เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และคาว่า “ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น” ระหว่างบทนิยามคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” และคาว่า “ปลัดกระทรวง” ในมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
““องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความ
รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๑๑/๑ เมื่ อรั ฐมนตรีแต่งตั้งผู้ บริ หารท้องถิ่นหรื อข้าราชการส่ วนท้ องถิ่ นขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ใดเป็น พนั กงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดตามที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโรงงาน
จาพวกที่ ๑ และโรงงานจาพวกที่ ๒ ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาเฉพาะกับองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีความพร้อม
ให้ปลัดกระทรวงและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรม มีอานาจ
หน้าที่ในการกากับดูแลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ และ
เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้มีอานาจหน้าที่ในการแนะนาหรือสั่งระงับการดาเนินการใดอันเป็นการไม่ชอบด้วย
พระราชบัญญัตินี้และรายงานให้นายอาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับโรงงานจาพวกที่ ๒ ตามวรรคหนึ่ง ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรีแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑/๑ แล้ว รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวง
ลดหรื อยกเว้ นค่ าธรรมเนี ยมดั งกล่ าวมิ ได้ เว้ นแต่ มี เหตุ อั นสมควรอั นเกิ ดจากภั ยธรรมชาติ หรื อภาวะ
ทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะออก
กฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเหตุดังกล่าวก็ได้”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

“มาตรา ๔๓/๑ ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๓ สาหรับโรงงานจาพวกที่ ๒
ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตองค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นใด ให้ ต กเป็น รายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นนั้ น
เฉพาะที่ได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑/๑ แล้ว”
มาตรา ๗ บรรดากฎกระทรวงยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มซึ่ ง ใช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบั ญ ญัตินี้ ใ ช้ บั งคั บ ที่ ขั ด หรือ แย้ งกั บมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นอันสิ้นผลบังคับเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ
มาตรา ๔๓ วรรคสอง ดังกล่าว
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๖ ก

หนา้ ๒๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ โดยที่แผนการกระจายอานาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และแผนปฏิบั ติก ารกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แ ก่อ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับโรงงาน
จาพวกที่ ๑ และจาพวกที่ ๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่ าด้ว ย
โรงงานเพื่อให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น สามารถด าเนินการในฐานะพนั กงานเจ้าหน้ าที่ดัง กล่ าวภายใต้
การกากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกาหนดกลไกเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จาก
การดาเนินการตามภารกิจที่ถ่ายโอนดังกล่าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

