
วาระซ่อนเร้นในร่าง พ.ร.บ. โรงงาน ฉบับ คสช.

งานแถลงข่าว  เรื่อง ร่าง “พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับ คสช.” : วาระซ่อนเร้น - ซ ้าเติมปัญหา PM 2.5 ?
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ



“ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ยันขณะนี ยังไม่มีรายงานโรงงานอุตสาหกรรม
ปล่อยฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน”

https://mgronline.com/business/detail/9620000006227

ระยอง

สมุทรสาคร, 2559

สระบุร,ี 2560

ฉะเชิงเทราระยอง ระยอง ระยอง



“ของขวญั” จาก คสช. 

“ขณะนี กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออก
มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ครอบคลุมทั งขนาดใหญ่และระดับเอสเอ็มอี
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2562”

นายอุตตม สาวนายน 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม.
https://www.posttoday.com/economy/572062



“การไม่ต้องต่ออายุใบ รง.4 ทุก 5 ปี 
ถือเป็นของขวัญที่ภาคเอกชนรอคอยมานาน

และถือเป็นมาตรการที่ดี 
ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

https://www.posttoday.com/economy/572062

ภาพ: https://seminardd.com/coach/1801

“ของขวญั” จาก คสช. 



รัฐบาล กับ กม. เอื อการลงทุน - ลดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม-

ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน 

พ.ร.บ. เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561

พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกใน
การพจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

ค าส่ัง คสช.21/2560 อ านวยความ
สะดวกการประกอบธุรกจิ

ค าส่ัง คสช.4/2559 
ยกเว้นผังเมืองส าหรับโรงไฟฟ้าขยะ 
โรงงานคัดแยกและรีไซเคลิของเสีย

Roadmap
แก้ป้ญหาขยะ เน้น

สร้างโรงไฟฟ้า 
2557

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2558
อนุญาตให้ตัง้หรือขยายโรงงานน า้ตาลได้ในทกุท้องที่

พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ
ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ 2558



บทบาทของ “ทุนใหญ่” ผูกขาดการออกกฎหมาย

คณะกรรมการกฤษฎีกาเดิม
ค้าสั่งประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 1/2558

คณะกรรมการกฤษฎีกาใหม่ 
ค้าสั่งประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 1/2562 

นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย
นายมนู เลียวไพโรจน์
นายเชิดพงศ์ สิรวิิชช์
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์
นายเกริก วณิกกุล
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย  (ประธาน)
นายสีมา สีมานันท์ (รองประธาน)
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์
นายเกริก วณิกกุล
นายคุรุจิต นาครทรรพ
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
นายธนะ ดวงรัตน์

รายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 5 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและพลังงาน

ที่มา: รายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเดิม http://bit.ly/2AS5Goq



ประวัติการท้างาน (บางสว่น) คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5

ที่มา: รายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเดิม http://bit.ly/2AS5Goq

สุคนธ์ กาญจนาลัย มนู เลียวไพโรจน์

• อธิบดีกรมพาณิชย์สมัพนัธ์
• อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
• อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
• ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี (นาย

บรรหาร ศิลปอาชา)
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา

• ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
• อธิบดีกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม
• เลขาธิการสํานกังานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาลทราย
• ผอ. กองเศรษฐกิจอตุสาหกรรม สํานกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
• ประธานกรรมการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม

แหง่ประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการ สํานกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบั

ประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน), 
• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน), 
• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมคิอล จํากดั (มหาชน), 
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน), 
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ พาวเวอร์ จํากดั, 
• ประธานกรรมการบริษัท ที.เอ็ม.ซี.อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน), 
• ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)จํากดั (มหาชน),
• ประธานกรรมการ บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน), 
• ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)

เชิดพงศ์ สิริวิชช์

• ประธานกรรมการบริษัท โรงกลัน่นํา้มนัระยอง จํากดั 
(มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากดั (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)
• ประธานกรรมการ

บริษัท ผลิตไฟฟา้ราชบรีุ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)
• กรรมการบริษัท ไทยออยล์ พาวเวอร์ จํากดั
• ปลดักระทรวงกระทรวงพลงังาน
• ประธานกรรมการการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• รองปลดักระทรวงกระทรวงอตุสาหกรรม
• เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม



ประวัติการท้างาน (บางส่วน) คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 5

ที่มา: รายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเดิม http://bit.ly/2AS5Goq

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์

• เลขาธิการคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ
• เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
• ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
• ประธานกรรมการธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
• ประธานบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิง้

จํากดั (มหาชน)
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม

• ผู้พิพากษา

นายเกริก วณิกกุล

• ประธานกรรมการ ศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์
• ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แอ็กโกรว์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากดั
• กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากดั (มหาชน)
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ 

(องค์การมหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกํากบัความเสี่ยง 

ธนาคารไทยพาณิชย์



ประวัติการท้างาน (บางส่วน) คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 5

นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่มนายคุรุจิต นาครทรรพ

• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
• ประธานคณะกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลงังาน 

สมาชิกสภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
• หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
• กรรมการ บมจ.ปตท.
• ประธานกรรมการ บมจ.ผลติไฟฟา้ราชบรีุ โฮลดิง้
• บมจ.ปตท.สผ. อธิบดีกรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ
• รองปลดักระทรวงพลงังาน
• ประธานกรรมการ กฟผ.
• ปลดักระทรวงพลงังาน
• ประธานกรรมการ บมจ.ไทยออยส์
• กรรมการบริหารสภาวิจยัแห่งชาติ

• ผู้ อํานวยการสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั
• อธิบดีกรมสรรพสามิต ปลดักระทรวงการคลงั
• เลขาธิการสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
• ปลดักระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา ปลดักระทรวงพลงังาน
• ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย
• ประธานกรรมการ บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) / ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)
• ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการบริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ปตท. เคมคิอล จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท อะโรมาตกิส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ จํากดั, กรรมการ บริษัท ราชบรีุพลงังาน จํากดั
• กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดสัทรี จํากดั (มหาชน), กรรมการ องค์การกําจดันํา้เสีย
• กรรมการ บริษัทกรุงไทยบตัรเครดติ



ตัดออก – มาตราส้าคัญในการก้ากับดูแลผู้ประกอบการ เช่น 

• ตัดเรื่อง การฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ
โรงงาน (การประกันภัย หลักประกัน หรือกองทุนเพื่อการเยียวยาความเสียหายที่
เกิดจากผู้ประกอบกิจการ (ร่างมาตรา 8 (9) ของกระทรวงฯ) 

• ยกเลิกอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร่างมาตรา 14 ของกระทรวงฯ)

บทบาทของ “ทุนใหญ่” ผูกขาดการออกกฎหมาย



ร่าง พ.ร.บ. โรงงาน ฉบับ คสช.
ปกป้อง “มลพิษ” 

ทอดทิ งชีวิตประชาชน



1. นิยาม “โรงงาน” และ “การตั งโรงงาน”  ที่เปลี่ยนไป

โรงงานจ้านวนมากจะไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.โรงงานอีกต่อไป

“การตั งโรงงาน” ลดนิยามเหลือเพียงการนา้เครือ่งจักรมาติดตั งเท่านั น 



ขั นตอนการตั งโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน 2535
พิจารณาว่าเป็นโรงงานจ้าพวกใด

5 - 20 แรงม้า 21 - 50 แรงม้า
> 50 แรงม้า

แจ้งการประกอบกิจการ
โรงงาน กับ อปท. 

ตั งโรงงานได้ทันที 
แตท่ าเลต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2535) ข้อ 1

- ไม่ต้องยื่นขออนุญาต
- ประกอบกิจการได้ทันที
- ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ในกฎกระทรวง ทั้ง
เรื่องที่ตั้งโรงงาน, ลักษณะ
อาคาร, เครื่องจักร, การ
ควบคุมการปล่อยของเสีย

ตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557)

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาความถูกต้อง
ของเอกสาร/ สถานท่ีตั้งโรงงาน

ยื่นค าขอรับใบอนุญาต (แบบ 
ร.ง.3) และ เอกสารผลการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน

ยื่นเอกสารเพื่อด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน

- พิจารณารายงานประเมินความเส่ียง/ESA (ถ้ามี)
- พิจารณารายงาน EHIA (ถ้าม)ี 
- พิจารณารายงาน EIA (ถ้าม)ี

แจ้งผลการอนุญาต

รับใบอนุญาต/ช าระค่าธรรมเนียม

ตั งโรงงาน

จ้าพวก 1 จ้าพวก 2 จ้าพวก 3

เดมิ



ขั นตอนการตั งโรงงาน ตาม ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับที่ ...

ต่้ากว่า 50 แรงม้า ไม่ถือเป็นโรงงาน 

5 - 20 แรงม้า 21 - 50 แรงม้า

แจ้งการประกอบกิจการ
โรงงาน กับ อปท. 

ตั งโรงงานได้ทันที 
แตท่ าเลต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2535) ข้อ 1

- ไม่ต้องยื่นขออนุญาต
- ประกอบกิจการได้ทันที
- ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ในกฎกระทรวง ทั้ง
เรื่องที่ตั้งโรงงาน, ลักษณะ
อาคาร, เครื่องจักร, การ
ควบคุมการปล่อยของเสีย

จ้าพวก 1 เดิม จ้าพวก 2 เดิม

ใหม่

โรงงานจ้าพวก 1 และ 2 กว่า 60,000 แห่ง 
ไม่จัดเป็น “โรงงาน” ตาม กม. โรงงาน

การตั งโรงงานจ้าพวกนี  จะอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สาธารณสุข
ไม่ต้องค้านึงเรื่องท้าเล-ที่ตั งตาม กม.โรงงาน และผังเมือง



การตั งโรงงานลดนิยามเหลือเพียงการนา้เครื่องจักรมาติดตั งเท่านั น 

พ.ร.บ.โรงงาน 2535 
• การตั งโรงงาน หมายถึง การก่อสร้างอาคารเพื่อติดตั งเครื่องจักรฯ

(มาตรา 5)

ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับที่ ...
• การตั งโรงงาน หมายถึง การน้าเครื่องจักรส้าหรับประกอบ

กิจการเข้ามาติดตั ง หรือน้าคนงานมาประกอบกิจการ 
(มาตรา 4)

• เปิดช่องว่างให้ก่อสร้างอาคารได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการ หรือปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจนเปรียบเสมือน
มัดมือชกให้ตั งโรงงานได้



“การตั งโรงงาน” ลดนิยามเหลือเพียงการน้าเครื่องจักรมาติดตั งเท่านั น 

รับฟังความเห็นประชาชน 

ขอใบอนุญาต รง.4
(มาตรา 12 พ.ร.บ.โรงงาน)

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
(พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร)

“ตั งโรงงาน” 
= สร้างอาคาร

ติดตั งเครื่องจักร

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
(พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร)

สร้างอาคาร

รับฟังความเห็นประชาชน 

ขอใบอนุญาต รง.4
(มาตรา 12 พ.ร.บ.โรงงาน)

“ตั งโรงงาน”
= ติดตั งเครื่องจักร

ใหม่ เดิม

สามารถสร้างอาคาร ก่อนการรับฟงัความเห็นของประชาชน 

ขั นตอนการตั งโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน 2535ขั นตอนการตั งโรงงาน ตามร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับที่....



2. ยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.4)

พ.ร.บ.โรงงาน 2535 
• ใบอนุญาตประกอบกิจการ มีอายุ 5 ปี

(มาตรา 14)

ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับที่ ...
• ใบอนุญาตประกอบกิจการ ไม่มีวันหมดอายุ

(มาตรา 10)

ขั นตอนส้าคัญที่หายไป คือ 
การตรวจสอบสภาพโรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต !!



ขั นตอนการยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรงงาน 2535 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ้าพวกที่ 3 ยื่นค้าขอต่อใบอนุญาต (ร.ง. 3/1) พร้อมช้าระค่าธรรมเนียม

ตรวจสอบโรงงานเพื่อประกอบการพจิารณา

• ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน/ถูกต้อง
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต

ครบถ้วน
• ปฏิบัติตามค้าสั่งของทางราชการ

• ไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง
• ไม่แก้ไขตามค้าสั่ง

• ไม่ปฏิบัติตามตามกฎหมาย
• ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ด้าเนินคดี/สั่งการให้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง

ค้าสั่งไม่อนุญาตให้
ต่อใบอนุญาต

ออกใบอนุญาต
(ฉบับต่ออาย)ุ อุทธรณ์ค้าสั่งต่อรัฐมนตรีฯภายใน 30 วัน 

ให้อนุญาต
มีค้าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

30 วัน

ไม่ให้อนุญาต

เดมิ



ขั นตอนการยื่นค้าขอต่ออายุใบอนุญาต ตาม ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับที่... 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 3 ยื่นค าขอต่อใบอนุญาต (ร.ง. 3/1) พร้อมช าระค่าธรรมเนียม

ตรวจสอบโรงงานเพื่อประกอบการพจิารณา

• ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน/ถูกต้อง
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตครบถ้วน
• ปฏิบัติตามค าสั่งของทางราชการ

• ไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง
• ไม่แก้ไขตามค าสั่ง

• ไม่ปฏิบัติตามตามกฎหมาย
• ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

ด าเนินคด/ีสั่งการให้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง

ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต

ออกใบอนุญาต
(ฉบับต่ออายุ) อุทธรณ์ค าสั่งต่อรัฐมนตรีฯภายใน 30 วัน 

ให้อนุญาต
มีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

30 วัน

ไม่ให้อนุญาต

ใหม่



3. เกิด “ผู้ตรวจสอบเอกชน” ท้าหน้าที่แทนพนักงานเจ้าหนา้ที่

พ.ร.บ.โรงงาน 2535 
• ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการให้เอกชนเป็นผู้

ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดท้ารายงาน
รับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557

• ใช้บังคับกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานประสงค์ใหเ้อกชน
ด้าเนินการตรวจสอบ เฉพาะเพื่อประกอบการพิจารณาการขอรับ
ใบอนุญาตและการขอขยายโรงงานเท่านั น

ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับที่ ...
• ผู้ตรวจสอบเอกชน คือ ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบหรือ

รับรองโรงงานหรือเคร่ืองจักร (มาตรา 5) โดยเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ (มาตรา 9)

• ผู้ตรวจสอบเอกชน สามารถตรวจสอบโรงงานหรือ
เครื่องจักร หรือด้าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และจัดท้า
รายงานการตรวจสองแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 
(มาตรา 8)

• คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบเอกชนเปิดกว้างกว่าเดมิ
(มาตรา 9) 

เปิดโอกาสให้เกดิการร่วมกระท าผิดและความไม่โปร่งใสในระบบ
การตรวจสอบและรับรองสถานประกอบการทัง้ระบบได้ง่าย



ตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาเดิม
ที่เป็นข้อจ้ากัดของ พ.ร.บ.โรงงาน 2535

และความรุนแรงที่จะเกิดขึ น จาก ร่าง พ.ร.บ. ใหม่



1. การเพิ่มประเภทกิจการโรงงานท้าได้ “ไม่จ้ากัด”

ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับที่ ...
• การเพ่ิมประเภทหรือชนิดของการประกอบ

กิจการโรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
กิจการโรงงานเดิม สามารถท าได้โดย
แจ้งเป็นหนังสอืต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(มาตรา 14)

พ.ร.บ.โรงงาน 2535 
• ไม่มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้



ประกอบกจิการ
• คัดแยกและฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็น

อันตราย
• รีไซเคิลเคมีภัณฑ์และน ากากของเสียมาผลิตอิฐบล็อก
• รีไซเคิลเคมีภัณฑ์ เช่น สีทาบ้าน สีน า้มัน
• แยกสกัดโลหะมีค่าจากอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์
• ซ่อมและล้างถังด้วยตัวท าละลายโดยรับภาชนะปนเป้ือน

ทุกชนิด
• รีไซเคิลน า้ยาล้างฟิล์มและน า้ยาชุบโลหะ
• อัดเศษโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง
• บด ย่อยพลาสตกิ
• อัดเศษกระดาษ

ตัวอย่างการขยายกิจการไม่รู้จบ: คัดแยก รีไซเคิล ฯลฯ

บริษัท  แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ้ากัด จังหวัดราชบุรี มีใบอนุญาต 9 ใบ
(โรงงาน 105 จ้านวน 1 ใบ, ล้าดับโรงงาน 106 จ้านวน 5 ใบ และอื่นๆ จ้านวน 3 ใบ)



เคยขอใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน

• โรงงานล าดับที่ 106,60 ถอดแยกชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกส์ 
และบดย่อยชิน้ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 
หลอมหล่อทองแดง เก็บรวบรวมแบตเตอร่ี

• โรงงานล าดับที่ 105 คดัแยกสิ่งปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไม่ใช้แล้วท่ี
ไม่เป็นของเสียอนัตราย  

• โรงงานล าดับที่53 ฉีดพลาสตกิท าเคร่ืองใช้พลาสตกิ 
เคร่ืองเรือน ท าเม็ดพลาสตกิเกรดบี

บริษัท มงคลไทยและธุรกิจ จ้ากัด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ชาวบ้านคัดค้าน

ได้รับใบอนุญาต

ชาวบ้านคัดค้าน

ตัวอย่างการขยายกิจการไม่รู้จบ: คัดแยก รีไซเคิล ฯลฯ



2. การโอนใบอนุญาตท้าได้ง่ายขึ น

ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับที่ ...
• การโอนใบอนุญาต เช่า เช่าซื้อ หรือขาย

โรงงาน สามารถท าได้ภายใน 30 วัน หลังจาก
ผู้ประกอบกิจการเดิมยกเลิกการประกอบ
กิจการ (มาตรา 15)

พ.ร.บ.โรงงาน 2535 
• การโอนใบอนุญาต เช่า เช่าซื้อ หรือขาย

โรงงาน สามารถท าได้ภายใน 7 วัน 
หลังจากผู้ประกอบกิจการเดิมยกเลิกการ
ประกอบกิจการ (มาตรา 21)

ปัจจุบันนี  มีผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
ขอใบอนุญาตใบ รง. 4 เผ่ือไว้ในพื นที่โรงงานจ้านวนมาก



ชื่อโรงงาน: บริษัท นิวส์สกาย เมทัล จ้ากัด     
โรงงานล้าดับที่ 105 จ้านวน 7 ใบ ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

ที่มาข้อมูล: เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม, http://userdb.diw.go.th/report2.asp

วันที่อนุญาต เลขท่ีใบอนุญาต ที่ตั ง เครื่องจักร เงินทุน คนงาน

1 13 มีนาคม 2561 3-105-33/61 ฉช 111/3 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 387.00 HP 61 ล้านบาท 50 คน

2 15 มีนาคม 2561 3-105-35/61ฉช 111/4 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 387.00 HP 61 ล้านบาท 50 คน

3 15 มีนาคม 2561 3-105-34/61ฉช 111/2 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 387.00 HP 61 ล้านบาท 50 คน

4 20 กุมภาพันธ์ 2561 3-105-18/61ฉช 111/5 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 347.00 HP 61 ล้านบาท 50 คน

5 27 กุมภาพันธ์ 2561 3-105-29/61ฉช 111/8 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 347.00 HP 61 ล้านบาท 50 คน

6 20 กุมภาพันธ์ 2561 3-105-19/61ฉช 111/6 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 347.00 HP 61 ล้านบาท 50 คน

7 26 กุมภาพันธ์ 2561 3-105-27/61ฉช 111/7 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 347.00 HP 61 ล้านบาท 50 คน

บริษัทเดียว มีใบอนุญาตโรงงาน 105 – 106 จ้านวน 16 ใบ



ชื่อโรงงาน: บริษัท นิวส์สกาย เมทัล จ้ากัด   โรงงานล้าดับที่ 106 จ้านวน 9 ใบ
ประกอบกิจการ: โรงงานที่ 2-7 และ 9 - ถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เศษสายไฟ เศษสายเคเบ้ิล

ใต้น้ า ตะกรัน ทองแดง ตะกรันทองเหลือง และตะกรันซิงค์
โรงงานที่ 1 และ 8 - ถอดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เศษสายไฟ เศษสายเคเบ้ิลใต้น้ า 
ตะกรัน ทองแดง ตะกรันทองเหลือง และตะกรันสังกะสี หลอมโลหะผสมทองแดง จากเศษทองแดงทั่วไป เศษและผงทองแดงจากการบดย่อยแผงพีซีบี และชิน้สว่นอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ สายไฟ สายเคเบิ้ลใต้น้ า และตะกรันทองแดง ทองเหลือง และสังกะสี ที่ผ่านการบดย่อยและร่อนแยกแลว้

วันที่อนุญาต เลขที่ใบอนุญาต ที่ตั ง เครื่องจักร เงินทุน คนงาน

1 1 พฤษภาคม 2561 3-106-44/61ฉช 111/1 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 2,364.40 HP 72.5 ล้านบาท 40 คน

2 21 มีนาคม 2561 3-106-30/61ฉช 111/4 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 839.50 HP 61 ล้านบาท 50 คน

3 21 มีนาคม 2561 3-106-26/61ฉช 111/8 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 839.50 HP 61 ล้านบาท 50 คน

4 21 มีนาคม 2561 3-106-28/61ฉช 111/6 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 839.50 HP 61 ล้านบาท 50 คน

5 21 มีนาคม 2561 3-106-31/61ฉช 111/7 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 839.50 HP 61 ล้านบาท 50 คน

6 21 มีนาคม 2561 3-106-25/61ฉช 111/5 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 839.50 HP 61 ล้านบาท 50 คน

7 21 มีนาคม 2561 3-106-29/61ฉช 111/2 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 839.50 HP 61 ล้านบาท 50 คน

8 29 มีนาคม 2561 3-106-36/61ฉช โฉนดที่ดินเลขท่ี 37338 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม 
จ.ฉะเชิงเทรา 24120

2,351.90 HP 72.5 ล้านบาท 40 คน

9 21 มีนาคม 2561 3-106-27/61ฉช 111/3 ม.9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 839.50 HP 61 ล้านบาท 50 คน

ที่มาข้อมูล: เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม, http://userdb.diw.go.th/report2.asp

บริษัทเดียวมีใบอนุญาตโรงงาน 105 – 106 จ้านวน 16 ใบ



วันที่อนุญาต เลขที่ใบอนุญาต ประเภทโรงงาน ประกอบกิจการ เครื่องจักร เงินทุน คนงาน

1 11 ธันวาคม 2558 จ3-53(4)-73/58สป 53(4) ผลิตภาชนะบรรจุพลาสติก 252.00 HP 30 ล้านบาท 20 คน

2 29 ธันวาคม 2558 จ3-53(4)-74/58สป 53(4) ผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 237.00 HP 30 ล้านบาท 30 คน

3 14 ธันวาคม 2558 จ3-53(5)-95/58สป 53(5), 71 ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 221.00 HP 26 ล้านบาท 68 คน

4 14 ธันวาคม 2558 จ3-53(5)-96/58สป 53(5) ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก 210.00 HP 32 ล้านบาท 15 คน

5 29 ธันวาคม 2558 จ3-53(5)-99/58สป 53(5) ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก 266.00 HP 26 ล้านบาท 30 คน

6 29 ธันวาคม 2558 จ3-53(5)-100/58สป 53(5), 71 ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 231.00 HP 27 ล้านบาท 18 คน

7 29 ธันวาคม 2558 จ3-53(5)-101/58สป 53(5), 71 ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 210.00 HP 32 ล้านบาท 15 คน

8 29 ธันวาคม 2558 จ3-53(5)-102/58สป 53(5) ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก 236.00 HP 26 ล้านบาท 25 คน

9 29 ธันวาคม 2558 จ3-53(5)-103/58สป 53(5) ผลิตท่อและข้อต่อร้อยสายไฟทุกชนิด 151.81 HP 30 ล้านบาท 20 คน

ชื่อโรงงาน: ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เด่นชัยปากน ้า   โรงงานล้าดับที่ 53(4) 53(5) 71 จ้านวน 9 ใบ
ท่ีตั้ง: ม.2 ถ.บางพล-ีต าหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ที่มาข้อมูล: เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม, http://userdb.diw.go.th/report2.asp

บริษัทเดียว มใีบอนุญาตโรงงานล้าดับ 53 จ้านวน 9 ใบ



ชื่อโรงงาน: บริษัท เด่นชัยการเคหะและที่ดิน จ้ากัด   โรงงานล้าดับที่ 53(4) 53(5) 71 จ้านวน 5 ใบ
ท่ีตั้ง: ม.2 ถ.บางพล-ีต าหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

วันที่อนุญาต เลขที่ใบอนุญาต ประเภทโรงงาน ประกอบกิจการ เครื่องจักร เงินทุน คนงาน

1 12 พฤศจิกายน 2558 จ3-53(4)-67/58สป 53(4) ผลิตภาชนะบรรจุพลาสติก 330.00 HP 35 ล้านบาท 24 คน

2 11 ธันวาคม 2558 จ3-53(5)-93/58สป 53(5), 71 ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 349.00 HP 28 ล้านบาท 35 คน

3 11 ธันวาคม 2558 จ3-53(5)-94/58สป 53(5) ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก 334.00 HP 26 ล้านบาท 35 คน

4 11 ธันวาคม 2558 จ3-53(5)-85/58สป 53(5) ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก 430.00 HP 37 ล้านบาท 15 คน

5 12 พฤศจิกายน 2558 จ3-53(5)-86/58สป 53(5) ผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก 339.00 HP 38 ล้านบาท 35 คน

ที่มาข้อมูล: เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม, http://userdb.diw.go.th/report2.asp

บริษัทเดียว มีใบอนุญาตโรงงานล้าดับ 53 จ้านวน 5 ใบ



3. โรงงานก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้านรุนแรง โดย กม. เดิมแก้ปัญหาไม่ได้ แต่
กม.ใหม่จะแย่กว่าเดิม - ใบอนุญาตฯ ไม่มีอายุ ไม่มีกองทุนฟื้นฟูฯ เอกชนตรวจสอบ
กันเอง และบทลงโทษต่้า

18 ตุลาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561

• ทะเบียนโรงงานเลขท่ี จ3-43(1)-16/59 รย ประกอบกิจการผลิตปุ๋ ยแอมโมเนียซลัเฟตโดยการต้มระเหย ได้ปล่อยนํา้ปุ๋ ย
แอมโมเนียซลัเฟตไหลออกนอกบริเวณโรงงาน

• อตุสาหกรรมจงัหวดัระยองจงึมีคําสัง่เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 ให้บริษัทฯ หยดุประกอบกิจการเป็นเวลา 15 วนั เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขโรงงาน โดยให้ปรับปรุงบ่อพกันํา้ให้มีลกัษณะมัน่คงแข็งแรง

ปัจจุบัน น ้าไหลล้นเข้าสู่
บ่อน ้าดิบประปาหมู่บ้าน

บริษัท บุญทวีสิน จ้ากัด  ต.มะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง



บริษัท วินโพรเสส จ้ากัด ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ประกอบกิจการโรงงานล้าดบัที่ 106, ล้าดับท่ี 40 อัดเศษกระดาษ และล้าดับที่ 60 หล่อหลอมโลหะ

ในพื นที่มีปัญหากลิ่นเหม็น, การลักลอบทิ งของเสยีในทีน่าชาวบ้าน
บริเวณเหนือโรงงาน  ท้าให้พืชผลเสียหาย ดินเสื่อมโทรม แหล่งน ้าปนเปื้อน

3. โรงงานก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้านรุนแรง โดย กม. เดิมแก้ปัญหาไม่ได้ แต่
กม.ใหม่จะแย่กว่าเดิม - ใบอนุญาตฯ ไม่มีอายุ ไม่มีกองทุนฟื้นฟูฯ เอกชนตรวจสอบ
กันเอง และบทลงโทษต่้า



4. โรงงานกระท้าผิดซ ้าซาก เพราะบทลงโทษต่้า
เจ้าหน้าที่ไม่กล้าสั่งปิดโรงงาน

บริษัท  แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ้ากัด จังหวัดราชบุรี มีใบอนุญาต 9 ใบ
(โรงงาน 105 จ้านวน 1 ใบ, ล้าดับโรงงาน 106 จ้านวน 5 ใบ และอื่น ๆ จ้านวน 3 ใบ)

ปี 2560 กรมควบคุมมลพิษ ชี้ว่า "การปนเปื้อนของน้ าผิวดินมีการแพร่กระจายมาจากโรงงานของบริษัท แวกซ์กาเบ็จ
ประกอบกับโรงงานเคยประสบเหตุเพลงิไหม้มาแลว้เป็นจ านวนถึง 5 ครั้ง โดยเกิดขึ้นภายในปี 2559 ถึง 3 ครั้ง ซึ่งแสดงถึง
ความไม่ระมัดระวังในการประกอบกิจการของโรงงาน และส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมาโดยตลอด“

ปี 2561 บริษัทฯ ลักลอบเทของเสียทิ้งในบริเวณโรงงาน

เดือนพฤศจิกายน 2559

24 เมษายน 2557

4 สิงหาคม 2560

26 กุมภาพันธ์ 2561



บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ้ากัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ประกอบกิจการ
• ล าดับที่ 101 - ปรับคุณภาพของเสียรวม และรับฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใ่ช้แล้วที่เป็นอนัตราย 

และบ าบัดน้ าเสียรวม
• ล าดับที่ 105 - คัดแยกและรับฝังกลบสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไมเ่ป็นอันตราย
• ล าดับที่ 106 - ปรับคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นเชื้อเพลงิทดแทนและวัตถุดิบทดแทน 

29 พ.ย.61 ชาวบ้านประท้วงเรื่องกลิ่นเหม็น

เมื่อปี 2553 ชาวบ้าน 124 คน
ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย

และให้ปิดโรงงาน  
“จนถึงปี 2561 ศาลยังไม่ตัดสิน”

4. โรงงานกระท้าผิดซ ้าซาก เพราะบทลงโทษต่้า
เจ้าหน้าที่ไม่กล้าสั่งปิดโรงงาน



5. อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรน้อย คนงานน้อย ไม่ถือเป็นโรงงาน
เช่น การคัดแยกขยะ และรีไซเคิลของเสีย

ตัวอย่างโรงงานที่มีก้าลังต่้ากว่า 50 แรงม้า
• หจก. บานาน่า ดีสโพเซิล: 3-106-3/60ฉช

รีไซเคิลน้ ามันและตัวท าละลายที่ใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และรีไซเคิลกรดและด่างที่ใช้แล้ว (47.21 HP)

• หจก. วิบูลย์ชัย แมนเนจเมนท์: 3-106-73/60ฉช น าของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกรรมวิธีบดย่อยเพื่อคัดแยก
โลหะมีค่าและอบกากตะกอนที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่าจากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (35.25 HP)

• เฮงคูณทรัพย:์ 3-106-28/59ฉช ล้างถังบรรจุภัณฑ์ (25.00 HP)

• หจก. ดี. บัณยวัฒน์: 3-105-26/61ฉช คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสีย(35.00 HP)



5. อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรน้อย คนงานน้อย ไม่ถือเป็นโรงงาน
เช่น การคัดแยกขยะ และรีไซเคิลของเสีย
ผลกระทบจาก หจก. บานาน่า ดีสโพเซิล ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ผลกระทบต่อน ้าบ่อตื น
ของชาวบ้าน



6. โรงงานปิดกิจการ เจ้าของหนี ทิ งของเสียไว้ 
เป็นมรดกพิษแก่ประชาชน

ปล่อยน ้าเสียส่งกลิ่นเหม็นไหลลงสู่คลองพานทอง 
อ.พานทอง จ.ชลบุรี

www.springnews.co.th/view/243679

ปี 2560 บริษัทฯ ปิดตัวลง
ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร
ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการจัดการของเสียภายในโรงงาน

www.springnews.co.th/view/243679

บริษัท ไมด้า วัน จ้ากัด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
ประกอบกิจการรับบ้าบัดกากอุตสาหกรรม 



บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จ้ากัด (มหาชน) ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
ประกอบกิจการโรงงานล้าดับที่ 60 ผลิตโลหะทองแดง ต่อมาปี 2559 ต่อมาบริษัทล้มละลาย 
แต่มีกากอุตสาหกรรมกองอยู่ในพื นที่โรงงาน 40,000 ตัน กรมบังคับคดีได้มีหนังสือมอบอ้านาจให้อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยองเป็นผู้ด้าเนินการและจดัประมูลหาผู้รับด้าเนินการกองขยะนั น 
ปัจจุบันมีบริษัทประมูลกากอุตสาหกรรมไปแลว้ แต่ไม่มีการตรวจสอบการปนเปื้อนภายในพื นที่โรงงานอุตสาหกรรม

6. โรงงานปิดกิจการ เจ้าของหนี ทิ งของเสียไว้ 
เป็นมรดกพิษแก่ประชาชน



ผลกระทบโรงงานรีไซเคิล และบ่อฝังกลบขยะ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

13 มกราคม 2562



การคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ (ธันวาคม 2561)



“ขอให้ประชาชน งด การกระท้าการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง 
ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หากมีการฝ่าฝืนจะถูกด้าเนินคดี ตาม พ.ร.บ. 
สาธารณสุข ไม่เกิน 2,000 บาท”
“การเผาทุกกรณีถ้าเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่า ถือเป็นการกระท้าผิดกฎหมาย ... 
ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท จ้าคุกสูงสุด 15 ปี”

ประกาศกองอ้านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบรุี
เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาดในพื นที่

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
มาตรา 60 ผู้ใดกระท้าการใด ๆ ให้ค้าสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือ
ค้าสั่งปิดโรงงาน ช้ารุด หรือเสียหาย ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ



รัฐบาล และ สนช. ต้องถอน ร่าง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ....
และเริ่มกระบวนการใหม่ในการแก้ไขกฎหมาย


