี้ยปรับในอัตรำร้อยละสำมสิบต่อปีของ
เงินจ ำนวนดังกล่ำว 

ถ้ำทำงรำชกำรได้เข้ำไปจัดกำรแก้ไขปัญหำมลพิษหรือผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่
เกิดจำกโรงงำน ให้ขอรับเงินช่วยเหลือจำกกองทุนสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติเพ่ือใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรได้ และเมื่อได้รับเงินตำมวรรคหนึ่งจำก
ผู้ประกอบกจิกำรโรงงำนแล้วให้ชดใช้เงินช่วยเหลือที่ได้รับมำคืนแก่กองทุนสิ่งแวดล้อมดังกล่ำวต่อไป 

 
มำตรำ ๔๓  ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกท่ี ๒ และโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ ต้องช ำระ

ค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลำที่ยังประกอบ
กิจกำร ถ้ำมิได้เสียค่ำธรรมเนียมภำยในเวลำที่ก ำหนดให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละห้ำต่อเดือน และถ้ำยัง
ไม่ยินยอมเสียค่ำธรรมเนียมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งให้ผู้นั้นหยุดกำร
ประกอบกิจกำรไว้จนกว่ำจะได้เสียค่ำธรรมเนียมและเงินเพ่ิมครบจ ำนวน และให้น ำมำตรำ ๓๙ มำตรำ 
๔๐ และมำตรำ ๔๑ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๘ - 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ค่ำธรรมเนียมรำยปีส ำหรับโรงงำนจ ำพวกที่ ๒ ตำมวรรคหนึ่ง ที่อยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรีแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๑/๑ แล้ว รัฐมนตรีจะออก
กฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวมิได้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรอันเกิดจำกภัยธรรมชำติ
หรือภำวะทำงเศรษฐกิจ หรือเพื่อประโยชน์ในกำรส่งเสริมกิจกำรให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เหตุดังกล่ำวก็ได้๓๑ 

 
มำตรำ ๔๓/๑๓๒  ค่ำธรรมเนียมรำยปีและเงินเพ่ิมตำมมำตรำ ๔๓ ส ำหรับโรงงำน

จ ำพวกที่ ๒ ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรำยได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเฉพำะที่ได้มีกำรแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๑/๑ แล้ว 

 
มำตรำ ๔๔  ในกำรปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดงบัตรประจ ำตัว

เมื่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 
บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแบบที่รัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

หมวด ๓ 
บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๔๕  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕) หรือ (๘) หรือประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว ต้องระวำงโทษปรับ
ไม่เกินสองแสนบำท 

 
มำตรำ ๔๖  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ (๖) หรือ (๗) 

หรือประกำศของรัฐมนตรีที่ออกตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 
 
มำตรำ ๔๗๓๓  ผู้ ใดท ำกำรตรวจสอบหรือรับรอง หรือจัดท ำรำยงำนผลกำร

ตรวจสอบหรือรับรองโดยไม่มีใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรองตำมมำตรำ ๙ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ผู้ตรวจสอบเอกชนผู้ใดจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบหรือรับรองอันเป็นเท็จหรือ
จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบหรือรับรองในระหว่ำงที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง 
ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับผู้ท ำกำรตรวจสอบหรือรับรอง หรือจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบหรือ
รับรองโดยไม่มีใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง 

 
                                                 

๓๑ มำตรำ ๔๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๒ มำตรำ ๔๓/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๓ มำตรำ ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๔๗/๑๓๔  ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนผู้ใดไม่ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ วรรคสอง 
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท 

 
มำตรำ ๔๗/๒๓๕  ผู ้ตรวจสอบเอกชนผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๙/๔ วรรคหนึ่ง 

ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท 
 
มำตรำ ๔๘  ผู้ใดประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โดยไม่ได้แจ้งให้พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ทรำบตำมมำตรำ ๑๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๔๙  ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๒ ผู้ใดแจ้งกำรประกอบกิจกำร

ไม่ถูกต้องครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๑๑ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๑ 
วรรคห้ำ หรือมำตรำ ๓๓ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 

 
มำตรำ ๕๐  ผู้ใดประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ ๓ โดยไม่ได้รับใบอนุญำตตำม

มำตรำ ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือตั้งโรงงำนโดยไม่ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ ๑๒ วรรคสอง ต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

ในกรณีที่โรงงำนตำมวรรคหนึ่ง เป็นโรงงำนประเภทหรือชนิดที่ก ำหนดจ ำนวนหรือ
ขนำดที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้งในท้องที่ใดตำมประกำศที่ออกตำมมำตรำ ๓๒ (๑) ผู้กระท ำต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๕๑๓๖  ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

มำตรำ ๑๘/๑ วรรคสอง มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มำตรำ ๑๙/๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
มำตรำ ๒๘ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๘/๑ หรือมำตรำ ๓๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบำท 

 
มำตรำ ๕๒  ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดขยำยโรงงำนโดยไม่ได้รับใบอนุญำตขยำยโรงงำน

ตำมมำตรำ ๑๘ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
ในกรณีที่โรงงำนตำมวรรคหนึ่งเป็นโรงงำนประเภทหรือชนิดที่ก ำหนดจ ำนวนหรือ

ขนำดที่จะให้ขยำยหรือไม่ให้ขยำยในท้องที่ใดตำมประกำศที่ออกตำมมำตรำ ๓๒ (๑) ผู้กระท ำต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกไมเ่กินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๕๓  ผู้รับใบอนุญำตผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๓ มำตรำ ๒๔ หรือมำตรำ ๒๕ 

ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท 
 

                                                 
๓๔ มำตรำ ๔๗/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๕ มำตรำ ๔๗/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๖ มำตรำ ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๕๔  ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๔ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวำงโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบำท 

 
มำตรำ ๕๕  ผู้ใดประกอบกิจกำรโรงงำนในระหว่ำงที่ ได้มีค ำสั่งให้หยุดประกอบ

กิจกำรโรงงำนหรือภำยหลังที่มีค ำสั่งให้ปิดโรงงำน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ และให้ปรับอีกวันละห้ำพันบำทจนกว่ำจะหยุดประกอบกิจกำร 

สถำปนิกหรือวิศวกรผู้ใดยังฝ่ำฝืนท ำงำนในโรงงำนเฉพำะส่วนที่มีค ำสั่งให้หยุด
ประกอบกิจกำรหรือยังฝ่ำฝืนท ำงำนในโรงงำนที่มีค ำสั่งปิดโรงงำนแล้วเพ่ือให้โรงงำนประกอบกิจกำร
ต่อไป ต้องระวำงโทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนตำมวรรคหนึ่ง 

ผู้ที่ท ำงำนในโรงงำนหรือคนงำนผู้ใดยังฝ่ำฝืนท ำงำนในโรงงำนเฉพำะส่วนที่มีค ำสั่งให้
หยุดประกอบกิจกำรหรือยังฝ่ำฝืนท ำงำนในโรงงำนที่มีค ำสั่งปิดโรงงำนแล้วให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำเป็น
ผู้ร่วมกระท ำหรือสนับสนุนกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี แต่ศำลจะลงโทษน้อย
เพียงใดก็ได้โดยค ำนึงถึงฐำนะ ควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ควำมจงใจฝ่ำฝืนกฎหมำย และควำมมี
ส่วนส ำคัญในกำรกระท ำ 

 
มำตรำ ๕๖  ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่ให้ควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติ

หน้ำที่ตำมมำตรำ ๓๕ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทั้งจ ำ
ทั้งปรับ 

 
มำตรำ ๕๗๓๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งสั่งตำมมำตรำ ๒๘ 

วรรคสอง หรือมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
หรือทั้งจ ำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกินห้ำพันบำทตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้
ถูกต้องกต้อง 

 
มำตรำ ๕๘  ผู้ใดกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพ่ือให้เครื่องจักรที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

ได้ผูกมัดประทับตรำไว้ตำมมำตรำ ๓๗ วรรคสอง กลับท ำงำนได้อีก ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๕๙  ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่ให้ควำมสะดวกแก่บุคคลซึ่งปลัดกระทรวงหรือผู้ซึ่ง

ปลัดกระทรวงมอบหมำยให้เข้ำจัดท ำเพ่ือให้กำรเป็นไปตำมค ำสั่งตำมมำตรำ ๔๒ ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๖๐  ผู้ใดกระท ำกำรใด ๆ ให้ค ำสั่งหยุดประกอบกิจกำรโรงงำนหรือค ำสั่งปิด

โรงงำนช ำรุดหรือเสียหำย ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือ
ทั้งจ ำทั้งปรับ 

 

                                                 
๓๗ มำตรำ ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๖๑  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
นี้ให้ถือว่ำสถำปนิกหรือวิศวกรที่ท ำงำนในโรงงำนและมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรงำนส่วนที่มีกรณีกำร
กระท ำควำมผิดนั้นเกิดขึ้น มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในกำรกระท ำควำมผิดกับผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนและ
ต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
กับกำรกระท ำควำมผิดนั้น 

นอกจำกต้องรับโทษตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ปลัดกระทรวงแจ้งชื่อและกำรกระท ำของ
บุคคลเช่นว่ำนั้นให้คณะกรรมกำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมหรือคณะกรรมกำร
ควบคุมกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมทรำบเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมหรือกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพวิศวกรรมตำมควรแก่กรณีต่อไป 

 
มำตรำ ๖๒  ผู้ใดเคยถูกลงโทษเพรำะเหตุกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว

ครั้งหนึ่ง ถ้ำได้กระท ำควำมผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแล้วนั้นซ้ ำอีก ให้ศำลพิจำรณำ
เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอย่ำงน้อยอีกหนึ่งในสำมของอัตรำโทษจ ำคุกหรือเพ่ิมโทษอีกกึ่งหนึ่งของอัตรำ
โทษปรับส ำหรับควำมผิดนั้น 

 
มำตรำ ๖๓๓๘  ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำร
และละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท ำควำมผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตำมท่ีบัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
มำตรำ ๖๔  ในกรณีที่มีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ำบุคคลผู้ที่

อำศัยอยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับโรงงำนที่มีกำรกระท ำควำมผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งควำมเป็นอยู่ถูก
กระทบกระเทือนเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดเป็นผู้เสียหำยตำมประมวลกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ 

 
มำตรำ ๖๕  ให้มีคณะกรรมกำรเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหำนครและในส่วน

ภูมิภำคได้ตำมควำมเหมำะสม 
คณะกรรมกำรเปรียบเทียบคดีแต่ละคณะให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิในด้ำน

กฎหมำยจ ำนวนสำมคน โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสองปี แต่เมื่อพ้นจำกต ำแหน่งแล้วอำจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได ้

กำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ กำรประชุม และวิธีพิจำรณำของคณะกรรมกำร
เปรียบเทียบคดี ให้เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่ควำมผิดตำมมำตรำ ๕๐ วรรคสอง 
หรือมำตรำ ๕๒ วรรคสอง ให้คณะกรรมกำรเปรียบเทียบคดีมีอ ำนำจเปรียบเทียบปรับได้ ถ้ำเห็นว่ำ
ผู้ต้องหำไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ ำคุก และเมื่อผู้ต้องหำได้เสียค่ำปรับตำมที่เปรียบเทียบ
                                                 

๓๘ มำตรำ ๖๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
ควำมรับผิดในทำงอำญำของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรเปรียบเทียบปรับ ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ 

ในกรณีที่พนักงำนสอบสวนพบว่ำผู้ใดกระท ำควำมผิดตำมวรรคสี่และผู้นั้นยินยอมให้
เปรียบเทียบปรับ ให้พนักงำนสอบสวนส่งเรื่องให้แก่คณะกรรมกำรเปรียบเทียบคดีภำยในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ผู้นั้นแสดงควำมยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ 

 
บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๖๖  ค ำขออนุญำตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ และกำรอนุญำตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้และยังอยู่
ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของผู ้อนุญำต หรือกำรปฏิบัติของผู ้ขออนุญำตตำมที่ได้รับอนุญำต 
แล้วแต่กรณี ให้ถือว่ำเป็นค ำขออนุญำตหรือกำรอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยอนุโลม ในกรณีที่
ค ำขออนุญำตหรือกำรอนุญำตดังกล่ำวมีข้อแตกต่ำงไปจำกค ำขออนุญำต หรือกำรอนุญำตตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำตมีอ ำนำจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมได้ตำมควำมจ ำเป็น เพ่ือให้กำร
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
มำตรำ ๖๗  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนที่ออกให้แก่บุคคลใด ๆ ตำม

กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอำยุที่ก ำหนดไว้ 
ให้ถือว่ำใบอนุญำตตั้งโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้

ใช้บังคับเป็นใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้ผู้ได้รับใบอนุญำตตั้ง
โรงงำนดังกล่ำวมีหน้ำที่ด ำเนินกำรต่อไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
มำตรำ ๖๘  บรรดำกฎกระทรวงและประกำศที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนให้

คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
อำนันท์  ปันยำรชุน 

นำยกรัฐมนตรี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำธรรมเนียม๓๙ 
   

 
(๑) ค ำขอ ฉบับละ ๑๐๐  บำท 
(๒) ใบอนุญำต ฉบับละ ๓๐๐,๐๐๐  บำท 
(๓) กำรอนุญำตให้ขยำยโรงงำนให้เป็นไปตำมอัตรำใน (๒) 
(๔) กำรโอนใบอนุญำต ฉบับละ ๕,๐๐๐  บำท 
(๕) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละ ๕,๐๐๐  บำท 
(๖) กำรแจ้งกรณีได้รับยกเว้นกำรขยำยโรงงำน 

หรือกรณีลดหรือกรณีเพ่ิมเครื่องจักรแต่ไม่เข้ำข่ำย 
ขยำยโรงงำน หรือกำรเพิ่มเนื้อท่ีอำคำรโรงงำน 
หรือกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนเพ่ิมข้ึน ครั้งละ ๑๕,๐๐๐  บำท 

(๗) ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง ฉบับละ ๕,๐๐๐  บำท 
(๘) กำรต่ออำยุใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง 

ให้เป็นไปตำมอัตรำใน (๗) 
(๙) ใบแทนใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง ฉบับละ ๕๐๐  บำท 
(๑๐) ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรโรงงำน ปีละ ๑๐๐,๐๐๐  บำท 

                                                 
๓๙ อัตรำค่ำธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.  
๒๕๑๒ มีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันและไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำร
ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรโรงงำน เนื่องจำกก ำหนดให้ โรงงำนทุกลักษณะต้องขออนุญำต
เช่นเดียวกันทั้ง ๆ ที่ตำมสภำพที่เป็นจริงโรงงำนต่ำง ๆ มีลักษณะที่แตกต่ำงกัน โรงงำนบำงประเภทไม่
จ ำเป็นจะต้องควบคุมดูแลกำรตั้งโรงงำน เพียงแต่ดูแลกำรด ำเนินงำนเท่ ำนั้น คงมีแต่โรงงำนบำง
ประเภทที่อำจเกิดอันตรำยจำกกำรประกอบกิจกำรได้เท่ำนั้นที่ควรจะควบคุมกำรจัดตั้งอย่ำงเคร่งครัด 
จึงสมควรปรับปรุงระบบกำรควบคุมดูแลให้สอดคล้องกับสภำพกำรประกอบกิจกำรด้วยกำรให้โรงงำน
บำงลักษณะอำจประกอบกิจกำรได้ภำยใต้ระบบกำรก ำกับตำมปกติ และโรงงำนบำงลักษณะจะต้อง
แจ้งให้ทรำบก่อนจึงจะเริ่มประกอบกิจกำรได้ โดยคงมีแต่โรงงำนบำงลักษณะที่จ ำเป็นเท่ำนั้นที่จะ
ยังคงใช้ระบบกำรอนุญำต และสมควรปรับปรุงวิธีกำรอนุญำตให้เหมำะสมยิ่งขึ้นด้วย   นอกจำกนี้ 
ได้ก ำหนดให้มีกำรประสำนงำนกันระหว่ำงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตตำมกฎหมำย
ให้พิจำรณำลดกำรด ำเนินงำนที่ซ้ ำซ้อนกันเพ่ือควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกำร และสมควรปรับปรุงกำร
ควบคุมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนให้เป็นไปโดยได้ผลยิ่งขึ้นด้วยกำรให้มีกำรออกกฎเพ่ือก ำหนด
ขอบเขตกำรประกอบกิจกำรโรงงำนให้ชัดเจน และก ำหนดขั้นตอนกำรใช้อ ำนำจของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรออกค ำสั่งเพ่ือบังคับให้โรงงำนปฏิบัติตำมกฎหมำย พร้อมกับปรับปรุงอัตรำโทษและ
ก ำหนดให้มีกำรร่วมรับผิด ส ำหรับผู้ที่ท ำงำนในโรงงำนนอกเหนือจำกเจ้ำของโรงงำนเพ่ือให้กำร
ควบคุมโรงงำนเป็นไปอย่ำงได้ผลยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
       
พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวกับควำมรับผิดในทำงอำญำของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๔๐ 
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศำลรัฐธรรมนูญได้มีค ำวินิจฉัยว่ำ
พระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๕๔ เฉพำะในส่วนที่สันนิษฐำนให้
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษ
ทำงอำญำร่วมกับกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำหรือเจตนำประกำรใด
อันเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖ และต่อมำศำลรัฐธรรมนูญได้มีค ำวินิจฉัยในลักษณะดังกล่ำวท ำนอง
เดียวกัน คือ พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๗๔ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มำตรำ ๗๘ พระรำชบัญญัติสถำนบริกำร พ.ศ. ๒๕๐๙ มำตรำ ๒๘/๔ และ
พระรำชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

                                                 
๔๐ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน้ำ ๑/๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยดังกล่ำวและกฎหมำยอ่ืนที่มี
บทบัญญตัิในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๔๑ 

 
มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๒๕  บรรดำกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ

โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ 
จนกว่ำจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

กำรด ำเนินกำรออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศตำมวรรคหนึ่ง ให้ด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ให้รัฐมนตรี
รำยงำนเหตุผลที่ไม่อำจด ำเนินกำรได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 

 
มำตรำ ๒๖  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 

๒๕๓๕ ซึ่งออกให้ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ำเป็นใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่ำจะมีกำร
เลิกประกอบกิจกำรโรงงำนหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต 

 
มำตรำ ๒๗  บรรดำค ำขอที่ ได้ ยื่ นไว้หรือกำรแจ้ งที่ ได้ ด ำเนิ นกำรก่อนวันที่

พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ ให้ถือว่ำเป็นค ำขอหรือกำรแจ้ งตำม
พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ และให้ด ำเนินกำรต่อไปตำม
พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ค ำขอหรือกำร
แจ้งดังกล่ำวมีข้อแตกต่ำงไปจำกค ำขอหรือกำรแจ้งตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ให้ผู้อนุญำตหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ แล้วแต่กรณี มีอ ำนำจสั่งให้แก้ไข
เพ่ิมเติมค ำขอหรือกำรแจ้งเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ได้ 

 
มำตรำ ๒๘  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติโรงงำน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนแล้ว ท ำให้บทบัญญัติบำงประกำรไม่เหมำะสมและสอดคล้อง
กับสภำพกำรณ์ปัจจุบันโดยเฉพำะหลักเกณฑ์กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนที่มีควำมเข้มงวด

                                                 
๔๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๖ ก/หน้ำ ๒๑๓/๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

และล่ำช้ำ อันสร้ำงปัญหำและอุปสรรคต่อกำรประกอบกิจกำรโรงงำน สมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนใหม่เพ่ือให้กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนเป็นไปเพียง
เท่ำท่ีจ ำเป็น เกิดควำมรวดเร็ว ประหยัด และลดภำระแก่ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนโดยเฉพำะผู้ประกอบ
กิจกำรโรงงำนขนำดเล็ก โดยกำรปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรพิจำรณำของผู้อนุญำตและ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยให้มีควำมชัดเจน ลดกำรใช้ดุลพินิจยกเลิกกำรก ำหนดให้มีกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน และแก้ไขเพ่ิมเติมบทกำหนดโทษ รวมทั้งปรับปรุงอัตรำค่ำธรรมเนียม 
เพ่ือให้เหมำะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 
 
พระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๔๒ 

 
มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๗  บรรดำกฎกระทรวงยกเว้นค่ำธรรมเนียมซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่

พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ที่ขัดหรือแย้งกับมำตรำ ๔๓ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ให้เป็นอันสิ้นผลบังคับเฉพำะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ
มำตรำ ๔๓ วรรคสอง ดังกล่ำว 

 
มำตรำ ๘  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่แผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดให้มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจในกำรเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่
เกี่ยวกับโรงงำนจ ำพวกที่ ๑ และจ ำพวกที่ ๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถด ำเนิ นกำรในฐำนะพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และก ำหนดกลไกเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรำยได้จำกกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ถ่ำยโอนดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 

                                                 
๔๒ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๖ ก/หน้ำ ๒๒๗/๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พัชรภรณ์/เพ่ิมเติม 
๓ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

 
นุสรำ/ตรวจ 

๘ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) กฎกระทรวง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563



 

 

 



 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดประเภท  ชนิด  และขนำดของโรงงำน 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “โรงงำน”  ในมำตรำ  ๕  มำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง   
และมำตรำ  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
โรงงำน  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๔)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๕)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๙)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๓  (พ.ศ.  ๒๕๕๗)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๘)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๒ ให้โรงงำนตำมประเภทหรือชนิดที่ระบุในบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้   เป็นโรงงำน 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
ข้อ ๓ ให้โรงงำนตำมข้อ  ๒  เป็นโรงงำนจ ำพวกที่  ๑  โรงงำนจ ำพวกที่  ๒  และโรงงำน 

จ ำพวกที ่ ๓  ตำมที่ระบุในบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๔ โรงงำนที่ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนก่อนวันที่

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและโดยผลของกฎกระทรวงนี้ท ำให้ต้องเปลี่ยนแปลงจำกโรงงำนจ ำพวกที่   ๓   
เป็นโรงงำนจ ำพวกที่  ๒  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนตำมมำตรำ  ๑๑  และ 
ให้ถือว่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนดังกล่ำวเป็นใบรับแจ้งตำมมำตรำ  ๑๑  ทั้งนี้  นับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  3  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓



บัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรบ่มใบชำหรือใบยำสูบ 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
  (๒) กำรกะเทำะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช - เครื่องจักรไม่เกนิ ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
  (๓) กำรอัดปอหรือใบยำสูบ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
  (๔) กำรหีบหรืออัดฝ้ำย หรือกำรปั่นหรืออัดนุ่น - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๕) กำรเก็บรักษำหรือล ำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจำกพืช  

     ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้ำ 

- - โรงงำนทุกขนำด 

  (๖) กำรบด ป่น หรือย่อยส่วนต่ำง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืช 
     หรือหัวพืช 

(๗) กำรเผำถ่ำนจำกกะลำมะพร้ำว หรือกำรบดถ่ำน 
     หรือแบ่งบรรจุผงถ่ำน ที่เผำได้จำกกะลำมะพร้ำว 

- 
 
- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 
- 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 
โรงงำนทุกขนำด 

 (๘) กำรเพำะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก 
 

- 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ  
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๙) กำรร่อน ล้ำง คัด หรือแยกขนำดหรือคุณภำพของผลิตผล 
     เกษตรกรรม 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๑๐) กำรถนอมผลิตผลเกษตรกรรม โดยวิธีฉำยรังสี - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๑๑) กำรฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ 

 
โรงงำนทุกขนำด -  - 

        



๒ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 ๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับหิน กรวด ทรำย หรือดินส ำหรับ
ใช้ในกำรก่อสร้ำงอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรโม่ บด หรือย่อยหิน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
โรงงำนทุกขนำด 

  (๒) กำรขุดหรือลอก กรวด ทรำย หรือดิน - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๓) กำรร่อนหรือคัดกรวดหรือทรำย - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
  (๔) กำรดูดทรำย - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๕) กำรล ำเลียงหิน กรวด ทรำย หรือดิน ด้วยระบบสำยพำน 

     ล ำเลียง 
- โรงงำนทุกขนำด  - 

๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ ำอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

 
 

  
 

  
 

 (๑) กำรฆ่ำสัตว์ - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) กำรถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธอีบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง  

     ตำกแห้ง หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน     
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ         
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูปจำกเนื้อสัตว์ มันสัตว์ 
     หนังสัตว์ หรือสำรที่สกัดจำกไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ 

 - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน          
ซ่ึงไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ  
เป็นเชื้อเพลิง 
 
 
 
 



๓ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
  (๔) กำรสกัดน้ ำมันหรือไขมันที่เป็นอำหำรจำกสัตว์ หรือกำรท ำ 

     น้ ำมันหรือไขมันที่เป็นอำหำรจำกสัตว์ให้บริสุทธิ์ 
 - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน    
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๕) กำรบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป 
     จำกเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ ในภำชนะท่ีผนึกและอำกำศ 
     เข้ำไม่ได้ 

 - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๖) กำรล้ำง ช ำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์  
     หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ 

 - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด   
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ       
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๗) กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกไข่ เพ่ือใช้ประกอบเป็นอำหำร เช่น  
     ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้ำ ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลว 
     แช่เย็น 
 

- เครื่องจักรไมเ่กิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน    
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ          
เป็นเชื้อเพลิง 
 
 
 



๔ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๕ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำนมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรท ำนมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่ำเชื้อ โดยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง 
     เช่น กำรพำสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงมำ้ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด   
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๒) กำรท ำนมสดจำกนมผงและไขมัน -  - โรงงำนทุกขนำด 

 (๓) กำรท ำนมข้น นมผง หรือนมระเหย -  - โรงงำนทุกขนำด 
 (๔) กำรท ำครีมจำกน้ ำนม - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ            
เป็นเชื้อเพลิง 

 (๕) กำรท ำเนยเหลวหรือเนยแข็ง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ         
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๖) กำรท ำนมเปรี้ยวหรือนมเพำะเชื้อ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไมเ่กิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 
 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ 
เป็นเชื้อเพลิง 



๕ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับสัตว์น้ ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรท ำอำหำรจำกสัตว์น้ ำและบรรจุในภำชนะท่ีผนึก 
     และอำกำศเข้ำไม่ได้ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๒) กำรถนอมสัตว์น้ ำโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตำกแห้ง 
     หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  
 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูปจำกสัตว์น้ ำ หนัง  
     หรือไขมันสัตว์น้ ำ 

 - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน   
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ  
เป็นเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
  
  

(๔) กำรสกัดน้ ำมันหรือไขมันที่เป็นอำหำรจำกสัตว์น้ ำ  
     หรือกำรท ำน้ ำมันหรือไขมันที่เป็นอำหำรจำกสัตว์น้ ำให้บริสุทธิ์ 
 
 
 
(๕) กำรล้ำง ช ำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ ำ 

 - 
 
 
 
 
- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

 
เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ         
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ         
เป็นเชื้อเพลิง 
 

๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำมันจำกพืชหรือสัตว์ 
หรือไขมันจำกสัตว์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรสกัดน้ ำมันจำกพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจำกสัตว์  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๒) กำรอัดหรือป่นกำกพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ ำมันออกแล้ว  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๓) กำรท ำน้ ำมันจำกพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจำกสัตว์ให้แข็ง 

     โดยกำรเติมไฮโดรเจน 

 -  - โรงงำนทุกขนำด 

  (๔) กำรท ำน้ ำมันจำกพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจำกสัตว์ให้บริสุทธิ์    -  - โรงงำนทุกขนำด 

  
 

(๕) กำรท ำเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ ำมันผสมส ำหรับ 
     ปรุงอำหำร 
 
 
 
 

 -  - โรงงำนทุกขนำด 



๗ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่ำงหนึ่ง 
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

   

 
 
 
 
 

  

(๑) กำรท ำอำหำรหรือเครื่องดื่มจำกผัก พืช หรือผลไม้  
     และบรรจุในภำชนะท่ีผนึกและอำกำศเข้ำไม่ได้ 
 
 
 
 
(๒) กำรถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตำกแห้ง ดอง  
     หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

- 
 
 
 
 
- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน      
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  
 
เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน         
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ        
เป็นเชื้อเพลิง 

๙ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

     

  (๑) กำรสี ฝัด หรือขัดข้ำว - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีหม้อไอน้ ำ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีหม้อไอน้ ำ 

 (๒) กำรท ำแป้ง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๓) กำรป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๔) กำรผลิตอำหำรส ำเร็จรูปจำกเมล็ดพืชหรือหัวพืช - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 



๘ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
  
  

(๕) กำรผสมแป้งหรือเมล็ดพืช 

 
(๖) กำรปอกหัวพืช หรือท ำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง 

- 
 
- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๑๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับอำหำรจำกแป้งอย่ำงหนึ่ง 
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

     

 (๑) กำรท ำขนมปังหรือขนมเค้ก - 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๒) กำรท ำขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำรจำกแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๑๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำตำล ซึ่งท ำจำกอ้อย บีช  
หญ้ำหวำน หรือพืชอ่ืนที่ให้ควำมหวำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  
ดังต่อไปนี้ 

     

  (๑) กำรท ำน้ ำเชื่อม - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๒) กำรท ำน้ ำตำลทรำยแดง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๓) กำรท ำน้ ำตำลทรำยดิบหรือน้ ำตำลทรำยขำว  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๔) กำรท ำน้ ำตำลทรำยดิบหรือน้ ำตำลทรำยขำวให้บริสุทธิ์  -  - โรงงำนทุกขนำด 



๙ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

  (๕) กำรท ำน้ ำตำลก้อนหรือน้ ำตำลผง 
 
(๖) กำรท ำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน 
     ที่คล้ำยคลึงกัน 

- 
 
- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

 - 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
โรงงำนทุกขนำด 

  (๗) กำรท ำน้ ำตำลจำกน้ ำหวำนของต้นมะพร้ำว ต้นตำลโตนด 
     หรือพืชอ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย 

โรงงำนทุกขนำด  -  - 

๑๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับชำ กำแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต  
หรือขนมหวำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรท ำใบชำแห้งหรือใบชำผง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๒) กำรค่ัว บด หรือป่นกำแฟ หรือกำรท ำกำแฟผง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๓) กำรท ำโกโก้ผงหรือขนมจำกโกโก้ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๔) กำรท ำช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจำกช็อกโกเลต - 
 

เครื่องจักรไม่เกนิ ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๕) กำรท ำเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจำกพืชอ่ืน ๆ 
      

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๖) กำรท ำมะขำมอัดเม็ด มะนำวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด 
      

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๗) กำรเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือกำรเคลือบ 
     ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ ำตำล 

- เครือ่งจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 



๑๐ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
  (๘) กำรอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือกำรเคลือบถั่ว 

     หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ ำตำล กำแฟ โกโก้  
     หรือช็อกโกเลต 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงมำ้ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๙) กำรท ำหมำกฝรั่ง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๑๐) กำรท ำลูกกวำดหรือทอฟฟ่ี 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๑๑) กำรท ำไอศกรีม - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๑๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อำหำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

     

  (๑) กำรท ำผงฟู -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๒) กำรท ำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอำหำร -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๓) กำรท ำแป้งเชื้อ -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๔) กำรท ำน้ ำส้มสำยชู -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๕) กำรท ำมัสตำร์ด 

 
- เครื่องจักรไมเ่กิน ๗๕ แรงม้ำ 

และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 
 
 
 



๑๑ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
 (๖) กำรท ำน้ ำมันสลัด - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

 (๗) กำรบดหรือป่นเครื่องเทศ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ      
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๘) กำรท ำพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ          
เป็นเชื้อเพลิง 

๑๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรท ำ ตัด ซอย บด  
หรือย่อยน้ ำแข็ง 

- เครื่องจักรไมเ่กิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 

๑๕ 
 

โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับอำหำรสัตว์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  
ดังต่อไปนี้ 

     

 (๑) กำรท ำอำหำรผสมหรืออำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับเลี้ยงสัตว์ 
 
 

- 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 



๑๒ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๒) กำรป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กำกพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ 
     ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยส ำหรับท ำหรือผสมเป็นอำหำรสัตว์ 

- 
 

- 
 

โรงงำนทุกขนำด 
 

๑๖ โรงงำนต้ม กลั่น หรือผสมสุรำ - - โรงงำนทุกขนำด 

๑๗ โรงงำนผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิต
จำกกำกซัลไฟต์ในกำรท ำเยื่อกระดำษ 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๑๘ 
 

โรงงำนท ำหรือผสมสุรำจำกผลไม้หรือสุรำแช่อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึง
โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์ในล ำดับที่ ๑๙ 

 -  - 
 

โรงงำนทุกขนำด 
 

๑๙ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรท ำ ป่น หรือบดมอลต์ - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) กำรท ำเบียร์ - - โรงงำนทุกขนำด 

๒๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ น้ ำอัดลม หรือน้ ำแร่อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

 (๑) กำรท ำน้ ำดื่ม 
(๒) กำรท ำเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 
(๓) กำรท ำน้ ำอัดลม 
(๔) กำรท ำน้ ำแร่ 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๒๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับยำสูบ ยำอัด ยำเส้น ยำเคี้ยว 
หรือยำนัตถุ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรอบใบยำสูบให้แห้งหรือกำรรูดก้ำนใบยำสูบ  - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๒) กำรท ำบุหรี่ซิกำแร็ต บุหรี่ซิกำร์ หรือบุหรี่อ่ืน  - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๓) กำรท ำยำอัด ยำเส้น ยำเส้นปรุง หรือยำเคี้ยว  - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๔) กำรท ำยำนัตถุ์  - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๒๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับสิ่งทอ ด้ำย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ 
ใยหิน (Asbestos) อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรหมัก คำร์บอไนซ์ สำง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว  
     กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย 
 

- 
 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรฟอก ย้อมสี  
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรฟอก ย้อมสี 

 (๒) กำรทอหรือกำรเตรียมเส้นด้ำยยืนส ำหรับกำรทอ - 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซ่ึงไม่มีกำรฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรฟอก ย้อมสี 

  (๓) กำรฟอก ย้อมสี หรือแต่งส ำเร็จด้ำยหรือสิ่งทอ -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๔) กำรพิมพ์สิ่งทอ -  - โรงงำนทุกขนำด 

 
 



๑๔ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๒๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จำกสิ่งทอ ซึ่งมิใช่
เครื่องนุ่งห่มอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรท ำผลิตภัณฑจ์ำกสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้ำน - คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 
 (๒) กำรท ำถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลำสติก - คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 
 (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกผ้ำใบ - คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 
 (๔) กำรตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ - คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 

๒๔ โรงงำนถักผ้ำ ผ้ำลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ำยหรือเส้นใย 
หรือฟอก ย้อมสี หรือแต่งส ำเร็จผ้ำ ผ้ำลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม  
ที่ถักด้วยด้ำยหรือเส้นใย 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน    
ซึ่งไม่มีกำรฟอก ย้อมสี  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรฟอก ย้อมสี 

๒๕ โรงงำนผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สำน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย 
ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ท ำด้วยยำงหรือพลำสติกหรือพรมน้ ำมัน 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่มีกำรฟอก ย้อมสี  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรฟอก ย้อมสี 

๒๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเชือก ตำข่ำย แห หรืออวน 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

    

 (๑) กำรผลิตเชือก 
 

- 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๒) กำรผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตำข่ำย แห หรืออวน  
     และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว 
 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 



๑๕ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๒๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งมิได้ท ำด้วยวิธีถัก
หรือทออย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรท ำพรมน้ ำมันหรือสิ่งปูพ้ืนซึ่งมีผิวหน้ำแข็ง ซึ่งมิได้ท ำจำก 
     ไม้ก๊อก ยำง หรือพลำสติก 

- 
 

- โรงงำนทุกขนำด 
 

 (๒) กำรท ำผ้ำน้ ำมันหรือหนังเทียม ซึ่งมิได้ท ำจำกพลำสติกล้วน 
(๓) กำรท ำแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉำบผิวหน้ำด้วยวัสดุซึ่งมิใช่ยำง 

- 
- 

- 
- 

โรงงำนทุกขนำด 
โรงงำนทุกขนำด 

  (๔) กำรท ำสักหลำด - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่มีกำรฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรฟอก ย้อมสี 

 (๕) กำรท ำผ้ำลูกไม้หรือผ้ำลูกไม้เทียม 

 
- 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่มีกำรฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรฟอก ย้อมสี 

 (๖) กำรท ำวัสดุจำกเส้นใยส ำหรับใช้ท ำเบำะ นวม หรือสิ่งที่ 
     คล้ำยคลึงกัน 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๗) กำรผลิตเส้นใยหรือปุยใยจำกวัสดุที่ท ำจำกเส้นใยหรือปุยใย 
     ที่ไม่ใช้แล้ว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๘) กำรท ำด้ำยหรือผ้ำใบส ำหรับยำงนอกล้อเลื่อน - - โรงงำนทุกขนำด 
 
 
 



๑๖ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๒๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเครื่องแต่งกำยซึ่งมิใช่รองเท้ำ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำพันคอ   
     เนกไท หูกระต่ำย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้ำ จำกผ้ำหนังสัตว์  
     ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน 

- 
 

คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
 

คนงำนเกิน ๗๕ คน 
 

 (๒) กำรท ำหมวก - คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 
๒๙ 

 
โรงงำนหมัก ช ำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง  
แต่งส ำเร็จ อัดให้เป็นลำยนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๓๐ โรงงำนสำง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ - - โรงงำนทุกขนำด 
๓๑ โรงงำนท ำพรมหรือเครื่องใช้จำกหนังสัตว์หรือขนสัตว์ - - โรงงำนทุกขนำด 
๓๒ โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ 

เครื่องแต่งกำยหรือรองเท้ำจำก 

      

  (๑) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขำสัตว์ กระดูกสัตว์ หรือหนังเทียม 
 
(๒) ใยแก้ว 

- 
 
- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

- 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

โรงงำนทุกขนำด 

๓๓ โรงงำนผลิตรองเท้ำหรือชิ้นส่วนของรองเท้ำซึ่งมิได้ท ำจำก 
ไม้ยำงอบแข็ง ยำงอัดเข้ำรูป หรือพลำสติกอัดเข้ำรูป 
 
 
 
 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๓๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับไม้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้       
  (๑) กำรเลื่อย ไส ซอย เซำะร่อง หรือกำรแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืน 

     ที่คล้ำยคลึงกัน 

- - โรงงำนทุกขนำด 

  (๒) กำรท ำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้ำต่ำง บำนหน้ำต่ำง  
     บำนประตู หรือส่วนประกอบที่ท ำด้วยไม้ของอำคำร 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 

  (๓) กำรท ำไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๔) กำรท ำฝอยไม้ กำรบด ป่น หรือย่อยไม้ - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๕) กำรถนอมเนื้อไม้หรือกำรอบไม้ -     - โรงงำนทุกขนำด 
  (๖) กำรเผำถ่ำนจำกไม้ - - โรงงำนทุกขนำด 

๓๕ โรงงำนผลิตภำชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จำกไม้ไผ่ หวำย ฟำง อ้อ 
กก หรือผักตบชวำ 

- คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 

๓๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จำกไม้หรือไม้ก๊อก
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรท ำภำชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จำกไม้ 
     และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

  (๒) กำรท ำรองเท้ำ ชิ้นส่วนของรองเท้ำ หรือหุ่นรองเท้ำจำกไม้  - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๓) กำรแกะสลักไม้ - คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 
  (๔) กำรท ำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจำกไม้ -  - โรงงำนทุกขนำด 

 (๕) กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกไม้ก๊อก 
 
 
 

- คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 



๑๘ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 ๓๗ โรงงำนท ำเครื่องเรือนหรือตบแต่งภำยในอำคำรจำกไม้ แก้ว ยำง        
หรืออโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภำยใน
อำคำรจำกพลำสติกอัดเข้ำรูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
ดังกล่ำว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๓๘ โรงงำนผลิตเยื่อ หรือกระดำษอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้       
  (๑) กำรท ำเยื่อจำกไม้หรือวัสดุอื่น  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๒) กำรท ำกระดำษ กระดำษแข็ง หรือกระดำษท่ีใช้ในกำร 

     ก่อสร้ำงชนิดที่ท ำจำกเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดำษ 
     ไฟเบอร์ (Fibreboard) 

 -  - โรงงำนทุกขนำด 

๓๙ โรงงำนผลิตภำชนะบรรจุจำกกระดำษทุกชนิดหรือแผ่นกระดำษ
ไฟเบอร์ (Fibreboard) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๔๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเยื่อกระดำษหรือกระดำษแข็ง
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

    

  
 

 

(๑) กำรฉำบ ขัดมัน หรือทำกำวกระดำษหรือกระดำษแข็ง  
     หรือกำรอัดกระดำษหรือกระดำษแข็งหลำยชั้นเข้ำด้วยกัน 
(๒) กำรท ำผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภำชนะบรรจุจำกเยื่อกระดำษ 
     หรือกระดำษแข็ง 

- 
 
- 

 - 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงมำ้
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

โรงงำนทุกขนำด 
 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๔๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับ      
  (๑) กำรพิมพ์ กำรท ำแฟ้มเก็บเอกสำร กำรเย็บเล่ม ท ำปก  

     หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 

  (๒) กำรท ำแม่พิมพ์โลหะ 
 

-  - โรงงำนทุกขนำด 
 
 



๑๙ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๔๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเคมีภัณฑ์ สำรเคมี หรือวัสดุเคมี 
ซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรท ำเคมีภัณฑ์ สำรเคมี หรือวัสดุเคมี - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๒) กำรเก็บรักษำ ล ำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพำะ 

     เคมีภัณฑ์อันตรำย 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๔๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับปุ๋ย หรือสำรป้องกันหรือก ำจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

 (๑) กำรท ำปุ๋ย หรือสำรป้องกันหรือก ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) กำรเก็บรักษำหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสำรป้องกันหรือก ำจัด 

     ศัตรูพืชหรือสัตว์ 
- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๓) กำรบดดินหรือกำรเตรียมวัสดุอื่นเพ่ือผสมท ำปุ๋ย 
     หรือสำรป้องกันหรือก ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๔๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรผลิตยำงเรซินสังเครำะห์ 
ยำงอีลำสโตเมอร์ พลำสติก หรือเส้นใยสังเครำะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๔๕ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับสี (Paints) น้ ำมันชักเงำ 
เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้ยำหรืออุด 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้   

    

  (๑) กำรท ำสีส ำหรับใช้ทำ พ่น หรือเคลือบ - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๒) กำรท ำน้ ำมันชักเงำ น้ ำมันผสมสี หรือน้ ำยำล้ำงสี - - โรงงำนทุกขนำด 

 (๓) กำรท ำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้ยำหรืออุด 
 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 



๒๐ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๔๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับยำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้       

 (๑) กำรผลิตวัตถุท่ีรับรองไว้ในต ำรำยำที่รัฐมนตรีว่ำกำร 
     กระทรวงสำธำรณสุขประกำศ 

- - โรงงำนทุกขนำด 
 

 (๒) กำรผลิตวัตถทุี่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์  
     บ ำบัด บรรเทำ รักษำ หรือป้องกันโรค หรือควำมเจ็บป่วย 
     ของมนุษย์หรือสัตว์ 

- 
 

- 
 

โรงงำนทุกขนำด 
 

  (๓) กำรผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมำยส ำหรับให้เกิดผลแก่สุขภำพ 
     โครงสร้ำง หรือกำรกระท ำหน้ำที่ใด ๆ ของร่ำงกำยมนุษย์ 
     หรือสัตว์ ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศ  
     แตว่ัตถตุำม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับ 
     ใช้เป็นอำหำร เครื่องกีฬำ เครื่องส ำอำง หรือเครื่องมือ  
     ที่ใช้ในกำรประกอบโรคศิลปะและส่วนประกอบ 
     ของเครื่องมือที่ใช้ในกำรนั้น 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๔๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสบู่ เครื่องส ำอำง หรือสิ่งปรุงแต่ง
ร่ำงกำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

     

  (๑) กำรท ำสบู่ วัสดุสังเครำะห์ส ำหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์  
     ส ำหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์ส ำหรับช ำระล้ำงหรือขัดถู 

-  - โรงงำนทุกขนำด 

 (๒) กำรท ำกลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จำกน้ ำมันพืช 
     สัตว ์หรือไขมันสัตว์ 

- 
 

 - 
 

โรงงำนทุกขนำด 
 

 (๓) กำรท ำเครื่องส ำอำงหรือสิ่งปรุงแต่งร่ำงกำย 
 
 

- 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 



๒๑ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๔) กำรท ำยำสีฟัน - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๔๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เคมีอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรท ำยำขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้งหรือวัสดุ ส ำหรับ 
     ตบแต่งอำคำร 

-  - โรงงำนทุกขนำด 

  (๒) กำรท ำยำฆ่ำเชื้อโรคหรือยำดับกลิ่น -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์ส ำหรับกันน้ ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท ำให้ 

     เปียกน้ ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท ำให้ตีเข้ำด้วยกันได้  
     ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท ำให้ซึมเข้ำไป (Wetting Agents,  
     Emulsifiers, or Penetrants) ผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้ผนกึ 
     หรือกำว ผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes)  
     หรือผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (Cement)  
     ที่ท ำจำกพืช สัตว์ หรือพลำสติกที่ได้มำจำกแหล่งผลิตอ่ืน  
     ซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cement) 

-  - โรงงำนทุกขนำด 

 (๔) กำรท ำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๕) กำรท ำเทียนไข  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๖) กำรท ำหมึกหรือคำร์บอนด ำ  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๗) กำรท ำผลิตภัณฑ์ท่ีมีกลิ่นหรือควันเมื่อเผำไหม้  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๘) กำรท ำผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรบูร  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๙) กำรท ำหัวน้ ำมันระเหย (Essential oils)  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๑๐) กำรท ำครำมหรือวัสดุฟอกขำวที่ใช้ในกำรซักผ้ำ  -  - โรงงำนทุกขนำด 



๒๒ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
  (๑๑) กำรท ำผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ ำ 

       หรือกันควำมร้อน 

 -  - โรงงำนทุกขนำด 

  (๑๒) การท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้กับโลหะ น ้ามัน หรือน ้า  
       (Metal, Oil, or Water Treating Compounds)  
       ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จเคมีไวแสงฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้า 
       ที่ทาด้วยตัวไวแสง (Prepared Photo - Chemical  
       Materials or Sensitized Film, Paper or Cloth) 

 -  - โรงงำนทุกขนำด 

  (๑๓) การท้าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) - - โรงงำนทุกขนำด 
๔๙ โรงงานกลั่นน ้ามันปิโตรเลียม - - โรงงานทุกขนาด 
๕๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม  

ถ่านหิน หรือลิกไนต์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าแอสฟัลต์ หรือน ้ามันดิน - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) กำรท ำกระดำษอำบแอสฟัลต์หรือน้ ำมันดิน - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๓) การท้าเชื อเพลิงก้อนหรือเชื อเพลิงส้าเร็จรูปจากถ่านหิน 

     หรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว 
- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๔) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสม 
     ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสม 
     ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๕) การกลั่นถ่านหินในเตาโค้ก ซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต 
     ก๊าซหรือเหล็ก 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 



๒๓ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๕๑ 
 

๕๒ 

โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน
ส้าหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์ 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 (๑) การท้ายางแผ่นในขั นต้นจากน ้ายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่ 
     การท้าในสวนยางหรือป่า 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 (๒) กำรหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยำงธรรมชำติ 
     ซึ่งมิใช่กำรท ำในสวนยำงหรือป่ำ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 (๓) การท้ายางแผ่นรมควัน การท้ายางเครป ยางแท่ง ยางน ้า  
     หรือการท้ายางให้เป็นรูปแบบอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน 
     จากยางธรรมชาติ 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๔) การท้าผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากที่ระบุไว้ในล้าดับที่ ๕๑  
     จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ 
     และรวมถึงชิ นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 (๒) การท้าเสื่อหรือพรม - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 (๓) การท้าเปลือกหุ้มไส้กรอก - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 (๔) การท้าภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 (๕) การท้าพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ น ผง  

     หรือรูปทรงต่าง ๆ 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 



๒๔ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๖) การท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้เป็นฉนวน - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 (๗) การท้ารองเท้าหรือชิ นส่วนของรองเท้า - เครื่องจักรไมเ่กิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 (๘) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั นเป็นแผ่น - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 (๙) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก - - โรงงำนทุกขนำด 

๕๔ โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว - - โรงงำนทุกขนำด 
๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา  

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว 
- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื อง หรือท่อส้าหรับใช้ในการก่อสร้าง 
เบ้าหลอมโลหะ กระเบื องประดับ (Architectural Terracotta) 
รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ  
จากดินเหนียว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) การล้าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบ 

     สายพานล้าเลียงหรือระบบท่อลม 
- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรอืปูนปลาสเตอร์อย่างหนึ่งอย่างใด 
     เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว  
     หรือปูนปลาสเตอร์อย่างหนึ่งอย่างใดเข้ากับวัสดุอ่ืน 
 
 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 



๒๕ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม  
     ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 (๒) การท้าใยแร่ - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกหิน - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ

และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 (๔) การท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับขัดถู (Abrasives) - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๕) การท้าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos) - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๖) การท้าผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์ - - โรงงำนทุกขนำด 

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง 
หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าในขั นต้น (Iron and Steel Basic 
Industries) 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ท้าให้บริสุทธิ์ หลอม 
หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า 
(Non - ferrous Metal Basic Industries) 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ 
หรือเครื่องใช้ที่ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 
 



๒๖ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือน 
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ท้าจากโลหะหรือโลหะ 
เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ 
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะส้าหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง หรือติดตั งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าส่วนประกอบส้าหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน 
     ประตูน ้า ถังน ้า หรือปล่องไฟ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๒) การท้าส่วนประกอบส้าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๓) กำรท ำส่วนประกอบส ำหรับใช้ในกำรต่อเรือ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๔) กำรท ำส่วนประกอบส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงหรือซ่อมหม้อน้ ำ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  
 



๒๗ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๕) กำรท ำส่วนประกอบส ำหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอำกำศ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรท ำภำชนะบรรจุ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซ่ึงมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๒) กำรท ำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๓) กำรท ำผลิตภัณฑด์้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๔) การท้าตู้หรือห้องนิรภัย - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๕) การท้าผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิล โดยใช้ลวด 
     ที่ได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืน ซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิล 
     ที่หุ้มด้วยฉนวน 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๖) การท้าขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย ้า 
     หรือหลอดชนิดพับได้ท่ีไม่ท้าในโรงรีดหรือดึงขั นต้น  
     (Primary Rolling or Drawing Mills) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 



๒๘ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๗) การท้าเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอ่ืน ซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๘) การท้าเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง 
     ส้าหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซ่ึงไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๙) การท้าเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  
 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๑๐) การท้าผลิตภัณฑ์โลหะส้าเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบ ลงรัก 
       (Enamelling, Japanning, or Lacquering) ชุบ หรือขัด 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๑๑) การอัดเศษโลหะ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
 (๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
 (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  

 
 
 



๒๙ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๑๔) การท้าชิ นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑)  
       ถึง (๑๐) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์  
เครื่องกังหัน และรวมถึงสว่นประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ 
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส้าหรับ
ใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ  
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรส้าหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส้าหรับโรงเลื่อย  
     ไส ท้าเครื่องเรือน หรือท้าไม้วีเนียร์  

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 
 
 
 



๓๐ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๒) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน 
     เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน 
     เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping  
     Machines) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๓) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะ 
     ด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องขัด 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๔) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop  
     Forges or Forging Machines) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  
 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๕) กำรท ำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ 
     เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๖) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด หรือเครื่อง 
     ท้าให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 
 
 



๓๑ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๗) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ  
     (Jigs) ส้าหรับใช้กับเครื่องมือกล 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๘) การท้าส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส้าหรับเครื่องจักร 
     ตาม (๑) ถึง (๗)       

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส้าหรับ
อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์  
การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง  
การท้าเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน ้ามัน 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องค้านวณ  
เครื่องท้าบัญชี เครื่องจักรส้าหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร
ส้าหรับใช้ในการค้านวณชนิดดิจิทัลหรือชนิดอนาล็อก   
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน 
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers, Associated 
Electronic Data Processing Equipment, or Accessories) 
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์  
หรือเครื่องอัดส้าเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดส้าเนาด้วยการถ่ายภาพ   
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มกีำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคม ี

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำร ล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี 
 



๓๒ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน ้า 
เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท
อากาศ เครื่องโปรยน ้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น 
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า  
เครื่องเย็บ เครื่องส่งก้าลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน 
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงส้าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบส้าหรับใช้ในการ
อุตสาหกรรมหรือส้าหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั นต้องไม่ใช้
พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์  
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในล้าดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า 
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า 
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้ส้าหรับแผงไฟฟ้า  
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจ้าหน่ายไฟฟ้า  
เครื่องส้าหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  



๓๓ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  
เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกค้าบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป 
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง  
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์  
เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นตัวกึ่งน้าหรือตัวกึ่งน้าชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi-
Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor Devices) 
คาปาชิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่ 
หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic 
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ 
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือชิ นส่วนส้าหรับใช้กับ 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มกีำรล้ำง ชุบ 
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ หรือเคลือบผิว 
ชิ้นงำนโดยใช้สำรเคมี 

๗๓ โรงงำนผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ 
ไฟฟ้ำที่ไม่ได้ระบุไว้ในล ำดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ 
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มกีำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลอืบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ หรือเคลือบผิว 
ชิ้นงำนโดยใช้สำรเคมี 

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า - เครื่องจักรไมเ่กิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  



๓๔ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๒) การท้าลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน 
(๓) การท้าอุปกรณ์ติดตั งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า  
     (Fixtures or Lamp Sockets or Receptacles)  
     สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวน้า (Conductor Connectors)  
     อุปกรณ์ท่ีใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบ 
     ส้าหรับร้อยสายไฟฟ้า 

- 

- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  

 (๔) การท้าฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่กระเบื องเคลือบ 
     หรือแก้ว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  

 (๕) การท้าหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อก้าเนิดพลังงาน 
     ไฟฟ้าชนิดน ้าหรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ นส่วน 
     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรืออย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ 
     นอกจากเรือยาง 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  

 (๒) การท้าชิ นส่วนพิเศษส้าหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
 (๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื อท้าลายเรือ - - โรงงำนทุกขนำด 

๗๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้า
ไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) กำรสร้ำง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในกำรรถไฟ 
     รถรำงไฟฟ้ำ หรือกระเช้ำไฟฟ้ำ 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงมำ้ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  



๓๕ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๒) กำรท ำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส ำหรับรถท่ีใช้ในการ 
     รถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต์หรือรถพ่วง 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์  
    หรือรถพ่วง 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม หรือ 
หลอมหล่อโลหะ   

 (๒) การท้าชิ นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส้าหรับรถยนต์ 
     หรือรถพ่วง 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ 
หรอืจักรยานสองล้ออย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) สร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 
     จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

 (๒) การท้าชิ นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส้าหรับจักรยานยนต์ 
     จักรยานสามล้อหรือจักรยานสองล้อ 
 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซ่ึงมีกำรชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ   



๓๖ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลง 
     สภาพอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

 (๒) การท้าชิ นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส้าหรับอากาศยาน  
     หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อน 
ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- เครือ่งจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องใช้  
หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
     วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
     ชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี 



๓๗ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๒) การท้า ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน  
     เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons 
     Betatrons or Accelerators) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มกีำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี     

 (๓) การท้าเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มกีำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี 

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตา หรือการวัด
สายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ 
ในการท้างาน หรือเครื่องอัดส้าเนาด้วยการถ่ายภาพ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน  
โดยใช้สำรเคมี   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ หรือเคลือบผิว 
ชิ้นงำนโดยใช้สำรเคมี   

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ นส่วน
ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา   

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ หรือเคลือบผิว 
ชิ้นงำนโดยใช้สำรเคมี   
 
 
 
 



๓๘ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก 
หรืออัญมณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค้า   
     ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไมเ่กิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้า 
หรือคนงานเกิน ๗๕ คน 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้า 
หรือคนงานเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงานทุกขนาด 
ซึ่งมีการชุบ หรือหลอมหล่อโลหะ   

 (๒) การท้าเครื่องใช้ด้วยทองค้า ทองขาว เงนิ นาก กะไหล่ทอง 
     หรือโลหะท่ีมีค่า      

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซ่ึงไม่มีกำรชุบ หรือหลอมหล่อ
โลหะ   

 (๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้า 
หรือคนงานเกิน ๗๕ คน  

 (๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ - โรงงำนทุกขนำด - 

 (๕) การท้าดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     หรือเหรียญอ่ืน 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ นส่วน 
หรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา  
การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา   
และรวมถึงชิ นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ  
หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในล้าดับอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี  

   



๓๙ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๑) การท้าเครื่องเล่น - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๒) การท้าเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๓) การท้าเครื่องเพชร พลอย หรือเครื่องประดับส้าหรับ 
     การแสดง 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๔) การท้าร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด 
     แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยา  
     หรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๕) การท้าป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ 
     หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะ หรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ  
     (Stencils) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๖) การท้าแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๗) การท้าผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทีม่ิได้ระบุไว้ในล้าดับใด - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี     
 (๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้น 

     ที่ติดตั งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร 
     ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดก้าลัง 
     การผลิตติดตั งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
     ไม่เกิน ๑,๐๐๐  กิโลวัตต์ 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้า ยกเว้นการผลิต 

     พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้าจากเข่ือนหรือจากอ่างเก็บน ้า 
     ขนาดก้าลังการผลิตไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิต 
     พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้าแบบสูบกลับ การผลิต 
     พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้าท้ายเขื่อน การผลิตพลังงาน 
     ไฟฟ้าจากพลังงานน ้าจากฝาย หรือการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
     จากพลังงานน ้าจากคลองส่งน ้า 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่ง 
หรือจ้าหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจ้าหน่ายก๊าซ 
ที่เป็นน ้ามันเชื อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน ้ามัน
เชื อเพลิง 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๙๐ โรงงานจัดหาน ้า ท้าน ้าให้บริสุทธิ์ หรือจ้าหน่ายน ้าไปยังอาคาร  
หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 



๔๑ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างหนึ่งอย่างใด        
ดังต่อไปนี  

 
 

  

 (๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๒) การบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน ้ามัน 
     เชื อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๙๒ โรงงานห้องเย็น - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่มีกำรแกะ ล้ำง   
หรือแปรสภำพวัตถุดิบ    

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรแกะ ล้ำง  
หรือแปรสภำพวัตถุดิบ 

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง โรงงำนทุกขนำด - - 
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ส้าหรับใช้ในบ้าน

หรือใช้ประจ้าตัว  
โรงงำนทุกขนำด - - 

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ 
ของยานดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  
     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ  
     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์       - - โรงงำนทุกขนำด 



๔๒ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ โรงงำนทุกขนำด - - 
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ท้าด้วย

เพชร พลอย ทองค้า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 
โรงงำนทุกขนำด - - 

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในล้าดับใด - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม 
พรม หรือขนสัตว์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่มีกำรฟอกหรือย้อมสี 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรฟอกหรือย้อมสี 

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ้านาจ 
ในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้หมดสมรรถภาพในท้านองเดียวกับ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง 
สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
โดยไม่มีการผลิตอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) กำรทำ พ่น หรือเคลือบสี - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) กำรทำ พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ ำมัน 

     เคลือบเงำอ่ืน 
- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๓) กำรลงรักหรือกำรประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก 
     ทอง หรืออัญมณี 

โรงงำนทุกขนำด - - 



๔๓ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๔) กำรขัด - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๕) กำรชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๖) กำรอบชุบด้วยควำมร้อน (Heat Treatment) - - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๑ โรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม (Central Waste Treatment  
Plant) 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรผลิต หรือจ ำหน่ำยไอน้ ำ 
(Steam Generating) 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเกลืออย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรท ำเกลือสินเธำว์ - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) กำรสูบหรือกำรน ำน้ ำเกลือขึ้นมำจำกใต้ดิน - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๓) กำรบดหรือป่นเกลือ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
 (๔) กำรท ำเกลือให้บริสุทธิ์ - - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๔ โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ ำ 
(Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อน้าความร้อน  
ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ 
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติ 
ตามท่ีก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 



๔๔ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการน้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ 
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส้าหรับบันทึกข้อมูลเสียง 
หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้
เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มีก้าลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) 
แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบ
บันทึกภาพและเสียง  ทั งนี  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ ้าได้อีก 
หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก าหนด
ประเภท  ชนิด  และขนาดของโรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงาน  ซึ่งบทนิยามค าว่า  “โรงงาน”  ในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้โรงงานตามประเภท  ชนิด  หรือ
ขนาดใดเป็นโรงงานจ าพวกที่  ๑  โรงงานจ าพวกที่  ๒  หรือโรงงานจ าพวกที่  ๓  แล้วแต่กรณี  โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นในการควบคุมดูแล  การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  การป้องกันความเสียหาย  และการป้องกัน
อันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม   จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓



คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) กฎกระทรวงการแจ้งและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 
พ.ศ. 2564 



 

 

 



 
กฎกระทรวง 

การแจ้งและการรบัแจง้การประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่  ๒ 
พ.ศ.  2564 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมาตรา  ๑๑  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้    
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้บั งคับเมื่ อ พ้นก าหนดเก้ าสิบวันนับแต่วันประก าศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
โรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่  ๒  ก่อนจะเริ่มประกอบกิจการโรงงาน   
ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก   ผ่านระบบเครือข่าย 
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้   
ให้รวมถึงการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือมีเหตุอื่นใด 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้การด าเนินการดังกล่าวกระท า   
ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้กระท า  ณ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม   

(๒) โรงงานในจังหวัดอื่น  ให้กระท า  ณ  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

แบบและรายละเอียดการแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่   ๒  ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ 
ในแบบ  ร.ง.  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามข้อ  ๓  แล้ว  ให้ออกใบรับแจ้ง  โดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ส านักงาน 
อุตสาหกรรมจังหวัด  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ให้รวมถึงการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย  ในกรณี 
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือมีเหตุอื่นใดท าให้ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้    
ให้การด าเนินการดังกล่าวกระท า  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้กระท า  ณ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

(๒) โรงงานในจังหวัดอื่น  ให้กระท า  ณ  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

แบบและรายละเอียดการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่  ๒  ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ 
ในแบบ  ร.ง.  ๒  ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๕ ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่   ๒  ที่ ได้ออกให้ก่อนวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะเลิกประกอบกิจการโรงงาน 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



 

 

ร.ง. ๑ 
 

ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี ๒ 
 

วันที่................เดือน..................................... พ.ศ. .............. 
 ข้าพเจ้า............................................................................................ อายุ....................ปี สัญชาติ..................... 
เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล...................................................................... ...................................... 
อยู่บ้าน / ส านักงานเลขที่....................ตรอก / ซอย.................................................ถนน............................................ 
หมู่ที.่...............ต าบล / แขวง......................................................อ าเภอ / เขต............................................................ 
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์ ...............................โทรศัพท์...................................................   
ขอแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยขอแสดงรายการและ
เอกสารประกอบการแจ้งไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อโรงงาน.......................................................................................... ................................................... 
ประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่............................................................................... ........................................ 
ประกอบกิจการ.................................................................... ..................................................................................... 
…............................................................................................................. .................................................................. 
ก าลังเครื่องจักร...................................................................แรงม้า   จ านวนคนงาน.............................................คน 
โดยจะเริ่มการประกอบกิจการโรงงานในวันที่.................เดือน....................................................พ.ศ. …................... 

๒. สถานที่ตั้งโรงงานเลขที่............ตรอก / ซอย............................................ถนน........................................ 
คลอง..................................แม่น้ า....................................หมู่ที.่...........ต าบล / แขวง................................................. 
อ าเภอ / เขต.......................................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์.................................... 
อยู่ใน / นอกเขตเทศบาล......................................................................................... .................................................. 
อาคารโรงงานมีเนื้อที่...............................................................ตารางเมตร บริเวณโรงงาน (รวมทั้ง อาคารโรงงาน) 
มีเนื้อที.่.........................................................ตารางเมตร    ที่ดินบริเวณโรงงานรวมทั้งที่ดินอาคารโรงงานเป็นของ 
.................................................................................................... ..........................................อาคารโรงงานมีอยู่เดิม/ 
ก่อสร้างขึ้นใหม่ ลักษณะของตัวอาคารโรงงาน...................................................................... ................................... 
.....................................................................................หลังคามุงด้วย....................................................................... 
(ให้ระบุว่าเป็นไม้ หรือห้องแถว ตึกแถว คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ) 
โรงงานอยู่ใกล้เคียงกับ........................................................................................ ....................................................... 
บริเวณโรงงานมีเขตติดต่อ    ด้านเหนือจด 
      ด้านใต้จด 
      ด้านตะวันออกจด 
      ด้านตะวันตกจด 
 

   ลงชื่อ           ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ 
                         (                                             ) 

 
 
 
 



 

 

- ๒ – 
 

 
๓. ท างานปกติตั้งแต่เวลา....................ถึงเวลา......................รวมวันละ...................ชั่วโมง...................กะ 

วันหยุดงาน..........................................................ท างานปีละ...........................................วนั 
๔. เงินทุนจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล)........................................บาท  
๕. ปริมาณเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานและด าเนินกิจการ 

๕.๑  ที่ดิน...............................................................................บาท 
๕.๒  อาคารและสิ่งก่อสร้าง....................................................บาท 
๕.๓  เครื่องจักร อุปกรณ์และค่าติดต้ัง.....................................บาท 
๕.๔  เงินทุนหมุนเวียน............................................................บาท 

รวม.......................................................บาท 
๖. จ านวนและระดับผู้ซึ่งท างานโรงงาน 

๖.๑  เจ้าหน้าที่บริหารและวิชาการ........................................คน 
๖.๒  คนงานชาย (ช่างฝีมือ)...................................................คน 

คนงานหญิง (ช่างฝีมือ)..................................................คน 
     ๖.๓  คนงานชาย (ไม่ใช่ช่างฝีมือ)...........................................คน 

คนงานหญิง (ไม่ใช่ช่างฝีมือ)......................................... คน 
๖.๔  ผูช้ านาญการจากต่างประเทศ.........................................คน 
๖.๕  ช่างเทคนิคและช่างฝีมือจากต่างประเทศ........................คน 

รวม.......................................................คน 
๗. การผลิต 
     ๗.๑  ชื่อ ปริมาณการใช้และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบ         ปริมาณการใช้ (ต่อปี)        แหล่งที่มา (ระบุประเทศ) 
        ๗.๑.๑ .................................      .................................................     ................................................... 
        ๗.๑.๒ ..................................     .................................................     ................................................... 
        ๗.๑.๓ ..................................     .................................................     ................................................... 
        ๗.๑.๔ ..................................     .................................................     ................................................... 

     ๗.๒  ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต และการจ าหน่าย 
          ผลิตภัณฑ์       ปริมาณการผลิต (ต่อปี)       การจ าหน่าย (ระบุประเทศ) 

        ๗.๒.๑ ..................................     .................................................     ................................................... 
        ๗.๒.๒ ..................................     .................................................     ................................................... 
        ๗.๒.๓ ..................................     .................................................     ................................................... 
        ๗.๒.๔ ..................................     .................................................     ................................................... 
 

      ลงชื่อ        ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี ๒ 
                            (                                                ) 

 
 
 



 

 

- ๓ – 
 

๗.๓  วัตถุพลอยได้ (ระบุชื่อและปริมาณวัตถุพลอยได้) (ถ้าม)ี 
.................................................................................................... .............................................................
.................................................................................................... ....................................................... 

๘. แผนที่สังเขป แสดงสถานที่ตั้งโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     ลงชื่อ                     ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ 
                        (                                                   ) 
 



 

 

- ๔ – 
 

๙. บัญชีเครื่องจักรที่ใช้ตามล าดับขั้นตอนการผลิต 

ล าดับที่ ชื่อ    ขนาด   บริษัทและประเทศผู้ผลิต งานที่ใช้ 
ก าลังเครื่องจักรต่อเครื่อง จ านวน

เครื่องจักร 
รวมก าลัง
เครื่องจักร หมายเหตุ 

แรงม้า แรงม้าเปรียบเทียบ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

    

                                                                                     
                   ลงชื่อ                                           ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ 

           (                                    )          



 

 

- ๕ - 
 
๑๐. เอกสารประกอบการแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี ๒ 

๑๐.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน  (น ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่) กรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
 ๑๐.๒  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
                   ที่ตั้งส านักงาน วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล 

 ๑๐.๓  แผนที่แสดงบริเวณท่ีตั้งโรงงานรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงโดยสังเขป  และแผนผังแสดง 
                                   สิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน ที่ขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน 

  ๑๐.๔  แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร 
 ๑๐.๕  เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

  ลงชื่อ           ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ 
                                      (                                     ) 

 
 



 

 

ร.ง. ๒ 
 

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 
.................................. 

 
 

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี ๒ 
 
เลขที่............................................                                                                           กระทรวงอุตสาหกรรม 

วันที่................เดือน...................................พ.ศ. ............ 
ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพ่ือแสดงว่า............................................................................. .................................................

อายุ....................ปี สัญชาติ................... อยู่บ้าน / ส านักงานเลขท่ี................. ตรอก / ซอย..............................................
ถนน................................... หมู่ที.่...............ต าบล / แขวง.........................................อ าเภอ / เขต.................................... 
จังหวัด....................................... โทรศัพท์.............................................. ได้มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่า 
 

มีความประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามประเภท
หรือชนิดโรงงานล าดับที่............................................................. .......................................................................................... 
ประกอบกิจการ...................................................................................................... ............................................................. 
…................................................................................................................. ......................................................................... 
ก าลังเครื่องจักร...........................................................................แรงม้า   จ านวนคนงาน..............................................คน 
โดยจะเริ่มการประกอบกิจการโรงงานในวันที่.................เดือน....................................................พ.ศ. …............................. 
ตามใบแจ้งลงวันที่...................................เดือน.......................................................พ.ศ. ….................................................. 

ชื่อโรงงาน............................................................................. .................................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่...................... ตรอก / ซอย............................................ ถนน....................................................................
คลอง...........................แม่น้ า....................................หมู่ที.่...........ต าบล / แขวง.................................................................
อ าเภอ / เขต........................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์................................................... 
     
 

ลงชื่อ                ผู้รับแจ้ง 
                                          (                                          )    
                 

                        พนักงานเจ้าหน้าที ่
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

- ๒ - 
 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
 

ครั้งที ่ สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ 

   

 



 

 

- ๓ - 
 

บันทึกการช าระค่าธรรมเนียมรายป ี
 

ครั้งที ่
วันครบ
ก าหนด 

วันช าระ
เงิน 

เครื่องจักร 
/คนงาน 

ค่าธรรมเนียม ใบเสร็จรับเงิน พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ปกต ิ เสียเพิ่ม เล่มที ่ เลขที่ 

         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

 
 
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่    
๘  กันยายน  ๒๕๖๓  เห็นชอบแนวทางการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นข้อจ ากัดและเป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Service)  แต่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งและการรับแจ้ง 
การประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่  ๒  ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  สมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
ในเรื่องดังกล่าวโดยก าหนดให้การแจ้งและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่   ๒  รวมถึง 
การด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) คำขอทั่วไป



 

 

 



 
 

 

คำขอทั่วไป 
 

      วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   
 

 ขาพเจา อายุ ป สัญชาต ิ  
ที่อยู/สำนักงานเลขท่ี ซอย ถนน  
คลอง  แมน้ำ หมูที ่ ตำบล/แขวง  
อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท  
มีความประสงค ( )    ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 ( )    ขอคัดสำเนาใบรับแจงประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 
 ( )    อื่น ๆ (ระบุ)  
ของโรงงาน  
ทะเบียนโรงงานเลขที ่ ตั้งอยูเขต/อำเภอ จังหวัด  

  
 เนือ่งจาก           
           

    
            

   
 พรอมนี้ไดแนบเอกสารคือ        
  

            
   

            
   

 
 
 

      ลงชื่อ       
       (            ) 
               ผูประกอบกิจการโรงงาน/ผูไดรับมอบอำนาจ 

 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) แบบ 1 
(การประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)



 

 

 



 
 

 

 
แบบ 1 

ประกาศ (หนวยงานของรัฐผูรับใบแจงหรือคำขอ) 
เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเก่ียวกับโรงงานจำพวกท่ี...... 

………………………………………………………………. 
ดวย (หนวยงานของรัฐผูรับใบแจงหรือคำขอ ) ประสงคจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน                     

กรณี  (หนวยงานของรัฐผูรับใบแจงหรือคำขอ) จะพิจารณา (ใบแจงประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 /            
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/คำขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานคร้ังที่…………………..*) 
ของ..............................................................................................................................................................................
ตั้งอยู ณ เลขที่..........................หมูที่.........................ตำบล...............................อำเภอ...............................................
จังหวัด.............................................................รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 

บุคคลใดจะใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน  ขอใหแจงให (หนวยงานของรัฐผูรับ        
ใบแจงหรือคำขอ) ทราบภายในวันที่…………..เดือน.......................................พ.ศ…………………พนจากกำหนดน้ีแลว 
(หนวยงานของรัฐผูรับใบแจงหรือคำขอ ) จะไดพิจารณาตอไป อนึ่ง หากผูใดประสงคจะทราบรายละเอียด    
เพิ่มเติมสามารถสอบถามไดที่ (หนวยงานของรัฐผูรับใบแจงหรือคำขอ) โทร.............................................................. 
โทรสาร......................................................................... 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ……………….. 
 

(                                        ) 
หัวหนาหนวยงานรัฐหรือผูไดรับมอบหมาย                                           

ผูประกาศ                                              
 
 

*ระบุอยางใดอยางหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) แบบ 2 
(การประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)



 

 

 



 
 

 

แบบ 2 
สาระสำคัญโดยยอของโรงงาน 

1) ชื่อโรงงาน...................................................................................................................................................... 
2) ขอรับใบแจงประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2         ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน            

 ขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที.่..... 

ณ เลขที่...................หมูที่...............ตำบล..........................อำเภอ...........................จังหวัด....................... 

3) จำนวนเน้ือที่ตั้งโรงงาน.............................................ไร/ตารางวา (กรณีขยายโรงงานตองไมมีการขยาย
พืน้ที่บริเวณโรงงาน) 

4) เปนโรงงานจำพวกท่ี.....................................ลำดับท่ี..................................... 
5)         ประกอบกิจการ............................................................................................................................. 

ขยายโรงงานคร้ังที่………….โดยมีการเพ่ิมประกอบกิจการ............................................................. 
6) เงินลงทุนประมาณ................................................................บาท (กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะสวนขยาย)                
7) ใชเครื่องจักรมีกำลังรวม............................................แรงมา  คนงาน....................................คน (กรณีขยาย

โรงงานระบุเฉพาะสวนขยาย)  
8) ผูแจงประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2/ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ผูขอขยายโรงงาน 

ครั้งที.่............* 

บุคคลธรรมดาช่ือ…………………………………………………………………………………………………………… 
นิติบุคคลชื่อ/ผูแทนนิติบุคคลช่ือ……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

   ลงชื่อ………………………………..………… 
(                                        ) 

พนกังานเจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
*ระบุอยางใดอยางหนึ่ง



 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) แบบ 3 
(การประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)



 

 

 



 
 

 

แบบ 3  
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต ของเสียมลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

(1)  วัตถุดิบประกอบดวย (กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะสวนขยาย) 
1. ……………………………….........……........…………………ปริมาณการใช………………….........……………/ป  
2. ……………………………….........……........…………………ปริมาณการใช………………….........……………/ป  
3. ……………………………….........……........…………………ปริมาณการใช………………….........……………/ป  
4. ……………………………….........……........…………………ปริมาณการใช………………….........……………/ป  
5. ……………………………….........……........…………………ปริมาณการใช………………….........……………/ป  

 
(2) ชนิดผลิตภัณฑ (กรณีขยายโรงงานระบเุฉพาะสวนขยาย) 

1. ……………………………….........……........…………………ปริมาณการผลิต………………….........…………/ป  
2. ……………………………….........……........…………………ปริมาณการผลิต………………….........…………/ป  
3. ……………………………….........……........…………………ปริมาณการผลิต………………….........…………/ป  
4. ……………………………….........……........…………………ปริมาณการผลิต………………….........…………/ป  
5. ……………………………….........……........…………………ปริมาณการผลิต………………….........…………/ป  

 
(3) กระบวนการผลิต (กรณขียายโรงงานระบุเฉพาะสวนขยาย) (เปนการบรรยายหรือแผนภูมิ)  

 
 
 

(4) ของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ทีม่ีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะสวนขยาย) 
(เปนการบรรยายหรือแผนภูม)ิ 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………..………… 

(                                        ) 
พนักงานเจาหนาที ่

 
 
 
(หากถายเอกสารไมเพียงพอใหเพ่ิมจำนวนหนาได) 



 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) แบบ 4 
(การประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)



 

 

 



 
 

 

แบบ 4 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้แกประชาชนที่อยูอาศัยในพ้ืนท่ีที่ใกลเคียงสถานท่ีตั้งโรงงาน 

หรือขยายโรงงานและประชาชนท่ัวไป วิธีปองกันเหตุเดอืดรอนรำคาญความเสียหายอันตราย                            
การควบคุมการปลอยของเสียมลพิษหรือสิง่ใดๆ 

(1) ผลกระทบ (กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะสวนขยาย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(2) ผูที่อาจไดรับผลกระทบ (กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะสวนขยาย) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(3) วิธีปองกันเหตุเดือดรอนรำคาญความเสียหายอันตราย การควบคุมการปลอยของเสียมลพิษหรือสิ่งใด ๆ                

(กรณีขยายโรงงานระบุเฉพาะสวนขยาย) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ลงชื่อ………………………………..………… 

(                                        ) 
พนักงานเจาหนาที ่

 
(หากถายเอกสารไมเพียงพอใหเพ่ิมจำนวนหนาได) 
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ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) แบบ 5 
(การประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)



 

 

 



 
 

 

แบบ 5 
 
 
 
 

ประกาศหนวยงานของรัฐผูรับใบแจงหรือคำขอ 
เรื่อง  สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกีย่วกับโรงงานจำพวกท่ี……. 

…………………………………………… 
ตามท่ี (หนวยงานของรัฐผูรับใบแจง/คำขอ) ไดประกาศรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ในเร่ือง (การแจงประกอบกิจการโรงงานจำพวก 2 / การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน / การขออนุญาต    
ขยายโรงงาน ครั้งที่……..*) ของ (ชื่อผูขอรับใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 / ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการโรงงาน/ ใบอนุญาตขยายโรงงานคร้ังที่……..*) ตั้งอยู ณ เลขท่ี………………..หมูที่…………………… 
ถนน……….…………………..ตำบล………..……………..อำเภอ………..…………….………..จังหวัด……………………………………..
ตามประกาศ (หนวยงานของรัฐผูรับใบแจง/คำขอ) ลงวันท่ี………………..เดือน………………..พ.ศ………………….น้ัน 

 

บัดน้ีกำหนดเวลารับฟงความคิดเห็นไดสิ้นสดุลงแลว ผลการรับฟงความคิดเห็นปรากฏดังน้ี  
1. ความคิดเห็นคัดคานพรอมเหตุผล (กรณีไมมีใหระบุวา “ไมมี”) 

 
 

2. ความคิดเห็นสนับสนุนพรอมเหตุผล (กรณีไมมีใหระบุวา “ไมมี”) 
 
 

3. ความคิดเห็นอื่น ๆ พรอมเหตุผล (กรณีไมมีใหระบุวา “ไมม”ี)                                                                     
 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี…………เดือน……………….พ.ศ……………….. 

 
(                                        ) 

หัวหนาหนวยงานรัฐหรือผูไดรับมอบหมาย 
ผูประกาศ 

 
*ระบุอยางใดอยางหนึ่ง 
(หากเอกสารไมเพียงพอใหเพิ่มจำนวน) 



 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) แบบ 6 
(การประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน)



 

 

 



 
 

 

แบบ 6 
 
 
 
 

ประกาศ (หนวยงานของรัฐผูออกใบรับแจง/ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/                                    
ใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที…่….)                                                                

เรื่อง ผลการพิจารณาออก (ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 / ใบอนุญาต                                
ประกอบกิจการโรงงาน / ใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที…่…*) 

………………………………………………………. 
ตามที่ ไดประกาศรับฟ งความคิดเห็นของประชาชนในการท่ี  (ชื่อผู รับใบรับแจง             

การประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน / ใบอนุญาตขยายโรงงานคร้ังท่ี……*)                     
ไดขอ (ใบรับแจงประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน / ใบอนุญาต     
ขยายโรงงานครั้งที่……*) ประกอบกิจการ………………………………………………………………………………………ตั้งอยู       
ณ  เลขที่  ………………….ถนน……………………………..หมู……………..ตำบล…………………….อำเภอ……………….
จังหวัด……………………………..…ตามประกาศ (หนวยงานของผูขอรับใบแจงหรือคำขอ ) ลงวันท่ี……………..
เดือน…………………………พ.ศ…………………. โดยส้ินสุดการรับฟงความคิดเห็นในวันท่ี……..เดือน…………………….
พ.ศ…………. น้ัน 

ปรากฏวาในระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมีผูคัดคานการออก  (ใบรับแจง       
การประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 / การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน / การออกใบอนุญาต
ขยายโรงงานคร้ังที่………*) จำนวน………………..ราย 

(หนวยงานของรัฐผูรับใบแจง/คำขอ) ไดพิจารณาขอเท็จจริง ขอกฎหมาย รวมท้ังคำคัดคาน     
พรอมเหตุผลแหงการคัดคานแลว  เห็นควรออก (ใบรับแจงประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 /     
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน / ใบอนุญาตขยายโรงงานคร้ังที่………*)  ใหกับ (ชื่อผูขอรับใบรับแจง  
การประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน / ใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งท่ี….*) 
โดยมีเหตุผลของ (พนักงานเจาหนาที่หรือผูอนุญาต) ตามท่ีระบุทายประกาศน้ี จึงไดออก (ใบรับแจงการ
ประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 /ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน /ใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ …….…..*) 
ใหกับ (ชื่อผูขอรับใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน จำพวกท่ี 2/ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน / 
ใบอนุญาตขยายโรงงานคร้ังที ่…….*)  แลวเมื่อวันท่ี……………เดือน………………….พ.ศ. …………………. 

จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน 
 

ลงชื่อ 
(                                     ) 

พนักงานเจาหนาที่ผูออกรับใบรับแจงหรือผูอนุญาต 
*ระบอุยางใดอยางหน่ึง 



 
 

 

เหตุผลแนบทายประกาศ (หนวยงานของรัฐผูออกใบรบัแจง/ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ 
ใบอนุญาตขยายโรงงาน คร้ังที…่……..) ลงวันท่ี……………..เดือน…………………..พ.ศ…. 

การออก (ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2  / การออกใบอนุญาตประกอบ          
กิจการโรงงาน / การออกใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่………*) ของ (ชื่อผูขอรับใบรับแจงการประกอบ  
กิจการโรงงานจำพวกที่ 2 / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน / ใบอนุญาตขยายโรงงาน คร้ังที…่……..*) 

ตามท่ีไดมีประกาศรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการพิจารณาเก่ียวกับโรงงานจำพวกท่ี …….. 
ของ (ชื่อผูขอรับใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน /
ใบอนุญาตขยายโรงงาน  ครั้งที่ ………….*) ซึ่งตั้งอยู ณ เลขท่ี………..หมูที่…………..ถนน……………………
ตำบล…………….……………..อำเภอ……………..…….……………..จังหวัด…………..………..……..………………และมี                     
ผูคัดคาน จำนวน………………ราย  โดยมีเหตุผลของการคัดคาน ดังนี ้

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………  
(หนวยงานของรัฐผูรับใบแจง/คำขอ ) โดยพนักงานเจาหนาที่หรือผูอนุญาตไดพิจารณาแลว           

ไดออก (ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  / 
ใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่……*) ใหกับ (ชื่อผูขอรับใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 / 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน / ใบอนุญาตขยายโรงงาน คร้ังที…่……*) แลวโดยมีเหตุผล ดังตอไปน้ี  

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………. 
(                                         ) 

พนักงานเจาหนาที่/ผูอนุญาต 
 
 

*ระบุอยางใดอยางหนึ่ง 
(หากเอกสารไมเพยีงพอใหเพิม่จำนวนหนาได) 



คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑1) ใบแจ้งการเสียค่าธรรมเนียมรายปี



 

 

 



 
 

 

ใบแจงการเสียคาธรรมเนียมรายป 
  
      วันท่ี       เดือน  พ.ศ.    
 
  ดวยขาพเจา           
 ขอชำระคาธรรมเนียมรายป ของโรงงานท่ีประกอบกิจการ            
 ทะเบียนโรงงานเลขที ่        เขต/อำเภอ   จังหวัด    
 กำลังเคร่ืองจักร     แรงมา จำนวนคนงาน           คน วนัครบกำหนดชำระ   
 
 
      ลงชื่อ     ผูชำระเงิน 
             (                                ) 
 
 เรียน   (หนวยงานท่ีรับเงิน)    
  เพื่อโปรดรับเงิน  คาธรรมเนียมรายป  จำนวน   บาท 
     เงินเพ่ิมรอยละหาตอเดือน  จำนวน   บาท 
 
      รวมเปนเงินท้ังสิ้น      บาท 
  (  (ตัวหนังสือ)  ) 
 
 
 ลงชื่อ   เจาหนาท่ีผูรับชำระคาธรรมเนียม
  (    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑2) แบบไม่รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2



 

 

 



 
 

 

แบบไมรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 
  
ที่             /                                                                                   …………………………………….               

                                            .......................................... 
.......................................... 

 
                                          วัน ..  เดือน ......  พ.ศ. .... 

 
เรื่อง ไมรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 
เรียน ...................................................(ผูแจง)  
อางถึง  ใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ของ................................ลงวันท่ี ........................................................    
                       ตามใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 ของ....................................................ลงวันท่ี............. 
..............................................พนักงานเจาหนาท่ีไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานแลว ปรากฏวา.................................................  
.....................................................( แจงขอเท็จจริงอยางเพียงพอใหทราบ ) .................................................................................  
ซึ่งเปนการขัดกับกฎหมาย………………………….(ระบุกฎหมายอะไร)........................................................................................... 
และเปนกรณีที่ไมอาจส่ังใหแกไขไดตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 11 วรรค 4 ดังนั้น 
จึงไมอาจรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 ตามใบแจงดังกลาวได  
                        หากทานไมเห็นดวยกับคำสั่งนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณคำสั่งตอ ....................................................................... 
ตำแหนง.............................................(ผูรับแจง/ ผูอำนวยการเขตฯ)……………(ที่อยูสวนราชการ)................................................ 
.................................................................... ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับคำสั่งน้ี (ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 )                                          
                       จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
                                                                ขอแสดงความนับถือ      
 
                                                                  (ชือ่ - นามสกุล) 
                                                       ตำแหนง..................................   
                                                              พนักงานเจาหนาที่ผูรับแจง   
 
สวน ........................... 
โทร ............................  
โทรสาร ......................           
 
 

(โปรดดูคำแนะนำดานหลัง)



 
 

 

คำแนะนำ 
 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
มาตรา 44  ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรีและไมมีกฎหมาย
กำหนดข้ันตอนอุทธรณในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคำสั่งทางปกครองนั้ น  โดยยื่นตอ
เจาหนาที่ผูทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตที่ตนไดรับแจงคำสั่งดังกลาว 
 คำอุทธรณตองทำเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย 
 การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีก ารสั่งใหทุเลา      
การบังคับตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑3) แบบตรวจ 02



 

 

 



 
 

 

DIW-08-SI-FR-02(01) 
วันที่มีผลบังคับใช: 7 สิงหาคม 2542 

แบบตรวจ 02 

รายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน 
 

วันที่ตรวจ : 
 
1. ขอมูลทั่วไป ชือ่โรงงาน/ผูประกอบการ……………………………………………………………………………………………….. 

ประกอบกิจการ……………………………………………………………………………………………………………… 
ที่ตั้งโรงงานเลขที่…………………………หมูที่…………..............…ตรอก/ซอย…………………………………
ถนน………………………………………แขวง/ตำบล…………………………………………………….………………
เขต/อำเภอ………………………จังหวัด…………………………โทรศัพท…………………………………………..
ทะเบียนโรงงานเลขที ่
โรงงานจำพวกที่…………………………… ใบอนญุาตหมดอายุป…………………………………..…………… 
ชำระคาธรรมเนียมรายป [  ] ครบถวน  [  ] ไม
ครบถวน……………………………………… 

2. ที่ตั้ง สภาพแวดลอม 
ผังบรเิวณโรงงานและสถานท่ีใกลเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. อยูในผังเมืองสี…………………………………………….  ทำเลโดยรอบเปน…………………………………… 
2.2. ทำเลตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
    ไมขัด   ขัด เน่ืองจาก........................................................... 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

3. ขอมูลการผลติ 
3.1. จำนวนคนงาน ชาย...............................คน หญิง..............................คน 
3.2. วัตถุดิบ 
   ชื่อ   ปริมาณการใช   แหลงที่มา 

............................................    ..............................................   ............................................ 

...........................................    ...............................................   ............................................ 

...........................................     ..............................................   ............................................ 
หมายเหต ุใหระบุเคมีภัณฑสำคัญ ๆ ทีใ่ชครบถวน  

3.3. ผลิตภัณฑ 
   ชื่อ   ปริมาณการใช   แหลงที่มา 

............................................    ..............................................   ............................................ 

...........................................    ...............................................   ............................................ 

...........................................     ..............................................   ............................................ 
 

3.4. กรรมวิธีการผลิต  พรอมแผนภาพแสดงลำดับการทำงาน/ขัน้ตอนการเกิดปญหา 
ดานสิ่งแวดลอมหรืออันตราย 
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4. อาคารโรงงาน 

4.1 อาคารโรงงาน [  ] เอกเทศ   [  ] ตึกแถว 
        [  ] เปนไป    [  ] ไมเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต ทั้งน้ี  มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
........................................................................................................................................................ 

4.2 กรณีเปนตึกแถวหรือตึกสูงสภาพลูกกรงเหล็กดัด  แตละชั้น 
[  ] เปดได 
[  ] เปดไมได  กรณีฉุกเฉิน 
[  ] อืน่ๆ (ระบ)ุ 

4.3 ความสูงเฉลี่ยของอาคาร………………………………….เมตร 
4.4 ขนาด ลักษณะ  และจำนวนประตูทางออกฉุกเฉิน …………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
4.5 ขนาด ลักษณะ และจำนวนบันไดขึ้นลงระหวางช้ัน………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
4.6 พื้นที่ปฏิบัติงาน/แสงสวาง/ทางเดิน/การระบายอากาศ…………………….……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

5. เคร่ืองจักร อุปกรณ หรือสิ่งทีน่ำมาใชในโรงงาน 
5.1 กำลังเคร่ืองจักรที่ตรวจพบ…………………………. แรงมา สิทธเิดิม……………………………….….. แรงมา 
5.2 การติดตั้งเคร่ืองจักร/การปองกันอันตราย………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3 หมอน้ำ  ถังความดัน  หมอตม  ถังปฏิกิริยา 
[  ] ไมม ี  
[  ] มี   (รายละเอียด  ชนิด ขนาด จำนวน)……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
การตรวจทดสอบความปลอดภัย [  ] ยังไมตรวจ  [  ] ตรวจสอบเม่ือวันท่ี………………........…… 

โดย………………………………….ทะเบียนเลขท่ี………………………………..หมดอายุ………………………………………… 
ผูควบคุมประจำ ชื่อ……………………………………..ทะเบียนเลขท่ี…………………………….หมดอายุ……………..…… 
วิศวกรอำนวยการใช ชื่อ……………………………………ทะเบียนเลขที่…………………………หมดอายุ…………………. 

5.4 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายหรือของเหลวที่อาจทำใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช  ทรัพย  หรือ
สิ่งแวดลอม  ขนาด 25,000 ลิตรขึ้นไป 
[  ] ไมม ี  
[  ] มี (จำนวน, หนังสือรับรอง, เขื่อนปองกัน, สายลอฟาฯลฯ)………………………………………….....… 
…………………................................................................................................................................…… 
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6. ความปลอดภัยของโรงงานและสุขอนามัย 

6.1 การปองกันอันตรายสวนบุคคล (อุปกรณ/ชดุทำงาน) ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6.2 อุปกรณ/เครื่องดับเพลิง……………………………………………………………………………………………………….. 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.3 สัญญาณแจงเหตุอันตรายสัญญาณเตือนภัย…………………………………………………………….………….… 
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…               

6.4 สุขอนามัย (หองน้ำ/หองสวม/โรงอาหารฯลฯ)..………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.5 การจัดทำรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ 
[  ] ไมม ี  [  ] ไมตองมี 
[  ] ม ี รายงานเม่ือ………………………………………….จัดทำรายงานโดย........................................ 

คุณวุฒ.ิ........................................................เลขทะเบียน................................................ 
6.6 การใชสารกัมมันตรังสี 

[  ] ไมม ี
[  ] มี    [  ] ไมรายงาน    [  ] รายงานขอมูลตามแบบ ร.ง.7 เมื่อ………….…………………………….…..  
[  ] ไมมีผูควบคุม           [  ] มี ชื่อ………………………………………………………………… 

          คุณวฒิุ…………………………..เลขทะเบียน……………………………..……….. 
6.7 อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
7. การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบตอสิง่แวดลอม 

7.1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
จุดแหลงขั้นตอนในขบวนการผลิตที่เกิดสิ่งปฏิกูลฯ H ลักษณะของส่ิงปฏิกูล ปริมาณ 

 

 

  

           H ลักษณะใหระบุวาเปนของเหลว, ของแข็ง, ฝุน, ของขนหนืด, กากตะกอนชิ้น ฯลฯ หรือลักษณะอื่น 
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วิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
โดยการ [  ] ทิ้ง  [  ] ฝงกลบ 
  [  ] เผา  [  ] อื่นๆ………………………………………………………………………………..…
ควบคุมหรือกำจัดโดย  [  ] ตนเอง มีวิศวกรควบคุมชื่อ…………………………………..……………………….
โทรศัพท…………….เลขทะเบยีนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม……………………………….....
สาขา………………………………………………….……….ใชไดถึง………………………………………………..…………. 
                     [  ] วาจางผูอื่นดำเนินการ คือ ..................................................................... 
ที่อยู/สำนักงาน................................................................................................................................... 
โทรศัพท............................................ตามสัญญาวาจาง...................................................................... 

7.2 มลพิษทางน้ำ  [  ] ไมมี [  ] มี 
มีน้ำทิ้งที่เกิดจากการประกอบกิจการ  ประมาณ…………………………………………..ลูกบาศกเมตร/วัน  
มีน้ำทิ้งจากการใชน้ำของคนงาน        ประมาณ…………………………………………..ลูกบาศกเมตร/วัน          
มีน้ำทิ้งจากกิจกรรมอ่ืนๆ ไดแก……………..…………ประมาณ…………………………….ลูกบาศกเมตร/วัน
รวมน้ำทิ้งทั้งหมดประมาณ………………………………………………………………………….ลูกบาศกเมตร/วัน
ระบบบำบัดน้ำทิ้ง 
[  ] ไมม ี [  ] ไมตองมี    [  ] มี  เปนแบบ…………………..………………………………………………………… 
[  ] เปน  [  ]  ไมเปนไปตามท่ีอนุญาต ดังนี…้………………………………………………………………………… 
คุณสมบัติน้ำทิง้กอนเขาระบบ…………………………………..………………………………………………………….. 
คุณสมบัติน้ำทิง้หลังออกจากระบบ…………………………………………………..……………………………………. 
สภาพของระบบบำบัดที่ปรากฏดวยสายตา [  ] ดีมาก  [  ] ดีพอใช   [  ] ไมด ี   [  ] ไมใชงาน                     
แหลงและปริมาณของน้ำที่ใชในโรงงาน คือ ………………………………………………..…………………………. 
แหลงรองรับน้ำทิ้ง คือ ………………………………………………………………………………………………………..   
      [  ] สภาพด ี   [  ]  สภาพไมด ี เน่ืองจาก………………………………………………………………………… 
ผูควบคุมระบบ  [  ] ไมตองมี  [  ]ไมม ี
   [  ] มี  ชื่อ / คณุวุฒ ิ/ เลขทะเบียน……………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
แผนภาพแสดงระบบบำบัดน้ำทิ้งจุดเก็บตัวอยางน้ำทิ้ง 
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มลพิษทางอากาศ 
เครื่องจักรหรือแหลงกำเนิดมลพิษทางอากาศ 
[  ] ไมม ี  [  ] มีฝุนละออง, เขมาควัน, กลิ่นเหมน็, ไอสารเคม ี

 
     ชนิด        เครื่องจักรหรือแหลงกำเนิด            วิธี/ระบบบำบัด 
………………………………………..   ……………………………………………..   ……………………………………….. 
………………………………………..   ……………………………………………..   ……………………………………….. 
………………………………………..   ……………………………………………..   ……………………………………….. 
………………………………………..   ……………………………………………..   ……………………………………….. 

 

ระบบบำบัด  [  ] เปน    [  ] ไมเปนตามท่ีไดรับอนุญาต ดังนี…้………………………………………………… 
สภาพของระบบบำบัดที่ปรากฏวาดวยสายตา [  ] ดมีาก  [  ] ดี  [  ] พอใช  [  ]  ไมด ี [  ] ไมใชงาน                  
ผูควบคุมระบบ [  ] ไมตองมี    [  ] ไมม ี
  [  ] มี  ชื่อ/คณุวุฒ/ิเลขทะเบียน…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
แผนภาพแสดงระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ/จุดเก็บตัวอยางอากาศ 

 
 
 
 
 
 

 
7.4 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม   ตามที่ไดรบัความเห็นชอบ EIA 

  [  ] ไมม ี  [  ] ไมตองมี 
  [  ] มี      รายงานเม่ือ………………………………………………………………………………………………….. 
7.5 วัตถุอันตราย กระบวนการผลิตมีการใชวัตถุอันตราย  [  ] ไมม ี      [  ] มี      เชน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
มีการจัดเก็บอยางไร…………………………………………………………………………………………………………..             
มี Materials Safety Data Sheet กำกับไว    [  ] ไมมี  [  ] ม ี
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8. ปญหาการกอเหตุเดือดรอนรำคาญเก่ียวกบัเสยีง, กลิน่, ความสั่นสะเทอืน ฯลฯ และมาตรการ
ปองกัน 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
สรุปผลการตรวจสอบ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

   ลงชื่อ ผูตรวจ 1)………………………………………….. 
   (                                     ) 
   ผูตรวจ 2)…………………………………………. 
   (                                     ) 
   ผูตรวจ 3)………………………………………….. 
  ( ) 

             …………./…………/………… 
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บันทึกสรุปการติดตามผลโรงงาน  ชื่อ……………………………………………………………………………………………… 
ประกอบกิจการ………………………………………..………………………………………………………………………………….. 
ครั้งที ่ วันที่ตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบโรงงาน ผูตรวจสอบ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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คู่มือการปฏิบตัิงานในภารกิจตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑4) ใบแจ้งทั่วไป



 

 

 



 

 

ใบแจงทั่วไป 
 
       วันท่ี       เดือน พ.ศ.    
  
   ขาพเจา     อายุ  ป สัญชาต ิ   
 ที่อยู/สำนักงานเลขท่ี  ซอย   ถนน     
 คลอง        แมน้ำ  หมูที ่  ตำบล/แขวง    
 อำเภอ/เขต   จังหวัด   โทรศัพท        
 มีความประสงค  ( )    แจงเลิกประกอบกิจการโรงงาน  ตั้งแตวนัท่ี   
    ( )    แจงโอน/ใหเชา/ใหเชาซื้อประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2  

     ตั้งแตวันท่ี    
    ( )    อื่น ๆ (ระบุ)       
 ของโรงงาน           
 ทะเบียนโรงงานเลขที ่  ตั้งอยูเขต  จังหวัด     
   เนือ่งจาก         
             
             
   พรอมนี้ไดแนบเอกสารคือ        
             
             
 
 
 
      ลงชื่อ       
       (            ) 
               ผูประกอบกิจการโรงงาน/ผูไดรับมอบอำนาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑5) บันทึกการโอนการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ตามมาตรา 11



 

 

 



 

 

บันทึกการโอนการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 ตามมาตรา 11 
แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

สถานที่…....…………………………………. 
                                                                     วันที่............... เดือน ..................... พ.ศ. ................. 

  บันทึกฉบับนีท้ำข้ึนระหวาง 
ผูโอน     1. ชื่อ...................................................................................................................สญัชาติ........................... 

  ที่อยูเลขที.่.......................ซอย................................... ถนน.............................................. หมูที่.............  
  ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................โทรศัพท ...................... 

  ซึ่งในบันทึกน้ีเรยีกวา   “ผูโอน”   การประกอบกิจการโรงงาน 
ผูรับโอน 1. ชื่อ...................................................................................................................สญัชาติ........................... 

  ที่อยูเลขที.่.......................ซอย................................... ถนน.............................................. หมูที่.............  
  ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................โทรศัพท ...................... 

  ซึ่งในบันทึกน้ีเรยีกวา “ผูรับโอน” การประกอบกิจการโรงงาน 

  ผูโอนตกลงโอนการประกอบกิจการโรงงาน 
  ชื่อ................................................................ ทะเบียนโรงงานเลขที่  

  ตั้งอยู ณ เลขที่..................ซอย....................................ถนน...........................................หมูที่................. 
  ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................โทรศัพท ...................... 

ใหแกผูรับโอนตั้งแตวันที่ที่ทำบันทึกนี้เปนตนไป และผูรับโอนการประกอบกิจการโรงงานไดรับทราบ 
และจะปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ  ตอไป 
 ผูโอนและผูรับโอนใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน จำพวกท่ี 2 ไดรับทราบขอความใน
บันทึกน้ีแลวทั้งสองฝายจึงลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเพื่อเปนหลักฐาน  

 

…………………………………………. (ผูโอน) ……………………………………………. (ผูรับโอน) 
(                                            ) (                                       ) 

 
……………………………………………. (ผูโอน) ………………………… …………………. (ผูรับโอน) 
(                                             ) (                                        ) 

 
…………………………………………… (พยาน) ………………………………………………. (พยาน) 
(                                              ) (                                        ) 

หมายเหตุ “ผู รับโอน” จะตองยื่นคำขอรับโอนการประกอบกิ จการโรงงาน  ภายในกำหนด  30 วัน       
นับตั้งแตวันทำบันทึกฉบับนี้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโอนการประกอบกิจการโรงงาน 
1. ยื่นคำรอง จำนวน 2 ชุด 
2. หนังสือแสดงถึงการโอนการประกอบกิจการโรงงาน แลวแตลักษณะการโอน เชน หนังสือสัญญาซื้อขาย

โรงงาน หนังสือสัญญาการเชา  หรือเชาซื้อโรงงาน   หรือบันทึกการโอนการประกอบกิจการโรงงาน  
เปนตน  ทั้งนี้ตองมีขอความระบุทะเบียนโรงงานดวย 

3. สำเนาทะเบียนบานของผูรับโอน (พรอมลงนามรับรอง) 
4. สำเนาบัตรประชาชนของผูรับโอน (พรอมลงนามรับรอง) 
5. สำเนาบัตรประชาชนของผูโอน (พรอมลงนามรับรอง) 
6. สำเนาใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน (รง.2)  ที่จะโอน  (พรอมลงนามรับรอง) 
7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของหางหุนสวนฯ  หรือบริษัท ซึ่งแสดงการมอบหมายอำนาจ

ขอจำกัดของอำนาจในการลงนามผูกพันนิติบุคคล และวัตถุประสงคของนิติบุคคล (ฉบับปปจจุบัน) 
พรอมผูมีอำนาจลงนามผูกพันตามระบุลงนามรับรอง 

8. ใบมรณบัตรของผูถือใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน (กรณีผูถือใบรับแจงถึงแกกรรม) 
9. คำส่ังศาลแตงตั้งผูจัดการมรดก หรือพินัยกรรมของผูถือใบรับแจง ซึ่งถึงแกกรรม 
10. หนังสือแสดงความยินยอมของทายาทโดยธรรมทุกคนของผูถือใบรับแจง    ซึ่งถึงแกกรรมระบุยินยอมให

ผูยื่นคำขอ    รับโอนใสชื่อเปนผูถือใบรับแจงแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 
โปรดอานใหเขาใจ  เพื่อประโยชนของทาน 

การโอน     กรณีผูถือใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน ตาย 
1. กรณีทายาทยื่นคำขอ   ใหยื่นหลักฐาน  คือ 1,  3,  4,  6,  8   และ  10 
2. กรณีผูจัดการมรดกย่ืนคำขอ   ใหยื่นหลักฐาน  คือ 1,  3,  4,  6,  8  และ  9 

หมายเหตุ   การย่ืนตองยื่นใบแจงการโอนภายใน  30  วัน   นับแตผูถือใบรับแจงตาย จากหลักฐานตาม
วันที่ในใบมรณบัตร โดยถือวันตายเปนวันแรก หากไมสามารถย่ืนภายในกำหนด อาจขอขยาย
เวลาได 

การโอน      ขึน้อยูกับลักษณะการโอน คือ 
1. การโอนการประกอบกิจการ   เอกสารขอ  2   ใหทำเปนบันทึกการโอน 
2. การใหเชา  หรือเชาซื้อโรงงาน   เอกสารขอ  2  ใหทำเปน สัญญาการเชาหรือเชาซื้อโรงงาน 
3. การซื้อขายโรงงาน   เอกสารขอ  2  ใหทำเปน สัญญาซื้อขายโรงงาน 

หลักฐานที่ตองยื่นทั้งหมด คือ ขอ 1,  2,  3,  4,  5,  6   และ  7   กรณีผูโอนหรือผูรับโอน
เปนนิติบุคคล 

หมายเหตุ   การยื่นใบแจงการโอนตองยื่นภายใน 30 วัน นับจากทำบันทึกการโอน ทำสัญญาเชาหรือ 
เชาซื้อ หรือทำ  สัญญาซื้อขายโรงงาน  (โดยนับวันท่ีทำบันทึกหรือทำสัญญาเปนวันแรก) 



 

 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 

 
วันท่ี....... เดือน ........................ พ.ศ......... 

 
 พนักงานเจาหนาที่ ไดรับทราบการแจงโอนการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี   2              
ของ ..........................................................................................................................................สัญชาติ................... 
อยูบาน / สำนักงานเลขท่ี................. ตรอก / ซอย.................................... ถนน.....................................................
หมูที่............ ตำบล / แขวง.................................. อำเภอ / เขต ................................... จังหวัด ........................... 
 
 

                                                             ลงชื่อ   ……………………………................................... ผูรับแจง 
                                                         (                                                                  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑6) แบบรับเรื่องร้องเรียน



 

 

 



 

 

 
แบบรับเรื่องรองเรียน 

(หนวยงาน)              เลขรับที่............................... 
                                      วนัท่ี............................... 
 
1. การรองเรียน       (  ) ดวยตนเอง   (  ) โทรศัพท    (  )  ...............            วันท่ีรองเรียน................ 
2. ผูรองเรียน 
ชื่อผูรอง  ............................................................................โทรศัพท...................................................................... 
ที่อยู  ...................................................................................................................................................................... 
3. โรงงานที่กอเหตุเดือดรอนรำคาญ 
ชื่อโรงงาน.................................................................ประกอบกิจการ..................................................................... 
ที่ตั้ง ........................................................................................................................................................................ 
 

แผนที่ตั้งโรงงานและบานผูรองเรียนอยางชัดเจน 
(ดานหลัง) 

 
ลักษณะความเดือดรอน      (  ) เสียงดัง      (  ) สั่นสะเทือน  (  ) ฝุนละออง       (  ) กลิ่นเหม็น 
(  ) เขมาควัน   (  ) น้ำเสีย   (  ) ไอสารเคม ี  (  ) สิ่งปฏิกูล      (  ) คลื่นแมเหล็ก   (  ) 
............................................... 
หมายเหตุ        (  ) ไมเคยรองเรียน   (  ) เคยรองเรียนแลวเมื่อ  
.................................................................................. 
 
      ลงนาม  ............................................ผูรองเรียน 
 
      ลงนาม  ..............................................ผูรับเรื่อง 
                 (                ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑7) แบบรายงานข้อมูลโรงงานที่อาจก่อเหตุเดือดร้อน



 

 

 



 

 

 
แบบรายงานขอมูลโรงงานท่ีอาจกอเหตุเดอืดรอน 

 
1. เรื่องโรงงานประกอบกิจการ................................ช่ือโรงงาน/ช่ือผูประกอบการ.................................................. 
ตัง้อยูเลขที่..........................ซอย........................................ถนน.........................................หมูที่.............................. 
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด............................................... 
รายละเอียดดังแผนที่ดานหลัง  
 

2. ลักษณะการกอเหตุเดือดรอน  (น้ำทิ้ง  อากาศเสีย  กากของเสีย  อื่น ๆ) 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

3.    ผลกระทบตอชุมชน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
     
 
 
       ลงชื่อ...............................................ผูสำรวจ 
       (...................................................................) 
       วันท่ีสำรวจ................................................... 
 

 



 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(18) แบบแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี



 

 

 



 

 

ที่  ...........................................                            (สวนราชการเจาของหนังสือ) 
        ที่อยู.......................................
  ............................................... 

 

เรื่อง  ใหมาชำระคาธรรมเนียมรายป 

เรียน  ..................................................... 

 ดวยขณะน้ีใกลจะครบกำหนดการชำระคาธรรมเนียมรายปโรงงานของทาน ทะเบียนโรงงานเลขที่
.....................................................  ซึ่งจะครบกำหนดชำระคาธรรมเนียมรายปในวันท่ี........................................  
จึงขอใหทานดำเนินการ  ดังนี ้
  1.   ใหนำหนังสือฉบับนีไ้ปแสดงเพ่ือเสียคาธรรมเนียมรายป 
  2.   ใหนำใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2  (แบบ ร.ง. 2)  ไปแสดงดวย 
  3.   ใหเตรียมเงินคาธรรมเนียมรายป  สำหรับการใชเครื่องจักร.............................แรงมา 
 เปนเงิน.........................................บาท 

  ทั้งนี้  ขอใหทานติดตอชำระคาธรรมเนียมรายปภายในเวลาที่กำหนด ณ  …(หนวยงานท่ีรับผิดชอบ..)…
โดยชำระเปนเงินสดหรือเช็ค  ซึ่งถาทานมิไดดำเนินการชำระคาธรรมเนียมรายปภายในเวลาที่กำหนด  ทานตอง
เสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน  หากทานประสงคจะขอทราบขอมูลใด ๆ  เพิ่มเติม  ขอใหติดตอสอบถาม 
ไดตามหมายเลขโทรศัพทขางทายนี ้

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(สวนราชการเจาของเร่ือง) 
โทร................................... 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(19) แบบหนังสือเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี



 

 

 



 

 

ที่  ...........................................                            (สวนราชการเจาของหนังสือ) 
       ที่อยู.......................................
  ............................................... 

 

เรื่อง  เตือนใหชำระคาธรรมเนียมรายป  

เรยีน  ..................................................... 

 ดวย  ปรากฏวาโรงงานของทาน  ทะเบียนโรงงานเลขท่ี...................................................................   
ซึ่งไดประกอบกิจการโรงงาน  โดยมีเครื่องจักรรวม.............................แรงมา  จะตองชำระคาธรรมเนียมรายป  
ตามมาตรา 43   แหงพระราชบัญญัติโรงงาน  พ .ศ . 2535   โดยมีกำหนดวันชำระคาธรรมเนียม           
ในวันที่........ เดือน ............................. พ.ศ. ............... เปนเงิน ............................ บาท  แตปรากฏวา ทานยัง
ไมไดชำระคาธรรมเนียมตามกำหนดดังกลาว 

 ฉะนั้น   (..ชื่อหนวยงาน..)   จึงขอใหทานนำเงินคาธรรมเนียมรายปที่คางไปชำระพรอมเงินเพิ่ม
รอยละหาตอเดือนนับแตวันที่ถึงกำหนดชำระคาธรรมเนียมในแตละปถึงวันที่ ไปชำระใหถูกตองครบถวนที่  
(..ชื่อหนวยงาน..)  ที่ตั้ง.....................................................................................................................  
...................................................................................ภายในวันที่....................................................... 
 ทั้งนี้  ขอใหทานนำหนังสือฉบับนี้พรอมใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (แบบ ร.ง. 2) 
ไปแสดงเพ่ือบันทึกเปนหลักฐานในการชำระคาธรรมเนียมดวย 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการใหถูกตองตอไป 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
(สวนราชการเจาของเร่ือง) 
โทร............................................... 
 
 

 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20) แบบหนังสือให้หยุดประกอบกิจการโรงงาน



 

 

 



ที่ ............/........................      …………………………………………..
  ..………………………………………… 

 
เรื่อง ใหหยุดประกอบกิจการโรงงาน 

เรียน  ..................................................... 
อางถึง  หนังสือ ..................... ที่ ......./....... ลงวันที่....... 
          หนังสือ ..................... 
                  ตามหนังสือที่อางถึง ...(หนวยงานท่ีรับผิดชอบ)... ใหทาน/นิติบุคคล ไปชำระคาธรรมเนียมรายป
ตาม มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ภายในวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. .........       
น้ัน ปรากฏวา ทาน/นิติบุคคลยังไมไปชำระคาธรรมเนียมรายปดังกลาว โดยไมมีเหตุอันสมควร 
                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 ประกอบมาตรา 39 พนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จึงมีคำสั่งให...ทาน/นิติบุคคล...ทะเบียนโรงงานเลขท่ี.................................... 
ตั้งอยู ณ เลขที่...................................................................................................................................................
หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด ตั้งแตวันที่ไดรับคำสั่งนี้เปนตนไป จนกวาจะไดมาชำระคาธรรมเนียมรายป  
พรอมเงินเพิ่มรอยละหาตอเดือนใหถูกตองครบถวน 
                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และหากทาน/นิติบุคคล ไดไปชำระคาธรรมเนียมดังกลาวแลว (หนวยงาน
ทองถิ่นที่รับผดิชอบ) จะใหทาน/นิติบุคคล ประกอบกิจการตอไป 
                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
………………………………………….. 
................................................. 
 
 
 
 

(โปรดดูคำแนะนำและคำเตือนดานหลัง) 



 

 

คำเตือน - การสงคำสั่งตามมาตรา 39 ตองปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรา 38 ดวย มิฉะน้ันจะไมมีผลตามกฎหมาย   
ที่จะดำเนินการกับผูประกอบกิจการโรงงาน และในบางกรณีตองจัดทำหลักฐานแสดงวันที่รับทราบคำสั่งใหชัดเจน  
 - นอกจากน้ีจะตองปดประกาศคำสั่งใหถูกตองตามมาตรา 40 อีกดวย  
คำแนะนำ 
 คำแนะนำที่จะตองสงไปพรอมกับคำสั่ง  
 1. หากทานไมเห็นดวยกับคำสั่งฉบับนี้ ทานมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบคำสั่ง และการอุทธรณไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่ง  
 2. ผูใดประกอบกิจการโรงงานในระหวางที่ไดมีคำสั่งใหหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือภายหลังที่มีคำสั่ง
ใหปดโรงงานตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับและใหปรับอีกวันละ
หาพันบาทจนกวาจะหยุดประกอบกจิการ  
 สถาปนิก หรือวิศวกรหรือผูทำงานในโรงงาน หรือคนงานท่ีฝาฝนทำงานในโรงงานเฉพาะสวนท่ีมีคำสั่งให
หยุด หรือยังฝาฝนทำงานในโรงงานที่มีคำสั่งปดโรงงานเพื่อใหโรงงานประกอบกิจการตอไป ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงาน  
 3. หากทานปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองตามคำสั่งไดแลวเสร็จกอนครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่ง และ
ประสงคจะประกอบกิจการโรงงานจะตองแจงใหผูออกคำสั่งน้ีทราบ และเมื่อมีการส่ังใหประกอบกิจการโรงงานไดแลว
ทานจึงจะดำเนินกิจการตอไปได  

4. ถาทานไมปรับปรุงแกไขโรงงาน หรือไมปฏิบติัใหถูกตองภายในระยะท่ีกำหนดอาจเปน มูลเหตุใหถูกสั่ง
ปดโรงงานได  

5. เมื่อครบกำหนดตามคำส่ังหากจะประกอบกิจการตอไปตองไดรับอนุญาตเสียกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒1) บันทึกข้อเท็จจริง



 

 

 



บันทึกขอเท็จจริง 
        เขียนท่ี...................................................... 

                  วันที่......................................เวลา............ 
 

 ขาพเจา  ...................................................  อายุ........ ป รับราชการตำแหนง .......................................... 
สังกัด ............................................................................. อยูบานเลขท่ี.................................................................... 
ไดมาตรวจโรงงานช่ือ........................................................ ตัง้อยูเลขที่……………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................................. 
พบวามี..........................................................................................เปนผูประกอบกิจการ โดยใชเครื่องจักรดังนี้ 

1. ............................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................ 
4. ............................................................................................................................................ 
5. ............................................................................................................................................ 
6. ............................................................................................................................................ 
7. ............................................................................................................................................ 
8. ............................................................................................................................................ 
9. ............................................................................................................................................ 
10. ............................................................................................................................................ 

 (  ) รายละเอียดตามใบแนบ   จำนวน.......................................................................ฉบับ 
รวมกำลังเคร่ืองจักรทั้งส้ิน..............................แรงมา  มีคนงานรวม...............................คน 
 

ขาพเจา.............................................อยูบานเลขที่..............หมู.................ซอย....................................... 
ถนน.........................................แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ.............................................. 
จังหวัด......................................โทร............................เกีย่วของกับโรงงานโดยเปน............................................... 
 ขอรับรองวา บันทึกการตรวจโรงงานปรากฏตามรายละเอียดขางตน นั้นถูกตอง และการ 
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่มิไดทำใหทรัพยสินเสียหายแตอยางใด จึงไดลงช่ือไวทายบันทึกนี้เปนหลักฐาน 

หมายเหต ุ       (  ) ผูนำตรวจไมลงลายมือช่ือ ลงนาม  ........................................................ ผูนำตรวจ 
       (    ) 
      ลงนาม  ........................................................ ผูตรวจโรงงาน 
       (    ) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒2) แบบหนังสือรบัทราบการเลิกประกอบกิจการโรงงาน



 

 

 



ที่          /                          …………(ที่อยูหนวยงานตนสังกัด)………. 
        ………………………………………………………. 
                                                                                   ………………………………………………………. 
 
เรื่อง รับทราบการเลิกประกอบกิจการโรงงาน 
เรียน       
อางถึง  หนังสือของทาน  ลงวันที่     
 

                  ตามหนังสือทีอ่างถึง ทานแจงเลิกประกอบกิจการโรงงาน ทะเบียนโรงงานเลขท่ี  
ตั้งอยู ณ เลขท่ี ซอย ถนน หมูที ่  
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด ความละเอียดแจงแลว  นั้น 
 

                   ................(ชื่อหนวยงาน)...............ไดรับทราบและจำหนายแฟมทะเบียนโรงงานดังกลาวแลว 
 

                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยงานตนสังกัด 
โทร 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒3) แบบหนังสือให้ประกอบกิจการโรงงานตามปกติ



 

 

 



ที่          /                          …………(ที่อยูหนวยงานตนสังกัด)………. 
        ………………………………………………………. 
                                                                                   ………………………………………………………. 
 
เรื่อง ใหประกอบกิจการโรงงานตามปกติ 
เรียน       
อางถึง  หนังสือ    ที่   ลงวันที่    
 

                  ตามหนังสือทีอ่างถึง ผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายไดมีคำสั่งใหทาน/นิติบุคคล ในฐานะผูประกอบ
กิจการโรงงาน  ทะเบียนโรงงานเลขที ่  
ตั้งอยู ณ เลขท่ี  ซอย ถนน หมูท ี  
แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ จังหวัด  
หยุด/ปรับปรุงแกไขโรงงาน ดังรายละเอียดตามท่ีแจงแลว  นั้น 
 พนักงานเจาหนาที่ไดทำการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อวันที่                  แลว
พบวาทาน/นิติบุคคล ไดทำการปรับปรุงแกไขตามคำส่ังในหนังสือที่อางถึงแลว 
 ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535      
ผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย จึงอนุญาตใหทาน/นิติบุคคล ประกอบกิจการโรงงานไดตามปกติ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
                    จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
หนวยงาน 
โทร 
 
 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒4) แบบหนังสือรับทราบการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน 
หลังจากหยุดดำเนินการเกินหนึ่งปี



 

 

 



ที่          /                          …………(ที่อยูหนวยงานตนสังกัด)………. 
        ………………………………………………………. 
                                                                                   ………………………………………………………. 
 
เรื่อง รับทราบการเร่ิมประกอบกิจการโรงงานหลังจากหยุดดำเนินการเกินหน่ึงป 
เรียน    
อางถึง  หนังสือของทาน ลงวันที่  
 
                  ตามหนังสือที่อางถึง ทาน/นิติบุคคล แจงเริ่มประกอบกิจการโรงงานหลังจากหยุดประกอบกิจการเกินหนึ่งป 
ทะเบียนโรงงานเลขที ่ ตั้งอยู ณ เลขที ่ ซอย  
ถนน หมูที          แขวง/ตำบล           เขต/อำเภอ           จังหวัด  
ความละเอียดแจงแลว  นั้น 
                   ......................(หนวยงานท่ีรับผิดชอบ)..............................ไดรับทราบแลว 
                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยงาน 
โทร 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒5) บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา (ปท.01)



 

 

 



 

 

 
ปท. 01 

 
 

กระทรวงอตุสาหกรรม 
บันทึกคำใหการของผูกลาวหา 

________________ 
 
 สถานที่ทำการ  
 วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 ขาพเจา อายุ ป ตำแหนง  
สังกัด อำเภอ จังหวัด  
ไดปฏิญาณตนแลวขอใหการดวยความสัตยจริงวา  
  
  
  
  
  
  
เหตุเกิดที่ ตำบล  
อำเภอ จังหวัด  
 ฉะนั้น ขาพเจาจึงขอใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ทำการเปรียบเทียบปรับตอไปน้ี 
 
 
 ลงชื่อ พนักงานเจาหนาที ่

/พนักงานสอบสวนผูกลาวหา 
 

 ลงวันที่ ผูเขียน-ผูอาน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒6) บันทึกคำให้การของผู้ตอ้งหา (ปท.02)



 

 

 



ปท. 02 

 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
บันทึกคำใหการของผูตองหา 

________________ 
 

 สถานที่ทำการ  
 วันที ่ เดือน พ.ศ.  
 ขาพเจา อายุ ป เชื้อชาติ  
สัญชาติ อาชีพ อยูบาน  
ตำบล อำเภอ จังหวัด  
พนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา ขาพเจาตองหาวา  
  
  
  
และไดแจงใหขาพเจาทราบดวยวา  
  
   
จะเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับ ขาพเจาทราบแลวขอใหการ  
  
  
ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับโดยยินยอมชำระคาปรับตามที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีกำหนด และจำนำเงินมาชำระใหภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบปรับ หากขาพเจา
ไมนำเงินคาปรับมาชำระภายในเวลาท่ีกำหนด ใหพนักงานเจาหนาที่/พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตอไปอานใหฟง
แลวรับวาถูกตอง 
 
 ลงชื่อ ผูตองหา 

 
 ลงชื่อ ผูเขียน - ผูอาน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒7) แบบหนังสือแจ้งสถานีตำรวจ กรณีผู้ต้องหาไม่มาใช้สิทธิเปรียบเทียบปรับ 



 

 

 



 
 

 
ที่ .............. /............... 

  
สำนักงาน....... อปท. ..................... 
เลขที่ ..........หมู ....... ถนน ............ 
แขวง/ตำบล ....... เขต/อำเภอ.........   
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด ๐0๐00 

 

วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ....
                                                 

เรื่อง  ขอใหดำเนินคดกีับบริษัท..................... และนาย................ กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลฯ 
เรียน  ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาล/ภูธร ......................................................... 
สิ่งท่ีสงมาดวย  1. สำเนาบันทึกขอเท็จจริง จำนวน ................ ชุด 
                   2. สำเนาบันทึกคำใหการของผูกลาวหา (ปท.01) จำนวน ........... ฉบับ 
                   3. สำเนาบันทึกคำใหการของผูตองหา (ปท.02) จำนวน ........... ชุด 
       4. สำเนาบันทึกการเปรียบเทียบปรับคดีตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ปท. 03) จำนวน ....... ฉบับ 
                   5. สำเนาหนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม/สำนักงานอุตสาหกรรม  ดวนที่สุด ที ่อก .......... /.........   

  ลงวันที่ ........... เดือน .................. พ.ศ. ....  จำนวน ........ ฉบับ  
         6. สำเนาเอกสารประกอบการดำเนินคดี จำนวน ........... ชุด 

                    ดวยเม่ือวันที ่......... เดือน ......................... พ.ศ. ..... พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดเขาตรวจ บริษัท ...................................... ทะเบียนโรงงานเลขที่ .......... (ถามี) ......... 
ตั้งอยูเลขที่ ................................... ซอย ....................................... ถนน ......................................................... 
แขวง/ตำบล ........................... เขต/อำเภอ.............................. กรุงเทพมหานคร/จังหวัด .............................. 
ประกอบกิจการ .................................... ซึ่งการประกอบกิจการดังกลาวจัดอยูในประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ลำดับที ่.................... คือ โรงงานประกอบกิจการ .................... (ตามที่ระบุในกฎกระทรวง) ......................... 
และจัดเปนโรงงานจำพวกที่ ...............๑/๒/๓ ................ ตามท่ีระบุในบัญชีทายกฎกระทรวงกำหนดประเภท  
ชนิดหรือขนาดของโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ 
บริษัท/นาย ..............ได......................ขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิด................................................ 
จึงเปนการ...................................... ขอกฎหมายท่ีเปนความผิด................................................. ตามความใน 
มาตรา ............. อันมีบทกำหนดโทษตามมาตรา .................... แหง (พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ / 
พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ) ตองระวางโทษ ..................................................

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ....................................................... 
ไดแจงใหผูกระทำความผิดทราบถึงสิทธิในการขอใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบปรับ
แลว ผูกระทำความผิดไมมาใชสิทธิขอใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบปรับ จึงยังไมถือวา
คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 
 

จึงเรียนมา ...
 
 



- 2 - 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสอบสวนดำเนินคดีกับ บริษัท................................................... และ 
นาย ......................................... กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการ
ของบริษัทและไดกระทำการอันเปนเหตุใหบริษัทกระทำความผิดตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิด
ทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 (กรณีผูกระทำผิดเปนบุคคลธรรมดาไมตองระบุมาตรา ๖๓ นี้) 
ในความผิดดังกลาวขางตน  ทั้งนี้ .................. อปท . ...................... ไดสงเอกสารที่ เกี่ยวของมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาคดีตามสิ่งที่สงมาดวย รวมท้ังไดมอบหมายให นาย............................................ 
ตำแหนง ...................................... กอง ..................................... สำนักงาน ................ อปท. ................... 
โทร. ........................................... เปนเจาหนาที่ติดตอดำเนินการรองทุกขในเรื่องนี้ และเมื่อผลการดำเนินคดี
เปนประการใด โปรดแจงใหสำนักงาน ........................ อปท. .......................... ทราบดวย จะขอบคุณย่ิง 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กอง ................................................. 
กลุม ................................................  
โทร. ................................................ 
โทรสาร ........................................... 
www. .............................................. 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(28) แบบหนังสือแจ้งสถานีตำรวจ กรณีผู้เสียหายไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ



 

 

 



 

 
 
 

ที่ .............. /............... 

  
 
สำนักงาน....... อปท. ..................... 
เลขที่ ..........หมู ....... ถนน ............ 
แขวง/ตำบล ....... เขต/อำเภอ.........   
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด ๐0๐00 

 

วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ....
                                                 

เรื่อง  ขอใหดำเนินคดกีับบริษัท..................... และนาย................ กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลฯ 
เรียน  ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาล/ภูธร ......................................................... 
สิ่งท่ีสงมาดวย  1. สำนาบันทกึการตรวจเพ่ือดำเนินการตามกฎหมาย  จำนวน .............. ฉบับ
                   ๒. สำเนาบันทึกขอเท็จจริง จำนวน .............. ฉบับ 
                   ๓. สำเนาบันทกึความเห็นของผูเสียหาย  ลงวันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ..... 
    จำนวน .............. ฉบับ 
                    ๔. สำเนาเอกสารประกอบการดำเนินคดี ปท. 01, ปท. 02, ปท. 03 รวมจำนวน .............. ฉบับ 
                     ๕. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุดที่ อส 0017/8281 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544   
                       จำนวน 1  ฉบับ 
                    ดวยเม่ือวันที ่......... เดือน ......................... พ.ศ. ..... พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดเขาตรวจ บริษัท ...................................... ทะเบยีนโรงงานเลขที่ .......... (ถามี) ......... 
ตั้งอยูเลขที่ ................................... ซอย ....................................... ถนน ......................................................... 
แขวง/ตำบล ........................... เขต/อำเภอ.............................. กรุงเทพมหานคร/จังหวัด .............................. 
ประกอบกิจการ .................................... ซึ่งการประกอบกิจการดังกลาวจัดอยูในประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ลำดับที ่.................... คือ โรงงานประกอบกิจการ .................... (ตามที่ระบุในกฎกระทรวง) ......................... 
และจัดเปนโรงงานจำพวกที่ ...............๑/๒/๓ ................ ตามท่ีระบุในบัญชีทายกฎกระทรวงกำหนดประเภท  
ชนิดหรือขนาดของโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ 
บริษัท/นาย ..............ได......................ขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิด................................................ 
จึงเปนการ...................................... ขอกฎหมายท่ีเปนความผิด................................................. ตามความใน 
มาตรา ............. อันมีบทกำหนดโทษตามมาตรา .................... แหง (พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ / 
พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ) ตองระวางโทษ .................................................. 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม/สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ................................................... 
ไดแจงใหผูกระทำความผิดทราบถึงความผิด  ตอมาผูกระทำผิดไดมารับสารภาพและใชสิทธิขอให
คณะกรรมการ เปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา 65 แตเนื่องจากคดีนี้มีผูรองเรียนซึ่ง
เปนผูเสียหายตามความในมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไมยินยอมใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีเปรียบเทียบปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ไดพิจารณาเม่ือ วันที่ ......... เดือน 
........................ พ.ศ. .... มีมติไมเปรียบเทียบคดีกับ บริษัท .................................. ผูกระทำผิด จึงยังไมถือวา
คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

จึงเรียนมา ... 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดสอบสวนดำเนินคดีกับ บริษัท................................................... และ 
นาย ......................................... กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการ
ของบริษัทและไดกระทำการอันเปนเหตุใหบริษัทกระทำความผิดตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิด
ทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 (กรณีผูกระทำผิดเปนบุคคลธรรมดาไมตองระบุมาตรา ๖๓ นี้) 
ในความผิดดังกลาวขางตน  ทั้งนี้ .................. อปท . ...................... ไดสงเอกสารที่ เกี่ยวของมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาคดีตามสิ่งที่สงมาดวย รวมท้ังไดมอบหมายให นาย............................................ 
ตำแหนง ...................................... กอง ..................................... สำนักงาน ................ อปท. ................... 
โทร. ........................................... เปนเจาหนาที่ติดตอดำเนินการรองทุกขในเรื่องนี้ และเมื่อผลการดำเนินคดี
เปนประการใด โปรดแจงใหสำนักงาน ........................ อปท. .......................... ทราบดวย จะขอบคุณย่ิง 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กอง ................................................. 
กลุม ................................................  
โทร. ................................................ 
โทรสาร ........................................... 
www. .............................................. 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(29) แบบหนังสือแจ้งสถานีตำรวจ กรณีผู้ต้องหาไม่มาชำระค่าปรับ



 

 

 



 
 

 
ที่ ................. /............. 

  
สำนักงาน....... อปท. ..................... 
เลขที่ ..........หมู ....... ถนน ............ 
แขวง/ตำบล ....... เขต/อำเภอ.........   
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด ๐0๐00 

 

วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ....
                                                 

เรื่อง  ขอใหดำเนินคดกีับบริษัท..................... และนาย................ กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลฯ 
เรียน  ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาล/ภูธร .............................................................. 
สิ่งท่ีสงมาดวย  1. สำเนาบันทึกขอเท็จจริง จำนวน ................ ชุด 
                   2. สำเนาบันทึกคำใหการของผูกลาวหา (ปท.01) จำนวน ........... ฉบับ 
                   3. สำเนาบันทึกคำใหการของผูตองหา (ปท.02) จำนวน ........... ชุด 
                     4. สำเนาบันทึกการเปรียบเทียบปรับคดีตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ปท. 03) จำนวน ....... ฉบับ 
                   5. สำเนาหนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม/สำนักงานอุตสาหกรรม  ดวนที่สุด ที ่อก .......... /.........   

  ลงวันที่ ........... เดือน .................. พ.ศ. ....  จำนวน ........ ฉบับ  
         6. สำเนาเอกสารประกอบการดำเนินคดี จำนวน ........... ชุด 

                    ดวยเม่ือวันที ่......... เดือน ......................... พ.ศ. ..... พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดเขาตรวจ บริษัท ...................................... ทะเบียนโรงงานเลขที่ .......... (ถามี) ......... 
ตั้งอยูเลขที่ ................................... ซอย ....................................... ถนน ......................................................... 
แขวง/ตำบล ........................... เขต/อำเภอ.............................. กรุงเทพมหานคร/จังหวัด .............................. 
ประกอบกิจการ .................................... ซึ่งการประกอบกิจการดังกลาวจัดอยูในประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ลำดับที ่.................... คือ โรงงานประกอบกิจการ .................... (ตามที่ระบุในกฎกระทรวง) ......................... 
และจัดเปนโรงงานจำพวกที่ ...............๑/๒/๓ ................ ตามท่ีระบุในบัญชีทายกฎกระทรวงกำหนดประเภท  
ชนิดหรือขนาดของโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ 
บริษัท/นาย ..............ได......................ขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิด................................................ 
จึงเปนการ...................................... ขอกฎหมายท่ีเปนความผิด................................................. ตามความใน 
มาตรา ............. อันมีบทกำหนดโทษตามมาตรา .................... แหง (พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ / 
พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเตมิ) ตองระวางโทษ ..................................................
                        กรมโรงงานอุตสาหกรรม/สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ..................................... ไดแจงให
ผูกระทำความผิดทราบถึงการกระทำความผิดดังกลาวแลวและบริษัท ............................................ ไดมาใชสิทธิ
ขอใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทำการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 65 และคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
ไดทำการเปรียบเทียบปรับเมื่อวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ...... โดยกำหนดให บริษัท
........................................... ตองชำระคาปรับภายในกำหนดสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบปรับ 
(ภายในวันที่ ................................................. ) แตบริษัท ............................................. ไมมาชำระคาปรับภายใน 
กำหนดระยะเวลาดังกลาว จึงยังไมถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 
จึงเรียนมา ... 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดสอบสวนดำเนินคดีกับ บริษัท................................................... และ 
นาย ......................................... กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการ
ของบริษัทและไดกระทำการอันเปนเหตุใหบริษัทกระทำความผิดตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิด
ทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 (กรณีผูกระทำผิดเปนบุคคลธรรมดาไมตองระบุมาตรา ๖๓ นี้) 
ในความผิดดังกลาวขางตน  ทั้งนี้ .................. อปท . ...................... ไดสงเอกสารที่ เกี่ยวของมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาคดีตามสิ่งที่สงมาดวย รวมท้ังไดมอบหมายให นาย............................................ 
ตำแหนง ...................................... กอง ..................................... สำนักงาน ................ อปท. ................... 
โทร. ........................................... เปนเจาหนาที่ติดตอดำเนินการรองทุกขในเรื่องนี้ และเมื่อผลการดำเนินคดี
เปนประการใด โปรดแจงใหสำนักงาน ........................ อปท. .......................... ทราบดวย จะขอบคุณย่ิง 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กอง ................................................. 
กลุม ................................................  
โทร. ................................................ 
โทรสาร ........................................... 
www. .............................................. 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(30) แบบบันทึกความเห็นของผู้เสียหาย



 

 

 



 
 

 
บันทึกความเห็นของผูเสียหาย 

 
       เขียนท่ี ............................................................... 
       วันท่ี ................................................................... 

ตามที่ขาพเจา .......................................................................................................................... 
บัตรประชาชนเลขท่ี ....................................................... อยูบานเลขท่ี ..................ซอย ................................... 
ถนน ................................................... ตำบล ......................................... อำเภอ ............................................... 
จังหวัด ........................................... หมายเลขโทรศัพท..................................... ไดแจงตอพนักงานเจาหนาที่วา 
ตนไดรับความเดือดรอนรำคาญดวยเหตุ ............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
จากการประกอบกิจการโรงงานของ ................................................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่ .................. ตำบล ................................. อำเภอ .................................. จังหวัด .............................. 
เมื่อวันที่ ................................................................... 

บัดนี้  ขาพเจาไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วาไดไปตรวจสอบโรงงานดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี .................................................... พบวาการกระทำของโรงงาน
เขาขายเปนความผิดฐาน .................................................................................................................................... 
ตามมาตรา ....................... และมาตรา ...................... มีบทระวางโทษ.............................. แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบปรับตามาตรา ๖๕  แหงพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕  ได   
และตามมาตรา ๓๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดใหผูตองหาและผูเสียหายจะตองยินยอม 

ขาพเจาจึงขอแจง 
        ใหความยินยอมใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เปนผู
พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับโรงงาน ...................................................................................................... 
และหรือ................................................................................ โดยการกำหนดคาปรับ ซึ่งผูตองหาจะพึงชำระ 
ขอใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเปนผูพิ จารณาตามแตจะเห็นสมควร ทั้งนี้ หาก
ผูตองหาไดชำระเงินคาปรับภายในเวลาตามจำนวนที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกำหนแลวใหคดีเปนอัน
เสร็จเด็ดขาด 
         ไมยินยอมใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เปนผูพิจารณา
ดำเนินการตามกฎหมายกับโรงงาน ..................................................................................................................... 
และ/หรือ ............................................................... โดยขอใหกรมโรงานอุตสาหกรรมพิจารณาดำเนินคดีอาญา 
ตามกฎหมายกับผูตองหาตอไป 

  ขาพเจาจึงลงลายมือช่ือตอพนักงานเจาหนาที่ไวเปนหลักฐาน 

 
 

          ( ............................................................. ) 
                                                                  …………………………………...…………. ผูเสียหาย 

    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 


