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บทที่ 1
บททั่วไป
1.1 ความเปนมา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 กําหนดใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
จํานวน 5 ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก การกํากับดูแลโรงงาน จําพวกที่ 1 การรับแจง
การประกอบกิจการโรงงาน จําพวกที่ 2 การกํากับดูแลโรงงาน จําพวกที่ 3 การตรวจสอบกรณีโรงงาน
ก อ เหตุ เ ดื อ ดร อ น และการอนุ ญ าตให ตั้ ง โรงงานขนาดเล็ ก ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ไ ม มี
ผลกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับโอนภารกิจไดแก เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และ
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งภารกิจที่ถายโอนดังกลาวจัดอยูในประเภทของกลุมงาน “หนาที่ที่ตองทํา”
ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถกํากับดูแลโรงงานตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนอยางมีมาตรฐานขั้นพื้นฐาน และประชาชนไดการดูแลปองกันผลกระทบ หรือความ
เสียหายอันอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานภายในเขตพื้นที่ จึงไดจัดทํามาตรฐานนี้ขึ้น

1.2 ขอบเขต
1. เปนการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลโรงงานตามภารกิจถายโอนในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
1.1 การกํากับดูแลโรงงาน จําพวกที่ 1 (โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถ
ประกอบกิจการไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน ไมตองยื่นขออนุญาตแตตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง)
1.2 การรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน จําพวกที่ 2 (โรงงานประเภท ชนิด และ
ขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอนโดยไมตองขออนุญาตแตตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง)
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1.3 การกํากับดูแลโรงงาน จําพวกที่ 3 (โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่ตั้งโรงงาน
จะตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได) ประเภทโรงงานที่ไมกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ชุมชนโดยรวมตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
1.4 การตรวจสอบกรณีโรงงานกอเหตุเดือดรอน
1.5 การอนุญาตใหตั้งโรงงานขนาดเล็กในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมมีผลกระทบ
ต อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อื่ น รวมทั้ ง การควบคุ ม ดู แ ลตรวจการดํ า เนิ น กิ จ การให เ ป น ไปตาม
กฎหมายภายใตหลักเกณฑเงื่อนไขวิธีการและมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
2. มาตรฐานนี้มีขอยกเวนตาม มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่มิใหบังคับ
แกโรงงานของทางราชการที่ดําเนินการโดยทางราชการเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศ แตใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 ไปเปนแนวทางในการประกอบกิจการดังกลาว

1.3 วัตถุประสงค
1. เพื่ อ เป น แนวทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
ภาระหนาที่ในการกํากับดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 25435
2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น ใชเปนเครื่องมือและแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับการ
ดําเนินงานดานการกํากับดูแลโรงงาน
3. เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางมีมาตรฐานขั้นพื้นฐานอันเปนประโยชน
ในการพัฒนาทองถิ่นและสรางความพึงพอใจแกประชาชน

1.4 คํานิยาม
“โรงงาน” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต
หาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใชเครื่องจักร
หรือไมก็ตามสําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง
เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวง
“ตั้งโรงงาน” หมายความวา การกอสรางอาคารเพื่อติดตั้งเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการ
โรงงาน หรือนําเครื่องจักรสําหรับประกอบกิจการโรงงานมาติดตั้งในอาคารสถานที่หรือยานพาหนะที่จะ
ประกอบกิจการ
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“ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแตไม
รวมถึงการทดสอบเดินเครื่องจักร
“เครื่องจักร” หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา ลม กาซไฟฟา หรือพลังงานอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณไฟลวีล ปุลเล สายพาน
เพลา เกียร หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสนองกัน
“คนงาน” หมายความวา ผูซึ่งทํางานในโรงงาน ทั้งนี้ ไมรวมถึงผูซึ่งทํางานฝายธุรการ
“ผูอนุญาต” หมายความวา ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามความ
เหมาะสม
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535
“โรงงานจําพวกที่ 1” ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงาน
ไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน
“โรงงานจําพวกที่ 2” ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงาน
ตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอน
“โรงงานจําพวกที่ 3” ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะตองไดรับ
ใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได
“กรอ.” หมายความวา กรมโรงงานอุตสาหกรรม
“สอจ.” หมายความวา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

1.5 กฎหมายและมาตรฐานอางอิงที่เกี่ยวของ
1.5.1 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ระเบี ย บกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
1.5.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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1.5.3 มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.5.3.1 มาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย
1.5.3.2 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.5.4 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
1.5.4.1 มาตรฐานระบบแจงเหตุเพลิงไหม พ.ศ. 2546 E.I.T. Standard 2002-43
1.5.4.2 มาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง E.I.T. Standard 3003-43
1.5.4.3 มาตรฐานระบบไฟฟ า แสงสว า งฉุ ก เฉิ น และป า ยทางออกฉุ ก เฉิ น E.I.T.
Standard 2004-44
1.5.4.4 มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย E.I.T. Standard 3002-45
1.5.4.5 มาตรฐานการควบคุมควันไฟ E.I.T. Standard 3009-45
1.5.5 คูมือ ขั้นตอนการดําเนินงาน และวิธีปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กันยายน 2546
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