มูลนิธิบรู ณะนิเวศ (มบน.)
Ecological Alert and Recovery – Thailand (EARTH)

ที่ มบน./๒๗๒
๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง

การถอนร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ.... จากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

เรียน ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สาเนาเรียน

ท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อองค์กร กลุ่ม และนักวิชาการ ผู้ร่วมสนับสนุนข้อเรียกร้อง
๒. เหตุผลประกอบข้อเรียกร้อง
ตามที่เครือข่ายภาคประชาสั งคมพร้อมด้ว ยรายชื่อแนบท้าย ได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เพื่อโปรดพิจารณาระงับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ และต่อมาที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เป็นผู้พิจารณากาหนดแปร
ญัตติภายใน ๑๕ วัน ระยะเวลาดาเนินการ ๔๕ วันแล้วนั้น
ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมมีความห่วงใยถึงผลกระทบต่างๆ โดยเฉพาะความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อมจากมลพิษอุตสาหกรรม และความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจจะรุนแรงมาก
ขึ้นอันเป็นผลจากการรวบรัดแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ที่มุ่งเน้นเพียงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม เช่น การ
ลดขั้นตอนการออกใบอนุญาต ยกเลิกอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการ และลดการควบคุมตรวจสอบด้าน
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ เป็นต้น เครือข่ายภาคประชาสังคม อันประกอบด้วยตัวแทนประชาชน นักวิชาการ นัก
กฎหมาย และองค์กรพัฒนาเอกชน จึงขอเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติถอนร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ...)
พ.ศ... จากการพิจารณาในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.
องค์กร กลุ่ม นักวิชาการและประชาชน ผูร้ ่วมสนับสนุนข้อเสนอแนะ
มูลนิธบิ ูรณะนิเวศ
มูลนิธนิ ิตธิ รรมสิ่งแวดล้อม
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มคนรักษ์ต้นน้ำ
กลุ่มคนรักษ์หนองไผ่
กลุ่มคัดค้ำนโรงไฟฟ้ำชีวมวล อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี
กลุ่มฅนรักษ์บำ้ นเกิดบ้ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
กลุ่มประมงพืนบ้ำนเรือเล็กโบสถ์ญวน
กลุ่มเฝ้ำระวังนำ้ ผิวดิน จ.ระยอง
กลุ่มพัฒนำแรงงำนสัมพันธ์ตะวันออก
กลุ่มรักษ์เขำชะเมำ จ.ระยอง
กลุ่มรักษ์คอนสำร
กลุ่มรักษ์ทำ่ ถ่ำน-บ้ำนซ่อง
กลุ่มรักษ์น้ำอูน
กลุ่มรักษ์สงิ่ แวดล้อมบ้ำนแลง
กลุ่มรักษ์หนองนำค้ำ อุดรธำนี
กลุ่มศึกษำกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC Watch)
กลุ่มสหภำพแรงงำนย่ำนรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.)
กลุ่มเสรีภำพแม่นำ้ โขง (The Mekong Butterfly)
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขำว อ.นำ้ พอง จ.ขอนแก่น
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธำนี
ขบวนกำรอีสำนใหม่
เครือข่ำย 304 กินได้
เครือข่ำยเกษตรกรรมทำงเลือก
เครือข่ำยจะนะรักษ์ถนิ่
เครือข่ำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมภำคอีสำน
เครือข่ำยเทใจให้เทพำหยุดโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน
เครือข่ำยนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชนภำคใต้
เครือข่ำยนักวิชำกำร EHIA
เครือข่ำยปกป้องอันดำมันจำกถ่ำนหิน
เครือข่ำยประชำชนติดตำมแผนพัฒนำจังหวัดสตูล
เครือข่ำยเฝ้ำระวังมลพิษและสิ่งแวดล้อมภำคประชำชน
เครือข่ำยพลเมืองนครนำยก
เครือข่ำยเพื่อนตะวันออก วำระเปลี่ยนตะวันออก

เครือข่ำยรักแม่พระธรณี
เครือข่ำยรักษ์ชมุ พร
โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะด้ำนทรัพยำกรแร่
โครงกำรปฏิบตั ิกำรเพื่อสิทธิคนจน
โครงกำรพัฒนำคนรุ่นใหม่เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสังคม มอส.
ชมรมชำวบ้ำนอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมล้ำน้ำพอง
โปรเจกต์เสวนำ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มูลนิธชิ ุมชนท้องถิ่นพัฒนำ
มูลนิธิพฒ
ั นำภำคเหนือ
มูลนิธเิ พื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
มูลนิธโิ ลกสีเขียว
มูลนิธศิ ูนย์ข้อมูลชุมชน
มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้อม
ศูนย์กฎหมำยสิทธิชุมชน
ศูนย์กฎหมำยสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม
ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชมุ ชนท้องถิน่
ศูนย์พิทักษ์สิทธิชุมชนลุ่มนำ้ ชีตอนล่ำง
ศูนย์ภูมิภำคด้ำนสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงอย่ำงยืน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ศูนย์ศึกษำชำติพันธุแ์ ละกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ศูนย์ศึกษำสันติภำพและควำมขัดแย้ง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ศูนย์สร้ำงจิตส้ำนึกนิเวศวิทยำ
สภำองค์กำรลูกจ้ำงแรงงำนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
สมัชชำคนจน
สมัชชำแปดริวเมืองยัง่ ยืน
สมำคมนักกฎหมำยคุม้ ครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม
สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน
สมำคมพลเมืองนครนำยก
สมำคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
สมำคมวิถีชนบท
สมำคมสถำบันชุมชนลุ่มน้ำโขง
สมำคมสิทธิเสรีภำพของประชำชน
องค์กรชุมชนต้ำบลหนองชุมพลเหนือ
FTA Watch
กฤติกำ เลิศสวัสดิ์ มูลนิธินติ ิธรรมสิง่ แวดล้อม
กำนต์ ทัศนภักดิ์ ศิลปินช่ำงภำพ

ชล บุนนำค คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ดร.ดรุณี ไพศำลพำณิชย์กลุ อำจำรย์คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ดร.สมนึก จงมีวศิน วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
ดร.สรณรัชฎ์ กำญจนะวณิชย์
ธนินท์ธร เกตบูรณะ
นัทมน คงเจริญ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
นำงสำวเสำวณีย์ แก้วจุลกำญจน์ อำจำรย์ประจ้ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ
นำยช้ำนัญ ศิริรกั ษ์ ทนำยควำมสิ่งแวดล้อม นักวิชำกำรอิสระ จ.ชลบุรี
นำยเลำฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ทนำยควำม
นำยอธิวัฒน์ เส้งคุ่ย ทนำยควำม
นำวิน โสภำภูมิ นักวิชำกำรอิสระ
นิติรตั น์ ทรัพย์สมบูรณ์
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศำล นิสิตคณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บัณฑิต หอมเกษ ทนำยควำม
ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชำมะรัตน์ สำขำวิชำสังคมศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
รศ. นพ.อดิศกั ดิ์ ผลิตผลกำรพิมพ์ ผู้อ้ำนวยกำรสถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว
มหำวิทยำลัยมหิดล
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ สำขำสังคมศำสตร์ คณะศิลปะศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
รศ.ดร.ประภำส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล ข้ำรำชกำรบ้ำนำญ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
วิภำวดี พันธุ์ยำงน้อย นักศึกษำปริญญำเอกสำขำกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สมพร เพ็งค่ำ้ นักวิชำกำรอิสระด้ำนกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ
สฤณี อำชวำนันทกุล นักวิชำกำรอิสระ
สุทธิชัย งำมชืน่ สุวรรณ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
สุนี ไชยรส อำจำรย์วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต
แสงชัย รัตนเสรีวงษ์ ทนำยควำม
อ.ธีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิตศิ ำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมำลี อำจำรย์ประจ้ำคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยสยำม
อชิชญำ อ๊อตวงษ์ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
อำจำรย์ ดร.วัชรชัย จิรจินดำกุล คณะนิติศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)
ดร. อำภำ หวังเกียรติ มหำวิทยำลัยรังสิต
อุมำภรณ์ อุเทนพันธ์

เหตุผลประกอบข้อเรียกร้อง
การถอนร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ.... จากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
เครือข่ายภาคประชาสังคมขอเรียกร้องให้ สภานิติบัญญัติถอนร่างพระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่ ...) พ.ศ... จากการพิจารณา ด้วยเหตุผลว่า ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานฉบับนี้จะมี
ผลกระทบต่อการลดทอนมาตรการสาคัญในการกากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน การป้องกัน
และการแก้ไ ขผลกระทบจากการประกอบกิจการของโรงงานต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะก่อความ
เสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชนอย่างกว้างขวาง การที่
สนช. จะเร่งรัดพิจารณากฎหมายสาคัญภายใต้เวลาจากัดในลักษณะนี้เป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสมอย่างยิ่ง
ตัวอย่างของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดจากร่างแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานฉบับนี้ ได้แก่
1. การตั้งโรงงานทาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการสร้างอาคารโรงงานสามารถทาได้โดยไม่ตอ้ ง
มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความหละหลวมในการตรวจสอบและพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของทาเลที่ตั้งโรงงาน และผลกระทบอื่นๆ ที่จะเกิดตามมาในภายหลัง
ทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้แก้ไขนิยามคาว่า "การตั้งโรงงาน" โดยลดความหมายเหลือ
เพียงการนาเครื่องจักรเข้ามาติดตัง้ เพื่อเปิดช่องว่างให้การก่อสร้างอาคารโรงงานสามารถทาได้โดยไม่
ต้องรอให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
(ดังรายละเอียดปรากฏตามมาตรา 4 และมาตรา 5 ของร่าง พ.ร.บ. พ.ศ. .... นิยามคาว่า
“ตั้งโรงงาน”)
แต่เดิมมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน บัญญัติว่า “ห้าม
มิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต” การแก้ไขนิยามคาว่า “การตั้งโรงงาน” ให้เหลือเพียง
ความหมายว่า “การนาเครื่องจักรสาหรับการประกอบกิจการโรงงานเข้ามาติดตั้ง หรือการนาคนงาน
มาประกอบกิจการโรงงานในกรณีที่ไม่มีการใช้เครื่องจักร” จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
สามารถก่อสร้างอาคารโรงงานได้โดยไม่ต้องรอให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
บทบัญญัตินี้ขัด แย้งต่อเจตนารมณ์และเงื่อนไขสาคัญในการออกอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน ที่
จะต้องมี การตรวจสอบและพิจารณาถึง ความเหมาะสมของทาเลที่ตั้ง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ
โรงงานก่อนการอนุญาต โดยเฉพาะสาหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่เข้าข่ายจะต้องมีการศึกษาและจัดทา
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รายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) เพื่อเสนอต่อหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอนุญาตและนาเอามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทั้งในระยะก่อสร้าง
และระยะดาเนินโครงการมากาหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตด้วย
2. โรงงานจานวนมากจะไม่อยู่ภายใต้การกากับของกฎหมายโรงงานอีกต่อไป เนื่องจาก
มีการแก้ไขนิยาม “โรงงาน” ทาให้โรงงานขนาดต่ากว่า 50 แรงม้า หรือกิจการที่มีคนงานน้อย
กว่า 50 คน ไม่ถือเป็น “โรงงาน” ตามร่างกฎหมายฉบับใหม่ และจะส่งผลให้ไม่ต้องคานึงถึง
กฎหมายผังเมือง
(ดังรายละเอียดปรากฏตามมาตรา 4 และมาตรา 5 ของร่าง พ.ร.บ. พ.ศ. .... นิยามคาว่า
“โรงงาน”)
การแก้ไขคานิยามนี้จะส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรน้อย คนงานจานวนน้อย
เช่ น โรงงานคั ด แยกและโรงงานรี ไ ซเคิ ล ของเสี ย ตลอดจนกิ จ การอื่ น ๆ อี ก จ านวนมาก ซึ่ ง ก่ อ
ผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่ในปัจจุบนั มีจานวนกว่า 60,000 แห่ง จะ
ไม่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกฎหมายโรงงานที่มีมาตรการกากับเข้มงวดกว่าพระราชบัญญัติ
สาธารณสุขและข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน บัญญัติว่า “โรงงาน” หมายถึง กิจการที่ใช้เครื่องจักรมี
กาลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ต้องการ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถดาเนินกิจการได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีมี
โรงงานจานวนมากที่แม้ จะใช้เครื่องจักรขนาดเล็กหรือใช้คนงานจานวนไม่มาก แต่เป็นกิจการที่มี
ความเสี่ ย งสู ง ต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนและอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มรุ น แรง
ตัวอย่างเช่น กิจการคัดแยกของเสีย กิจการหล่อหลอม กิจการรีไซเคิลของเสีย และอื่นๆ ดังนั้นจึง
ควรจะมีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนที่ดีได้ภายใต้กฎหมาย
โรงงาน การโอนหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลกิจการที่มีความเสี่ยงสูงแก่หน่วยงานระดับท้องถิน่
โดยขาดนโยบายและมาตรการรองรับที่ดี จะเป็นการผลักภาระหนัก แก่หน่วยงานท้องถิ่นที่ยังขาด
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญเพียงพอในการกากับดูแลและแก้ไขผลกระทบที่ กาลังเกิดขึ้นหรือที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
3. การยกเลิ ก อายุ ข องใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ จะส่ ง ผลให้ ไ ม่ มี ก ารตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นขั้นตอนสาคัญในการต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ

2

(ดังรายละเอียดปรากฏตามมาตรา 5 ของร่าง พ.ร.บ. พ.ศ. .... นิยามคาว่า “ตั้งโรงงาน”,
มาตรา 14 วรรคหนึ่งว่าด้วยอายุของใบอนุญาต และการขอต่อใบอนุญาต ตาม ร่าง พ.ร.บ. ฉบับ
กระทรวงอุตสาหกรรม, การยกเลิกมาตรา 14 วรรคหนึ่ง และมาตรา 15 ตามฉบับ สคก.)
กฎหมายในปัจจุบันกาหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจะต้องมีการต่ออายุทุก 5 ปี
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เป็นขั้นตอนหนึ่งสาหรับ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทาการตรวจสอบ
สภาพโรงงานและเป็นมาตรการกากับดูแลให้ผู้ประกอบการต้องทาการปรับปรุงแก้ไขโรงงานที่
ประกอบกิจการมาระยะหนึ่งแล้วให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะต้องนาเอาเรื่องร้องเรียนของประชาชน
เกี่ยวกับผลกระทบความเดือดร้อนจากโรงงานมาพิจารณาประกอบการต่ออายุใบอนุญาตหรือการ
กาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้โรงงานต้องปฏิบัติตามด้วย การยกเลิกดังกล่าวคือการลดทอนมาตรการ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงในระยะยาว
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายใหม่นี้ยังเอื้อให้ ผู้ประกอบกิจการที่ต้องการขยายโรงงาน เพิ่ม
ประเภทกิจการ หรือการโอน การเช่า การเช่าซื้อ และการขายกิจการสามารถทาได้ง่ายขึ้น โดยไม่
ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อีกด้วย (ดังรายละเอียดตามมาตรา 21 ของ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....)
4. การถอนมาตราว่าด้วยประกันภัย หรือหลัก ประกัน หรือกองทุนเพื่อการเยี ยวยา
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน หรือเพื่อการฟื้นฟู หรือเพื่อการทาให้
พื้นที่ตั้งโรงงาน หรือบริเวณโดยรอบกลับคื นสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่เหมาะสม ซึ่งเป็นมาตรา
สาคัญที่หน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้องจานวนมากเห็นว่า ประเทศไทยควรนามาใช้โดยเร็ว
เพื่อการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ และมีก องทุนสาหรับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ
อุตสาหกรรมโดยตรง
(ดังรายละเอียดตามมาตรา 28 ว่าด้วยการแจ้งเลิกประกอบกิจการ และการนามาตรา
42 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในการดาเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจนาเงินที่ได้จาก
การประกันภัยหรือหลักประกัน หรือกองทุนของผู้แจ้งเลิกมาใช้ได้ของร่าง พ.ร.บ. ฉบับกระทรวง
อุตสาหกรรมมาตรา 8 (9), และการแก้ไขมาตรา 28 ตามฉบับ สคก. โดยยกเลิกความในมาตรา
28 (9) ในร่างฉบับของกระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตัดมาตรานี้ออกทั้งหมดจากร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจัดทาขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีกรรมการหลายคนมาจาก
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่เป็นผู้พิจารณาและปรับแก้ร่างกฎหมายฉบับนี้ ให้ความสาคัญเฉพาะ
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เรื่องส่งเสริมการลงทุนและการเอื้ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้วยกัน โดยละเลยไม่ให้
ความสาคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งที่ ข้อเสนอเรื่องประกันภัย และ
กองทุนเป็นสิ่งที่หน่วยงานราชการ นักวิชาการ นักกฎหมายและผู้เกี่ยวข้องจานวนมากพยายาม
สนับสนุนให้เกิดขึ้น เพราะจะเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการแก้ไขเยียวยา
ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศ
5. การให้อานาจหน้าที่แก่ภาคเอกชนในการตรวจสอบโรงงาน โดยขาดการกากับและ
การลงโทษที่เข้มงวดแก่ผู้ตรวจสอบเอกชน จะเปิดโอกาสให้เกิดการร่วมกระทาผิดและความไม่
โปร่งใสในระบบการตรวจสอบและรับรองสถานประกอบการทั้งระบบได้ง่าย
(ดังรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 5 ได้เพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “ผู้ตรวจสอบ
เอกชน” ระหว่ า งบทนิ ย ามคาว่า “ใบอนุ ญ าต” และ “พนั ก งานเจ้ า หน้า ที่ ” และมาตรา 8 ซึ่ ง
กาหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชน สามารถตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักร หรือดาเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวข้องแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ และมาตรา 9 กาหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชนดาเนินการและจัดทา
รายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนด)
การที่ร่างกฎหมายกาหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ว่าจ้างผู้ตรวจสอบเอกชนเข้ามาทาการ
ตรวจสอบ จัดทารายงาน การรับรอง และการรายงานผลการตรวจสอบแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
การเปิดช่องให้ผู้ประกอบการหรือผู้ก่อมลพิษเข้ามาควบคุมการจัดทารายงานการตรวจสอบหรือการ
รับรอง หรือทาให้เกิดการทุจริตและการละเมิดกฎหมายทั้งกระบวนการของการตรวจสอบได้งา่ ยมาก
ขึ้น กรณีที่ผู้ตรวจสอบเอกชนกระทาผิด เช่น การจัดทารายงานผลการตรวจสอบหรือรับรองผิดพลาด
จะได้รับโทษเพียงการพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน (มาตรา 9/5)
และการพัก ใช้ใบอนุ ญาตฯ ทาได้ 3 ครั้งภายในระยะเวลา 2 ปี เมื่อพ้น 2 ปีแล้ว ก็สามารถขอ
ใบอนุ ญาตฯ ได้อีก (มาตรา 9/6) มาตรการเพียงเท่านี้ จะไม่ส่งผลให้ระบบการตรวจสอบสถาน
ประกอบการมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้
6. การลงโทษสาหรับการกระทาผิดตามร่างพระราชบัญญัติฯ ยังล้าหลัง ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของปัญหาในปัจจุ บัน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิด ขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเกิ ด ซ้ าๆ
เนื่องจากสาระสาคัญของบทลงโทษในร่างพระราชบัญญัติเหมือนกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ ซึ่งไม่
สามารถป้องปรามการกระทาผิด หรือทาให้ผู้กระทาผิดเคารพยาเกรงกฎหมายได้
มลพิษอุตสาหกรรมจากสถานประกอบการประเภทและขนาดต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
กว่า 140,000 แห่ง ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของประชาชนรุนแรงมากขึ้น
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เรื่อยๆ โดยที่ปัญหาในหลายจังหวัด กลายเป็นปัญหาเรื้อรังและก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชน
กับโรงงานอุตสาหกรรมที่หน่วยงานราชการทุกแห่งไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ กระแสการคัดค้านโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้ นทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งของปัญหาคือ กฎหมายโรงงานในปัจจุบันไม่สามารถ
ลงโทษให้เกิดความเกรงกลัวที่จะกระทาผิด ตัวอย่างเช่น การยินยอมให้ผู้กระทาผิดซ้าๆ สามารถจ่าย
ค่าเปรียบเทียบปรับได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่มีขอ้ จากัดมากในการออกคาสั่งให้ปรับปรุงหรือพักการดาเนิน
กิจการสาหรับผู้ประกอบการที่กระทาผิดซ้าๆ รวมถึงมีข้อจากัดมากในการใช้ดุลพินิจที่เลือกใช้โทษ
ปรับทางแพ่ง หรือโทษทางอาญา เป็นต้น
เครื อ ข่ายภาคประชาสั งคมดังมีรายชื่ อแนบท้า ยทั้ งหมดอย่ างน้อ ย 67 องค์กรและกลุ่ม
รวมถึง 34 บุคคล มีความเห็นว่า เมื่อรัฐบาลต้องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อนาพาประเทศไปสู่
การปฏิรูปให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายไปในแนวทางที่ให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืนเสมอกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ
ประชาชน ร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง จึงควรได้รับการ
พิจารณากลั่นกรองจากสภานิติบัญญัติด้วยความรอบคอบถี่ถ้วน โดยไม่มีเหตุความจาเป็นใดๆ ที่
สนช. จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายนี้เป็นวาระเร่งด่วน
อนึ่ ง ปั จ จุ บั น ประเทศไทยก าลั ง เดิ น หน้ า เข้ า สู่ ก ารเลื อ กตั้ งในอี ก ไม่ น าน การเสนอและ
พิจารณากฎหมายที่สาคัญและจะส่งผลกระทบมากเช่นนี้ จึงควรดาเนินการภายใต้รัฐบาลที่ม าจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ขณะเดียวกันฝ่ายนิติบัญญัติก็ควรมีเวลาเพียง
พอที่จะพิจารณา ไตร่ตรอง และทบทวนอย่างรอบด้าน ก่อนเสนอความเห็นในการกลั่นกรองเพื่อให้
ได้กฎหมายที่มีความถูกต้องและเป็นธรรมอย่างแท้จริง
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