สรุปการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... (ครั้งที่ 2)
1. จานวนผู้ให้ความเห็น
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายชนันต์ มาตะราช
นางสาวอภัญตรี สุทธัญญะ
นายกิตติ กิตติคุณพงศ์
นายกัณฑ์เฉลิม
นายดารง ทวีแสงสกุลไทย
นายอดุล ขาวลออ
นายโอภาส พรหมศร
นายกิตติมศักดิ์ ธีรสมิท
นางสาวสาวเดือน ทาวะรมย์
นายสัญชัย กลิน่ มาชัย

11

นายวรรณวรรธน์ สิทธิมนต์

12
13

นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์สวัสดิ์
นางกานดา ปิยจันทร์

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

นายประสาร นาคคง
นางสาวปิยตา วงศ์สารเสริฐ
นายชฎิล โรจนานนท์
นายณัฐกล รุน่ ฝ่ายแวง
กองกฎหมาย สานักงานปลัดฯ
นายสหวัฒน์ โสภา
นายสุภชัย ไวยาวัจมัย
นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์
นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี
นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
นางจินดา เตชะศรินทร์
นายปริญญ์ ม่วงสังข์
นายชเนศวร์ ชิตวรากร
นายสิริวชั ทะนงศักดิ์
นายชยานินทร์ จาวรุ่งฤทธิ์
นายณัฐวุฒิ จันทรังสีวรกุล
นางสาววรณัน กิตติสาร

หน่วยงาน

บริษัท บางจากคอร์เปอร์เรชั่น จากัด
บริษัทเอกชน
สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
ผอ. กองกฎหมายและระเบียบ การนิคม
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประเภท
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ผู้ประกอบการฯ
ผู้ประกอบการฯ
องค์การของรัฐ
องค์การของรัฐ
องค์การของรัฐ
องค์การของรัฐ
องค์การของรัฐ
องค์การของรัฐ
องค์การของรัฐ
องค์การของรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานรัฐ

-2ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน

ประเภท

2. ข้อคัดค้านหรือความเห็น

แบบแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ครัง้ ที่ 2)
เปรียบเทียบฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอและฉบับที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจแก้)
ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
1. เพิ่มเติมมาตรา 4/1 เพื่อกาหนดให้รัฐมนตรี
มีอานาจประกาศกาหนดให้โรงงานของหน่วยงาน
ของรั ฐ หรื อโรงงานที่มีวัตถุป ระสงค์บ างประการ
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ทั้งหมด
หรือบางส่วนได้
เนื่ อ งจากโรงงานของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัย โรงงาน
ของสถาบันการศึกษาที่มีไว้เพื่อการฝึกอบรมมักจะ
มีปัญหาในด้านทาเลที่ตั้งโรงงาน ทาให้ไม่อาจขอ
อนุญาตตั้งโรงงานได้ทั้งๆ ที่กิจการดังกล่าวมีความ
จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี นอกจากนี้ โ รงงานประเภท
ดั ง กล่ า วนี้ มิ ไ ด้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การประกอบ
กิจการในเชิงผลิตเพื่ออุตสาหกรรมเหมือนกับ การ
ประกอบกิ จ การอุ ต สาหกรรมทั่ ว ๆ ไป ส าหรั บ
โ ร ง ง า น ที่ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น
อุ ต สาหกรรมในครอบครั ว ขนาดเล็ ก หรื อ เป็ น
โรงงานที่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การเพื่อ
กิจการหรือโรงงานอื่นซึ่งโรงงานเหล่านี้จะประกอบ
กิจ การที่มิใช่เป็ น การผลิ ตโดยตรงอีกทั้งเป็ น การ
ผลิตที่มีหรืออาจจะมีจานวนน้ อยรวมทั้งเป็ น การ
ประกอบกิจการเพียงชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆ

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
นางสาววรณัน กิตติสาร / กรอ.
ความเห็น :- มาตรา 4(5) ขอให้แก้เป็น “สาหรับกิจการของ
ตัวเอง”
กม.สป.
ความเห็น:- ร่างมาตรา 3 ที่เป็นการแก้ไขมาตรา 4/1 การ
ก าหนดโรงงานที่ ส ามารถได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติโรงงาน มีข้อสังเกตดังนี้
ประเด็ น ที่ 1 ค าว่ า “หน่ ว ยงานของรั ฐ ” ที่ ป รากฏใน
มาตรา 4/1(1) มีความหมายและขอบเขตอย่างไร เพราะร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้กาหนดนิยามไว้ หากจะแปลความ
ว่ามีความหมายเช่นเดียว กับที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ก็ไม่อาจบอกได้ว่าเป็น พระราช บัญญัติใด เนื่องจากค าว่ า
“หน่ว ยงานของรั ฐ ” กาหนดนิยามความหมายไว้ใ นหลาย
พระราชบัญญัติและลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเกิดปัญหา
ในการตีความ
ประเด็นที่ 2 จากหนังสือตอบข้อหารือทางกฎหมายของ
กม.สป.ว่า การที่จะเป็นโรงงานตาม พ.ร.บ. นี้จะต้องเป็นการ
“ประกอบกิจการที่มุ่งผลในเชิงธุรกิจหรือประโยชน์ในทาง
การค้าเป็นประการสาคัญ” ดังนั้น หากประกอบกิจการใด แม้
จะมี อ งค์ ป ระกอบเรื่ อ ง อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
มีเครื่องจักร คนงาน และเป็นกิจการประเภทใดตามที่กาหนด

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

- ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแก้ เ นื่ อ งจากข้ อ ความในร่ า ง
กฎหมายชัดเจนแล้ว

- คาว่าหน่วยงานรัฐที่ปรากฏในมาตรา 4/1(1)
นั้น ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ให้ความเห็นไว้แล้วว่ารวมถึงหน่วยงานรัฐทุก
ประเภท

- การกาหนดข้อยกเว้นตามมาตรา 4/1(2)(3)
เป็ น การลดภาระในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ
กิจการนั้น ซึ่งปกติแล้วจะถือเป็นกิจการที่ครบ
องค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามมาตรา 5
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

โรงงานเหล่านี้จึงไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
หรื อ แม้ จ ะมี ก็ ส ามารถควบคุ ม ได้ ซึ่ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้
ควบคุมโดยกฎหมายโรงงานแต่โรงงานเหล่านี้จะ
ยั ง คงอยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
สาธารณสุข ซึ่งการเพิ่มเติมในประเด็นนี้สอดคล้อง
กับแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรค
ในการพัฒ นาอุตสาหกรรมในส่ ว นที่เกี่ย วข้องกับ
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 ของ
คณะกรรมาธิการการพาณิช ย์ การอุตสาหกรรม
และการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในกฎกระทรวงก็ตาม แต่การที่ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ไปเขียนเรื่อง
โรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย (มาตรา 4/1(2)
โรงงานของสถาบันการศึกษาในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ฝึ กอบรม (มาตรา 4/1(3)) ให้ รัฐ มนตรีมีอ านาจประกาศ
กาหนดให้โรงงานดังต่อไปนี้ได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จะมีผลเป็นการกลับหลักการ
ตี ค วามที่ มี ไ ว้ เ ดิ ม หรื อ ไม่ เพราะหากพิ จ ารณาตามถ้ อ ยค า
ความหมายของโรงงานดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เป็นการ
ประกอบในเชิงธุรกิจหรือทางการค้าสาคัญ

2. เพิ่ ม เติ ม มาตรา 4 /2 เพื่ อ ก าหนดให้
รัฐมนตรี มีอานาจประกาศกาหนดให้ โ รงงานบาง
ประเภทหรือชนิดที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่
ไม่ถึง 50 แรงม้า หรือคนงานตั้งแต่ 7 คน แต่ ไม่ถึง
50 คน เป็นโรงงานจาพวกที่ 3 ได้
เนื่องจากบางครั้งการประกอบกิจการโรงงาน
บางประเภทหากพิ จ ารณาจ านวนก าลั ง แรงม้ า
เครื่ อ งจั ก รหรื อ จ านวนคนงานอาจจะไม่ เ ข้ าข่าย
โรงงานตามพระราชบัญญัติที่แก้ไขใหม่นี้ แต่ด้วย
ลักษณะการประกอบกิจการโรงงาน ลักษณะของ
วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมหรือความไม่ปลอดภัย แก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือรอบบริเวณโรงงาน

นายสหวัฒน์ โสภา/สอจ.ปทุมธานี
ความเห็น:- เพิ่มเติมความในมาตรา 4/2 เป็นวรรคใหม่ ความว่า - ความเห็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา 4/2 แต่
“หากต่อมาภายหลังผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์เปลี่ยนหรือเพิ่ม จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ร่ า งมาตราอื่ น ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ประเภทการประกอบกิจการโรงงาน แตกต่างไปจากที่ได้รับ โดยเฉพาะแล้ว
อนุญาตเดิมสามารถกระทาได้ หากเป็นการขอรับใบอนุญาต
หรือเพิ่มการประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดที่ไม่ก่อ
มลพิษหรือเหตุเดือดร้อนราคาญไปมากกว่าเดิมและต้องไม่มี
การเพิ่มพื้นที่บริเวณโรงงานขยายออกไปมากกว่าที่ดินเดิม
ที่ได้รับอนุญาตโดยให้ยื่นคาขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
และให้ถือว่าทาเลที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมในขณะที่ยื่นคาขอ
นั้น เป็นทาเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมที่ผู้ขอมีสิทธิประกอบ
กิจการโรงงานได้ และมิให้ถือว่าทาเลที่ตั้งดังกล่าวนี้ขัดต่อ
พระราชบัญญัติ”
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
ได้ง่ายมากกว่าโรงงานประเภทอื่น จึงต้องกาหนดให้
รัฐมนตรีมีอานาจออกประกาศกาหนดให้โรงงาน
เหล่านี้เป็ นโรงงานจาพวกที่ 3 ได้ ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถควบคุมโรงงานเหล่านี้มิให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น
3. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามตามมาตรา 5 โดย
แก้ไขคาว่า “โรงงาน” และ “ตั้งโรงงาน” และเพิ่มเติม
คาว่า “ผู้ตรวจสอบเอกชน”, “ใบอนุญาต ตรวจสอบ
หรือรับรอง”, “การตรวจสอบ”, “การรับรอง” และ
“การขึ้นทะเบียน”
3.1 เหตุผลในการแก้ไขบทนิยามคาว่า “โรงงาน”
เนื่องจาก
(1) เพื่อให้โรงงานขนาดเล็ก เช่น โรงงาน
ประเภทให้บริการในชุมชนสามารถดาเนินการเพื่อ
ประกอบกิจการได้โดยง่าย ซึ่งโรงงานขนาดเช่นว่า
นี้ จ ะมี เ หตุ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญ ซึ่ ง โดยปกติ จ ะอยู่
ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
สาธารณสุขอยู่แล้ว
(2) เพื่อเพิ่มการกระจายอานาจการกากับ
ดู แ ลตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื่องจาก
ภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้วจะต้อง
มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงที่กาหนดประเภท
หรือชนิดของโรงงานจะทาให้โรงงานจาพวกที่ 1

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

นางสาววรณัน กิตติสาร / กรอ.
ความเห็น:- เห็นด้วยกับนิยาม “ผู้ตรวจสอบเอกชน” ของ
สคก.

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

- คานิยาม “ผู้ตรวจสอบเอกชน” ที่
คณะกรรมการ กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแก้ไขมา
นั้น ไม่เป็นไปตามหลักการตามร่างที่กระทรวง
อุตสาหกรรม เสนอ ซึ่งจะกาหนดให้หน้าที่
ของผู้ตรวจสอบเอกชนเป็น ๒ กรณี แยกออก
จากกัน คือ (๑) ตรวจสอบโรงงานหรือ
เครื่องจักร (๒) การรับรองการใด ๆ ที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ ของผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน

นายสหวัฒน์ โสภา/สอจ.ปทุมธานี
ความเห็น:- ควรกาหนดนิยามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
“บริ เ วณโรงงานหรื อ ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ”
เพิ่มเติมจากนิยาม “โรงงาน” และ “ตั้งโรงงาน”
- ความเห็นดังกล่าวนี้อยู่ในความหมายของ
“บริ เ วณโรงงานหรื อ ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ” คาว่าสถานที่ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความ
หมายความว่าบริเวณที่ดินของโรงงานที่มีเลขทะเบียนโรงงาน เป็นโรงงานตามคานิยามในมาตรา ๕ อยู่แล้ว
ตั้งอยู่ ซึ่งผู้อนุญาตได้แจ้งแนวเขตไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้า ที่
ทั้งนี้ ที่ดินจะติดต่อเป็นผืนเดียวกันหรือไม่ก็ได้ แต่หากมีพื้นที่
อื่นคั่นระหว่างแปลงที่ดิน การระบุให้เป็นบริเวณโรงงานหรือ
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

และจาพวกที่ 2 ไปอยู่ในการกากับดูแลของ อปท.
มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ถ่าย
โอน ภารกิจ ดัง กล่า วให้กับ อปท. ไปส่ว นหนึ่ง
แล้ว ซึ่ง การดาเนินในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับ
แผนการกระจายอานาจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้ว ยการกระจายอ านาจ
ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) สอดคล้องกับแนวทางปรับปรุงกฎหมาย
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ส่ ว นที่เกี่ย วข้องกับ พระราชบั ญ ญัติโ รงงาน พ.ศ.
2535 ของคณะกรรมาธิ ก ารการพาณิ ช ย์ การ
อุ ต สาหกรรมและการแรงงานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ
3.2 เหตุผลในการแก้ไขบทนิยามคาว่า “ตั้ง
โรงงาน” เนื่องจาก
(1) การก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อติดตั้งเครื่องจักร
ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงงานนั้นปกติผู้ประกอบ
กิจการโรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารอยู่แล้ว บทบัญญัติเดิมที่กาหนดให้
การตั้งโรงงานรวมถึงการก่อสร้างอาคารโรงงานโดย
จะต้องได้รับ ใบอนุ ญาตประกอบกิจ การโรงงาน
(ร.ง. 4) ก่อนจึงจะดาเนินการได้นั้น จึงอาจก่อให้เกิด
ความซ้าซ้อนของกฎหมาย อันเป็นการสร้างภาระ
ให้กับประชาชน

ที่ ดิ น เดิ ม ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต จะต้ อ งมี ก ระบวนการประกอบ
กิจการในประเภทหรือชนิดที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงาน นั้น”
นายกิตติ กิตติคุณพงศ์ / บางจากคอร์เปอร์เรชั่น
ความเห็น :- คาว่า “โรงงาน” อยากให้ใช้นิยามเหมือนกับ
ร่ า งของ อก. เพราะอย่ า งของ สคก. ใช้ ค าว่ า “...โดยใช้
เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม เพื่อประกอบกิจการโรงงาน” ซึ่งคานี้
ถ้าเขียนตรงนี้ไว้เลยอาจทาให้ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร (ม.4
บรรทัดที่ 3) เห็นว่าใช้ข้อความเดิมของกรมโรงงานจะดีกว่า
ที่ใช้เพื่อผลิต ประกอบ ลาเลียงฯ ให้ชัดเจน

กม.สป.
ความเห็น :- ร่างมาตรา 4 ที่เป็นการแก้ไขมาตรา 5 การ
ปรับปรุงในส่วนของคานิยามคาว่า “โรงงาน” โดยมีประเด็น
ข้อสังเกตดังนี้
ประเด็นที่ 1 เห็นควรให้เพิ่มคาว่า “และเป็นการประกอบ
กิจการที่มุ่งผลในเชิงธุรกิจหรือประโยชน์ทางการค้าเป็นประการ
สาคัญ ” ในความหมายของคาว่าโรงงาน ดั งนี้ “โรงงาน”
หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักร
มีกาลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้า
ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักร

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

- คาว่าประกอบกิจการโรงงานมีคานิยามอยู่ใน
มาตรา ๕ แล้ว โดยให้หมายความว่า การทา
ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุง ทดสอบ
ปรับปรุง แปรสภาพ ลาเลียง เก็บรักษา หรือ
ทาลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงาน
แต่ไม่รวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร ดังนั้น
แม้ใช้คาว่า “ประกอบกิจการโรงงาน” ในคา
นิยามคาว่า “โรงงาน” ก็ไม่ทาให้ความหมาย
เปลี่ยนแปลงไป

- ไม่จาเป็นต้องแก้ไขตามความเห็นนี้ เนื่องจาก
มีความชัดเจนอยู่ในคานิยามคาว่า “โรงงาน”
ซึ่งมีองค์ประกอบคาว่า “ประกอบกิจการโรงงาน”
อันหมายถึงการผลิตที่จะต้องมีวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการประกอบการในเชิงการค้า
อยู่แล้ว
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(2) บทบัญญัติเดิมที่ห้ามก่อสร้างอาคารโรงงาน
ก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
นั้น บางครั้ งทาให้ เกิดความล่ าช้าในการก่อสร้าง
อาคารโรงงานตามแผนงานจึงเป็นอุปสรรคที่ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุนโดยไม่จาเป็น ทั้ง ๆ
ที่ ผู้ ป ระกอบกิ จ การมี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายควบคุมอาคารอยู่แล้ว
(3) สอดคล้ องกับ แนวทางปรั บ ปรุ งกฎหมาย
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 ของคณะกรรมาธิ ก ารการพาณิ ช ย์ การ
อุ ต สาหกรรมและการแรงงานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ
3.3 เหตุ ผ ลในการเพิ่ ม เติ ม บทนิ ย ามค าว่ า
“ผู้ตรวจสอบเอกชน” เนื่องจากเพื่อกาหนดขอบเขต
และความชั ด เจนของผู้ ต รวจสอบเอกชนให้
สอดคล้องกับความในมาตรา 9
3.4 เหตุ ผ ลในการเพิ่ ม เติ ม บทนิ ย ามค าว่ า
“ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง” เนื่องจากเพื่อ
ก าหนดที่ ม าและรายละเอี ย ดของใบอนุ ญ าต
ตรวจสอบหรือรับรอง

หรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน และเป็นการประกอบ
กิจการที่มุ่งผลในเชิงธุรกิจหรือประโยชน์ทางการค้าเป็นประการ
สาคัญ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กาหนดในกฎ
กระทรวง”
ประเด็นที่ 2 หากมีการแก้ไขเรื่องในประเด็นที่หนึ่งไว้ใน
กฎหมาย ก็อาจต้องไปปรับความในมาตรา 4/1(2) และ (4)
ให้สอดคล้องกันด้วย เพื่อให้โรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ศึกษาวิจัยหรือเพื่อการศึกษาฝึกอบรม จะเป็นโรงงานก็ต่อเมื่อ
มีวัตถุประสงค์เป็นการประกอบกิจการที่มุ่งผลในเชิงธุรกิจหรือ
ประโยชน์ทางการค้าเป็นประการสาคัญประกอบอยู่ก่อน เพราะ
หากไม่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจแล้วก็ย่อมไม่เป็นโรงงาน และ
เมื่อไม่เป็นโรงงานก็ไม่จาต้องมีการยกเว้นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
นี้อีก

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

- การกาหนดข้อยกเว้นตามมาตรา ๔/๑(๒) (๔)
เป็นการลดภาระในการดาเนินการเกี่ยวกับ
กิจการนั้น ซึ่งปกติแล้วจะถือเป็นกิจการที่ครบ
องค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามมาตรา ๕

3.5 เหตุผลในการเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “การ
ตรวจสอบ” เนื่องจากเพื่อกาหนดขอบเขตของการ
ตรวจสอบ
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4. เพิ่มเติมมาตรา 5/1 เพื่อกาหนดให้ ส ามารถ
แก้ไขบทนิยามคาว่า “โรงงาน” เฉพาะข้อกาหนดใน
เรื่องกาลังแรงม้าหรือจานวนคนงานได้ โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
เนื่องจากเพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขความหมาย
ของคาว่า “โรงงาน” ได้ โดยไม่จาต้องแก้ไขพระราช
บัญญัติแต่อย่างใดทาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ไม่มี

ไม่มี

5. แก้ไขมาตรา 7(2) เพื่อกาหนดให้การประกอบ
กิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบก่อน
เนื่ องจากเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ มาตรา 11
เนื่องจากเดิมกาหนดให้ผู้ที่รับแจ้งการประกอบกิจการ

ไม่มี

ไม่มี

3.6 เหตุผลในการเพิ่มเติมบทนิย ามคาว่า
“การรั บรอง”เนื่ องจากเพื่อกาหนดขอบเขตของ
การรับรอง
3.7 เหตุผลในการเพิ่มเติมบทนิ ยามคาว่า
“การขึ้นทะเบียน” เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดการออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

โรงงานจาพวกที่ 2 ได้แก่ ผู้อนุญาตซึ่งขัดกับมาตรา
11 ที่กาหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวทางปรับปรุงกฎหมาย
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
และการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6. เพิ่มเติมมาตรา 8(9) เพื่อกาหนดให้รัฐมนตรี
มีอานาจออกกฎกระทรวง เพื่อให้โรงงานจาพวกใด
จาพวกหนึ่ งหรื อทุกจ าพวก จั ดให้ มีการประกันภัย
หรือหลักประกัน หรือกองทุน สาหรับเยียวยาความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
หรือเพื่อฟื้นฟูรวมทั้งการทาให้กลับสู่สภาพเดิม
เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานบางครั้ง
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
หรือสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ
ที่ประมาทเลินเล่อหรือการเกิดอุบัติภัยในระหว่างการ
ประกอบกิจการโรงงาน เช่น อัคคีภัย การระเบิด ฯลฯ
ซึ่งกรณีนี้ไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าได้ทันทีนอกจากจะไปฟ้องคดีแพ่ง
หรือขอให้ชดใช้ในทางแพ่งเกี่ยวเนื่องในคดีอาญา ซึ่ง
กรณีนี้จะต้องใช้ระยะเวลานานไม่สอดคล้องกับคดีอาญา

นายสัญชัย กลิ่นมาลัย/กนอ.
ความเห็น:- เห็นด้วยในมาตรา 8 ที่กาหนดให้มีประกันภัย
หรือหลักประกันภัย หรือกองทุน
นางสาววรณัน กิตติสาร / กรอ.
ความเห็น:- ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มข้อ 8(9)

- เห็นด้วยตามความเห็นนี้เฉพาะการกาหนดให้
มีการประกันภัยเท่านั้น
- ไม่มีความเห็น เนื่องจากผู้เสนอไม่ได้ให้เหตุผล
ในประเด็นนี้

นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู/กรอ.
ความเห็น:- เห็นด้วยในมาตรา 8 ที่กาหนดให้มีประกันภัยฯ - เห็นด้วยตามความเห็นนี้
และอยากผลักดันให้มีการประกันภัย เพื่อเป็นไปตามหลักการ
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย

ตามความผิดในมาตรา 8 ซึ่งมีอายุความเพียง 1 ปี
เนื่องจากมีโทษปรับเพียงอย่างเดียวการกาหนดให้
โรงงานมีการประกันภัยหรือหลักประกันหรือกองทุน
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

ไม่มี

ไม่มี

ของโรงงานจึงเป็นเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่จะเป็น
หลักประกันทาให้สามารถบรรเทาความเสียหายเฉพาะหน้า
ได้ทันท่วงที ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวทางปรับปรุง
กฎหมาย ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและ
การแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7. เพิ่มเติมมาตรา 8/1 เพื่อกาหนดให้สามารถนาความ
ตกลงระหว่างประเทศ ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาประกอบการพิจารณาการออก
กฎกระทรวงตามาตรา 8 ได้
เนื่องจากเพื่อให้สามารถนาข้อตกลงระหว่างประเทศ
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
สาหรับการประกอบกิจการโรงงานมาประกอบการออก
กฎกระทรวงได้

8. ปรับปรุงแก้ไขมาตรา 9 เพื่อกาหนดให้มีผู้ตรวจสอบ
เอกชน ซึ่งสามารถตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักร และ นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผอ.กร. 1
รับรองการใดๆ ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องปฏิบัติตาม เหตุผล:- เป็นเรื่องรายละเอียดเกินควร ที่จะปรากฏใน
กฎหมาย ซึ่ งผู้ ตรวจสอบเอกชนจะต้ องได้ รั บใบอนุ ญาต พ.ร.บ. ซึ่งเป็นระเบียบที่ต้องปรับแก้ตลอดให้เหมาะสม

ตรวจสอบหรือรับรอง รวมทั้งกาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่ อ ก าหนดการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ
ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง และการจัดทารายงานการ
รับรอง

- การกาหนดรายละเอียดคุ ณสมบัติไว้ ใน
กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ป้องกันการตีความในภายหลัง
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

เนื่องจากเดิมมาตรา 9 บัญญัติไว้เพียงการให้
เอกชนสามารถตรวจสอบโรงงานและเครื่องจักร
รวมทั้งการจัดทารายงานการตรวจสอบแทนการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เท่านั้น ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จะ
มีการตรวจสอบโรงงานและเครือ่ งจักรเพื่อการอนุญาต
รวมทั้งมีการกาหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบกิจ การ
ต้องปฏิบัติหลายประการด้วยกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้ผู้ประกอบกิจการกระทาผิดกฎหมายใน
ระหว่างการประกอบกิจการอันเป็นการคุ้มครอง
สาธารณะ จึงต้องมีการกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมาย
กาหนด โดยให้ มีเอกชนที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเป็นผู้ รับรองดังนั้นการกาหนดให้เอกชน
ดาเนินการแทนตามมาตรา 9 จึงต้องกาหนดให้
สามารถดาเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้ง
ให้สามารถรับรอง ถึงการที่ผู้ ประกอบกิจ การได้
ปฏิบัติตามหน้ าที่ที่ กฎหมายกาหนดแล้วได้ โดย
เอกชนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรองแล้วเท่านั้น

นายสัญชัย กลิ่นมาชัย /กนอ.
เหตุผล:- เห็นด้วยในมาตรานี้ที่กาหนดส่วนของผู้ตรวจสอบ
เอกชน แต่ควรระบุให้ชัดเจนว่า กรณีมีผู้ตรวจสอบเอกชน
รับรองผลการตรวจสอบแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องอนุญาตได้ทันที
นายชยานินทร์ จาวรุ่งฤทธิ์ /กรอ.
ความเห็น:- ไม่เห็นด้วย กับการบัญญัติคุณสมบัติใน พ.ร.บ.
นายณัฐวุฒิ จันทรังสีวรกุล /กรอ.
ความเห็น:- คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบเอกชนควรกาหนด
เป็นกฎหมายลาดับรอง

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง
- การอนุญาตเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมกาหนด
ไว้แล้ว

- ไม่มีความเห็น เนื่องจากผู้เสนอไม่ได้ให้เหตุผล
ในประเด็นนี้
- การกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติไว้ในกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจน ป้องกันการ
ตีความในภายหลัง

นายประสาร นาคคง /สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ความเห็น:- คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบเอกชนควรกาหนด - การกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติไว้ในกฎหมาย
เป็นกฎหมายลาดับรอง และการกาหนดค่าบริการตรวจสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจน ป้องกันการ
ควรให้เป็นไปตามกลไกลตลาด ไม่ควรให้รัฐเป็นผู้กาหนด ตีความในภายหลัง สาหรับการกาหนดอัตราค่า
บริการนั้นในเบื้องต้นยังไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ กาหนด
จึงต้องกาหนดโดยกฎหมายลูกเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการทางานและความรับผิดชอบ

นางสาวปิยตา วงศ์สารเสริฐ/สานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ความเห็น :- คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบเอกชนควรกาหนด - การกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติไว้ในกฎหมาย
เป็นกฎหมายลาดับรอง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจน ป้องกันการ
ตีความในภายหลัง
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
นายสิริวัช ทะนงศักดิ์/กรอ.
ความเห็น:- คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบเอกชนควรกาหนดเป็น
กฎหมายลาดับรอง

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง
- การกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติไว้ในกฎหมายมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจน ป้องกันการ
ตีความในภายหลัง

นางสาวสาวเดือน ทาวะรมย์ / สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย
ความเห็น:- คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบเอกชนควรกาหนดเป็น - การกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติไว้ในกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจน ป้องกันการ
กฎหมายลาดับรอง
ตีความในภายหลัง
- ค่าบริการการตรวจสอบและรับรองน่าจะให้เป็นไป - การกาหนดอัตราค่าบริการนั้นในเบื้องต้นยังไม่มี
ตามกลไกลของตลาดมากกว่ า ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ของผู้ ที่ มี หลักเกณฑ์ใด ๆ กาหนด จึงต้องกาหนดโดยกฎหมาย
ใบอนุญาตในการรับรองตรวจสอบ คนที่ทาได้ดีลู กค้ามีสิ ทธิ ลูกเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการทางานและความ
รับผิดชอบ
เลือกและกาหนดค่าบริการโดยตกลงกันเองว่าเท่าไร
นายดารง ทวีแสงสกุลไทย/สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
ความเห็น:- ขอแก้มาตรา 9 กรณีผู้ตรวจสอบเอกชนต้องผูกพัน - การออกกฎหมายลูกตามมาตรา ๙ ต้องนา พ.ร.บ.
ในผลการตรวจสอบของตนเอง และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.วิชาชีพ วิชาชีพหรือ พ.ร.บ. วิศวกร ควบคุมมาพิจารณาด้วย
อยู่แล้ว ซึ่งหากกาหนดว่าต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
หรือ พ.ร.บ.วิศวกรควบคุม
ดังกล่าว ผู้ปฏิบัติต้องรับผิดชอบตาม พ.ร.บ. นั้น
อยู่แล้ว
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
นายอดุล ขาวลออ /สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ความเห็น:- ขอให้ผู้ประกอบซึ่งต้องทารายงานอันนี้อยู่แล้ว
เป็นผู้รับรองตนเอง

นายสุภชัย ไวยาวัจมัย /อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ความเห็น:- ควรระบุมารยาทในการตรวจสอบที่ซาซ้
้ อน
ในกรณีเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ และขณะเดียวกันก็เป็น
ผู้ตรวจสอบเอกชนด้วย

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง
- ไม่เห็นด้วย โดยหลักการแล้วผู้รับรองผู้ปฏิบัติ
จะต้องเป็นบุคคลคนละคนกัน จึงจะสามารถ
เชื่อถือได้ว่าได้มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวแล้วจริง
มิฉะนั้นแล้วผู้รับรองคงจะไม่รับรองว่าได้มีการ
ปฏิบัติแล้ว ตามหลัก Check and balance
- การรับรองของผู้ตรวจสอบเอกชนจะมีบทบัญญัติ
ถึงความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ เอกชนอยู่แล้ว
ดั ง นั้ น แม้ ผู้ ต รวจสอบเอกชนจะเป็ น ลู ก จ้ า ง
บริษัทฯ หากกระทาการไม่ถูกต้องหรือนอกเหนือ
อานาจก็มีความรับผิดตามกฎหมายอยู่แล้ว

นายวรรณวรรธน์ สิทธิมนต์/ผอ.กองกฎหมายและระเบียบ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ความเห็น:- คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบเอกชนควรกาหนด - การกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติไว้ในกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจน ป้องกันการ
เป็นกฎหมายลาดับรอง
ตีความในภายหลัง
9. เพิ่มเติมมาตรา 9/1 มาตรา 9/2 มาตรา นายกิตติมศักด์ ธีรสมิท (Kittimasak Teerasamit)/ กกพ.
9/3 มาตรา 9/4 และมาตรา 9/5 เพื่อกาหนดอายุ
- เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว

ใบอนุ ญาตตรวจสอบหรื อรับ รอง รวมทั้งวิธีการ ความเห็น:- มาตรา 9/5 วรรคสอง กรอบระยะเวลาพักใช้
ต่ออายุ วิธีการออกใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือ สั้นเกินไป เนื่องจากเป็นกรอบชั้นสูงควรขยายให้มีระยะเวลา
รับรอง กาหนดให้ผู้อนุญาตออกหนังสือเตือนหรือ มากกว่า 90 วัน
ออกคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองได้- 12 -

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
ครั้งละไม่เกิน 90 วันกรณีที่มีเหตุตามที่กาหนด รวมทั้ง
กาหนดให้ ผู้ อนุ ญาตมี อานาจเพิ กถอนใบอนุ ญ าต
ตรวจสอบหรือรับรองตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยการ
กาหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวมานี้ให้ออกเป็น
กฎกระทรวง
9.1 การเพิ่ ม เติ ม มาตรา 9/1 เนื่ อ งจากเพื่ อ
กาหนดให้อายุของใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองมี
อายุ 2 ปี รวมทั้งกาหนดให้ ใบอนุ ญาตตรวจสอบ
หรือรับรองสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 2 ปี
9.2 การเพิ่ ม เติ ม มาตรา 9/2 เนื่ อ งจากเพื่ อ
กาหนดให้สามารถออกใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรองได้กรณีเกิดการสูญหาย ชารุด หรือถูก
ทาลาย
9.3 การเพิ่มเติมมาตรา 9/3 เนื่องจากเพื่อกาหนด
มาตรการทางปกครอง กรณี ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ต ร ว จ ส อ บ ห รื อ รั บ ร อ ง ฝ่ า ฝื น ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9.4 การเพิ่มเติมมาตรา 9/4 เนื่องจากเพื่อกาหนด
มาตรการลงโทษทางปกครองที่เกี่ยวกับการเพิกถอน

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
- ควรเพิ่มคุณสมบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ/เพื่อสามารถกากับได้
นายสิริวัช ทะนงศักดิ์/กรอ.
ความเห็น:- ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 9(2) ที่กาหนด 2 ปี

นายชเนศวร์ ชิตวรากร/กวอ.
ความเห็ น :- มาตรา 9/6 ถ้าผู้ ตรวจสอบเอกชนที่ เ ป็ น
นิติบุคคลถูกเพิกถอนใบอนุญาตอาจจะทาการตั้งนิติบุคคล
ใหม่ แล้วกระทาผิดคล้าย ๆ เดิม ควรจะมีหลักเกณฑ์การ
พักใช้ใบอนุญาตกับกรรมการนิติบุคคลนั้น ๆ ด้วย
นางจินดา เตชะศรินทร์/กรอ.
ความเห็น:- คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบเอกชนควรกาหนด
เป็นกฎหมายลาดับรอง

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง
- ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่สามารถกาหนดจริยธรรม
ที่เป็นรูปธรรมในกฎหมายได้ แต่สามารถกาหนด
เรื่องดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ
เอกชนที่ได้
- ไม่เห็ นด้ว ยกับความเห็ นนี้ แต่เห็ นด้ว ยกับ
ความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่กาหนดให้อายุใบอนุญาตมีอายุ ๓ ปี เนื่องจาก
เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว
- แม้จะกาหนดให้เอาผิดกับกรรมการนิติบุคคลนี้
ได้ตามความเห็นนี้ แต่นิติบุคคลดังกล่าวก็สามารถ
จดทะเบียนใหม่โดยใช้บุคคลอื่นเป็นกรรมการหรือ
ผู้จัดการนิติบุคคลได้ กรณีดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อถือของการดาเนินการของผู้ตรวจสอบ
เอกชนเป็นสาคัญ

ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง กรณีผู้รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรองถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตฯ มาแล้ว นางสาววรณัน กิตติสาร / กรอ.
รวม 3 ครั้ง หรือจัดทารายงานหรือให้การรับรอง ความเห็น:- คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบเอกชนควรกาหนด
อันเป็นเท็จ
เป็นกฎหมายลาดับรอง

- การกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติไว้ในกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจน ป้องกัน
การตีความในภายหลัง
- การกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติไว้ในกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจน ป้องกัน
การตีความในภายหลัง
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
9.5 การเพิ่มเติมมาตรา 9/5 เนื่องจากกาหนด
ให้การดาเนินการเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบเอกชนต้อง
ออกเป็นกฎกระทรวง

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู /กรอ.
ความเห็น:- เห็นควรกาหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์กว้าง - การก าหนดรายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ ไ ว้ ใ น
แต่ให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปกาหนดคุณสมบัติในระเบียบ/ กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ประกาศกระทรวง ไม่ต้องกาหนดใน พ.ร.บ.
ป้องกันการตีความในภายหลัง

นายกัณฑ์เฉลิม จาก บริษัทเอกชน :
ความเห็น:- ม.9 ใบอนุญาตของผู้ตรวจสอบของ third
party ที่ให้มีอายุ 3 ปี
10. แก้ไขมาตรา 12 เพื่อกาหนดหน้าที่ของ นางสาววรณัน กิตติสาร / กรอ.
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 หลักเกณฑ์ ความเห็น:- เห็นควรให้ใช้กฎหมายฉบับเดิม
การตั้งโรงงานและประกอบกิจการโรงงานจาพวก
ที่ 3 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารออกใบอนุ ญ าต
ประกอบกิ จ การโรงงาน ซึ่ ง จะใช้ ห ลั ก การ
ตรวจสอบทาเลที่ตั้งและข้อมูลการประกอบกิจการ
เบื้องต้นก่อนแล้วจึงออกใบอนุญาต โดยการออก
ใบอนุญาตจะกาหนดเวลาให้เริ่มประกอบกิจการ

- เห็นด้วย เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
แล้ว
- ไม่มีความเห็น เนื่องจากผู้เสนอไม่ได้ให้เหตุผล

ในประเด็นนี้

โรงงานไว้ หากไม่เริ่ มประกอบกิจ การโรงงานใน
เวลาที่ ก าหนดผู้ อ นุ ญ าตมี อ านาจเพิ ก ถ อน
ใบอนุ ญาตได้ นอกจากนี้ ยั ง กาหนดให้ ผู้ อ นุ ญ าต
กาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตได้ รวมทั้งกาหนดให้
รัฐมนตรีมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาต โดยออกเป็นกฎกระทรวงและ
ก่อนออกใบอนุญาตผู้ขออนุญาตอาจขอให้รับรอง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขออนุญาตในเบื้องต้นได้
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
เนื่องจากเดิมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาออก
หรือไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนั้น
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง
เกี่ยวกับทาเลที่ตั้งและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียด
ในเอกสารประกอบคาขอให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน
ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อกาหนดของโรงงานจาพวกที่ 3
ตามกฎหมายแล้ว การขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานผู้ขอจะยังไม่สามารถติดตั้งเครื่องจักร
อุปกรณ์ได้ก่อนแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีจึงยังไม่จาต้อง
พิจารณารายละเอียดในขั้นการออกใบอนุญาตก็ได้
เพียงแต่ทราบข้อมูลเบื้องต้นก็เป็นการเพียงพอแล้ว
รายละเอียดดังกล่าวสามารถพิจารณาภายหลังออก
ใบอนุญาตแต่ต้องเป็นเวลาก่อนที่จะเริ่มตั้งโรงงาน
ได้ แต่ข้อเท็จจริงเรื่องทาเลที่ตั้งเป็นเรื่องที่จ าเป็น
เนื่องจากทาเลที่ตั้งโรงงานนั้นเป็นข้อเท็จจริงไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ในขณะตรวจสอบ ฉะนั้นหากตรวจสอบ

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

ข้อเท็จจริงในเรื่องทาเลที่ตั้งให้ได้ข้อยุติรวมกับกับ
การพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็สามารถพิจารณา
ออกหรื อไม่ออกใบอนุ ญาตได้ทัน ที ดังนั้ น จึ งต้อง
ก าหนดการพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตสามารถ
กระท าได้ ก่ อ นส่ ว นรายละเอี ย ดประกอบค าขอ
สามารถตรวจสอบและปรับแก้ในภายหลังการออก
ใบอนุญาตได้ โดยรายละเอียดในเอกสารประกอบ
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
คาขออื่นๆ ที่จะตรวจสอบในภายหลังนั้น เมื่อผู้ขอได้ยื่น
รายละเอียดมาแล้วพนักงานเจ้าหน้ าที่สามารถตรวจสอบ
และสั่งการให้มีการปรับแก้ไขรวมทั้งให้ความเห็นชอบได้
โดยหากผู้รับใบอนุญาต ไม่ดาเนินการตั้งโรงงานตามที่ได้
เห็ น ชอบในรายละเอี ย ดไปแล้ ว ผู้ อ นุ ญาตมี อ านาจที่จะ
ไม่อนุญาตให้เปิดประกอบกิจการโรงงานได้
ซึ่งหลั กการนี้ จ ะทาให้ เกิดความมั่น ใจต่อนักลงทุ น
ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจ การโรงงานโดยเร็ว ขึ้น
กว่าเดิมอีกทั้งเป็ น การประหยั ดขึ้น ได้ห ากผู้ ขอทราบว่า
ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตผู้ขอก็ไม่ต้องจัดเตรียมเอกสาร
ใดๆ อีกต่อไป
การตรวจสอบข้อมูล เบื้ อ งต้น รวมทั้ งท าเลที่ ตั้ ง ก็ ดี
หรือการตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารประกอบคาขอ
ในภายหลั งที่ได้ออกใบอนุ ญาตประกอบกิจ การโรงงาน
แล้วก็ดี หรือการสั่งการให้ปรับแก้เอกสารก็ดีการให้ความ
เห็ น ชอบในรายละเอี ย ดเอกสารภายหลั ง การออก

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

ใบอนุญาตก็ดี ยังคงกาหนดให้ผู้อนุญาตดาเนินการภายใต้
การ ควบคุมกากับดูแลโรงงานในเรื่องสิ่ งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เช่นเดิม นอกจากนี้
ยั ง ก าหนดให้ ผู้ อ นุ ญ าตสามารถก าหนดระยะเวลาเริ่ ม
ประกอบกิ จ การโรงงานไว้ ใ นใบอนุ ญ าตได้ หากผู้ รั บ
ใบอนุ ญ าตมิ ไ ด้ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การโรงงานภายใน
ระยะเวลา และมิได้มีการขอขยายเวลาผู้อนุญาตมีอานาจ
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

ไม่มี

ไม่มี

เพิกถอนใบอนุญาตได้ นอกจากนี้ ยังสามารถกาหนดและ
เพิ่มเติมเงื่อนไขลงในใบอนุญาตฯ ได้ไม่ว่าก่อนหรือหลังการ
ออกใบอนุญาตฯ และด้วยเหตุที่ได้มีการปรับปรุงวิธีการ
ออกใบอนุญาตแบบใหม่ให้รวดเร็วและประหยัดขึ้นจึงต้อง
มีการกาหนดให้มีการควบคุมในภายหลังโดยเคร่งครัด โดย
กาหนดให้ก่อนเปิดประกอบกิจการโรงงานจะต้องได้รับ
อนุญาตก่อนจึงจะเริ่มประกอบกิจการได้ ในส่วนการขอให้
มีหนังสือรับรองในเบื้องต้นยังคงไว้เช่นเดิม
11. แก้ไขมาตรา 13 วรรคหนึ่งและวรรคสาม เพื่อ
กาหนดให้การเริ่มประกอบกิจการโรงงานจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้อนุญาตก่อน และกาหนดให้รัฐมนตรีออกกฎ
กระทรวงเกี่ยวกับการทดลองการประกอบกิจการโรงงานได้
เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับแก้มาตรา 12 ที่
กาหนดให้การเริ่มประกอบกิจการโรงงานต้องได้รับอนุญาต
ก่อน เนื่องจากหลักการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมใหม่น้ี ในเบื้องต้นมุ่งที่จะอานวยความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยัด ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
การเปิดประกอบกิจการโรงงานจึงต้องมีการตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ได้ปฏิบัติ
ตามที่ได้รั บ อนุ ญ าตไว้ร วมทั้ งได้ ป ฏิบั ติให้เป็ น ไปตาม
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในใบรับอนุญาตฯ แล้วหรือไม่
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

12. แก้ไขมาตรา 14 วรรคหนึ่ง เพื่อกาหนดการ
สิ้นอายุของใบอนุญาตประกอบกิจ การโรงงาน กรณี
มีการย้ายโรงงาน โดยกาหนดให้ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
ลงในวั น ที่ โ รงงานใหม่ ได้ รั บ อนุ ญาตให้ เริ่ มประกอบ
กิจการโรงงานแล้วส่วนอื่นยังกาหนดไว้เช่นเดิม
เป็นการกาหนดเช่นเดิมแต่เพิ่มเติมการกาหนดให้
กรณีมีการย้ายโรงงานแล้ว ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานเดิมจะสิ้นอายุเมื่อได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบ
กิจ การโรงงานในโรงงานใหม่แล้ ว เท่ านั้ น เนื่ องจาก
บทบัญญัติเดิมไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใน
การย้ ายโรงงาน ซึ่งบทบั ญญัติเดิม ได้ก าหนดว่ า เมื่ อ
ผู้ ข อย้ า ยโรงงานได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โรงงานในที่แห่งใหม่แล้วใบอนุญาตฯ เดิมจะสิ้นอายุ
ทันที แต่การก่อสร้ างโรงงานใหม่นั้น นอกจากจะใช้
เวลานานแล้ ว เมื่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ ก็ ไ ม่ อ าจประกอบ
กิจ การโรงงานได้ เนื่ องจากการเริ่ มประกอบกิจการ

ไม่มี

ไม่มี

โรงงานจ าพวกที่ 3 จะต้องได้รั บ อนุ ญาตก่ อนจึ ง จะ
ด าเนิ น การได้ ซึ่ ง ประเด็ น นี้ เ ป็ น ไปตามแนวทาง
ปรับปรุงกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ของคณะกรรมาธิ ก ารการ
พาณิ ช ย์ การอุ ต สาหกรรมและการแรงงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

13. แก้ไขมาตรา 15 เพื่อกาหนดให้สามารถอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้เมื่อผู้ ขอ
ยื่ นค าขอและช าระค่ าธรรมเนี ย ม รวมทั้ งก าหนดให้
สามารถต่ อ อายุ ไ ด้ อี ก ภายใน 120 วั น นั บ แต่ วั น ที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ รวมทั้งกาหนดวิธีการพิจารณาทาเล
ที่ ตั้ งโรงงานกรณี ที่ โ รงงานขาดต่ ออายุ ได้ ยื่ น ขอใหม่
ภายใน 60 วัน
เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจในการตรวจสอบ
โรงงานเพื่อกากับดูแลเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ที่กฎหมายกาหนด ประกอบกับในการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติในครั้งนี้ ได้มีการเพิ่มเติมบทบัญ ญัติ
เกี่ย วกับ การตรวจสอบและรับ รองโดยเอกชน การ
ตรวจสอบโรงงานเพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาต
จึงไม่จาเป็นอีกต่อไป ดังนั้นจึงกาหนดให้การต่ออายุ
ใบอนุญาตกระทาได้เพียงยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
และชาระเงิน ค่า ธรรมเนีย มเท่า นั้น ซึ่ง ประเด็น นี้

นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์สวัสดิ์ /
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ความเห็น :- เป็นการอานวยความสะดวกและเอื้อต่อการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตแก่โรงงานอุตสาหกรรม

นายชยานินทร์ จาวรุ่งฤทธิ์ /กรอ.
ความเห็น:- เสนอให้เพิ่มระยะเวลาการยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตนานมากขึ้น
นายชนันต์ มาตะราช

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง
- เห็นด้วย เนื่องจากอายุใบอนุญาตยังจาเป็น
ต้องมีจึงต้องกาหนดวิธีการต่ออายุใบอนุญาตไว้
และกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการเสนอแก้ไข
กฎหมายให้ การต่ออายุใบอนุญาตสามารถ
กระทาได้สะดวกขึ้นโดยการชาระค่าธรรมเนียม
และต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
แล้ว
- ระยะเวลาการยื่นขอต่ออายุหลังใบอนุญาต
สิ้นอายุเดิมกาหนดไว้ ๖๐ วัน ในร่างกฎหมาย
ได้กาหนดใหม่เป็น ๑๒๐ วัน จึงเห็นว่าระยะเวลา
ที่เสนอเหมาะสมแล้ว

สอดคล้ องกับ แนวทางตามบทบั ญญัติในมาตรา 12
แห่ งพระราชบั ญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อีกด้วย
นอกจากนี้กรณีที่กฎหมายเดิมกาหนดระยะเวลาการ
ยื่นขอต่ออายุไม่ทันกาหนดไว้เพียง 60 วันนั้น เป็น
ระยะเวลาค่อนข้างสั้น ทาให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
หลายรายขาดต่ออายุทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้เลิกประกอบกิจการ

ความเห็น:- เห็นควรขยายเวลาต่ออายุเป็น 1 ปี

นายณัฐวุฒิ จันทรังสีวรกุล
ความเห็น:- ควรมีการต่ออายุใบอนุญาต เพื่อเป็นการ
ตรวจกากับดูแลและเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดาเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ระยะเวลาการยื่นขอต่ออายุหลังใบอนุญาต
สิ้นอายุเดิมกาหนดไว้ ๖๐ วัน ในร่างกฎหมาย
ได้กาหนดใหม่เป็น ๑๒๐ วัน จึงเห็นว่าระยะเวลา
ที่เสนอเหมาะสมแล้ว
- เห็นด้วย
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
โรงงาน ฉะนั้น ควรกาหนดเพิ่มระยะเวลาดังกล่าวเป็น
120 วัน โดยเพิ่มอัตราค่าปรับให้มากขึ้นเป็นร้อยละ 40
เพื่อสอดคล้องกับระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
สาหรับโรงงานที่ขาดต่ออายุและจะต้องขออนุญาต
ใหม่ ตามที่กฎหมายกาหนดนั้น บางครั้งอาจขออนุญาต
ไม่ได้เนื่องจากทาเลที่ตั้งในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป แต่
อย่างไรก็ตามโรงงานที่ขาดต่ออายุหลายโรงงานดังกล่าว
ยังคงตั้งอยู่และสามารถประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้
การกาหนดช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานเหล่านี้มาขออนุญาตโดยให้ถือว่าทาเลที่ตั้ง
ดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายนั้น จะเป็นการสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมยังคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องอันจะเป็นประโยชน์
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมในภาวะที่เศรษฐกิจเพิ่งจะเริ่ม
ฟื้นตัว

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
นางสาวปิยตา วงศ์สารเสริฐ /สานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
ความเห็น:- ควรมีการต่ออายุใบอนุญาต เนื่องจากควร
ต้องมีการทบทวนข้อมูลการให้อนุญาตรวมถึงเงื่อนไข
ประกอบกิจการโรงงาน
นายปริญญ์ ม่วงสังข์/กรอ.
ความเห็น:- ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการต่ออายุ
ใบอนุญาต
นายสิริวัช ทะนงศักดิ์/กรอ.
ความเห็น:- ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการต่ออายุ
ใบอนุญาต
นางจินดา เตชะศรินทร์/กรอ.
ความเห็น:- เห็นควรมีการต่ออายุใบอนุญาต
นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์/สอจ.อุดรธานี
ความเห็น:- เห็นควรมีการต่ออายุใบอนุญาต
สอจ.กาฬสินธุ์

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

- เห็นด้วย

- เห็นด้วย
- เห็นด้วย
- เห็นด้วย
- เห็นด้วย

ความเห็น- เห็นควรให้มีการต่ออายุใบอนุญาต
สุภชัย ไวยาวัจมัย / อสจ.พิษณุโลก
ความเห็น- เห็นควรมีการต่ออายุใบอนุญาต

- เห็นด้วย
- เห็นด้วย
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

นางกานดา ปิยจันทร์ /สานักงานนโยบายและแผน
- เห็นด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขอเสนอแนะ 2 เรื่อง
(1) เห็นด้วยกับการให้มีอายุใบอนุญาตโรงงาน 5 ปี
(2) เห็นด้วยกับกระบวนการต่ออายุ
นายกัณฑ์เฉลิม จาก บริษัทเอกชน :
- เห็นด้วย
ความเห็น: - เห็นควรมีการต่ออายุใบอนุญาต
นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผอ.กร.1
- เห็นด้วย
ความเห็น:- ม.10 และมาตราที่เกี่ยวข้อง เป็นการไม่คุ้มครอง
สังคมที่ให้สิทธิกับผู้ประกอบการเกินไปที่จะให้ใบอนุญาต
ตลอดกาล
14. แก้ไขมาตรา 17 เพื่อกาหนดจานวนกาลัง
แรงม้าเครื่ องจั กรและจ านวนคนงานที่ล ดลงแล้ว
ยังคงให้ เป็ น โรงงานตามพระราชบั ญญั ติโ รงงาน

ไม่มี

ไม่มี

พ.ศ. 2535 อยู่ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคานิยาม
คาว่า “โรงงาน”
เป็นการเพิ่มเติมจากความเดิมเพื่อให้สอดคล้อง
กับการปรับแก้คานิยามคาว่า “โรงงาน” รวมทั้งให้
สอดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม เติ ม มาตรา 4/2 ส่ ว นอื่ น
ยังคงไว้เช่นเดิม
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
15. แก้ไขมาตรา 18 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การขยายโรงงาน ความหมายของ
การขยายโรงงานโดยประการแรกให้ ห มายถึ ง การเพิ่ม
เครื่องจักรโดยให้คิดคานวณกาลังแรงม้าเครื่องจักรตาม
หลักการว่า กาลังแรงม้าเดิมมากขึ้นการคานวณกาลังแรงม้า
เพื่อการขยายโรงงานจะคานวณแบบร้อยละที่ลดลง ประการ
ที่สองเป็นการเพิ่มเครื่องจักรในที่ดินแปลงที่ติดกัน และ
ประการที่สามเป็นการทาให้น้าหนักรากฐานของอาคาร
เพิ่มขึ้น โดยการขยายโรงงานสามารถขยายในประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการเดิมได้ นอกจากนี้ยัง
กาหนดให้การได้รับอนุญาตให้ขยายโรงงานเป็นส่วนควบ
ของใบอนุญาต ให้การขยายโรงงานมีอายุเท่ากับใบอนุญาต
เดิม
เหตุผลในการแก้ไขมาตรา 18 วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคสี่ เนื่องจาก

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์ /สอจ.อุดรธานี
ความเห็น:- การขยายโรงงานควรตัดข้อความ
“เพิ่มไม่น้อยกว่า.....แรงม้า” ออกเพราะเครื่องจักร
บางประเภทมีกาลังแรงม้าน้อยแต่ก่อเกิดมลพิษ

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง
- ไม่เห็นด้วย เนื่องจากการกาหนดความหมาย
ของการขยายโรงงานแบบขั้นบันไดจะต้องกาหนด
แรงม้าขั้นต่าของเครื่องจักรที่เพิ่มไว้ด้วย เพื่อ
ไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการเกินสมควร

(1) เพิ่มบทกาหนดโทษกรณีไม่แจ้งเริ่มประกอบกิจการ
โรงงานในส่วนขยายโดยการนาโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 51
มาให้บังคับโดยอนุโลม เนื่องจากบทบัญญัติเดิมไม่มีการ
บัญญัติบทลงโทษไว้
(2) บทบัญญัติเดิมบัญญัติให้การขยายโรงงานคิดคานวณ
จากการเพิ่มเครื่องจักรเพียงสองลักษณะคือ กรณีเครื่องจักร
เดิมไม่เกิน 100 แรงม้า และกรณีเครื่องจักรเดิมเกิน 100
แรงม้า ซึ่งกรณีหลังนี้หากมี การเพิ่มเครื่องจักรเพียง 50
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
แรงม้า ถือได้ว่าเป็นการขยายโรงงานแล้ว จึงเป็นปัญหาสาหรับ
โรงงานขนาดใหญ่ที่มีเครื่องจักรจานวนมาก ซึ่งบางครั้งมีความจาเป็น
ทีจ่ ะต้องเพิ่มเครื่ องจักรบางส่วน โดยเฉพาะที่มิได้ส่งผลต่อการ
ประกอบกิจการโรงงานอันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง
แต่อย่างใด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการประกอบกิจการ
โรงงาน จึงต้องมีการกาหนดให้มีการคิดคานวณแรงม้าสาหรับการ
ขยายโรงงานใหม่ โดยคิดคานวณตามสัดส่วนของกาลังแรงม้าเดิมที่
มีอยู่ ซึ่งจะใช้หลักการที่ว่าแรงม้าเดิมยิ่งมากขึ้นการคานวณแรงม้า
เพื่อการขยายโรงงานจะน้อยลง ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวทาง
ปรับปรุงกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ของคณะ
กรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
(๓) กาหนดให้การขยายโรงงานเพื่อกิจการ เดิมหรือกิจการที่
ต่อเนื่องกับกิจการเดิมสามารถ กระทาได้ในที่ดินแปลงใหม่ซึ่งติดกับ

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

ที่ดินแปลงเดิมที่เคยได้รับอนุญาตหรือเคยได้รับอนุญาตให้ขยาย
โรงงานได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจในภาวะที่เริ่มจะ
ฟื้นตัว
(๔) สาหรับการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของ อาคารโรงงานทาให้
ต้องรับน้าหนักเพิ่มขึ้นตามที่กาหนดยังคงไว้ตามความเดิม
(๕) กาหนดให้ใบอนุญาตในส่วนขยายเป็นส่วนควบของใบอนุญาต
เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอื่น ๆ เช่น เรื่องการต่ออายุ
ใบอนุญาต เป็นต้น
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
16. เพิ่มเติมมาตรา 18/1 เพื่อกาหนดให้การขยาย
โรงงานเพื่อวัตถุประสงค์บางประการไม่ต้องขออนุญาต
ขยายโรงงานแต่ต้องแจ้งให้ทราบ และให้ถือว่าเครื่องจักร
ดังกล่าวเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน
เนื่องจากการป้องกันมลพิษหรือเหตุเดือดร้อนราคาญ
เป็นเรื่องที่ จาเป็นสาหรับการ ประกอบกิจการโรงงาน
ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวม นอกจากนี้การประกอบกิจการ
โรงงานบางครั้งมีความจาเป็นในการที่จะต้องมีการ
พัฒนา ระบบการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาด
ได้ กรณีเหล่านี้มิได้เป็นการเพิ่มเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตโดยตรง จึงสมควรที่จะกาหนดให้ยกเว้นไม่ต้องขอ
อนุญาตขยาย โรงงาน เพียงแต่ให้แจ้งข้อเท็จจริงให้
ทราบเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
และเป็นการเพิ่มเติมศักยภาพในการแข่งขันรวมทั้ง

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

นายชยานินทร์ จาวรุ่งฤทธิ์ /กรอ.
ความเห็น:- มาตรา 18/1 (3) ไม่เห็นด้วยในการเพิ่ม - ไม่เห็นด้วย เนื่องจากข้อยกเว้นของการขยาย
เครื่องจักรแล้วไม่เข้าข่ายเป็นขยายโรงงาน เพราะหากใน โรงงานตามมาตรา ๑๘/๑ (๓) กาหนดไว้เพื่อลด
อนาคตเครื่องจักรอาจก่อเกิดมลภาวะทางอากาศมากขึ้น ภาระแก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากการขยายโรงงาน
กรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณการผลิตโดยตรง
อย่างไรก็ตามหากมีการก่อมลพิษ อันเนื่องมาจาก
การขยายโรงงานกรณีน้ีผู้อนุญาตสามารถออก
คาสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบบาบัด
มลพิษได้อยู่แล้ว
นายชนันต์ มาตะราช
ความเห็น:- มาตรา 18/1 การขยายโรงงานมาตรา 18 - ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีการกาหนดไว้ในร่าง
กฎหมายแล้ว
แจ้งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
(3) เฉพาะเพื่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่เป็นเครื่อง
ต้นกาลัง หรือพลังงาน ขยายเครื่องจักร
(4) เฉพาะเพื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเครื่องจักร

สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันมลพิษและเหตุ
เดือดร้อนราคาญได้โดยง่าย อนึ่ง แม้เครื่องจักร ที่ได้
แจ้งเพิ่มเติมมาตรานี้จะได้รับยกเว้นมิต้องขออนุญาต
ขยายโรงงานก็ตามแต่ต้องกาหนดให้เป็นเครื่องจักรที่
ใช้ในการประกอบกิจการโรงงานเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
17. แก้ไขมาตรา 19 เพื่อกาหนดตามความเดิม
ที่เคยกาหนดไว้แต่เพิ่มเติมการให้สามารถแจ้งเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประเภท
หรือชนิดของโรงงานในกิจการเดิมได้ โดยต้องดาเนินการ
ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตไว้เดิมหรือได้รับอนุญาตให้ขยาย
โรงงานแล้วเท่านั้น และหลักเกณฑ์วิธีการดาเนินการให้
เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี และให้ถือว่าเครื่องจักร
ดังกล่าวเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน
เป็นการกาหนดเช่นเดิมแต่เพิ่มเติมการเพิ่มประเภท
หรือชนิดของการประกอบกิจการที่ต่อเนื่องจากกิจการ
เดิมให้สามารถกระทาได้ในที่ดินเดิมที่ได้รับอนุญาต
หรือ ในที่ดินเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ขยายไว้แล้วโดย
ความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องให้
สามารถต่อยอดธุรกิจการผลิตออกไปโดยไม่จากัดเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ เดิมเท่านั้น นอกจากนี้ยังปรับแก้ให้การ

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

นางสาววรณัน กิตติสาร / กรอ.
ความเห็น:- ขอให้ปรับแก้เรื่องการเพิ่มพื้นที่/เนื้อที่โรงงาน - ไม่เห็นด้วย เนื่องจากหลักการเพิ่มที่ดินแปลง
โดยเป็นที่ดินแปลงใหม่ที่ติดกับที่ตั้งโรงงานเดิมสามารถ ใหม่ติดกับที่ดินแปลงเดิมนั้น ใช้สาหรับการขอ
ทาได้
ขยายโรงงานตามมาตรา ๑๘

ดาเนินการตามมาตรา 19 นี้ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดจากเดิมที่ต้อง
กาหนดเป็นกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดาเนินการ
เนื่องจากเป็นเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ไม่ต้องได้รับ
อนุญาตใดๆ อนึ่ง แม้เครื่องจักรที่ได้แจ้งเพิ่มเติมมาตรานี้
จะได้รับยกเว้นมิต้องขออนุญาตขยายโรงงานก็ตาม แต่
ต้องกาหนดให้เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการ
โรงงานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

18. แก้ไขมาตรา 21 เพื่อกาหนดให้การรับโอนใบอนุญาต นายสหวัฒน์ โสภา/สอจ.ปทุมธานี
ประกอบกิจการโรงงานกรณีที่มีการโอนการประกอบกิจการ ความเห็น:- เห็นชอบตามที่ สคก. เสนอ
โรงงาน เช่าโรงงาน เช่าซื้อโรงงาน หรือขายโรงงาน ต้องกระทา
ภายใน 30 วัน รวมทั้งกาหนดให้กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจ
เริ่มประกอบกิจการโรงงานได้และระยะเวลาได้ผ่านไปแล้ว
ไม่น้ อยกว่า 5 ปี นั บ แต่วัน ออกใบอนุ ญ าต ให้ ส ามารถโอน
ใบอนุญาตได้โดยอนุโลม และหลักเกณฑ์นี้ให้นามาใช้กับผู้รับ
โอนทุกทอดที่ไม่สามารถเริ่มประกอบกิจการโรงงานภายใน
ระยะดังกล่าวด้วย ทั้งนี้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การรับโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
เหตุผลในการแก้ไขมาตรา 21 เนื่องจาก
(1) กาหนดให้การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ตามมาตรา 21 สามารถกระทาได้ภายใน 30 วัน เนื่องจาก
ระยะเวลาเดิมที่กาหนดไว้ 7 วัน นั้น เป็นระยะเวลาที่สั้นและ
กระชั้นชิดเกินไปทาให้ไม่อาจดาเนินการรับโอนใบอนุญาตฯ
ได้ทันนอกจากนี้ยังปรับถ้อยคาจากที่กาหนดให้ผู้รับโอนไป
ขอรั บ ใบอนุ ญาตเป็ น “ขอรั บ โอนใบอนุ ญาต” เพื่อให้ เ กิ ด
ความรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องไปออกใบอนุญาตใหม่

นายโอภาส พรหมศร จาก สานักงานคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงาน
ความเห็น :- เห็นด้วยกับร่างของ สคก. และ ขอแก้ไข
คาว่า “การโอนการประกอบกิจการโรงงาน” เป็นการ
“โอนใบอนุญาต” มาตรา 21 วรรคหนึ่ง

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง
- เห็นด้วย

- เห็นด้วย
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

ไม่มี

ไม่มี

(2) กาหนดให้มีการนามาตรา 21 มาบังคับใช้ได้ในกรณี
ที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไม่อาจตั้งโรงงานได้
หรื อ ตั้ ง โรงงานแล้ ว ไม่ อ าจเปิ ด ประกอบกิ จ การโรงงานได้
ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต เนื่องจากแม้หลักการ
ทั่วไปในมาตรา 21 จะกาหนดห้ามโอนใบอนุญาตฯหากยังมิได้
มีการประกอบกิจการโรงงาน (ยังมิได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการ
โรงงาน) แต่บางครั้งภายหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้รับ
ใบอนุญาตอาจประสบปัญหาต่างๆ ทาให้ไม่อาจดาเนินการ
ตั้งโรงงานหรือประกอบกิจการโรงงานได้ต่อไป
แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันการซื้อขายใบอนุญาตฯ
ในระยะสั้นโดยไม่มีการตั้งโรงงานจริงซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจ หากจะกาหนดให้กรณีดังกล่าวโอนใบอนุญาตได้
จะต้องกาหนดระยะเวลาไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
อย่างแน่ชัดว่าไม่อาจประกอบกิจการโรงงานได้จริง ดังนั้นจึง
ต้องกาหนดระยะเวลาที่สามารถโอนใบอนุญาตฯ ได้ โดยให้มี
กาหนด 5 ปี เท่ากับอายุของใบอนุญาตฯ ตามมาตรา 14
อีกทั้ง เพื่อให้มาตรการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลควรควรกาหนดให้
บังคับใช้กับผู้รับโอนทอดแรกและทอดต่อๆ ไปถ้ามีด้วย
19. แก้ไขมาตรา 28 เพื่อกาหนดให้การเลิกประกอบ
กิจการโรงงานต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเลิก
และกาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจออกประกาศกาหนดให้โรงงาน
บางประเภทหรือชนิดที่การเลิกประกอบกิจการโรงงานจะต้อง
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
มีการตรวจสอบพื้ น ที่ที่ ตั้ งโรงงานว่า พื้ น ที่ดั ง กล่ าวก่ อให้ เ กิ ด
ความเสี ย หายหรื อ เดื อ ดร้ อ นหรื อ ไม่ ซึ่ ง หากยั ง คงเกิ ด ความ
เสี ย หายหรื อ เดื อ ดร้ อ นพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจสั่ ง ให้
ปรั บปรุ งแก้ไขได้ และหากผู้ เลิ กกิจการไม่ ดาเนิ นการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าดาเนินการตามมาตรา 42 และอาจ ใช้
เงินประกันหรือหลักประกัน หรือกองทุนของผู้แจ้งเลิกได้
เหตุผลในการแก้ไขมาตรา 28 เนื่องจาก
(1) กาหนดวิธีการและระยะเวลาการแจ้งเลิกประกอบกิจการ
โรงงานใหม่โดยให้แจ้งไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเลิกประกอบ
กิจการ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามที่แจ้ง
(2) กาหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานบางประเภทที่
ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการโรงงานต้องดาเนินการตามคาสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าสถานที่เลิก
ประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวยังก่อให้เกิดอันตรายความเสียหาย
และความเดือดร้อนแก่บุคคล ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอยู่ โดย
หากไม่ดาเนินตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดให้
พนักงาน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดาเนินการแทนผู้ประกอบ
กิจการโรงงานได้โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องรับผิดใน
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ทางราชการได้ดาเนินการไปแล้ว ทั้งนี้
เนื่องจากโรงงานบางประเภทหรือชนิดที่ภายหลังการเลิก
ประกอบกิจการอาจจะมีของเสียถูกปนเปื้อนหรือทิ้งอยู่ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายความ เสียหาย ความเดือดร้อนแก่บุคคล
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

20. แก้ไขมาตรา 33 วรรคสาม เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแก้ ไ ขมาตรา 15 ซึ่ ง ได้ ย กเลิ ก ความในมาตรา 15
วรรคสองเดิมไปแล้ว จึงต้องนาความเดิมมาปรับปรุงและ
บัญญัติใหม่ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์เดิมของมาตรานี้
เนื่องจากเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา 15 ซึ่ง
ได้ยกเลิกมาตรา 15 วรรคสองเดิมไปแล้ว จึงต้องนาความ
เดิมและมาตรา 15 วรรคสองมาปรับปรุงและบัญญัติให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์เดิมของมาตรานี้

ไม่มี

ไม่มี

21. แก้ไขมาตรา 45 มาตรา 47 มาตรา 50 วรรคหนึ่ง
มาตรา 51 และมาตรา 57 รวมทั้งเพิ่มเติมมาตรา 52/1
เพื่อปรับปรุงบทกาหนดโทษใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
บทบัญญัติของกฎหมายที่ได้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่นี้
21.1 เหตุผลในการแก้ไขมาตรา 45 เนื่องจากเป็น
การกาหนด บทกาหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8(9)
ขึ้น ใหม่ เพื่อให้ส อดคล้ องกับการเพิ่มเติมมาตรา 8(9)
รวมทั้งปรับปรุงบทกาหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา
8(5) เสี ยใหม่ โดยการเพิ่มโทษจาคุกเข้ากับโทษปรับ

ไม่มี

ไม่มี

จึงควรกาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ที่จะต้องดาเนินการให้พื้นที่ที่ตั้งโรงงานเกิดความปลอดภัย
และเรียบร้อยภายหลังที่ได้เลิกกิจการแล้ว
(3) การเปลี่ยนแปลงจาพวกโรงงานที่กาหนดไว้เดิม
ยังคงไว้เช่นเดิม
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
เนื่องจากปัจจุบันเนื่องจากปัจจุบันมักมีปัญหาการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมและการปล่ อยน้าเสีย อากาศ หรือมลพิษอื่น ๆ
รวมทั้งการกระทาอื่น อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 (5) ซึ่ง
ในการดาเนินคดีบางครั้งจะต้องมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัด
วิเคราะห์ห าพยานหลั กฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดจึงต้องใช้เวลา
ดาเนินการตั้งแต่พบการกระทาผิดจนกว่าจะกล่าวหาผู้กระทาผิด
เป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งบทบัญญัติเดิมมีเพียงโทษปรับจึงทาให้
คดีมีอายุความการดาเนิ นคดีเพี ย ง 1 ปี หากล่ว งเลยกาหนดก็
ไม่สามารถลงโทษผู้กระทาผิดได้ทาให้บางครั้งอาจดาเนินคดีไม่ทัน
อายุความที่กาหนดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู บาบัด กาจัดของเสีย
ในทางแพ่ง เนื่องจากหากไม่ฟ้องร้องในทางอาญาก่อนแล้วจะทาให้
ไม่สามารถเรียกร้องทางแพ่งรวมในคดีอาญาได้ หรือหากจะฟ้องร้อง
ทางแพ่งในขณะที่คดีอาญานั้นยังไม่ได้พิสูจน์หรือมีคาพิพากษาว่า
ได้มีการกระทาความผิดจริงหรือไม่ก็จะเป็นการยากในการพิสูจน์
ความเสียหายในทางแพ่ง การเพิ่มบทกาหนดโทษให้มีโทษจาคุก
จึงทาให้คดีมีอายุความยาวขึ้นจะทาให้สะดวกแก่การดาเนินคดี
อาญาและการเรียกร้องทางแพ่งดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้การที่
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติในครั้งนี้เหตุหนึ่งก็เพื่อให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ดังนั้นผู้ประกอบกิจการควรจะก็ต้องมีความรับผิดชอบ
มากขึ้นโดยหากมีการตรวจพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานฝ่าฝืน
ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ
หรือสิ่งใด ๆ หรือการกระทาใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามาตรา

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
8(5) แล้วอาจจะได้รับโทษถึงจาคุกทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม
ให้มากขึ้น ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับแนวทางปรับปรุงกฎหมาย
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ของคณะกรรมาธิการ
การพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
21.2 เหตุผลในการแก้ไขมาตรา 47 เนื่องจากเป็นการ
เพิ่มเติมบทกาหนดโทษกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่จัดทารายงาน
ตามมาตรา 9 วรรคสอง รวมทั้งกาหนดให้การกระทาของเอกชน
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบหรือรับรองซึ่งกระทาแล้วเป็นความผิด เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9 มาตรา 9/2 และมาตรา
9/3 เนื่องจากผู้ตรวจสอบเอกชนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามที่ ก ฎหมายกาหนดรวมทั้ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในผลการ
ตรวจสอบหรือรับรองที่ตนเองได้กระทาไป หากไม่กาหนดโทษอาจ
ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบเอกชนไม่มีความเคร่งครัด
และไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนรวมทั้ง
ความเชื่อมั่นในหน่วยงานรัฐได้
21.3 เหตุผ ลในการแก้ไขมาตรา 50 เนื่ องจากเป็น การ
ปรับปรุงถ้อยคาในส่วนของบทลงโทษสาหรับการตั้งโรงงานและ
ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปรับแก้มาตรา 12 และมาตรา 13 วรรคหนึ่ง

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง
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ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

21.4 เหตุผ ลในการแก้ไขมาตรา 51 เนื่องจากเป็น
การยกเลิกบทลงโทษในมาตรา 13 วรรคหนึ่งเดิม เนื่องจาก
มีการปรับแก้มาตรา 13 กาหนดให้การประกอบกิจการต้อง
ได้ รั บ อนุ ญ าตก่ อ น ซึ่ ง มี บ ทลงโทษในมาตรา 50 อยู่ แ ล้ ว
ในส่วนอื่นยังคงไว้เช่นเดิม
21.5 เหตุผ ลในการแก้ไขมาตรา 57 เนื่องจากเป็น
การเพิ่มบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน คาสั่งของพนั กงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา 28 วรรคสองเพื่อให้ส อดคล้องกับการปรับ แก้
มาตรา 28 ในส่วนอื่นยังคงไว้เช่นเดิม
21.6 เหตุผลในการแก้ไขมาตรา 52/1 เนื่องจากเป็น
การเพิ่มกาหนดบทลงโทษกรณีที่ได้ดาเนินการตามมาตรา
18/1 ที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นใหม่
22. ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และกาหนดบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใหม่
โดยกาหนดให้มีค่าธรรมเนียม คาขอ ใบอนุญาต การอนุญาต
ขยายโรงงาน การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต ใบแทน
ใบอนุญาต การแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานหรือการ
ลดหรือเพิ่มเครื่องจักรแต่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงาน ใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรอง การต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรอง ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง การประกอบ
กิจการโรงงานและการขึ้นทะเบียน

นายชฎิล โรจนานนท์ /สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ความเห็ น :- ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การก าหนดอั ต รา
ค่าธรรมเนียมในลักษณะตายตัว เนื่องจากอาจต้อง
มีการแก้กฎหมายใหม่ในอนาคต ไม่ก่อให้เกิดความ
สะดวก และการก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มควรให้
สอดคล้องกับจาพวกของโรงงานด้วย

- ไม่เห็ นด้ว ย เนื่ องจากการกาหนดอัต รา
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเป็นการ
กาหนด เพดานขั้นสูง การจะนามาบังคับใช้
จะต้องออกกฎหมายลูกกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่จะ
เรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการโรงงานอีกครั้ง
หนึ่ง ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
เหมาะสมแล้ว
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)
เนื่ อ งจากเป็ น การยกเลิ ก อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มเดิ ม
ทั้ ง หมดและก าหนด อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใหม่ โ ดย
กาหนดให้การพิจารณาต่างๆ ต้องชาระ มีค่าธรรมเนียม
เช่ น เดิ ม แต่ เ พิ่ ม เติ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนใบอนุ ญ าต
ค่าธรรมเนี ย มการแจ้ งตามมาตรา 18/1 และมาตรา
19 รวมทั้ ง ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตตรวจสอบและ
รับรอง ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรอง ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรอง และค่าธรรมเนีย มการขึ้นทะเบี ยนเพื่ อให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติในครั้งนี้
รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น
เนื่ อ งจากอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มเดิ ม ใช้ ม าตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.
2535 และยังไม่มีการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันแต่อย่างใด

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

นางสาวอภัญตรี สุทธัญญะ
ความเห็น:- ให้คาถึงถึงการประกอบกิจการของวิสาหกิจ - การกาหนดให้มีการชาระค่าธรรมเนียมที่ผ่านมา
ขนาดย่อม เนื่องจากค่าธรรมเนียมสูงจากเดิม หรือให้มี จะกาหนดให้ชาระตามขนาดของกาลังแรงม้า
บทยกเว้นสาหรับส่งเสริมวิสาหกิจขนาดเล็กด้วย
ของเครื่องจักรซึ่งกรณีเป็นกิจการขนาดเล็ก
แรงม้าย่อมมีไม่มาก การชาระค่าธรรมเนียมจึง
ไม่ได้มากแต่ประการใด
นายปริญญ์ ม่วงสังข์/กรอ.
ความเห็น:- ไม่เห็นด้วยกับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เนื่องจากกาหนดอัตราที่สูงเกินไป
นายสิริวัช ทะนงศักดิ์/กรอ.
ความเห็น:- ไม่เห็นด้วยกับอัตราค่าธรรมเนียม เนื่องจาก
กาหนดในอัตราสูง
นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์ /สอจ.อุดรธานี
ความเห็น:- ไม่เห็นด้วยกับอัตราค่าธรรมเนียม เนื่องจาก - ไม่เห็นด้วย เนื่องจากการกาหนดอัตรา
กาหนดในอัตราสูง
ค่ า ธรรมเนี ย มท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ เ ป็ น การ
นางสาววรณัน กิตติสาร / กรอ.
กาหนดเพดานขั้นสูง ซึ่งจะต้องออกกฎหมาย
ความเห็น:- ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลูกกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ที่จะเรียกเก็บ
- ควรเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มพิเศษสาหรับโรงงาน จากผู้ประกอบกิจการโรงงานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
สาหรับโรงงานที่มีกากอุตสาหกรรม เพื่อใช้สาหรับการฟื้นฟู อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ
นายสหวัฒน์ โสภา/สอจ.ปทุมธานี
เหมาะสมแล้ว
ความเห็น- ไม่เห็นด้วยกับอัตราค่าธรรมเนียม เนื่องจาก
กาหนดในอัตราสูง ทั้งนี้ ได้เสนออัตราค่าธรรมเนียมมา
พร้อมความเห็นด้วย
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วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

สอจ.กาฬสินธุ์
ความเห็น :- ไม่เห็นด้วยกับอัตราค่าธรรมเนียม เนื่องจาก
กาหนดในอัตราสูงเกินไป
นายอดุล ขาวลออ / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ความเห็น:- ปรับลดค่าธรรมเนียมเนื่องจากมีอัตราที่สูง
สุภชัย ไวยาวัจมัย / อสจ.พิษณุโลก
ความเห็น :- ไม่ควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมคาขอ

- ปัจจุบันค่าธรรมเนียมคาขอได้รับการยกเว้น
อยู่แล้ว

23. กาหนดบทเฉพาะกาล ให้มีการดาเนินการ
กับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานที่ มี ก ารเปลี่ ยน
สถานะอันเนื่องมาจากการออกกฎกระทรวงกาหนด
ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
เนื่องจากเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีมีการออกกฎ
กระทรวงแล้วมีผลทาให้สถานะความเป็นโรงงาน
จาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 เดิมเปลี่ยนแปลงไป

ไม่มี

ไม่มี

24. ก าหนดบทเฉพาะกาล ให้ ก ารพิ จ ารณา
ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และ
คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน คาขอต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ยื่นไว้ก่อน

ไม่มี

ไม่มี
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

ไม่มี

ไม่มี

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ให้สามารถพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต่อไป
เนื่องจากเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมาย
เดิมในเรื่องการขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และการขอ
ขยายโรงงานรวมทั้งการขอต่ออายุใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้
และยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติที่แก้ไขใหม่โดย
อนุโลม สาหรับกรณีที่มีการสั่งการอันเนื่องมาจากการขอ
ต่ออายุใบอนุญาตมาก่อนก็ให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยคาสั่ง
ที่สั่งการไว้เดิมให้ถือเป็นคาสั่งตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา 15
25. กาหนดบทเฉพาะกาล กรณีที่ยังมิได้มีการออก
กฎกระทรวงก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใหม่ ยั ง คงให้
กฎกระทรวงที่กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้เดิมก่อนแก้ไข
กฎหมายนี้ใช้บังคับได้ต่อไป
เนื่ อ งจากเพื่ อ ให้ ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มยั ง สามารถ
ดาเนินการได้ต่อไป กรณีที่ยังไม่สามารถออกกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติที่แก้ไข
นี้ได้ทัน
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อื่น ๆ
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วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

นายกิตติมศักด์ ธีรสมิท (Kittimasak Teerasamit)/ กกพ.
ความเห็น: - หลักการสงวนสิทธิ์แรงม้าที่ได้รับอนุญาต อาจ - ไม่มีความเห็น เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย
กาหนดระยะเวลาสงวนสิทธิ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้สงวนสิทธิ์ ทีพ่ ิจารณา
แรงม้าให้เหมาะสม
- ควรพิจารณาแก้ไขระเบียบ อก. ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็น
- ควรปรับปรุงการรายเอกสาร ข้อมูลที่ใช้ขอรับ
ใบอนุญาต ลดเอกสารข้อมูลที่ซ้าซ้อน เช่น แบบแปลนโรงงาน
นายณัฐกล รุ่นฝ่ายแวง/กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
ความเห็น: - ควรมีข้อกาหนดหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย - กรณีดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม
Thailand 4.00 หรือ Industry 4.00 โดยการนา Big data อยูแ่ ล้ว จึงไม่จาต้องมากาหนดในร่างกฎหมาย
มาตรวจสอบ หรือกาหนดกรอบการต่ออายุใบอนุญาตใหม่
จะได้ลดการซ้าซ้อนของการตรวจสอบหรือบังคับใช้
นายดารง ทวีแสงสกุลไทย/สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
ความเห็น: - ควรเพิ่มความปลอดภัยและความถูกต้องในใบ
รายงานการตรวจสอบในร่าง พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับนี้) ..
เนื่องจาก พ.ร.บ.วิศวกรควบคุม ได้กาหนดให้วิศวกรสามารถ
ทางานด้านการตรวจสอบ วินิจฉัยงาน (ซึ่งเน้นความปลอดภัย
ความถูกต้องตามมาตรฐานการตรวจสอบของวิศวกร ที่ระบุไว้
ใน พ.ร.บ. วิศวกรควบคุม ฉบับนี้อยู่แล้ว

- การออกแบบรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
เอกชนต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติโรงงานกาหนด
เท่านั้น กรณีนี้จึงไม่สามารถนาพระราชบัญญัติตาม
ความเห็นดังกล่าวมากาหนดได้
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
นางจินดา เตชะศรินทร์/กรอ.
ความเห็น:- เห็นควรการขึ้นทะเบียน แต่ต้องไม่เป็นผู้รับ
ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ควรมีการประกันภัยหรือ
หลักประกันภัย

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง
- การขึ้นทะเบียนไม่อาจนามาใช้กับการกาหนดให้มี
ผู้ตรวจสอบเอกชนได้ เนื่องจากจะต้องมีการอบรม
ทดสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ตรวจสอบเอกชน
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้

- ขอแสดงความเห็นเรื่องการขึ้นทะเบียน คานี้ - เห็นด้วย
จะหายไปในร่าง พ.ร.บ. นี้ ฉบับ สคก. แก้ไข กรอ. มีการ
ขึ้นทะเบียนบุคคลกรสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่เคยเก็บตัง ขึ้นกันแบบ
สบายไป น่าจะมีการกากับดูแลตามกฎหมาย และมีการเก็บ
เงินด้วย
นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์ /สอจ.อุดรธานี
ความเห็น:- ควรตัดมาตรา 4/2 ออกไป เพราะอาจมี
หน่วยงานอื่นกากับดูแลได้อยู่แล้ว
- มาตรา 9 ในส่วนของผู้ตรวจสอบเอกชนควรมี
การกาหนดให้ชัดเจนว่ามีสิทธิตรวจเหตุร้องเรียนได้หรือไม่

- เห็นด้วย

นางสาววรณัน กิตติสาร/กรอ.
ความเห็น:- ควรมีการเพิ่มมาตรการเลิกประกอบกิจการ
ควรได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนเพื่อตรวจสอบและ
กากับดูแลสิ่งแวดล้อม

- ไม่เห็นด้วย เนื่องจากการเลิกประกอบกิจการโรงงาน
เป็นสิทธิจึงไม่จาเป็นต้องมีการอนุญาต

- ไม่เห็นด้วย เนื่องจากภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจของ
หน่วยราชการ
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู/กรอ.
ความเห็น:- เห็นควรมีการตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม ภาค
อุตสาหกรรม โดยระบุเพิ่มเติมในมาตรา 42
กม.สป.
ความเห็น: - ร่างมาตรา 11
ประเด็นที่ 1 ในส่วนที่เป็นการแก้ไขมาตรา 16
การอุทธรณ์คาสั่งต่อรัฐมนตรี เห็นว่าสมควรมีการทบทวน
ระบบ การอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. นี้หรือไม่ เพราะไม่ว่าจะเป็น
คาสั่งใดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ก็ล้วนกาหนดให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ซึ่งโดย สภาพความเป็นจริงอาจเกิดปัญหาความยุ่งยาก
เนื่องจากรัฐมนตรีเป็นฝ่ายการเมือง ซึ่งควรจะพิจารณาใน
เรื่องเป็นเชิงนโยบาย แต่การพิจารณาอุทธรณ์เรื่องคาสั่ง
เหล่านี้เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับราชการประจาไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่องเชิง นโยบายแต่อย่างใด จึงสมควรให้ฝ่าย
ประจาเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ หรือใช้รูปแบบ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดัง กฎหมายอื่น

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง
- ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมาตรา ๔๒ ได้กาหนดวิธีการไว้
เรียบร้อยแล้ว จึงไม่จาเป็นต้องตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม

- ไม่เห็นด้วย เนื่องจากการอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๖ มี
วัตถุประสงค์ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเป็นผู้พิจารณาเรื่อง
ของการทางานของข้าราชการประจา ซึ่งเป็นการ Check
and Balance การกาหนดให้อุทธรณ์ในฝ่ายข้าราชการ
ประจาทั้งหมดนั้น อาจเกิดความไม่มั่นใจในผลการพิจารณา
ในเรื่องสาคัญ ๆ ก็ได้ สาหรับการกาหนดการพิจารณา
อุทธรณ์ในรูปของคณะกรรมการไว้ในกฎหมายนั้น ควร
หลีกเลี่ยงเว้นแต่มีความจาเป็น ซึ่งกรณีนี้เป็นบทบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

ประเด็นที่ 2 ในส่วนที่เป็นการแก้ไขมาตรา 18(2)
การเพิ่มที่ดินแปลงใหม่ติดกับที่ดินที่ตั้งโรงงานเดิม มีข้อสังเกต
ว่าการเพิ่มที่ดินข้างเคียงที่ติดกับโรงงานที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม
ตามมาตรา 18(2) กาหนดให้มีการเพิ่มที่ดินดังกล่าวกระทาได้
เฉพาะกรณีมีการเพิ่มจานวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
ที่เข้าข่ายเป็นการขยายตามมาตรา 18(1) เท่านั้น ในกรณีนี้ใน
การเพิ่มที่ดินแปลงใหม่ติดกับที่ดินที่ตั้งโรงงานเดิมอาจเป็นการ
เพิ่มเพื่อ
1) การเพิ่มเครื่องจักรไม่ถึงขั้นขยาย
2) การเพิ่มระบบบาบัดมลพิษในที่ดินแปลงใหม่
3) การเพิ่มที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของ
โรงงาน
ซึ่งหากเป็นการเพิ่มที่ดินตามกรณีข้างต้นให้ถือว่า
เป็นการขยายโรงงานด้วย จะเป็นประโยชน์กับโรงงานและไม่ได้
เป็นการเพิ่มภาระในการกากับดูแลแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้
ตามร่างแต่อย่างใด
- ร่างมาตรา 14 ที่เป็นการเพิ่มมาตรา 19/1 การเพิ่ม
ประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงาน

- ไม่เห็นด้วย เนื่องจากที่ดินเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
คาว่า “โรงงาน” เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
โรงงานการขยายโรงงานมีเฉพาะโรงงานจาพวกที่ ๓ ซึง่
กาหนดให้ต้องได้รับอนุญาตก่อนเช่นเดียวกับการตั้ง
โรงงานในครั้งแรก ดังนั้น การกาหนดให้การขยายโรงงาน
สามารถขยายที่ดินได้ จึงสอดคล้องกับการได้รับอนุญาต
ในครั้งแรก เนื่องจากทั้งสองกรณีเป็นกรณีที่ที่ดินผ่าน
ระบบการอนุญาตมาทั้งสิ้น การกาหนดให้เพิ่มที่ดินโดย
ไม่ได้มีการขยายโรงงานตามมาตรา ๑๘ จึงไม่สอดคล้อง
กับการเพิ่มที่ดินที่จะต้องผ่านระบบการอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้น
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

ข้อสังเกต - กรณีนี้เป็นประเด็นสาคัญเพราะเป็นการให้
โรงงานสามารถประกอบกิจการในประเภทหรือชนิดอื่นเพิ่มเติม
จากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และเป็นการใช้ระบบรับแจ้ง ดังนั้น
มีข้อสังเกตว่า เรื่องนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจที่จะไม่รับแจ้ง
ได้หรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และหาก
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเช่นนี้สมควรกาหนดให้ชัดเจนไว้ใน
ร่าง พ.ร.บ. มาตรานี้หรือไม่
- ร่างมาตรา 17 ที่เป็นการแก้ไขมาตรา 28 การให้อานาจ
สั่งการแก่โรงงานที่ประสงค์จะเลิกประกอบกิจการโรงงานให้
ต้องปฏิบัติตามสั่งเสมือนเป็นผู้ประกอบกิจโรงงาน
ข้อสังเกต- มีข้อสังเกตว่าหลักการแบบนี้เป็นหลักการสาคัญ
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ผู้ได้รับอนุญาตใช้ช่องทาง
ทางเลิกประกอบกิจการไม่ต้องดาเนินการแก้ไขผลกระทบจาก
การประกอบกิจการของตนที่เหลืออยู่ แต่หลักการแบบนี้ควร
กาหนดให้ใช้กับโรงงานที่ถูกสั่งปิด ซึ่งมีผลเป็นการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 39 วรรคสามด้วยหรือไม่
เพราะมีสภาพปัญหาในลักษณะเดียวกัน คือ เมื่อไม่มีอานาจ
สั่งการได้ ดังนั้น เห็นควรให้ขยายหลักการนี้มาใช้กับโรงงานที่ถูก
สั่งปิดซึ่งมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

- การกาหนดให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น สามารถ
พิจารณาเป็นปริยายว่าพนักงาน เจ้าหน้าที่อาจไม่รับแจ้ง
ได้เช่นเดียวกัน

- เห็ นด้ว ย และสามารถนาไปกาหนดไว้ในการแก้ ไ ข
กฎหมายในครั้งต่อไป

ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงาน
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานด้วย
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ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

เห็นควรเห็นควรไม่ให้มีการปรับปรุงเรื่องโทษทางอาญา - เห็นด้วย
ใน พ.ร.บ. นี้ เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 77 มีความประสงค์ให้โทษทางอาญาเฉพาะความผิด
ที่ร้ายแรงเท่านั้น ดังนั้นโทษทางอาญาที่มีอยู่เดิมไม่ควรแก้ไข
สอจ.กาฬสินธุ์
ความเห็น: - เห็นด้วยตามมาตรา 8(9) กาหนดให้มีประกันภัย
หรือหลักประกันกองทุนเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
- ไม่เห็นด้วยกับ
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ค่าธรรมเนียมการ
โอน ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต มีอัตราค่อนข้างสูงเกินไป
จะทาให้เป็นภาระกับผู้ประกอบการ
2. มาตรา 5/1 แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า
“โรงงาน” ที่ อก. เสนอ
3. แก้ไขมาตรา 13 วรรคหนึ่งและวรรคสาม ที่
อก. เสนอ
4. แก้ไขมาตรา 15 ที่ อก. เสนอ
5. แก้ไขมาตรา 33 วรรคสาม ที่ อก. เสนอ
6. ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้าย พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535 และกาหนดอัตราใหม่ที่ อก. เสนอ

- เห็นด้วยเฉพาะเรื่องการกาหนดให้มีการประกันภัย
- ไม่เห็นด้วย เนื่องจากการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัติเป็นการกาหนดเพดานขั้นสูง ซึ่งจะ
ต้องออกกฎหมายลูกกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะ
เรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการโรงงานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเหมาะสมแล้ว
- เห็นด้วย
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย

- 41 -

ประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ)

ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วิเคราะห์ความเห็นที่ได้จากการรับฟัง

นายอดุล ขาวลออ จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ความเห็น :- มาตรา 12 และ 13 ในร่างของกระทรวงอุตสาหกรรม ใน - เห็นด้วย
หลักการใหญ่ซึ่งให้การอนุญาตเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขอคร่าวๆ ก่อน แล้ว
ครั้งที่ 2 จากการแจ้งประกอบเปลี่ยนเป็นขออนุญาตอีกครั้ง ครั้งแรกไม่
แน่ใจว่าคืออะไรแต่เป็นว่าไม่ใช่การอนุญาตจริงๆ ข้อดี คือ เปิดโอกาสให้
ดาเนินงานได้ก่อน ข้อเสีย คือความเสี่ยงหากไม่ได้รับอนุญาตในขั้นตอน
ที่สอง โดยทั่วไปตัวผู้ประกอบการก็จะไม่กล้าทาอะไร หลักการนี้อาจจะดี
แต่หากไปใช้หลักการเดิมก็คือแค่แจ้งแล้วก็ประกอบการได้แล้ว กรอ. ไป
ตรวจสอบที่หลังว่ากระทาผิดอะไรหรือไม่ ถ้าทาผิดก็สั่งได้ตามอานาจอยู่แล้ว
ก็จะลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการลง และกล้าที่จะลงทุนมากขึ้น
สาหรับร่าง สคก. ตัดสองมาตรานี้ออกไป ก็สอดคล้องกับข้อ
กังวลของสภาอุตสาหกรรม ซึ่งก็เป็นข้อกังวลของ กกร. ทั้งสามหน่วยงาน
ด้วย คือเดิม กกร. มีความเห็นร่วมกันว่ามาตรา 12 และ มาตรา 13 จะ
ทาให้เกิดความเสี่ยง คงไม่ได้เกิดภาระอะไรแต่สิ่งที่เกิดคือความเสี่ยงในการ
ขออนุญาตครั้งที่สอง เพราะไม่มีความมั่นใจว่าการได้รับอนุญาตในครั้งแรก
แล้ว จะได้รับอนุญาตในครั้งที่สองด้วยหรือเปล่า ในขณะเดียวกันก็ได้มีการ
ลงทุนไปแล้วเพราะฉะนั้นทาง กกร.หรือทางสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า
และสมาคมธนาคารไทย เคยมีความเห็นไว้แล้วว่าตรงนี้เป็นความเสี่ยง ขอให้
ทางกระทรวงพิจารณาอีกครั้งว่า ความเสี่ยงตรงนี้จะลดลงไปได้อย่างไร แต่

เนื่องจาก สคก. ได้ตัดสองมาตรานี้ออกแล้ว ในแง่สภาอุตสาหกรรมก็เห็นด้วย
ที่ตัดออกไปเพราะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว

