
     

ที่ มบน./๒๗๒ 

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

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

เรียน  ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ส าเนาเรียน ท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง    

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อองค์กร กลุ่ม และนักวิชาการ ผู้ร่วมสนับสนุนข้อเรียกร้อง 

  ๒. เหตุผลประกอบข้อเรียกร้อง 

ตามที่เครือข่ายภาคประชาสังคมพร้อมด้วยรายชื่อแนบท้าย ได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เพ่ือโปรดพิจารณาระงับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ และต่อมาที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...  เป็นผู้พิจารณาก าหนดแปร
ญัตติภายใน ๑๕ วัน ระยะเวลาด าเนินการ 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... จากการพิจารณาในครั้งนี้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

        (นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง) 
           ผู้อ านวยการมูลนิธิบรูณะนิเวศและตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม 

ติดต่อประสานงาน:    
คุณดาวัลย์ จันทรหัสดี  โทรศัพท์: ๐๘๒-๔๔๐๘๗๕๗, ๐๒-๙๕๒-๕๐๖๑ โทรสาร: ๐๒-๙๕๒-๕๐๖๑  

      อีเมล: dawan.earth@gmail.com 

 

มลูนิธิบรูณะนิเวศ (มบน.)   
Ecological Alert and Recovery – Thailand (EARTH)   

๒๑๑/๒ ถนนงามวงศว์าน ซอย ๓๑ อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรีุ ๑๑๐๐๐ โทรศพัท ์๐๒ ๙๕๒ ๕๐๖๑ โทรสาร ๐๒ ๙๕๒ ๕๐๖๒ 

๒๑๑/๒ Ngamwongwan Rd., Soi ๓๑, Muang, Nonthaburi ๑๑๐๐๐, Thailand; Tel: +๖๖ ๒ ๙๕๒ ๕๐๖๑; Fax: +๖๖ ๒ ๙๕๒ ๕๐๖๒ 



 
 

 
 

องค์กร กลุ่ม นักวิชาการและประชาชน ผูร้่วมสนับสนุนข้อเสนอแนะ 
มูลนิธบิูรณะนิเวศ 
มูลนิธนิิตธิรรมสิ่งแวดล้อม 
กรีนพีซ เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ 
กลุ่มคนรักษต์้นน ้ำ 
กลุ่มคนรักษห์นองไผ ่
กลุ่มคดัค้ำนโรงไฟฟ้ำชวีมวล อ.หนองหำน จ.อดุรธำนี 
กลุ่มฅนรักษ์บำ้นเกิดบ้ำเหนจ็ณรงค ์จ.ชัยภูม ิ
กลุ่มประมงพื นบ้ำนเรอืเล็กโบสถ์ญวน 
กลุ่มเฝ้ำระวังน ำ้ผิวดิน จ.ระยอง 
กลุ่มพัฒนำแรงงำนสัมพนัธต์ะวันออก 
กลุ่มรักษเ์ขำชะเมำ จ.ระยอง 
กลุ่มรักษค์อนสำร 
กลุ่มรักษ์ทำ่ถ่ำน-บ้ำนซ่อง 
กลุ่มรักษน์ ้ำอนู 
กลุ่มรักษ์สิง่แวดลอ้มบำ้นแลง 
กลุ่มรักษห์นองนำค้ำ อุดรธำน ี
กลุ่มศึกษำกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (EEC Watch) 
กลุ่มสหภำพแรงงำนย่ำนรงัสิตและใกล้เคียง (กสรก.) 
กลุ่มเสรีภำพแม่น ำ้โขง (The Mekong Butterfly) 
กลุ่มอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมหว้ยเสือเตน้และโคกหนิขำว อ.น ำ้พอง จ.ขอนแก่น 
กลุ่มอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธำนี 
ขบวนกำรอีสำนใหม ่
เครือข่ำย 304 กินได ้
เครือข่ำยเกษตรกรรมทำงเลอืก 
เครือข่ำยจะนะรกัษ์ถิน่ 
เครือข่ำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมภำคอีสำน 
เครือข่ำยเทใจให้เทพำหยุดโรงไฟฟ้ำถ่ำนหนิ 
เครือข่ำยนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชนภำคใต ้
เครือข่ำยนักวิชำกำร EHIA 
เครือข่ำยปกป้องอนัดำมนัจำกถ่ำนหนิ 
เครือข่ำยประชำชนตดิตำมแผนพัฒนำจังหวัดสตูล 
เครือข่ำยเฝ้ำระวังมลพิษและสิ่งแวดล้อมภำคประชำชน 
เครือข่ำยพลเมืองนครนำยก 
เครือข่ำยเพ่ือนตะวันออก วำระเปลี่ยนตะวันออก 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. 



 
 

 
 

เครือข่ำยรักแม่พระธรณ ี
เครือข่ำยรักษ์ชมุพร 
โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะด้ำนทรัพยำกรแร่ 
โครงกำรปฏิบตัิกำรเพ่ือสิทธคินจน 
โครงกำรพัฒนำคนรุ่นใหม่เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงสังคม มอส. 
ชมรมชำวบ้ำนอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมล้ำน ้ำพอง 
โปรเจกตเ์สวนำ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
มูลนิธชิุมชนท้องถิ่นพัฒนำ 
มูลนิธิพัฒนำภำคเหนือ 
มูลนิธเิพื่อกำรพฒันำที่ยั่งยืน 
มูลนิธโิลกสีเขียว 
มูลนิธศิูนยข์้อมูลชมุชน 
มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและสิง่แวดล้อม 
ศูนย์กฎหมำยสิทธชิุมชน 
ศูนย์กฎหมำยสิทธมินุษยชนเพื่อสังคม 
ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชมุชนท้องถิน่ 
ศูนย์พิทักษ์สิทธชิุมชนลุ่มน ำ้ชีตอนลำ่ง 
ศูนย์ภูมิภำคด้ำนสังคมศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงอย่ำงยนื มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ศูนย์ศึกษำชำติพันธุแ์ละกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ศูนย์ศึกษำสันติภำพและควำมขดัแย้ง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ศูนย์สร้ำงจิตสำ้นึกนิเวศวทิยำ 
สภำองค์กำรลูกจ้ำงแรงงำนสัมพันธแ์หง่ประเทศไทย 
สมัชชำคนจน 
สมัชชำแปดริ วเมืองยัง่ยืน 
สมำคมนักกฎหมำยคุม้ครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม 
สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนษุยชน 
สมำคมพลเมืองนครนำยก 
สมำคมแมน่ ้ำเพื่อชวีิต 
สมำคมวิถีชนบท 
สมำคมสถำบนัชุมชนลุ่มน ้ำโขง 
สมำคมสิทธิเสรีภำพของประชำชน 
องค์กรชุมชนตำ้บลหนองชุมพลเหนือ 
FTA Watch 
กฤตกิำ  เลิศสวัสดิ ์ มูลนธิินติิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
กำนต์ ทัศนภักดิ์ ศิลปินชำ่งภำพ 



 
 

 
 

ชล บุนนำค คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ดร.ดรุณี ไพศำลพำณิชย์กลุ อำจำรย์คณะนติิศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ดร.สมนึก จงมวีศนิ วิทยำลยันำนำชำต ิมหำวิทยำลัยศลิปำกร 
ดร.สรณรัชฎ์  กำญจนะวณชิย์  
ธนนิท์ธร เกตบรูณะ 
นัทมน คงเจรญิ คณะนติิศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
นำงสำวเสำวณีย์ แกว้จุลกำญจน์ อำจำรยป์ระจำ้คณะนติิศำสตร ์มหำวิทยำลัยทกัษณิ 
นำยช้ำนญั ศิริรกัษ์ ทนำยควำมสิ่งแวดล้อม นักวชิำกำรอิสระ จ.ชลบุรี 
นำยเลำฟ้ัง บัณฑิตเทอดสกลุ ทนำยควำม 
นำยอธวิัฒน์ เส้งคุ่ย ทนำยควำม 
นำวนิ โสภำภูมิ นักวชิำกำรอิสระ 
นิติรตัน์ ทรัพย์สมบูรณ ์
เนตวิิทย์ โชติภัทร์ไพศำล นสิิตคณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
บัณฑิต หอมเกษ ทนำยควำม 
ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชำมะรัตน ์สำขำวิชำสงัคมศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรตัน ์คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
รศ. นพ.อดิศกัดิ ์ผลิตผลกำรพิมพ์ ผู้อ้ำนวยกำรสถำบันแห่งชำตเิพื่อกำรพฒันำเดก็และครอบครวั 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
รศ.ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์  สำขำสังคมศำสตร ์คณะศิลปะศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
รศ.ดร.ประภำส ปิ่นตบแตง่ คณะรฐัศำสตร ์จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 
รศ.ดร.เรณ ูเวชรัชต์พิมล ข้ำรำชกำรบ้ำนำญ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิภำวดี พันธุ์ยำงน้อย นักศกึษำปริญญำเอกสำขำกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
สมพร เพ็งค่ำ้ นักวชิำกำรอสิระดำ้นกำรประเมินผลกระทบทำงสขุภำพ 
สฤณี อำชวำนันทกุล นักวชิำกำรอิสระ 
สุทธิชัย งำมชืน่สุวรรณ คณะนติิศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
สุนี ไชยรส อำจำรยว์ิทยำลยันวตักรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต 
แสงชัย รัตนเสรีวงษ ์ทนำยควำม 
อ.ธีรวัฒน์ ขวญัใจ คณะนติศิำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร ์
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศมุำลี  อำจำรยป์ระจำ้คณะเภสัชศำสตร ์มหำวิทยำลัยสยำม 
อชิชญำ อ๊อตวงษ ์คณะนติิศำสตร ์มหำวิทยำลัยนเรศวร 
อำจำรย์ ดร.วัชรชัย จิรจนิดำกุล คณะนติิศำสตร ์สถำบนับัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA) 
ดร. อำภำ หวงัเกียรติ มหำวทิยำลัยรังสิต 
อุมำภรณ์ อุเทนพนัธ ์
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เหตุผลประกอบข้อเรียกร้อง 

การถอนร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ.... จากการพิจารณาของสภานิติบัญญตัิ 
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

เครือข่ายภาคประชาสังคมขอเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติถอนร่างพระราชบัญญัติโรงงาน 

(ฉบับที่ ...) พ.ศ... จากการพิจารณา ด้วยเหตุผลว่า ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานฉบับนี้จะมี

ผลกระทบต่อการลดทอนมาตรการส าคัญในการก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน การป้องกัน 

และการแก้ไขผลกระทบจากการประกอบกิจการของโรงงานต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะก่อความ

เสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชนอย่างกว้างขวาง  การท่ี 

สนช. จะเร่งรัดพิจารณากฎหมายส าคัญภายใต้เวลาจ ากัดในลักษณะนี้เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง

เหมาะสมอย่างยิ่ง  

ตัวอย่างของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดจากร่างแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานฉบับนี้ ได้แก่ 

1. การตั้งโรงงานท าได้ง่ายขึ้น เน่ืองจากการสร้างอาคารโรงงานสามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้ง

มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความหละหลวมในการตรวจสอบและพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของท าเลที่ตั้งโรงงาน และผลกระทบอื่นๆ ที่จะเกิดตามมาในภายหลัง 

ทั้งน้ีร่างพระราชบัญญัติน้ีได้แก้ไขนิยามค าว่า "การตั้งโรงงาน"  โดยลดความหมายเหลือ

เพียงการน าเครื่องจักรเข้ามาตดิตัง้ เพื่อเปิดช่องว่างให้การก่อสร้างอาคารโรงงานสามารถท าไดโ้ดยไม่

ต้องรอให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ   

(ดังรายละเอียดปรากฏตามมาตรา 4 และมาตรา 5 ของร่าง พ.ร.บ. พ.ศ. .... นิยามค าว่า 

“ตั้งโรงงาน”) 

แต่เดิมมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน บัญญัติว่า “ห้าม

มิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต” การแก้ไขนิยามค าว่า “การตั้งโรงงาน” ให้เหลือเพียง

ความหมายว่า “การน าเครื่องจักรส าหรับการประกอบกิจการโรงงานเข้ามาติดตั้ง หรือการน าคนงาน

มาประกอบกิจการโรงงานในกรณีที่ไม่มีการใช้เครื่องจักร” จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ

สามารถก่อสร้างอาคารโรงงานได้โดยไม่ต้องรอให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)  

บทบัญญัตินี้ขัดแย้งต่อเจตนารมณ์และเงื่อนไขส าคัญในการออกอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน ท่ี

จะต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาถึงความเหมาะสมของท าเลที่ตั้ง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ

สิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของ

โรงงานก่อนการอนุญาต โดยเฉพาะส าหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่เข้าข่ายจะต้องมีการศึกษาและจัดท า
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รายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาอนุญาตและน าเอามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทั้งในระยะก่อสร้าง

และระยะด าเนินโครงการมาก าหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตด้วย 

2. โรงงานจ านวนมากจะไม่อยู่ภายใต้การก ากับของกฎหมายโรงงานอีกต่อไป เน่ืองจาก

มีการแก้ไขนิยาม “โรงงาน” ท าให้โรงงานขนาดต่ ากว่า 50 แรงม้า หรือกิจการที่มีคนงานน้อย

กว่า 50 คน ไม่ถือเป็น “โรงงาน” ตามร่างกฎหมายฉบับใหม่ และจะส่งผลให้ไม่ต้องค านึงถึง

กฎหมายผังเมือง  

(ดังรายละเอียดปรากฏตามมาตรา 4 และมาตรา 5 ของร่าง พ.ร.บ. พ.ศ. .... นิยามค าว่า 

“โรงงาน”) 

 การแก้ไขค านิยามนี้จะส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรน้อย คนงานจ านวนน้อย 

เช่น โรงงานคัดแยกและโรงงานรีไซเคิลของเสีย ตลอดจนกิจการอื่นๆ อีกจ านวนมาก ซึ่งก่อ

ผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่ในปัจจุบนัมจี านวนกว่า 60,000 แห่ง จะ

ไม่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมายโรงงานที่มีมาตรการก ากับเข้มงวดกว่าพระราชบัญญัติ

สาธารณสุขและข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 ทั้งนี้กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน บัญญัติว่า “โรงงาน” หมายถึง กิจการท่ีใช้เครื่องจักรมี

ก าลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป  การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ต้องการ

อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถด าเนินกิจการได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีมี

โรงงานจ านวนมากที่แม้จะใช้เครื่องจักรขนาดเล็กหรือใช้คนงานจ านวนไม่มาก แต่เป็นกิจการที่มี

ความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของประชาชนและอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรุนแรง 

ตัวอย่างเช่น กิจการคัดแยกของเสีย กิจการหล่อหลอม กิจการรีไซเคิลของเสีย และอื่นๆ ดังนั้นจึง

ควรจะมีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนที่ดีได้ภายใต้กฎหมาย

โรงงาน  การโอนหน้าที่ความรับผิดชอบในการดแูลกจิการที่มีความเสี่ยงสูงแก่หน่วยงานระดับท้องถิน่

โดยขาดนโยบายและมาตรการรองรับที่ดี จะเป็นการผลักภาระหนักแก่หน่วยงานท้องถิ่นที่ยังขาด

ศักยภาพและความเชี่ยวชาญเพียงพอในการก ากับดูแลและแก้ไขผลกระทบที่ก าลังเกิดขึ้นหรือที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

3. การยกเลิกอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการ จะส่งผลให้ไม่มีการตรวจสอบ

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญในการต่ออายุ

ใบอนุญาตฯ 
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(ดังรายละเอียดปรากฏตามมาตรา 5 ของร่าง พ.ร.บ. พ.ศ. .... นิยามค าว่า “ตั้งโรงงาน”, 

มาตรา 14 วรรคหน่ึงว่าด้วยอายุของใบอนุญาต และการขอต่อใบอนุญาต ตาม ร่าง พ.ร.บ. ฉบับ

กระทรวงอุตสาหกรรม, การยกเลิกมาตรา 14 วรรคหน่ึง และมาตรา 15 ตามฉบับ สคก.) 

 กฎหมายในปัจจุบันก าหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจะต้องมีการต่ออายุทุก 5 ปี 

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เป็นขั้นตอนหนึ่งส าหรับให้เจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจสอบ

สภาพโรงงานและเป็นมาตรการก ากับดูแลให้ผู้ประกอบการต้องท าการปรับปรุงแก้ไขโรงงานท่ี

ประกอบกิจการมาระยะหนึ่งแล้วให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะต้องน าเอาเรื่องร้องเรียนของประชาชน

เกี่ยวกับผลกระทบความเดือดร้อนจากโรงงานมาพิจารณาประกอบการต่ออายุใบอนุญาตหรือการ

ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมให้โรงงานต้องปฏิบัติตามด้วย การยกเลิกดังกล่าวคือการลดทอนมาตรการ

ตรวจสอบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงในระยะยาว   

  นอกจากนี้ ร่างกฎหมายใหม่นี้ยังเอื้อให้ผู้ประกอบกิจการที่ต้องการขยายโรงงาน เพ่ิม

ประเภทกิจการ หรือการโอน การเช่า การเช่าซื้อ และการขายกิจการสามารถท าได้ง่ายขึ้น โดยไม่

ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหนา้ที่อีกดว้ย (ดังรายละเอียดตามมาตรา 21 ของ ร่าง พ.ร.บ. ฉบับ

กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....) 

4.   การถอนมาตราว่าด้วยประกันภัย หรือหลักประกัน หรือกองทุนเพ่ือการเยียวยา

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน หรือเพ่ือการฟ้ืนฟู หรือเพ่ือการท าให้

พ้ืนที่ตั้งโรงงาน หรือบริเวณโดยรอบกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่เหมาะสม ซึ่งเป็นมาตรา

ส าคัญที่หน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้องจ านวนมากเห็นว่า ประเทศไทยควรน ามาใช้โดยเร็ว 

เพ่ือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และมีกองทุนส าหรับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

อุตสาหกรรมโดยตรง 

(ดังรายละเอียดตามมาตรา 28 ว่าด้วยการแจ้งเลิกประกอบกิจการ และการน ามาตรา 

42 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในการด าเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจน าเงินที่ได้จาก

การประกันภัยหรือหลักประกัน หรือกองทุนของผู้แจ้งเลิกมาใช้ได้ของร่าง พ.ร.บ.  ฉบับกระทรวง

อุตสาหกรรมมาตรา 8 (9), และการแก้ไขมาตรา 28 ตามฉบับ สคก. โดยยกเลิกความในมาตรา 

28 (9) ในร่างฉบับของกระทรวงอุตสาหกรรม) 

 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตัดมาตรานี้ออกทั้งหมดจากร่างพระราชบัญญัติฯ ที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมจัดท าขึ้น  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีกรรมการหลายคนมาจาก

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ท่ีเป็นผู้พิจารณาและปรับแก้ร่างกฎหมายฉบับนี้ ให้ความส าคัญเฉพาะ
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เรื่องส่งเสริมการลงทุนและการเอื้ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้วยกัน โดยละเลยไม่ให้

ความส าคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งที่ข้อเสนอเรื่องประกันภัยและ

กองทุนเป็นสิ่งที่หน่วยงานราชการ นักวิชาการ นักกฎหมายและผู้เกี่ยวข้องจ านวนมากพยายาม

สนับสนุนให้เกิดขึ้น เพราะจะเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการแก้ไขเยียวยา

ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศ  

5.   การให้อ านาจหน้าที่แก่ภาคเอกชนในการตรวจสอบโรงงาน โดยขาดการก ากับและ

การลงโทษที่เข้มงวดแก่ผู้ตรวจสอบเอกชน จะเปิดโอกาสให้เกิดการร่วมกระท าผิดและความไม่

โปร่งใสในระบบการตรวจสอบและรับรองสถานประกอบการทั้งระบบได้ง่าย 

(ดังรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 5 ได้เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “ผู้ตรวจสอบ

เอกชน” ระหว่างบทนิยามค าว่า “ใบอนุญาต” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่” และมาตรา 8 ซึ่ง

ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชน สามารถตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักร หรือด าเนินการอื่นใดที่

เกี่ยวข้องแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ และมาตรา 9 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชนด าเนินการและจัดท า

รายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด) 

การที่ร่างกฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ว่าจ้างผู้ตรวจสอบเอกชนเข้ามาท าการ

ตรวจสอบ จัดท ารายงาน การรับรอง และการรายงานผลการตรวจสอบแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น

การเปิดช่องให้ผู้ประกอบการหรือผู้ก่อมลพิษเข้ามาควบคุมการจัดท ารายงานการตรวจสอบหรือการ

รับรอง หรือท าให้เกิดการทุจริตและการละเมิดกฎหมายทั้งกระบวนการของการตรวจสอบได้งา่ยมาก

ขึ้น กรณีที่ผู้ตรวจสอบเอกชนกระท าผิด เช่น การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบหรือรบัรองผิดพลาด 

จะได้รับโทษเพียงการพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน (มาตรา 9/5) 

และการพักใช้ใบอนุญาตฯ ท าได้ 3 ครั้งภายในระยะเวลา 2 ปี เมื่อพ้น 2 ปีแล้ว ก็สามารถขอ

ใบอนุญาตฯ ได้อีก (มาตรา 9/6)  มาตรการเพียงเท่านี้จะไม่ส่งผลให้ระบบการตรวจสอบสถาน

ประกอบการมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ 

6. การลงโทษส าหรับการกระท าผิดตามร่างพระราชบัญญัติฯ ยังล้าหลัง ไม่สอดคล้อง

กับสถานการณ์ของปัญหาในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองหรือเกิดซ้ าๆ 

เน่ืองจากสาระส าคัญของบทลงโทษในร่างพระราชบัญญัติเหมือนกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ ซึ่งไม่

สามารถป้องปรามการกระท าผิด หรือท าให้ผู้กระท าผิดเคารพย าเกรงกฎหมายได้ 

มลพิษอุตสาหกรรมจากสถานประกอบการประเภทและขนาดต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

กว่า 140,000 แห่ง ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของประชาชนรุนแรงมากขึ้น
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เรื่อยๆ โดยที่ปัญหาในหลายจังหวัดกลายเป็นปัญหาเรื้อรังและก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชน

กับโรงงานอุตสาหกรรมที่หนว่ยงานราชการทุกแหง่ไม่สามารถแก้ปญัหาได ้กระแสการคัดค้านโรงงาน

อุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้นทั่วประเทศ ส่วนหนึ่งของปัญหาคือ กฎหมายโรงงานในปัจจุบันไม่สามารถ

ลงโทษให้เกิดความเกรงกลัวที่จะกระท าผิด ตัวอย่างเช่น การยินยอมให้ผู้กระท าผิดซ้ าๆ สามารถจ่าย

ค่าเปรียบเทียบปรับได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่มีขอ้จ ากัดมากในการออกค าสั่งให้ปรบัปรงุหรือพักการด าเนนิ

กิจการส าหรับผู้ประกอบการที่กระท าผิดซ้ าๆ รวมถึงมีข้อจ ากัดมากในการใช้ดุลพินิจท่ีเลือกใช้โทษ

ปรับทางแพ่ง หรือโทษทางอาญา เป็นต้น 

เครือข่ายภาคประชาสังคมดังมีรายชื่อแนบท้ายทั้งหมดอย่างน้อย 67 องค์กรและกลุ่ม 

รวมถึง 34 บุคคล มีความเห็นว่า เมื่อรัฐบาลต้องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือน าพาประเทศไปสู่

การปฏิรูปให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายไปในแนวทางที่ให้เกิดความ

สมดุลและยั่งยืนเสมอกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ

ประชาชน ร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในวงกว้าง จึงควรได้รับการ

พิจารณากลั่นกรองจากสภานิติบัญญัติด้วยความรอบคอบถี่ถ้วน โดยไม่มีเหตุความจ าเป็นใดๆ ที่ 

สนช. จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายนี้เป็นวาระเร่งด่วน  

อนึ่ง ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งในอีกไม่นาน การเสนอและ

พิจารณากฎหมายที่ส าคัญและจะส่งผลกระทบมากเช่นนี้  จึงควรด าเนินการภายใต้รัฐบาลที่มาจาก

การเลือกตั้งโดยประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ขณะเดียวกันฝ่ายนิติบัญญัติก็ควรมีเวลาเพียง

พอที่จะพิจารณา ไตร่ตรอง และทบทวนอย่างรอบด้าน ก่อนเสนอความเห็นในการกลั่นกรองเพื่อให้

ได้กฎหมายที่มีความถูกต้องและเป็นธรรมอย่างแท้จริง 

 


