
ข้อมูลประกอบการฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

1. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  

ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประกอบ การได้มา  
การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง  
อันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

2. ความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเพ่ิมขีดความสามารถแก่
อุตสาหกรรมทุกระดับ จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

3. ความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติฯ มีวัตถุประสงคใ์ห้การด าเนินงานของสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทยมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยในการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขัน และก่อให้เกิดการลงทุนและการจ้างงาน สร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

4. บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายในด้านการด ารงชีวิต  
การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ 

4.1 บุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
บุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ

สภาตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีรายละเอียด  ดังนี้



รายช่ือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
กลุ่มที่ 1  

ผู้ประกอบการ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมี
หรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับหรืออาจ
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มที่ 2 
กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ 

ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 
รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี

วัตถุประสงค์กระท าการเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว 

กลุ่มที่ 3 
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจ

เกี่ยวข้องหรือที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่
ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 

กลุ่มที่ 4 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 

1. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. กิจการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมค า
นิยามใหม่  
2.1 สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 
2.2 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย  
2.3 สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
3. สมาคมการค้าเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม 

3.1 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
3.2 สมาคมธนาคารไทย 

- ไม่มี - 1. หน่วยงานภายในกระทรวง
อุตสาหกรรม (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม/กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่/
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย/
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
2. กระทรวงการคลัง 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. กระทรวงคมนาคม 
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6. กระทรวงพลังงาน 
7. กระทรวงพาณิชย์ 
8. กระทรวงแรงงาน 

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม  
2. ผู้มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 
3. นักวิชาการ/นักวิจัยด้าน
อุตสาหกรรม 
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กลุ่มที่ 1  
ผู้ประกอบการ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมี

หรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับหรืออาจ
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มที่ 2 
กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ 

ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 
รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี

วัตถุประสงค์กระท าการเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว 

กลุ่มที่ 3 
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจ

เกี่ยวข้องหรือที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่
ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 

กลุ่มที่ 4 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 

9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
10. กระทรวงศึกษาธิการ 
11. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
12. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน 
13. ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
14. กระทรวงมหาดไทย 
15. กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 



4.2 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
4.2.1 ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ 

1) ผลกระทบเชิงบวก 
1.1) การด าเนินการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถด าเนินงานในการ

สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้อย่างครอบคลุม 
เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2) การแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีความ
ชัดเจนในประเด็นภารกิจเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการในทุ ก
ระดับ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมผ่านกลไกของโครงการพ่ีช่วยน้อง (Big Brother) เนื่องจากสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยจ านวนมากเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความหลากหลายในการประกอบ
อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถเข้ามาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษา ช่วยเหลือ ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนา
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะพัฒนาและขับเคลื่อน
ภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

1.3) การแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประกอบ การได้มา การด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง  เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวและสอดคล้องกับการบริหารงานยุคใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการบริหารงานของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

1.4) การแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เข้ามาเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อย่าง
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ในปัจจุบันที ่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  
ซึ่งจะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเจริญ เติบโต และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 

1.5) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้ันตอนการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จ าแนกกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการกลุ่มสมาชิก การประชุมและด าเนินการของสาขาอุตสาหกรรม 
ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับเกี่ยวกับการก าหนดค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุง และค่าบริการที่จะพึง
เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก โดยลดขั้นตอนและกระบวนการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่างๆ  
ซึ่งจะท าให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร 

2) ผลกระทบเชิงลบ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้  

ซึ่งกระบวนการในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน อาจจะต้องใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมในทุกระดับ ทั้งในระดับกลุ่ม
อุตสาหกรรมและในระดับจังหวัด 

4.2.2 ผลกระทบด้านสังคม 
1) ผลกระทบเชิงบวก 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้จากการประกอบ
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ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในประเทศ กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและการด ารงชีพของประชาชนและสังคมโดยรวมดีข้ึน 

2) ผลกระทบเชิงลบ  
เมื่อภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวจากผลของการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบ

อุตสาหกรรม อาจส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม 
ภาคอุตสาหกรรมอาจเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าว 

5. เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการก าหนดโทษอาญา 
รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในครั้งนี้  มีความ
จ าเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นตัวแทนของสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และการปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ให้มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยการแก้ไขดังกล่าวจะท าให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสามารถด าเนินงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายครั้งนี้ไม่มีเรื่องระบบอนุญาต เรื่อง
การก าหนดโทษอาญา รวมถึงการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

6. ประเด็นส าคัญของร่างกฎหมาย  
ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับนี้ เป็นการ

แก้ไขเพ่ิมเติม ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 



ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ที่ผ่านการพิจารณาของ คกก. (คณะท่ี ๕) ในวาระท่ี 3 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

…………………………………………………………….. 

 

หลักการ 

  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “อุตสาหกรรม” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 
  (๒)  แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถแก่อุตสาหกรรมทุกระดับ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖ (๒)) 
  (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมการเรียกชื่อสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙) 
  (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ให้ครอบคลุมโรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและนิติบุคคลที่ประกอบอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓)  
  (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบ การได้มา การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา 
๑๙ และมาตรา ๒๐ และเพ่ิมมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๕/๒ มาตรา ๑๕/๓ มาตรา ๑๘/๑ มาตรา ๑๘/๒ มาตรา 
๒๐/๑ และมาตรา ๒๒/๑) 
  (๖) แก้ไขเพ่ิมเติมขั้นตอนการก าหนดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๑ วรรคสอง) 
  (๗) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าสั่ง
ให้คณะกรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔) 
  



เหตุผล 
  โดยที่พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ใช้บังคับมาเป็น
เวลานาน ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประกอบ 
การได้มา การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง 
อันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและเพ่ิมขีดความสามารถแก่อุตสาหกรรมทุกระดับ จึงจ าเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 



ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

..………………………………..... 

..………………………………..... 

..………………………………..... 

 

  ………………………………………………………………………………………………………………….... 

..………………………………..... 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
   
 ............................................................................................................................. .....................
............................ 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....” 

  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “อุตสาหกรรม” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัต ิ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“อุตสาหกรรม” หมายความว่า วิสาหกิจซึ่งท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดลอง 
ทดสอบ ปรับปรุง ดัดแปลง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสินค้าหรือสิ่งใด ๆ และให้หมายรวมถึง 
การวิจัยและพัฒนา และบริการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแก่อุตสาหกรรม
ทุกระดับ” 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภทหรือชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้
เรียกว่า “กลุ่มอุตสาหกรรม” และอาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม 



- ๒ - 
 

ในเขตท้องที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้ เรียกว่า “สภาอุตสาหกรรมจังหวัด” หรือ
กลุ่มสมาชิกที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนด 

การจัดกลุ่มสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ” 

มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับ หรือ” 

  มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย” จ านวนไม่เกิน ๒๕๑ คน ประกอบด้วย 
 (๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๑ เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวนไม่เกิน ๒๐๐ คน ซึ่งสมาชิกสามัญของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนของกลุ่มอุตสาหกรรม จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน และสมาชิกสามัญของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน เป็นกรรมการ 
  (๓) ผู้แทนที่มาจากการแต่งตั้งของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งแต่งตั้งจาก
ผู้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยเสนอให้กรรมการตาม (๒) ทราบ จ านวนไม่เกิน 
๓๐ คน เป็นกรรมการ  
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของกรรมการตาม (๒) จ านวนไม่เกิน ๒๐ คน เป็นกรรมการ  
  การได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ” 

 มาตรา ๘  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๕/๒ และมาตรา ๑๕/๓  
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 “มาตรา ๑๕/๑  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งมาจากการเลือกตั้งของ
กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) 
 (๒) ผู้ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒)  
 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามวรรคหนึ่งต้องเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองวาระ  ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีท่ีด ารงต าแหน่งจนครบวาระด้วย  
 มาตรา ๑๕/๒  ให้น ามาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่งและการ
พ้นจากต าแหน่งของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕/๑ (๑) 
โดยอนุโลม 
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 มาตรา ๑๕/๓  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการตาม
มาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) เพ่ือด ารงต าแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งคนหรือ
หลายคน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เหรัญญิก และนายทะเบียน ต าแหน่งละหนึ่งคน และ
ต าแหน่งอื่นต าแหน่งละหนึ่งคนหรือหลายคนตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ  
 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอ านาจสั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 
พ้นจากต าแหน่ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ 
 การแต่งตั้งและการสั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองพ้นจากต าแหน่ง  
ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ” 

มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๗  กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา ๑๕ โดยวิธีการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ” 

 มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ที่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มาประชุม เพราะบกพร่อง 
ต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
 (๔) กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ ซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและพ้นจากต าแหน่งผู้แทนสมาชิกสามัญนั้น หรือสมาชิกสามัญนั้นพ้นจาก
สมาชิกภาพ  
 (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 
 (๖) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๓๓” 

 มาตรา ๑๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘/๑ และมาตรา ๑๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 “มาตรา ๑๘/๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยพ้นจากต าแหน่งเมื่อกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่มีอยู่  
 ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๑ (๒) ที่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) 
มีมติใหอ้อกจากต าแหน่งยังคงด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปได้ 
 มาตรา ๑๘/๒  เมื่อประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ้นจากต าแหน่ง  
ให้รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เหรัญญิก  
นายทะเบียน และผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ตามมาตรา ๑๕/๓ วรรคหนึ่ง และกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๓) พ้นจากต าแหน่งด้วย” 
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 มาตรา ๑2  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัต ิสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๙  ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้มีการ
เลือกตั้งผู้แทนของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือเป็นกรรมการ
แทนต าแหนง่ที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
  ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) และ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด าเนินการแต่งตั้งหรือแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกรรมการตามมาตรา 
๑๕ (๒) แล้วแต่กรณี เพ่ือเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 ในกรณีที่ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้กรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๒) ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๑ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 บุคคลซึ่งเข้าเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกรรมการแทนตาม 
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของบุคคลซึ่งตนแทน 

 ในกรณีที่ได้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งได้เลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้เลือกตั้งหรือแต่งตั้งไว้แล้ว 
  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) หรือ (๔) ให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประกอบด้วย
กรรมการเท่าท่ีมีอยู่” 

 มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัต ิสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งนอกจากการพ้นจากต าแหน่ง 
ทั้งคณะตามมาตรา ๓๓ ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้ด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๑๕/๓ วรรคหนึ่ง ที่พ้นจากต าแหน่งยังคงรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยต่อไปเท่าท่ีจ าเป็นจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ 
 กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้ ได้มาซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่ 
ตามมาตรา ๑๕ ภายในหกสิบวันนับแต่วันทีพ้่นจากต าแหน่ง” 

 มาตรา ๑๓/๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 “มาตรา ๒๐/๑  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งจนเหลือจ านวนน้อยกว่าที่จะเป็น 
องค์ประชุมตามมาตรา ๒๒ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการต่อไปได้แต่เฉพาะการ
ด าเนินการจัดให้ได้มาซึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๕ เพ่ือเป็นกรรมการแทนตามมาตรา ๑๙ และการจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” 

  มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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  “การก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตาม (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๖) ต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อน และการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตาม 
(๒) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้ใช้บังคับได้” 

  มาตรา ๑๕  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐  

“มาตรา ๒๒/๑  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) ที่มีอาวุโสสูงสุดตามที่ก าหนดในข้อบังคับ เป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนแต่งตั้งให้ประธานสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่และอ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอ านาจ  
เป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย แล้วแต่กรณี” 

  มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๓๔  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๓๓ 
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน 
แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน เป็นคณะกรรมการชั่วคราวในวันเดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้กรรมการทั้งคณะ 
พ้นจากต าแหน่ง และให้คณะกรรมการชั่วคราวเลือกตั้งกรรมการชั่วคราวคนใดคนหนึ่ง เป็นประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจปฏิบัติการเพียงเท่าที่จ าเป็น และ
จะต้องด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา ๑๕ ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 
  เมื่อมีคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง” 

  มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้   

  มาตรา ๑๘  บรรดาข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว่าจะมีข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  มาตรา ๑๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
   ................................... 
       นายกรัฐมนตร ี



 
 

ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ระหว่างร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี กับร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

เหตุผลที่ปรับแก้ 

ร่างแก้ไข 
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
.................................................... 
................................................... 
.................................................. 

 ..................................................................................  
.................................................................................................  

โดยที่เป็นการสมควรแห้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

ร่างแก้ไข 
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
.................................................... 
................................................... 
.................................................. 

 ..................................................................................  
.................................................................................................  

โดยที่เป็นการสมควรแห้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....” 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับเมื ่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อย 
แปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้
แก้ไข เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ทั้ ง ในส่ วนของการออกข้ อบั ง คั บ 
และแนวทางการปฏิบั ติ ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “อุตสาหกรรม” ในมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “อุตสาหกรรม” ในมาตรา ๓ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

ปรับแก้ถ้อยค า เพ่ิมค าเชื่อมให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.  2535 ที่มีการแก้ ไข
เพ่ิมเติม  



- ๒ - 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

เหตุผลที่ปรับแก้ 

“อุตสาหกรรม” หมายความว่า วิสาหกิจซึ่งท า การผลิต ประกอบ 
บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดลอง ทดสอบปรับปรุง ดัดแปลง แปรสภาพ 
ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลาย และให้หมายรวมถึงการวิจัย พัฒนา 
และบริการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย 

“อุตสาหกรรม” หมายความว่า วิสาหกิจซึ่งท า ผลิต ประกอบ บรรจุ 
ซ่อม ซ่อมบ ารุง ทดลอง ทดสอบ ปรับปรุง ดัดแปลง แปรสภาพ 
ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสินค้าหรือสิ่งใด ๆ และให้หมายรวมถึง
การวิจัยและพัฒนา และบริการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
        “(๒) ส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการประกอบ
อุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมในทุกระดับ และสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายด้านอุตสาหกรรมของภาครัฐ” 

มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

           “(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถแก่อุตสาหกรรมทุกระดับ” 

1) ตัดประโยค “และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านอุตสาหกรรม
ข อ ง ภ า ค รั ฐ ”  อ อ ก  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร
ปฏิบัติงานของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อนโยบายรัฐบาลได้อย่างอิสระ 
และกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ขัดข้อง 
2) ปรับแก้ถ้อยค าให้มีความชัดเจนขึ้น  

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
        “มาตรา ๙ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาจจัดให้สมาชิก
ที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภท
หรือชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้เรียกว่า 
“กลุ่มอุตสาหกรรม” และอาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรม
หรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตท้องที่เดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้ เรียกว่า “สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด” หรือกลุ่มสมาชิกที่มีชื่อเรียกเป็นอย่าง อ่ืนตามที่ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนด 
 การจัดกลุ่มสมาชิกดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ” 
 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจจัดให้สมาชิก 
ที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภท
หรือชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้เรียกว่า 
“กลุ่มอุตสาหกรรม” และอาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรม 
หรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตท้องที่ เดียวกันหรือ 
ใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้ เรียกว่า “สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด” หรือกลุ่มสมาชิกที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนตามที่สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยก าหนด 

การจัดกลุ่มสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับ” 

ปรับแก้ถ้อยค าให้มีความชัดเจนขึ้น  
 



- ๓ - 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

เหตุผลที่ปรับแก้ 

 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
          “(๑) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และประกอบ
กิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ หรือ” 

มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“(๑) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการ
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภท
อ่ืนตามทีก่ าหนดในข้อบังคับ หรือ” 

ปรับแก้ถ้อยค าให้มีความชัดเจนขึ้น  
 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
         “มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง จ านวนไม่เกิน ๒๕๑ คน 
ประกอบด้วย  

   (๑) กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง โดย 
(ก) ให้ผู้แทนสมาชิกสามัญของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สมาชิก

สามัญของกลุ่มอุตสาหกรรมเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

(ข) ให้ผู้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่
สมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลือกตั้งเป็น
กรรมการ จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

(๒) กรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 
เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมจ านวนไม่เกิน ๓๐ คน เป็นกรรมการ  

(๓) กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง  เ รี ยกว่ า 
“คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” จ านวนไม่เกิน 
๒๕๑ คน ประกอบด้วย 

(๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา 
๑๕/๑ เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวนไม่เกิน ๒๐๐ คน  
ซึ่งสมาชิกสามัญของกลุ่มอุตสาหกรรมเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนของกลุ่ม
อุตสาหกรรม จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน และสมาชิกสามัญของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ คน เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้แทนที่มาจากการแต่งตั้งของประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยโดยเสนอให้กรรมการตาม (๒) ทราบ จ านวนไม่เกิน 
๓๐ คน เป็นกรรมการ  

1. ปรับโครงสร้างการเขียนให้เป็นไป
ตามหลั กการ เขี ยนกฎหมายของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือให้ง่าย
และไม่ให้เกิดการสับสนของล าดับการ
คัดเลือกกรรมการให้ครบองค์ประกอบ  
2. คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะ
ให้เพ่ิมคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิให้มี
ความชัดเจนสอดคล้องกับหลักการ
เ ขี ย น คุ ณ ส ม บั ติ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น
กฎหมาย  



- ๔ - 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

เหตุผลที่ปรับแก้ 

และให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยรวม จ านวนไม่เกิน ๒๐ คน ต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

การเลือกตั้งและการแต่งตั้งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓)  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ” 
 

 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
การเงิน การบัญชี ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ
กิจการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของ
กรรมการตาม (๒) จ านวนไม่เกิน ๒๐ คน เป็นกรรมการ  

การได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๑ และมาตรา ๑๕/๒  
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
“มาตรา ๑๕/๑ ให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญของกลุ่ม
อุตสาหกรรมและสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาม 
มาตรา ๑๕ (๑) เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดในข้อบังคับเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
         ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง  
         ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเลือกกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) และ (๓) เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยคนหนึ่งหรือหลายคน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยคนหนึ่ง เหรัญญิกคนหนึ่ง นายทะเบียนคนหนึ่ง และ
ต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับเป็นกรรมการบริหาร และแจ้ง
ให้กรรมการทราบ” 
“มาตรา ๑๕/๒ การถอดถอนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และกรรมการบริหาร 

มาตรา ๘  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๑ มาตรา ๑๕/๒ และ
มาตรา ๑๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 

“มาตรา ๑๕/๑ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ให้มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) 

(๒) ผู้ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒)  
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง 

ต้องเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองวาระ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีท่ีด ารงต าแหน่ง
จนครบวาระด้วย  

มาตรา ๑๕/๒  ให้น ามาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับ
แก่การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของประธานสภา

มาตรา ๑๕/๑ 
1. ปรับเนื้อหาการเขียนกฎหมายให้
เป็นไปตามหลักการของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  
2. ปรับเนื้อหาเรื่องท่ีมาของประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้มี
ความชัดเจนขึ้น  
3. เ พ่ิมคุณสมบัติของประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
4. ยกเลิกเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร  

มาตรา ๑๕/2 
เขียนรองรับให้ชัดเจนเพ่ือแก้ปัญหา 
ในกรณีการด ารงต าแหน่งและการพ้น
จ า ก ต า แ ห น่ ง ข อ ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่มา



- ๕ - 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

เหตุผลที่ปรับแก้ 

           (๑) ให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญของกลุ่ม
อุตสาหกรรมและสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาม
มาตรา ๑๕ (๑) มีอ านาจถอดถอนประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
และให้กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ 
           (๒) ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอ านาจ
ถอดถอนกรรมการบริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ” 
 

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕/๑ (๑) 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕/๓ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) เพ่ือด ารง
ต าแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งคนหรือ
หลายคน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เหรัญญิก  
และนายทะเบียน ต าแหน่งละหนึ่งคน และต าแหน่งอื่นต าแหน่งละหนึ่ง
คนหรือหลายคนตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ  

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอ านาจสั่งให้ผู้
ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ 

การแต่งตั้งและการสั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสองพ้นจากต าแหน่ง ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ” 

จากผู้แทนสมาชิกสามัญ ซึ่งไม่ได้มาจาก
คณะกรรมการตามมาตรา 15 (2)  
มาตรา ๑๕/๓ 
เขี ยน เรื่ องผู้ ด า รงต าแหน่ งต่ า ง  ๆ  
ไว้ในกฎหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ เรื่องการถอดถอนประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เขียน
ไว้ในมาตรา 18/1  

 มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
 “มาตรา ๑๗  กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันที่คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา ๑๕ โดยวิธีการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ” 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะว่า 
การนับวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการสภา อุตสาหกรรม 
แห่ งประ เทศ ไทยควร เขี ยน ไว้ ใน
กฎหมายให้ชัดเจน โดยเริ่มนับวาระ
นับตั้ งแต่ วั นที่ คณะกรรมการสภ า
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา ๑๕ 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้
เพ่ิมเหตุแห่งการให้พ้นจากต าแหน่ง



- ๖ - 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

เหตุผลที่ปรับแก้ 

   “มาตรา  ๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๗ 
กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
            (๑) ตาย 
            (๒) ลาออก 
            (๓) ที่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีมติให้
ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสามัญ
ที่มาประชุม 
            (๔) ในกรณีเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญตามมาตรา ๑๕ และพ้น
จากต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกสามัญนั้นหรือสมาชิกสามัญนั้นพ้นจาก
สมาชิกภาพ  
           (๕) ในกรณีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ้นจาก
ต าแหน่งไม่ว่ากรณีใดให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการด้วย 

(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 
(๗) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง

ตามมาตรา ๓๓ ” 

     “มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ที่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีมติให้ออก

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสามัญของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มาประชุม เพราะบกพร่องต่อ
หน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ ซึ่งเป็น
ผู้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและพ้นจาก
ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกสามัญนั้น หรือสมาชิกสามัญนั้นพ้นจาก 
สมาชิกภาพ  

(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 
(๖) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง

ตามมาตรา ๓๓” 
 

ของกรรมการจากมติเสียงข้างมากของ
สมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ควรใส่เหตุผลของ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการด้วย  

 มาตรา ๑๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘/๑ และมาตรา ๑๘/๒  
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 “มาตรา ๑๘/๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๑๘ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่มีอยู่  

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้
น าหลักการเรื่องการถอดถอนประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ซึ่งเดิมอยู่ในมาตรา 15/2 มาเขียนไว้
ในมาตรา 18/1 เ พ่ือความชัด เจน  
โดยปรับปรุงถ้อยค า เป็นมีมติให้ออก
จากต าแหน่ง และก าหนดคะแนนเสียง
ให้พ้นจากต าแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
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 ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๑ (๒) 
ที่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) มีมติให้ออกจากต าแหน่งยังคงด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปได้ 
 
 มาตรา ๑๘/๒ เมื่อประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ้นจากต าแหน่ง ให้รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เหรัญญิก นายทะเบียน 
และผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ตามมาตรา ๑๕/๓  
วรรคหนึ่ง และกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) พ้นจากต าแหน่งด้วย”  

ซึ่งเดิมจะก าหนดไว้ในข้อบังคับ ให้อยู่
ในข้อกฎหมาย และก าหนดให้ชัดเจน 
ถ้าประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยพ้นจากต าแหน่ง ให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งอ่ืนตามที่ก าหนดในมาตรา 
๑๕/๓ วรรคหนึ่ง และกรรมการตาม
มาตรา ๑๕ (๓) พ้นจากต าแหน่งด้วย  

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๑๙ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
         “มาตรา ๑๙ เมื่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕ (๑) 
พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด แล้วแต่กรณี เลือกผู้แทน
สมาชิกสามัญกลุ่มอุตสาหกรรม หรือสมาชิกสามัญสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการ 
ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
         ในกรณีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ (๒) หรือ (๓) 
แล้วแต่กรณี พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๕ 
(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อย
กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา ๑2  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๑๙  ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ
ผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือเป็นกรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) และ (๔) พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ด าเนินการแต่งตั้งหรือแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกรรมการตาม
มาตรา ๑๕ (๒) แล้วแต่กรณี เพ่ือเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง  
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ในกรณีที่ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) ด าเนินการเพ่ือให้

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะ 
โ ด ย แ ก้ ไ ข ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ ร อ ง รั บ
สถานการณ์การพ้นจากต าแหน่งก่อน
ค ร บ ว า ร ะ ข อ ง ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทุกกรณี
ให้ชัดเจน รวมทั้งมีการแก้ไขวิธีปฏิบัติ
อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น 
วาระของผู้เข้ามาด ารงต าแหน่งแทน 
การท าหน้าที่ของคณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงที่
ไม่มีกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง 
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ได้มาซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๑ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง  

บุคคลซึ่งเข้าเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของบุคคลซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่ได้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นใน
ระหว่างที่กรรมการซึ่งได้เลือกตั้งหรือแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้เลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
ไว้แล้ว 

ในกรณีที่ ไม่มี กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) หรือ (๔)  
ให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
โดยให้ถือว่าคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่” 

มาตรา  ๑๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
            “มาตรา  ๒๐ ในกรณีที่กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะตามมาตรา ๓๓ ให้กรรมการ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารที่พ้น
จากต าแหน่ง ยังคงรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไปเท่าที่จ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการ
ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ 
          กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ รวมทั้งประธานสภาอุตสาหกรรม 

มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
 “มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะตามมาตรา ๓๓ ให้ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ และผู้ด ารงต าแหน่งตาม
มาตรา ๑๕/๓ วรรคหนึ่ง ที่พ้นจากต าแหน่งยังคงรักษาการในต าแหน่ง
เพ่ือด าเนินกิจการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไปเท่าที่
จ าเป็นจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้
แยกวรรคสามไปเขียนในมาตรา 20/1 
เป็นบทจ ากัดอ านาจ เนื่องจากเห็นว่า
เป็นคนละประเด็นกัน โดยเป็นการปรับ
โครงสร้างและถ้อยค าการเขียน  
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แห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารตามมาตรา ๑๕ และมาตรา 
๑๕/๑ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 
            ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือจ านวนน้อยกว่าที่จะ
เป็นองค์ประชุมตามมาตรา  ๒๒ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระท าการใน
นามของคณะกรรมการต่อไปได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญ ผู้แทนสมาชิกสามัญกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้แทน
สมาชิกสามัญสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
แทนตามมาตรา ๑๙ และการจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย” 

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้ได้มาซึ่ง
คณะกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา ๑๕ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พ้น
จากต าแหน่ง” 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๑๓/๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

“มาตรา ๒๐/๑  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งจนเหลือ
จ านวนน้อยกว่าที่จะเป็นองค์ประชุมตามมาตรา ๒๒ ให้กรรมการที่
เหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการต่อไปได้แต่เฉพาะการ
ด าเนินการจัดให้ได้มาซึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๕ เพ่ือเป็นกรรมการ
แทนตามมาตรา ๑๙ และการจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย” 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้
แยกวรรคสาม ไปเขียนในมาตรา 
20/1 เป็นบทจ ากัดอ านาจ เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นคนละประเด็นกัน โดยเป็น
การปรับโครงสร้างและถ้อยค าการเขียน  

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“การก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตาม (๑) (๒) (๓) (๕) 
และ (๖) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยก่อนและการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตาม (๒) เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้ใช้บังคับได้” 

มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
  “การก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตาม (๑) (๒) (๓) 
(๕) และ (๖) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยก่อน และการก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตาม 
(๒) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้ใช้บังคับได้” 

ไม่มีการแก้ไข 
 



- ๑๐ - 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

เหตุผลที่ปรับแก้ 

 
มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามในมาตรา ๒๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ ๒๕๓๐ 
           “คณะกรรมการ สามารถมอบอ านาจหรือมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรานี้ก็ได้ แต่ไม่รวมถึงที่ก าหนดไว้
ตามวรรค ๑ 

- คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้ตัด
ออก เนื่องจากมีการตัดหลักการเรื่อง
คณะกรรมการบริหารออก ตามมาตรา 
15/1 แล้ว  

มาตรา ๑๔  ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็น (๑/๑) ของมาตรา ๓๐  
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

      “(๑/๑) ออกประกาศก าหนดให้สมาชิกแจ้งข้อมูลของสมาชิก 
เพ่ือใช้ในการควบคุม วิเคราะห์ ประเมินและประกอบการจัดท านโยบาย
และการพัฒนา” 

- คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้ตัดออก 
เนื่ อ งจากมี คว าม เห็ นว่ า กา ร เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
ประ เมินและประกอบการ จั ดท า
นโยบายและการพัฒนา ไม่จ าเป็นต้อง
ใช้อ านาจตามกฎหมาย  เนื่องจาก
สามารถใช้กลไกอ่ืนในการด าเนินการ
ได้ เช่น การขอความร่วมมือ จึงไม่
จ าเป็นต้องบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ขัดข้อง 

 มาตรา ๑๕  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐  

“มาตรา ๒๒/๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒)  
ที่มีอาวุโสสูงสุดตามที่ก าหนดในข้อบังคับ เป็นผู้รักษาการแทน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะ 
ว่าเป็นการเขียนเพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการและการด าเนินการของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ มี
ความต่อเนื่อง ในกรณีที่ ไม่มีผู้ด ารง



- ๑๑ - 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

เหตุผลที่ปรับแก้ 

ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนแต่งตั้งให้
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการหรือให้มี
หน้าที่และอ านาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอ านาจเป็น
กรรมการหรือมีหน้ าที่ และอ านาจเช่น เดี ยวกับประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย แล้วแต่กรณี” 

ต าแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย เพ่ือให้มีผู้แทนนิติ
บุ คคลปฏิบั ติ หน้ าที่ ติ ดต่ อกิ จ กา ร
ภายนอก  
 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๓๔ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ . ๒๕๓๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
        “มาตรา ๓๔ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกิน ยี่สิบเอ็ด
คน เป็นคณะกรรมการชั่วคราวในวันเดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้
กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง และให้คณะกรรมการชั่วคราวเลือกตั้ง
กรรมการชั่วคราวคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และให้น าความในมาตรา ๑๕/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการ
เพียงเท่าที่จ าเป็น และจะต้องด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งและ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ รวมทั้งประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารตามมาตรา ๑๕ และมาตรา 
๑๕ /๑ ภายใน  ๖๐ วั น  นั บแต่ วั นที่ รั ฐมนตรี มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการชั่วคราว 

มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๓๔  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้กรรมการทั้งคณะ
พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิก
สามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจ านวนไม่น้อยกว่า 
สิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน เป็นคณะกรรมการชั่วคราวในวัน
เดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง 
และให้คณะกรรมการชั่วคราวเลือกตั้งกรรมการชั่วคราวคนใดคนหนึ่ง
เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจ
ปฏิบัติการเพียงเท่าที่จ าเป็น และจะต้องด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง
และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา ๑๕ ภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 
 เมื่อมีคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการชั่วคราวซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง” 

มีการแก้ไขถ้อยค าให้มีความชัดเจน 
 

 มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ใน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะ 
ให้ เ พ่ิม เติมขึ้ น เ พ่ือรองรับ ในกรณี 



- ๑๒ - 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

เหตุผลที่ปรับแก้ 

ต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตินี้ 

เ มื่ อ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ  
ให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมี
คณะกรรมการชุดใหม ่ 

มาตรา ๑๖ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐  
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘  บรรดาข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับที่ออกตาม
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

แก้ไขถ้อยค าให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่
กฎหมายล าดับรองที่ได้รับผลกระทบมี
เพียงข้อบังคับ  
 

มาตรา ๑๗ การกระท าใด ๆ ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
สภา อุตสาหกรรมแห่ งประ เทศไทย  พ .ศ . ๒๕๓๐ ก่ อนวั นที่
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๓๐ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่ายังคง
ใช้บังคับได้ต่อไป 

- คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้
ตัดออกเนื่องจากไม่จ าเป็นต้องเขียน
กฎหมายในลักษณะดังกล่าว เพราะ
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ไม่ใช่
การยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ทั้งฉบับ 

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ไม่มีการแก้ไข 

 
 


