
 
 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ต่อร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

…………………………………………… 

สำน ักงานเศรษฐก ิจอ ุตสาหกรรม ได ้กำหนดให ้ม ีการร ับฟ ังความค ิดเห็ นเพ ิ ่ มเติม 
ต่อร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... ตามแนวทางการจัดทำ  
และการเสนอร่างกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได ้ ดังนี้ 

1. วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
1.1 รับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (www.oie.go.th)  

และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (www.industry.go.th) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (www.dip.go.th) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th) สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (www.tisi.go.th) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
(www.ocsb.go.th) และเว็บไซต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (www.fti.or.th) โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะ
แสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 1 
 1.2 รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน โดยมีหนังสือสอบถาม
และขอให้ตอบความเห็น 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีหนังสือสอบถาม
และขอให้ตอบความเห็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 1.4 รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม  
โดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 

1.5 รับฟังความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์นิทรรศการและ 
การประชุม ไบเทค และให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

๒. จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง  
2.1 รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (www.oie.go.th) จำนวน 2 ครั้ง โดยให้แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามออนไลน์  
(Google Form) ช่วงที ่ 1 ระยะเวลา 21 วัน ตั ้งแต่ว ันที ่ ๒๖ มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2563 และ 
ช่วงที่ 2 ระยะเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563 

๒.๒ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดให้มี
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 - 3 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

http://www.oie.go.th/
http://www.diw.go.th/
http://www.fti.or.th/
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๒.๓ รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน โดยมีหนังสือสอบถามและ
ขอให้ตอบความเห็น จำนวน 1 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน -16 กรกฎาคม 2563  

2.4 รับฟังความคิดเห็นจากผู ้ทรงคุณวุฒิซึ ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม  
โดยวิธีการสัมภาษณ์ จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 9 14 และ 15 กรกกฎาคม 2563 

๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้อง 

กับร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยประกอบด้วย  
 3.1 ผู้ประกอบการ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีหรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับหรืออาจ
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

3.1.1 สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3.1.2 กิจการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมคำนิยามใหม่  

1) สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 
2) สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย  
3) สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 

3.1.3 สมาคมการค้าเก่ียวกับภาคอุตสาหกรรม 
1) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
2) สมาคมธนาคารไทย 

3.2 กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์กระทำการเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว 

- ไม่มี - 
3.3 หน่วยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องหรือที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับหรืออาจได้รับ

ผลกระทบ ได้แก่ 
3.3.1 หน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม/กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม/กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย/การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

3.3.2 กระทรวงการคลัง 
3.3.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
3.3.4 กระทรวงคมนาคม 
3.3.5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.3.6 กระทรวงพลังงาน 
3.3.7 กระทรวงพาณิชย์ 
3.3.8 กระทรวงแรงงาน 
3.3.9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3.3.10 กระทรวงศึกษาธิการ 
3.3.11 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3.3.12 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
3.3.13 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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3.3.14 กระทรวงมหาดไทย 
3.3.15 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นักวิชาการ/นักวิจัยด้าน
อุตสาหกรรม 3 ท่าน ได้แก่ 

3.4.1 นายอานันท์  ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย และประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

3.4.2 นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
3.4.3 นายพยุงศักดิ ์ ชาติสุทธิผล อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

และประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี ่ยวข้อง รวมทั้ง 
คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

การรับฟังความคิดเห็นได้นำหลักการและประเด็นสำคัญของร่างกฎหมาย ไปดำเนินการรับฟัง
รวมทั้งข้อมูลประกอบอย่างครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำ 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 3  
เมื่อสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖3 ปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็น รวมจำนวน
ทั้งสิ้น 37 ราย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้สรุปความเห็นของหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

4.1 การรับฟังความคิดเห็นตามแบบสอบถามทางเว็บไซต์ สอบถามเป็นหนังสือ และให้
ข้อคิดเห็นในเวทีประชุมใหญ่สามัญสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้สรุปความคิดเห็นของ
หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีการแสดงความคิดเห็นและคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น  ดังนี้ 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า“พระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....” 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....” 

เห็นด้วย 37 ราย - 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๒   พระราชบัญญัต ิน ี ้ ให ้ ใช ้บ ั งคับ 
เม ื ่อพ้นกำหนดหนึ ่งร ้อยแปดสิบวันนับแต่  
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

เห็นด้วย 37 ราย  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น 

- 

กรมปศุสัตว์  
เห็นด้วย เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนที่กฎหมายจะมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า 
“อุตสาหกรรม” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“อุตสาหกรรม” หมายความว่า วิสาหกิจ
ซึ่งทำ การผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดลอง ทดสอบปรับปรุง ดัดแปลง แปรสภาพ 
ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลาย และให้หมาย
รวมถึงการวิจัย พัฒนา และบริการเก่ียวกับเรื่อง
ดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า 
“อุตสาหกรรม” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“อุตสาหกรรม” หมายความว่า วิสาหกิจ
ซึ ่งทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดลอ ง  ทดสอบ  ป ร ั บป ร ุ ง  ด ั ด แป ล ง  
แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลาย
สินค้าหรือสิ่งใด ๆ และให้หมายรวมถึงการวิจัย
และพัฒนา และบริการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ด้วย 

เห็นด้วย 35 ราย  
ไม่เห็นด้วย 2 ราย  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น 

- 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ไม ่ เห ็นด ้วย เห ็นควรเพ ิ ่มคำว่า 
“สอบเทียบ” เป็น 
“อุตสาหกรรม” หมายความว่า 
ว ิสาหก ิจซ ึ ่ งทำ ผล ิต ประกอบ 
บรรจ ุ ซ ่อม ซ ่อมบำร ุง ทดลอง 

ยืนยันตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการ
พ ิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
เนื่องจากการสอบเทียบจัดเป็นการบริการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในนิยามตาม
ร่างที่รับฟังความคิดเห็นอยู่แล้ว ในถ้อยคำ
ว่า “และบริการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวด้วย” 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

ทดสอบ สอบเท ียบ  ปร ับปรุ ง 
ด ัดแปลง แปรสภาพ ลำเล ี ยง  
เก็บรักษา หรือทำลายสินค้าหรือ 
สิ ่งใด ๆ และให้หมายรวมถึงการ
ว ิ จ ั ยและพ ัฒนา  และบร ิ ก า ร
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย  
กระทรวงพาณิชย์ 
ไม่เห็นด้วย เห็นควรแก้ไขเป็น  ดังนี้ 
วิสาหกิจซึ่งทำ การผลิต การประกอบ 
การบรรจุ การซ่อม การซ่อมบำรุง 
การทดลอง การทดสอบ การปรับปรุง 
การด ั ดแปลง  การแปรสภาพ  
การลำเลียง การเก็บรักษา หรือ
การทำลายสินค้าหรือสิ่งใด ๆ และ
ให้หมายรวมถึงการวิจัยและพัฒนา 
และบริการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย 

ยืนยันตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการ
พ ิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
เนื่องจากเป็นการแก้ไขถ้อยคำ และถ้อยคำ
ดังกล่าวมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแล้ว 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) ในมาตรา ๖  
แห ่ งพระราชบ ัญญ ัต ิ สภาอ ุ ตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“(๒) ส่งเสริมและพัฒนา เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถการประกอบอุตสาหกรรมอย่าง

มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๖ 
แห ่ งพระร าชบ ัญญ ั ติ สภาอ ุ ตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น 
 

- 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

ครอบคลุมในทุกระดับ และสนับสนุนการ
ข ับเคล ื ่อนนโยบายด ้านอ ุตสาหกรรมของ
ภาครัฐ” 

“(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบ
อ ุตสาหกรรมเพ ื ่ อ เพ ิ ่ มข ี ดความสามารถ 
แก่อุตสาหกรรมทุกระดับ” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ ่งของ
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม
แห ่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให ้ ใช้  
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภทหรือ
ชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิก
เดียวกันได้เรียกว่า“กลุ่มอุตสาหกรรม” และ
อาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตท้องที่
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู ่ในกลุ ่มสมาชิก
เดียวกันได้ เรียกว่า “สภาอุตสาหกรรมจังหวัด” 
หรือกลุ่มสมาชิกที่มีชื ่อเรียกเป็นอย่างอื่นตาม 
ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด 
 การจัดกลุ่มสมาชิกดังกล่าวให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ” 

ม า ต ร า  ๕  ให ้ ยกเล ิ กความในมาตรา ๙  
แห ่ งพระราชบ ัญญ ัต ิ สภาอ ุ ตสาหกรรม 
แห ่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให ้ใช้  
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาจจัดให้สมาชิกที ่ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภทหรือ
ชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิก
เดียวกันได้เรียกว่า “กลุ ่มอุตสาหกรรม” และ 
อาจจัดให้สมาชิกที ่ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตท้องที่
เด ียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู ่ในกลุ ่มสมาชิก
เดียวกันได้ เรียกว่า “สภาอุตสาหกรรมจังหวัด” 
หรือกลุ่มสมาชิกที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นตามที่ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด 

การจัดกลุ ่มสมาชิกตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ” 

 

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น 
 

- 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา 
๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห ่งประเทศไทย พ.ศ ๒๕๓๐ และให ้ ใช้  
ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
และประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ 
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือ” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา 
๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห ่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให ้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
และประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน
ตามที่กำหนดในข้อบังคับ หรือ” 

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น 
 
 
 
 

- 

มาตรา ๗  ให ้ยกเล ิกความในมาตรา ๑๕  
แห ่ งพระราชบ ัญญ ัต ิ สภา อ ุ ตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ ๒๕๓๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 
จำนวนไม่เกิน ๒๕๑ คน ประกอบด้วย  

(๑) กรรมการที ่มาจากการเลือกตั้ง 
โดย 

(ก) ให้ผู ้แทนสมาชิกสามัญของ
กล ุ ่มอ ุตสาหกรรมที ่สมาช ิกสาม ัญของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเลือกตั้งเป็นกรรมการ จำนวนไม่เกิน 
๑๐๐ คน 

(ข) ให้ผู ้แทนสมาชิกสามัญของ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดที ่สมาชิกสามัญของ 

มาตรา ๗  ให ้ยกเล ิกความในมาตรา ๑๕  
แ ห ่ ง พ ร ะ ร าชบ ัญ ญ ั ต ิ สภาอ ุตสาหกรรม 
แห ่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให ้ใช้  
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง 
เร ียกว ่ า  “คณะกรรมการสภาอ ุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย” จำนวนไม่เก ิน ๒๕๑ คน 
ประกอบด้วย 

( ๑ )  ป ร ะ ธ า น ส ภ า อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม 
แห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๑ เป็นประธาน
กรรมการ 

(๒) ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน
ไม่เกิน ๒๐๐ คน ซึ ่งสมาชิกสามัญของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเลือกตั ้งให้เป็นผู ้แทนของกลุ่ม

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้มีความชัดเจนขึ้น 

- 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
เห็นด้วยในหลักการของการเพ่ิม
คุณสมบัติของผู ้ทรงคุณวุฒิตาม
ความ เห ็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ ่งทำให้คุณสมบัติของ
ของผู้ทรงคุณวุฒิมีความชัดเจนมากขึ้น 
ทั้งนี้ หากมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติ
ของผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ 
และวิศวกรรมศาสตร์ด้วย อาจจะมี

ยืนยันตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการ
พ ิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
เน ื ่องจากค ุณสมบ ัต ิของผ ู ้ทรงค ุณว ุฒิ  
มีกำหนดอยู่แล้วว่า “หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และเป ็นประโยชน ์ต ่อก ิจการของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ซึ ่งถือว่า
ครอบคล ุมท ุกด ้ านท ี ่ จ ำ เป ็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

(๒) กรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
โดยให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
จำนวนไม่เกิน ๓๐ คน เป็นกรรมการ  

(๓) กรรมการที ่มาจากผู ้ทรงคุณวุฒิ 
โดยให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และให้การ
สนับสนุนการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยโดยรวม จำนวนไม่เกิน ๒๐ คน  
ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ 

การเลือกตั ้งและการแต่งตั ้งกรรมการ
ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ” 
 
 

อุตสาหกรรม จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ คน และสมาชิก
สามัญของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลือกตั้งให้
เป็นผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน
ไม่เกิน ๑๐๐ คน เป็นกรรมการ 

(๓) ผ ู ้แทนท ี ่มาจากการแต ่งต ั ้ งของ
ประธานสภาอ ุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทย 
ซ ึ ่ งแต ่ งต ั ้ งจากผ ู ้ แทนสมาช ิ กสาม ัญของ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยเสนอ 
ให้กรรมการตาม (๒) ทราบ จำนวนไม่เกิน  
๓๐ คน เป็นกรรมการ  

(๔) ผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒ ิซ ึ ่ งประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่งตั้งจากบุคคลที่
มีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ และประสบการณ์
ด้านการเงิน การบัญชี ทรัพย์สินทางปัญญา 
เทคโนโลย ี  เศรษฐศาสตร ์  ส ิ ่ งแวด ล ้อม 
อุตสาหกรรม หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยความเห็นชอบของกรรมการ
ตาม (๒) จำนวนไม่เกิน ๒๐ คน เป็นกรรมการ  

การได ้มาซึ ่ งประธานกรรมการและ
กรรมการตามวรรคหน ึ ่ ง  ให ้ เป ็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับ” 

ส่วนช่วยให้คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ
ครอบคลุมความเชี ่ยวชาญที ่เป็น
ประโยชน ์ต ่ อก ิ จการของสภา
อ ุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทย 
มากยิ่งขึ้น 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๑ 
และมาตรา ๑๕/๒ แห ่ งพระราชบ ัญญ ัติ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

“มาตรา ๑๕/๑ ให้กรรมการที ่ได้รับ
เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญของกลุ่มอุตสาหกรรม
และสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ตามมาตรา ๑๕ (๑) เลือกตั ้งผู ้แทนสมาชิก
สามัญคนหนึ ่งท ี ่ม ีค ุณสมบัติตามที ่กำหนด 
ในข ้อบ ังค ับเป ็นประธานสภาอ ุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  

ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง  

ใ ห ้ ป ร ะ ธ า น ส ภ า อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม 
แห่งประเทศไทยเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๕ 
( ๑ )  ( ๒ )  แ ล ะ  ( ๓ )  เ ป ็ น ร อ ง ป ร ะ ธ า น 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนหนึ่ง 
หรือหลายคน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยคนหนึ ่ง เหรัญญิกคนหนึ่ง  
นายทะเบียนคนหนึ่ง และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่
กำหนดในข้อบังคับเป็นกรรมการบริหาร และ
แจ้งให้กรรมการทราบ” 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๑ 
มาตรา ๑๕/๒ และมาตรา ๑๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

“มาตรา ๑๕/๑ ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ให้มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยซึ ่งมาจากการเลือกตั ้งของ
กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) 

(๒) ผ ู ้ซ ึ ่งมาจากการเล ือกกันเองของ
กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒)  

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตามวรรคหนึ่งต้องเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธาน
กล ุ ่ ม อ ุ ต ส าห ก ร ร ม  ห ร ื อป ร ะธ า น ส ภ า
อุตสาหกรรมจังหวัด รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองวาระ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่ดำรงตำแหน่ง 
จนครบวาระด้วย  

มาตรา ๑๕/๒ ให้นำมาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภา

เห็นด้วย 36 ราย 
ไม่เห็นด้วย 1 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น 

- 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
๑. การยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ความเห็นนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลง
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ 
ฉบับที ่ได ้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมเห ็นว ่าการม ีคณะ 
กรรมการบริหารเป็นกลไกสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
๒. การกำหนดคุณสมบัติของประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ให้มีความชัดเจนขึ ้น จะช่วยให้
สามารถสรรหาบุคคลที ่มีความรู้ 

1. ยืนยันตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เนื ่องจากการตัดประเด็นเรื ่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบร ิหารออกเกิดจากการ
พิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ผู ้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ไม่ขัดข้อง เพราะสามารถแต่งตั้งกรรมการ 
บริหารได้โดยกำหนดไว้ในข้อบังคับ ไม่จำเป็น 
ต้องใส่ไว้ในกฎหมาย 
2. ยืนยันตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติของประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็น
ข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ซึ ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
พิจารณาแล้วว่าไม่กระทบต่อความคล่องตัว
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

“มาตรา ๑๕/๒ การถอดถอนประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการ 
บริหาร 

(๑) ให้กรรมการที ่ได้ร ับเลือกตั ้งจาก
สมาชิกสามัญของกลุ่มอุตสาหกรรมและสมาชิก
สามัญของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตามมาตรา 
๑๕ (๑) ม ีอำนาจถอดถอนประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์
และเงื ่อนไขที ่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และให้
กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ 

(๒)  ให ้ประธานสภาอ ุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยมีอำนาจถอดถอนกรรมการ 
บริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับ” 

 

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ ่งมาจากการ
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๕/๑ (๑) โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕/๓ ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการตาม
มาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) เพ่ือดำรงตำแหน่ง
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หน ึ ่ ง คนหร ื อหลายคน  เ ลขาธ ิ ก า รสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เหรัญญิกและ
นายทะเบียน ตำแหน่งละหนึ่งคน และตำแหน่ง
อื ่นตำแหน่งละหนึ ่งคนหรือหลายคนตามที่
กำหนดในข้อบังคับ  

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มีอำนาจสั ่งให้ผู ้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง 
พ้นจากตำแหน่ง ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในข้อบังคับ 

การแต ่งต ั ้ งและการส ั ่ ง ให ้ผ ู ้ดำรง
ตำแหน่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองพ้นจาก
ตำแหน ่ ง  ให ้ประธานสภาอ ุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ” 

 
 

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
มาดำรงตำแหน ่ ง  อย ่ างไรก ็ ดี  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความเห็น
ว่าการกำหนดคุณสมบัติของประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอนั้น 
อาจส่งผลให้การสรรหาประธานสภาฯ 
มีข้อจำกัดในเรื ่องความคล่องตัว 
ในการสรรหาและอาจทำให้ผู้มีความรู้
ความสามารถมีโอกาสเข้ามาดำรง
ตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยได้ยากข้ึน 

ในการสรรหา อีกทั้งผู้มีคุณสมบัติที่อยู่ในเกณฑ์
มีจำนวนมากพอที่จะเข้ามาสู่การสรรหาได้
จึงไม่เป็นข้อจำกัดในการเข้ารับการสรรหา 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

 มาตรา ๙   ให ้ยกเล ิกความในมาตรา ๑๗  
แห ่ งพระราชบ ัญญ ัต ิ สภาอ ุ ตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๗  กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามมาตรา ๑๕ โดยว ิธ ีการดำรง
ตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในข้อบังคับ” 

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพื่อให้นับวาระการดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ให้มีความชัดเจนขึ้น 

- 

มาตรา ๙  ให ้ ยกเล ิกความในมาตรา ๑๘  
แห ่ งพระราชบ ัญญ ั ต ิ สภาอ ุ ตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๘  นอกจากการพ ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๗ กรรมการ 
พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ที ่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 

มาตรา ๑๐  ให ้ยกเล ิกความในมาตรา ๑๘  
แห ่ งพระร าชบ ัญญ ั ต ิ สภ า อ ุ ตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
     “มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ท ี ่ประช ุมใหญ่สภาอ ุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทยมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสามัญ
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที ่มา

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ควร ใส ่ เหต ุ ผล ในการพ ้นจ าก
ตำแหน่ง 

- 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสามัญ
ที่มาประชุม 

(๔) ในกรณีเป็นผู ้แทนสมาชิกสามัญ
ตามมาตรา ๑๕ และพ้นจากตำแหน่ง ผู ้แทน
สมาชิกสามัญนั้นหรือสมาชิกสามัญนั้นพ้นจาก
สมาชิกภาพ  

(๕) ในกรณีประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่งไม่ว่ากรณีใด 
ให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการด้วย 

(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 
(๗) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีสั ่งให้
พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๓ ” 

ประชุม เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ หรือมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
ตามมาตรา ๑๕ ซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและพ้นจาก
ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกสามัญนั้น หรือสมาชิก
สามัญนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ  

(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 
(๖) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

สั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๓” 
 
 

 มาตรา ๑๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘/๑ 
และมาตรา ๑๘/๒ แห ่ งพระราชบ ัญญ ัติ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

“มาตรา ๑๘/๑  นอกจากการพ้นจาก
ตำแหน ่งตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ้นจากตำแหน่งเมื่อกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) 
มีมติให้ออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเส ียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่  

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น 

 
 
 
 

ส ม า ช ิ ก ส ภ า อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม 
แห ่ งประเทศไทยแสดงความ
ค ิดเห ็นในท ี ่ประช ุมใหญ ่สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ยืนยันตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจาก 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 15 (4) 
แม้จะถูกเสนอชื่อโดยประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยแต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตามมาตรา ๑๕/๑ (๒) ที่กรรมการตามมาตรา 
๑๕ (๒) มีมติให้ออกจากตำแหน่งยังคงดำรง
ตำแหน่งกรรมการต่อไปได้ 

มาตรา ๑๘/๒  เม ื ่ อประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่ง 
ให้รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เหรัญญิก นายทะเบียน และผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน
ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ตามมาตรา ๑๕/๓ 
วรรคหนึ ่ง และกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓)  
พ้นจากตำแหน่งด้วย”  

ให้เพิ่มเนื้อหาในมาตรา 18/2 ว่า
ให ้กรรมการผ ู ้ทรงคุณว ุฒ ิ ตาม
มาตรา 15 (4) พ้นจากตำแหน่งไป
ด้วย 

จากกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ตามมาตรา 15 (2) ดังนั้น จึงมิใช่การแต่งตั้ง
โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แต่เพียงฝ่ายเดียว จึงไม่เห็นสมควรให้พ้น
จากตำแหน่งไปพร ้อมก ับประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรค
สองของมาตรา ๑๙ แห ่งพระราชบ ัญญ ัติ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ เม ื ่อกรรมการที ่ ได ้รับ
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๕ (๑) พ้นจากตำแหน่ง
ก่อนวาระ ให้คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม 
หรือคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
แล ้วแต ่กรณ ี  เล ือกผ ู ้แทนสมาช ิกสามัญ 
กลุ ่มอุตสาหกรรม หรือสมาชิกสามัญสภา

มาตรา ๑2  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙  
แห ่ งพ ร ะร าชบ ัญญ ั ต ิ สภาอ ุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ ในกรณีที ่กรรมการตาม
มาตรา ๑๕ (๒) พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มี
การเลือกตั้งผู ้แทนของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ
ผู ้แทนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด แล้วแต่
กรณี เพื ่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที ่ว ่าง  

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือแก้ไขกฎหมายให้รองรับการพ้น
จากตำแหน่งก่อนครบวาระของ
คณะกรรมการให้มีความชัดเจนขึ้น 

- 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

อ ุตสาหกรรมจ ังหว ัด แล ้วแต ่กรณ ี  เป็น
กรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้น
จะเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ในกรณีกรรมการที ่ได้ร ับแต่งตั ้งตาม
มาตรา ๑๕ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี พ้นจาก
ตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการตามมาตรา 
๑๕ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี เว้นแต่วาระ 
ของกรรมการผู้นั ้นจะเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน 

เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) 
และ (๔) พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการ
แต่งตั้งหรือแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แล้วแต่กรณี เพื ่อเป็น
กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของ
กรรมการผ ู ้น ั ้นจะเหลือน ้อยกว ่าหนึ ่งร ้อย 
แปดสิบวัน 

ในกรณีท ี ่ประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  
ให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) ดำเนินการ
เพื ่อให ้ได ้มาซ ึ ่งประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห ่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๑แทน
ตำแหน่งที่ว่าง  

บุคคลซึ่งเข้าเป็นประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยหรือกรรมการแทนตามวรรค
หนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามอยู่ในตำแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของบุคคลซึ่งตนแทน 

ในกรณีที ่ได้มีการเลือกตั ้งหรือแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ ่งได้
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

เล ือกตั ้งหรือแต่งตั ้งไว้แล้วยังมีวาระอยู ่ใน
ตำแหน่ง ให้ผู ้ได้ร ับเลือกตั ้งหรือแต่งตั ้งเป็น
กรรมการเพิ ่มขึ ้นอยู ่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ 
ที ่เหลืออยู ่ของกรรมการซึ ่งได้เลือกตั ้งหรือ
แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในกรณีท่ีไม่มีกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) 
หรือ (๔) ให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่า
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่” 

มาตรา ๑๑ ให ้ยกเล ิกความในมาตรา ๒๐  
แห ่ งพระราชบ ัญญ ั ต ิ สภาอ ุ ตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๐  ในกรณ ีท ี ่ กรรมการ 
ทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งนอกจากการพ้นจาก
ตำแหน่งทั้งคณะตามมาตรา ๓๓ ให้กรรมการ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่ง ยังคง
รักษาการในตำแหน่งเพื ่อดำเนินกิจการของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไปเท่าที่
จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐  
แห ่ งพ ร ะร าชบ ัญญ ั ต ิ สภาอ ุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการทั้งคณะ
พ้นจากตำแหน่งนอกจากการพ้นจากตำแหน่ง
ท ั ้ งคณะตามมาตรา ๓๓ ให ้ประธานสภา
อ ุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทย กรรมการ 
และผ ู ้ ดำรงตำแหน ่ งตา มมาตรา ๑๕/๓  
วรรคหนึ่ง ที ่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการ 
ในตำแหน ่ ง เพ ื ่ อดำ เน ินก ิ จการของสภา

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น 

- 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง
ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 
รวมทั้งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยและกรรมการบริหารตามมาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๕/๑ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันพ้นจาก
ตำแหน่ง 

ในกรณีที ่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจน
เหลือจำนวนน้อยกว่าที่จะเป็นองค์ประชุมตาม
มาตรา ๒๒ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการ 
ในนามของคณะกรรมการต่อไปได้แต่ เฉพาะ
การจัดให้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก
สามัญ ผู ้แทนสมาชิกสามัญกลุ ่มอุตสาหกรรม 
ผู ้แทนสมาชิกสามัญสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
และผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒ ิ เป ็นกรรมการแทนตาม 
มาตรา ๑๙ และการจัดให้มีการประชุมใหญ่  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” 

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไปเท ่าที่
จำเป็นจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ 

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง
ต้องจัดให้ได้มาซึ ่งคณะกรรมการชุดใหม่ตาม
มาตรา ๑๕ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พ้นจาก
ตำแหน่ง” 

 มาตรา ๑๓/๑  ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป็นมาตรา 
๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
“มาตรา ๒๐/๑ ในกรณีที ่กรรมการพ้นจาก
ตำแหน่งจนเหลือจำนวนน้อยกว ่าท ี ่จะเป็น 
องค์ประชุมตามมาตรา ๒๒ ให้กรรมการที่เหลืออยู่

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น 

- 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

กระทำการในนามของคณะกรรมการต่อไปได้
แต่เฉพาะการดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ เพื ่อเป็นกรรมการแทนตาม
มาตรา ๑๙ และการจัดให้มีการประชุมใหญ่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” 

มาตรา ๑๒ ให ้ยกเล ิกความในวรรคสองของ 
มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
“การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตาม 
(๑) (๒) (๓) (๕) และ (๖) ต้องได้รับอนุมัติจาก 
ที่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก่อนและการกำหนดหรือแก้ไขเปล ี ่ยนแปลง
ข้อบังคับตาม (๒) เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีแล้วจึงให้ใช้บังคับได้” 

มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 
๒๑ แห ่ งพระราชบ ัญญ ัติ สภาอ ุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“การกำหนดหรือแก้ไขเปลี ่ยนแปลง
ข ้อบ ังค ับตาม (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๖)  
ต ้องได ้ร ับอน ุม ัต ิจากท ี ่ประช ุมใหญ ่สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อน และการ
กำหนดหรือแก้ไขเปลี ่ยนแปลงข้อบังคับตาม 
(๒) เมื ่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว 
จึงให้ใช้บังคับได้” 

เห็นด้วย 37 ราย 
 

- 

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสาม
ในมาตรา  ๒๑ แห ่ งพระราชบ ัญญ ัต ิสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ ๒๕๓๐ 

“คณะกรรมการ สามารถมอบอำนาจหรือ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ
หน ้ าท ี ่ ดำเน ิ นงานของสภาอ ุ ตสาหกรรม 

- เห็นด้วย 36 ราย 
ไม่เห็นด้วย 1 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ให ้ม ีการต ัดหล ักการเร ื ่องคณะ
กรรมการบริหารออก  

- 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ก็ได้ 
แต่ไม่รวมถึงที่กำหนดไว้ตามวรรค ๑ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็นว่าการ
ยกเลิกการแต่งตั ้งคณะกรรมการ
บร ิ ห า รตามท ี ่ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาให้ความเห็นนั ้นเป็นการ
เปล ี ่ ยนแปลงสาระสำค ัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเห็นว่า
การมีคณะกรรมการบริหารเป็น
กลไกสำคัญในการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานของสภาฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขอยืนยันตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เนื่องจากเป็นการตัดบทบัญญัติซึ่งเกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมการบริหารออกให้สอดคล้อง
กับมาตรา 8 ซ ึ ่งได ้ต ัดเร ื ่องการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารออกจากร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ไปแล้ว  
 

มาตรา ๑๔ ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป็น (๑/๑) 
ขอ งม าต ร า  ๓๐  แห ่ งพ ร ะ ร าชบ ัญญ ั ติ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
      “(๑/๑) ออกประกาศกำหนดให้สมาชิกแจ้ง
ข้อมูลของสมาชิก เพ่ือใช้ในการควบคุม วิเคราะห์ 
ประเมินและประกอบการจัดทำนโยบายและการ
พัฒนา” 

- เห็นด้วย 36 ราย 
ไม่เห็นด้วย 1 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ให้มีการตัดออก เพราะไม่จำเป็น 
ต้องใช้อำนาจตามกฎหมาย ควรใช้
ขอความร่วมมือ 
 

- 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ไม ่ เห ็นด ้วย โดยม ีความเห ็นว่า 
หากมีการใช้อำนาจตามกฎหมาย
จะช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ประกอบการคอุตสาหกรรมมี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์มากขึ้น 
ภาครัฐสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น 

ขอยืนยันตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เนื ่องจากการตัดร่างมาตราดังกล่าวออก 
เกิดจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ด้วยเหตุผลว่าการรวบรวมข้อมูล
สามารถทำได้หลายว ิธ ี และใช้กลไกอ่ืน 
ในการดำเนินการ เช่น การใช้มาตรการจูงใจ
แทนการใช้อำนาจบังคับจึงไม่จำเป็นต้อง
กำหนดอำนาจดังกล่าวไว้ในกฎหมาย  

 มาตรา ๑๕  ให้เพิ่มความต่อไปนี ้เป็นมาตรา 
๒๒/๑แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐  

“มาตรา ๒๒/๑ ในกรณีที่ ไม่มีผ ู ้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) ที ่มีอาวุโส
สูงสุดตามท่ีกำหนดในข้อบังคับ เป็นผู้รักษาการ
แทน 

ให้ผู ้รักษาการแทนมีหน้าที่และอำนาจ
เช ่น เด ี ยวก ับประธานสภาอ ุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือคำสั่งอื่นแต่งตั้งให้ประธานสภาอุตสาหกรรม

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ ื ่อให ้ม ีความต ่อเน ื ่องในการ
ทำงานของสภาอ ุ ตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยชัดเจนขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่
และอำนาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่
และอำนาจเป็นกรรมการหรือมีหน้าที ่และ
อำนาจเช่นเดียวกับประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยด้วย แล้วแต่กรณี” 

 
 
 
 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและ
วรรคสองของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
        “มาตรา ๓๔ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่ง
ให ้กรรมการทั ้งคณะพ้นจากตำแหน่งตาม
มาตรา ๓๓ ให ้ร ัฐมนตร ีแต่งต ั ้งบ ุคคลจาก
ส ม า ช ิ ก ส า ม ั ญ ข อ ง ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
แห่งประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน 
แต่ไม่เกิน ยี ่ส ิบเอ็ดคน เป็นคณะกรรมการ
ชั่วคราวในวันเดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมีคำสั่ง
ให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และให้
คณะกรรมการช ั ่วคราวเล ือกตั ้งกรรมการ
ช ั ่ วคราวคนใดคนหน ึ ่ ง เป ็นประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และให้นำความ
ในมาตรา ๑๕/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔  
แห ่ งพระราชบ ัญญ ัต ิ สภาอ ุ ตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๔ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้
กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๓ 
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจำนวน 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน เป็น
คณะกรรมการชั่วคราวในวันเดียวกันกับวันที่
รัฐมนตรีมีคำสั ่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจาก
ตำแหน่ง และให้คณะกรรมการชั่วคราวเลือกตั้ง
กรรมการชั ่วคราวคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง 
มีหน้าที่และอำนาจปฏิบัติการเพียงเท่าที่จำเป็น 
และจะต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งและ

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น 

- 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง 
มีอำนาจหน้าที ่ปฏิบัติการเพียงเท่าที ่จำเป็น 
และจะต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งและ
แต ่ ง ต ั ้ ง คณะกรรมการช ุ ด ใหม ่  ร วมทั้ ง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ
กรรมการบริหารตามมาตรา ๑๕ และมาตรา 
๑๕/๑ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีมี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 

แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา ๑๕ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที ่รัฐมนตรีมีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 

เม ื ่ อม ี คณะกรรมการช ุ ด ใหม ่ แล้ ว 
ให้คณะกรรมการชั ่วคราวซึ ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
พ้นจากตำแหน่ง” 

 มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อน
ว ันท ี ่พระราชบ ัญญ ัต ิน ี ้ ใช ้บ ั งค ับ คงอยู่  
ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการ 
สภาอ ุตสาหกรรมแห ่ งประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ . ศ .  ๒ ๕ ๓ ๐  ซ ึ ่ ง แ ก ้ ไ ข เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม โ ด ย
พระราชบัญญัตินี้ 

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น 

- 

มาตรา ๑๖ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
หร ือคำส ั ่งท ี ่ออกตามพระราชบัญญัต ิสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐  
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ . ศ .  ๒ ๕ ๓ ๐  ซ ึ ่ ง แ ก ้ ไ ข เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม โ ด ย

มาตรา ๑๘  บรรดาข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐  
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เพ่ือให้มีความชัดเจนขึ้น 

- 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ฉบับที่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา) 

พระราชบัญญัต ิฉบ ับนี ้  ท ั ้งน ี ้  จนกว ่าจะมี
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ . ศ .  ๒ ๕ ๓ ๐  ซ ึ ่ ง แ ก ้ ไ ข เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม โ ด ย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ 

โดยพระราชบัญญัตินี ้ จนกว่าจะมีข้อบังคับที่
ออกตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗ การกระทำใด ๆ ภายใต้บทบัญญัติ
แห ่ งพระราชบ ัญญ ัต ิ สภาอ ุ ตสาหกรรม 
แห ่งประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๓๐ ก ่อนว ันที่
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไท ย  พ . ศ .  ๒ ๕ ๓ ๐  ซ ึ ่ ง แ ก ้ ไ ข เ พ ิ ่ ม เ ติ ม 
โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือ
ว่ายังคงใช้บังคับได้ต่อไป 

- เห็นด้วย 37 ราย 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
เห็นด้วยกับคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ให้ต ัดออก เพราะเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมาย 

- 

มาตรา ๑๘  ให ้ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙  ให ้ร ัฐมนตร ีว ่ าการกระทรวง
อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

เห็นด้วย - 
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ความเห็นเพิ่มเติม 
1) กรมชลประทาน มีความเห็นว่า เห็นด้วยในหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 
ได้ใช้บังคับเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันจึงควรปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการ
บริหารงานและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามหลักการใช้กฎหมาย 

2) กรมปศุสัตว์ มีความเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเหมาะสมแล้ว 

3) สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแสดงความคิดเห็นในที ่ประชุมใหญ่สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  

ในร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตำแหน่ง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือประธานกลุ่มอุตสาหกรรม ควรจะมีการระบุหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
ซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่มีการเสนอให้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในมาตราใด แต่พิจารณาแล้วสมควรรับไว้ 
เพ่ือประกอบการจัดทำกฎหมายลำดับรอง 

4.2 การรับฟังความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นจากผู ้ทรงคุณวุฒิซึ ่งมีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม โดยวิธีการสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้วิเคราะห์ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านแล้ว  
มีความเห็นด้วยกับหลักการ ของการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามร่างกฎหมาย 
ที่นำไปสอบถามเพ่ือรับฟังความคิดเห็น โดยไม่มีการให้ความเห็นในเชิงแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมาย รวมทั้งได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ ในการนำไปใช้ยกร่างหรือปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง ซึ่งจะออก
หลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้วต่อไป  

5. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมาย 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุง  

ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ให้มีความครบถ้วนเหมาะสมยิ่งขึ้น  
และจะนำเสนอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประกอบการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การรับฟังความคิดเห็นเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (www.oie.go.th) 

 
 

การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (www.industry.go.th) 
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เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.diw.go.th/
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เว็บไซต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (www.dip.go.th) 

 
 
 

เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th) 

 
 
 
 
 

 

http://www.dip.go.th/
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เว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (www.tisi.go.th) 

 
 

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (www.ocsb.go.th)  

 
 
 

 

http://www.tisi.go.th/
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เว็บไซต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (www.fti.or.th) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fti.or.th/


 
 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 12.00 - 14.00 น. 
ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 - 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค 
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ข้อมูลประกอบการฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

1. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  

ทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประกอบ การได้มา  
การดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง  
อันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

2. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที ่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั ้น เพื ่อปรับปรุงโครงสร้างของสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเพิ ่มขีดความสามารถแก่
อุตสาหกรรมทุกระดับ จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

3. ความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติฯ มีวัตถุประสงค์ให้การดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรม 

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

4. บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายในด้านการดำรงชีวิต  
การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอ่ืนที่สำคัญ 
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4.1 บุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
บุคคลซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติสภาตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี

รายละเอียด  ดังนี้รายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
กลุ่มที่ 1  

ผู้ประกอบการ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมี
หรืออาจมีสิทธิหรือหน้าที่ หรือได้รับหรืออาจ
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มที่ 2 
กลุ่มบุคคลหรือชุมชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ 

ที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 
รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี

วัตถุประสงค์กระทำการเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว 

กลุ่มที่ 3 
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจ

เกี่ยวข้องหรือที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่
ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 

กลุ่มที่ 4 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 

1. สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. กิจการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมคำ
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/
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย/การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย) 
2. กระทรวงการคลัง 
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. กระทรวงคมนาคม 
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6. กระทรวงพลังงาน 
7. กระทรวงพาณิชย์ 

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

วัตถุประสงค์กระทำการเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มบุคคลหรือชุมชนดังกล่าว 

กลุ่มที่ 3 
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจ

เกี่ยวข้องหรือที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่
ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ 

กลุ่มที่ 4 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 

8. กระทรวงแรงงาน 
9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
10. กระทรวงศึกษาธิการ 
11. สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
12. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน 
13. สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
14. กระทรวงมหาดไทย 
15. กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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4.2 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
4.2.1 ผลกระทบในทางเศรษฐกิจ 

1) ผลกระทบเชิงบวก 
1.1) การดำเนินการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถดำเนินงานในการ

สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้อย่างครอบคลุม 
เพื ่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2) การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีความ
ชัดเจนในประเด็นภารกิจเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการในทุก
ระดับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมผ่านกลไกของโครงการพี่ช่วยน้อง (Big Brother) เนื่องจากสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยจำนวนมากเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความหลากหลายในการประกอบ
อุตสาหกรรม ซึ ่งสามารถเข้ามาช่วยเป็นพี ่เลี ้ยง ที่ ปรึกษา ช่วยเหลือ ถ่ายทอดองค์ความรู ้และพัฒนา
ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที ่จะพัฒนาและขับเคล ื ่อน
ภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

1.3) การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประกอบ การได้มา การดำรงตำแหน่ง 
และการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและสอดคล้องกับการบริหารงานยุคใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการบริหารงานของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

1.4) การแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เข้ามาเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อย่าง
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่มีการขยายตัวเพิ ่มมากขึ้น  
ซึ่งจะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเจริญ เติบโต และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 

1.5) การแก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จำแนกกลุ่มสมาชิก การเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการกลุ่มสมาชิก การประชุมและดำเนินการของสาขาอุตสาหกรรม 
ตลอดจนกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดค่าลงทะเบียน ค่าบำรุง และค่าบริการที่จะพึง
เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก โดยลดขั้นตอนและกระบวนการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่างๆ  
ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร 

2) ผลกระทบเชิงลบ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ 

ซึ่งกระบวนการในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน อาจจะต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ
ภารกิจที ่เพิ ่มขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมในทุกระดับ ทั้งในระดับกลุ่ม
อุตสาหกรรมและในระดับจังหวัด 

4.2.2 ผลกระทบด้านสังคม 
1) ผลกระทบเชิงบวก 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้จากการประกอบ
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ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในประเทศ กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและการดำรงชีพของประชาชนและสังคมโดยรวมดีข้ึน 

2) ผลกระทบเชิงลบ  
เมื ่อภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวจากผลของการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบ

อุตสาหกรรม อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม 
ภาคอุตสาหกรรมอาจเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าว 

5. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษอาญา 
รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

การแก้ไขเพิ ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในครั ้งนี ้ มีความ
จำเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นตัวแทนของสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และการปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยการแก้ไขดังกล่าวจะทำให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายครั้งนี้ไม่มีเรื่องระบบอนุญาต เรื่อง
การกำหนดโทษอาญา รวมถึงการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

6. ประเด็นสำคัญของร่างกฎหมาย  
ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ฉบับนี้ เป็นการ

แก้ไขเพ่ิมเติม ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้ 
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ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ที่ผ่านการพิจารณาของ คกก. (คณะท่ี ๕) ในวาระท่ี 3 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

…………………………………………………………….. 

 

หลักการ 

  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามคำว่า “อุตสาหกรรม” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 
  (๒) แก้ไขเพิ ่มเติมว ัตถ ุประสงค์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถแก่อุตสาหกรรมทุกระดับ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖ (๒)) 
  (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมการเรียกชื่อสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙) 
  (๔) แก้ไขเพิ ่มเติมคุณสมบัติของสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ให้ครอบคลุมโรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและนิติบุคคลที่ประกอบอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓)  
  (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบ การได้มา การดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน 
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) แก้ไขเพิ ่มเติมขั ้นตอนการกำหนดหรือการเปลี ่ยนแปลงข้อบังคับสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๑ วรรคสอง) 
  (๗) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่ง
ให้คณะกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔) 
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เหตุผล 

  โดยที่พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้ใช้บังคับมาเป็น
เวลานาน ทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประกอบ 
การได้มา การดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง 
อันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติดังกล่าวเพื ่อปรับปรุงโครงสร้างของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจ ุบ ันและเพิ ่มข ีดความสามารถแก่อ ุตสาหกรรมทุกระดับ จึงจำเป็นต ้อง  
ตราพระราชบัญญัตินี้  
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ร่างพระราชบัญญัติ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

..………………………………..... 

..………………………………..... 

..………………………………..... 

 

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

..………………………………..... 

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

  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “อุตสาหกรรม” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“อุตสาหกรรม” หมายความว่า วิสาหกิจซึ่งทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดลอง 
ทดสอบ ปรับปรุง ดัดแปลง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสินค้าหรือสิ่งใด ๆ และให้หมายรวมถึง 
การวิจัยและพัฒนา และบริการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย 

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

“(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่อุตสาหกรรม
ทุกระดับ” 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภทหรือชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้
เรียกว่า “กลุ่มอุตสาหกรรม” และอาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม 
ในเขตท้องที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้ เรียกว่า “สภาอุตสาหกรรมจังหวัด” หรือ
กลุ่มสมาชิกที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด 
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การจัดกลุ่มสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ” 

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

“(๑) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนตามที่กำหนดในข้อบังคับ หรือ” 

  มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย” จำนวนไม่เกิน ๒๕๑ คน ประกอบด้วย 
 (๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๑ เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ผู ้แทนที ่มาจากการเลือกตั ้ง จำนวนไม่เกิน ๒๐๐ คน ซึ ่งสมาชิกสามัญของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนของกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ คน และสมาชิกสามัญของสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ คน เป็นกรรมการ 
  (๓) ผู้แทนที่มาจากการแต่งตั้งของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งแต่งตั้งจาก
ผู้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยเสนอให้กรรมการตาม (๒) ทราบ จำนวนไม่เกิน 
๓๐ คน เป็นกรรมการ  
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ 
สิ ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม หรือด้านอื ่นที ่เกี ่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบของกรรมการตาม (๒) จำนวนไม่เกิน ๒๐ คน เป็นกรรมการ  
  การได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในข้อบังคับ” 

 มาตรา ๘  ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้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)  
 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามวรรคหนึ่งต้องเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม หรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองวาระ  ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีท่ีดำรงตำแหน่งจนครบวาระด้วย  
 มาตรา ๑๕/๒  ให้นำมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งและการ
พ้นจากตำแหน่งของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕/๑ (๑) 
โดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๕/๓  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการตาม
มาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) เพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งคนหรือ
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หลายคน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เหรัญญิก และนายทะเบียน ตำแหน่งละหนึ่งคน และ
ตำแหน่งอื่นตำแหน่งละหนึ่งคนหรือหลายคนตามท่ีกำหนดในข้อบังคับ  
 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอำนาจสั่งให้ผู ้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง 
พ้นจากตำแหน่ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับ 
 การแต่งตั ้งและการสั ่งให้ผู ้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองพ้นจากตำแหน่ง  
ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ” 

มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๗  กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา ๑๕ โดยวิธีการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในข้อบังคับ” 

 มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ที่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำนวนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มาประชุม เพราะบกพร่อง 
ต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
 (๔) กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ ซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและพ้นจากตำแหน่งผู้แทนสมาชิกสามัญนั้น หรือสมาชิกสามัญนั้นพ้นจาก
สมาชิกภาพ  
 (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 
 (๖) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๓” 

 มาตรา ๑๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘/๑ และมาตรา ๑๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 “มาตรา ๑๘/๑  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่งเมื่อกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) มีมติให้ออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่  
 ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๑ (๒) ที่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) 
มีมติให้ออกจากตำแหน่งยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปได้ 
 มาตรา ๑๘/๒  เม ื ่อประธานสภาอ ุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่ง  
ให้รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เหรัญญิก  
นายทะเบียน และผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนตามที่กำหนดในข้อบังคับ ตามมาตรา ๑๕/๓ วรรคหนึ่ง และกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๓) พ้นจากตำแหน่งด้วย” 

 มาตรา ๑2  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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 “มาตรา ๑๙  ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการ
เลือกตั้งผู้แทนของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นกรรมการ
แทนตำแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
  ในกรณีที ่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) และ (๔) พ้นจากตำแหน่ งก่อนวาระ ให้ประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการแต่งตั้งหรือแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกรรมการตามมาตรา 
๑๕ (๒) แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 ในกรณีที่ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้กรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๒) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๑ 
แทนตำแหน่งที่ว่าง 

 บุคคลซึ ่งเข้าเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกรรมการแทนตาม 
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของบุคคลซึ่งตนแทน 

 ในกรณีที่ได้มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งได้เลือกตั้ง
หรือแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น อยู่ในตำแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้เลือกตั้งหรือแต่งตั้งไว้แล้ว 
  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) หรือ (๔) ให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประกอบด้วย
กรรมการเท่าท่ีมีอยู่” 

 มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งนอกจากการพ้นจากตำแหน่ง 
ทั้งคณะตามมาตรา ๓๓ ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้ดำรงตำแหน่งตาม
มาตรา ๑๕/๓ วรรคหนึ่ง ที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพ่ือดำเนินกิจการของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยต่อไปเท่าทีจ่ำเป็นจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ 
 กรรมการที ่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ ่งต้องจัดให้ได้มาซึ ่งคณะกรรมการชุดใหม่  
ตามมาตรา ๑๕ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง” 

 มาตรา ๑๓/๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 “มาตรา ๒๐/๑  ในกรณีที ่กรรมการพ้นจากตำแหน่งจนเหลือจำนวนน้อยกว่าที ่จะเป็น 
องค์ประชุมตามมาตรา ๒๒ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการต่อไปได้แต่เฉพาะการ
ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๕ เพื่อเป็นกรรมการแทนตามมาตรา ๑๙ และการจัดให้มีการ
ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” 

  มาตรา ๑๔  ให ้ยกเล ิกความในวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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  “การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตาม (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๖) ต้องได้รับอนุมตัิ
จากที่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อน และการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตาม (๒) 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้ใช้บังคับได้” 

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

“มาตรา ๒๒/๑  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) ที่มีอาวุโสสูงสุดตามที่กำหนดในข้อบังคับ เป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นแต่งตั้งให้ประธานสภาอุตสาหกรรม  

แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการหรือให้มีหน้าที่และอำนาจอย่างใด ให้ผู ้รักษาการแทนมีหน้าที่และอำนาจ  
เป็นกรรมการหรือมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย แล้วแต่กรณี” 

  มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๓๔  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๓ 
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน 
แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน เป็นคณะกรรมการชั่วคราวในวันเดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้กรรมการทั้ง คณะ 
พ้นจากตำแหน่ง และให้คณะกรรมการชั ่วคราวเลือกตั ้งกรรมการชั ่วคราวคนใดคนหนึ ่งเป็นประธาน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอำนาจปฏิบัติการเพียงเท่าที่จำเป็น และ
จะต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา ๑๕ ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 
  เมื่อมีคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง” 

  มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้   

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

  มาตรา ๑๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
   ................................... 
       นายกรัฐมนตร ี
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ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ระหว่างร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี กับร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

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

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

ร่างแก้ไข 
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

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

 .................................................................................. 
................................................ 
          โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
          ..................................................................................  
................................................ 

ร่างแก้ไข 
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

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

 .................................................................................. 
................................................ 
            โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
            ................................................................................. 
................................................ 

 

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

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

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อย 
แปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้
แก้ไข เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ท ั ้ ง ในส ่วนของการออกข ้อบ ั งคับ 
และแนวทางการปฏ ิบ ัต ิ ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

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

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

ปรับแก้ถ้อยคำ เพิ่มคำเชื่อมให้ชัดเจน
และสอดคล ้องก ับพระราชบ ัญญัติ
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ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

“อุตสาหกรรม” หมายความว่า วิสาหกิจซึ่งทำ การผลิต ประกอบ 
บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดลอง ทดสอบปรับปรุง ดัดแปลง แปรสภาพ 
ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลาย และให้หมายรวมถึงการวิจัย พัฒนา 
และบริการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย 

“อุตสาหกรรม” หมายความว่า วิสาหกิจซึ่งทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ 
ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดลอง ทดสอบ ปรับปรุง ดัดแปลง แปรสภาพ 
ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสินค้าหรือสิ่งใด ๆ และให้หมายรวมถึง
การวิจัยและพัฒนา และบริการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย 

โรงงาน พ.ศ. 2535 ที ่ม ีการแก ้ไข
เพ่ิมเติม  

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
ขับเคลื ่อนนโยบายด้านอุตสาหกรรม
ของภาคร ั ฐ ”  ออก  เพ ื ่ อ ให ้ ก า ร
ปฏิบัติงานของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อนโยบายรัฐบาลได้อย่างอิสระ 
และกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ขัดข้อง 
2) ปรับแก้ถ้อยคำให้มีความชัดเจนขึ้น  

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
        “มาตรา ๙ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาจจัดให้สมาชิก
ที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภท
หรือชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้เรียกว่า 
“กลุ่มอุตสาหกรรม” และอาจจัดให้สมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรม
หรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตท้องที ่เดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้ เรียกว่า “สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด” หรือกลุ ่มสมาชิกที ่ม ีช ื ่อเร ียกเป็นอย่างอื ่นตามที ่สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด 
 การจัดกลุ่มสมาชิกดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับ” 

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

“มาตรา ๙ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาจจัดให้สมาชิก 
ที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมประเภท
หรือชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้เรียกว่า 
“กลุ ่มอุตสาหกรรม” และอาจจัดให้สมาชิกที ่ประกอบอุตสาหกรรม 
หรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตท้องที ่ เด ียวกันหรือ 
ใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มสมาชิกเดียวกันได้ เรียกว่า “สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด” หรือกลุ่มสมาชิกที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนตามที่สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยกำหนด 

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

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

 
 

การจัดกลุ่มสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
ข้อบังคับ” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
          “(๑) เป็นนิติบุคคลที่ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และประกอบ
กิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือ” 

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

“(๑) เป็นนิติบุคคลที่ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย และประกอบ
กิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรม
ประเภทอ่ืนตามที่กำหนดในข้อบังคับ หรือ” 

ปรับแก้ถ้อยคำให้มีความชัดเจนขึ้น  
 

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

   (๑) กรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง โดย 
(ก) ให้ผู้แทนสมาชิกสามัญของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สมาชิก

สามัญของกลุ ่มอุตสาหกรรมเลือกตั ้งเป็นกรรมการ 
จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

(ข) ให้ผู ้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่
สมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลือกตั้งเป็น
กรรมการ จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ คน 

(๒) กรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แต่งตั ้งผู ้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่  
เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนไม่เกิน ๓๐ คน เป็นกรรมการ  

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๕ ให ้ม ีคณะกรรมการคณะหน ึ ่ ง  เร ียกว่า 
“คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” จำนวนไม่เกิน 
๒๕๑ คน ประกอบด้วย 

(๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา 
๑๕/๑ เป็นประธานกรรมการ 

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

(๓) ผู้แทนที่มาจากการแต่งตั้งของประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรม

1. ปรับโครงสร้างการเขียนให้เป็นไป
ตามหล ักการ เข ี ยนกฎหมายของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื ่อให้ง ่าย
และไม่ให้เกิดการสับสนของลำดับการ
คัดเลือกกรรมการให้ครบองค์ประกอบ  
2. คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะ
ให้เพิ่มคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิให้มี
ความชัดเจนสอดคล้องกับหลักการ
เข ี ยนค ุณสมบ ัต ิ ผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิ ใน
กฎหมาย  



 - 16 - 
 

 

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

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

(๓) กรรมการที ่มาจากผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยรวม จำนวนไม่เกิน ๒๐ คน ต่อคณะกรรมการเพื ่อให้ความ
เห็นชอบ 

การเลือกตั้งและการแต่งตั้งกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๓)  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ” 
 

 

แห่งประเทศไทยโดยเสนอให้กรรมการตาม (๒) ทราบ จำนวนไม่เกิน 
๓๐ คน เป็นกรรมการ  

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

การได้มาซึ่งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับ” 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๑ และมาตรา ๑๕/๒  
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
“มาตรา ๑๕/๑ ให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญของกลุ่ม
อุตสาหกรรมและสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาม 
มาตรา ๑๕ (๑) เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามที่
กำหนดในข้อบังคับเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
         ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ
โดยตำแหน่ง  
         ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเลือกกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๑) (๒) และ (๓) เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยคนหนึ่งหรือหลายคน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยคนหนึ่ง เหรัญญิกคนหนึ่ง นายทะเบียนคนหนึ่ง และ

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 

ต้องเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประธานกลุ ่มอุตสาหกรรม หรือประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองวาระ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีท่ีดำรงตำแหน่ง
จนครบวาระด้วย  

มาตรา ๑๕/๑ 
1. ปรับเนื ้อหาการเขียนกฎหมายให้
เป็นไปตามหลักการของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  
2. ปรับเนื้อหาเรื่องที่มาของประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้มี
ความชัดเจนขึ้น  
3. เพิ ่มคุณสมบัติของประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
4. ยกเลิกเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร  

มาตรา ๑๕/2 
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ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

ตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับเป็นกรรมการบริหาร และแจ้ง
ให้กรรมการทราบ” 
“มาตรา ๑๕/๒ การถอดถอนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และกรรมการบริหาร 
           (๑) ให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญของกลุ่ม
อุตสาหกรรมและสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาม
มาตรา ๑๕ (๑) ม ีอำนาจถอดถอนประธานสภาอ ุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ 
และให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ 
           (๒) ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอำนาจ
ถอดถอนกรรมการบริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับ” 
 

มาตรา ๑๕/๒  ให้นำมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับ
แก่การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕/๑ (๑) 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๕/๓ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) เพื่อดำรง
ตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งคนหรือ
หลายคน เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เหรัญญิก  
และนายทะเบียน ตำแหน่งละหนึ่งคน และตำแหน่งอื่นตำแหน่งละหนึ่ง
คนหรือหลายคนตามท่ีกำหนดในข้อบังคับ  

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอำนาจสั่งให้ผู้
ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในข้อบังคับ 

การแต่งตั้งและการสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสองพ้นจากตำแหน่ง ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยแจ้งให้คณะกรรมการทราบ” 

เขียนรองรับให้ชัดเจนเพื ่อแก้ปัญหา 
ในกรณีการดำรงตำแหน่งและการพ้น
จ า ก ต ำ แ ห น ่ ง ข อ ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที ่มา
จากผู้แทนสมาชิกสามัญ ซึ่งไม่ได้มาจาก
คณะกรรมการตามมาตรา 15 (2)  
มาตรา ๑๕/๓ 
เข ียนเร ื ่องผ ู ้ดำรงตำแหน่งต ่าง ๆ  
ไว้ในกฎหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ เรื ่องการถอดถอนประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เขียน
ไว้ในมาตรา 18/1  

 มาตรา ๙  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 
 “มาตรา ๑๗  กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี
น ับแต ่ว ันท ี ่คณะกรรมการสภาอ ุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทย 
มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา ๑๕ โดยวิธีการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในข้อบังคับ” 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะว่า 
การนับวาระการดำรงตำแหน่งของ
คณะกรรมการสภาอ ุตสาหกรรม 
แห ่ งประเทศไทยควร เข ี ยนไว ้ ใน
กฎหมายให้ชัดเจน โดยเริ ่มนับวาระ
น ับต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่คณะกรรมการสภา
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ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห ่ ง ป ร ะ เท ศ ไทย 
มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา ๑๕ 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา  ๑๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๗ 
กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
            (๑) ตาย 
            (๒) ลาออก 
            (๓) ที่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีมติให้
ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสามัญ
ที่มาประชุม 
            (๔) ในกรณีเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญตามมาตรา ๑๕ และพ้น
จากตำแหน่ง ผู ้แทนสมาชิกสามัญนั ้นหรือสมาชิกสามัญนั ้นพ้นจาก
สมาชิกภาพ  
           (๕) ในกรณีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ้นจาก
ตำแหน่งไม่ว่ากรณีใดให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการด้วย 

(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 
(๗) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ตามมาตรา ๓๓ ” 

มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
     “มาตรา ๑๘  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการ
พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสามัญของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มาประชุม เพราะบกพร่องต่อ
หน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

(๔) กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ ซึ่งเป็น
ผู้แทนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและพ้นจาก
ตำแหน่งผู ้แทนสมาชิกสามัญนั ้น หรือสมาชิกสามัญนั ้นพ้นจาก 
สมาชิกภาพ  

(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ 
(๖) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ตามมาตรา ๓๓” 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้
เพิ ่มเหตุแห่งการให้พ้นจากตำแหน่ง
ของกรรมการจากมติเสียงข้างมากของ
สมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ควรใส่เหตุผลของ
การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการด้วย  

 มาตรา ๑๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๘/๑ และมาตรา ๑๘/๒  
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้
นำหลักการเรื่องการถอดถอนประธาน 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
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ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

 “มาตรา ๑๘/๑  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๑๘ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) มีมติให้ออกจากตำแหน่งด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่  
 ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๑ (๒) 
ที่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) มีมติให้ออกจากตำแหน่งยังคงดำรง
ตำแหน่งกรรมการต่อไปได้ 
 
 มาตรา ๑๘/๒ เมื่อประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ้นจากตำแหน่ง ให้รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เหรัญญิก นายทะเบียน 
และผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนตามที่กำหนดในข้อบังคับ ตามมาตรา ๑๕/๓  
วรรคหนึ่ง และกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) พ้นจากตำแหน่งด้วย”  

ซึ่งเดิมอยู่ในมาตรา 15/2 มาเขียนไว้
ในมาตรา 18/1 เพ ื ่อความช ัดเจน  
โดยปรับปรุงถ้อยคำ เป็นมีมติให้ออก
จากตำแหน่ง และกำหนดคะแนนเสียง
ให้พ้นจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ซึ่งเดิมจะกำหนดไว้ในข้อบังคับ ให้อยู่
ในข้อกฎหมาย และกำหนดให้ชัดเจน 
ถ ้าประธานสภาอ ุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยพ้นจากตำแหน่ง ให้ผู้ดำรง
ตำแหน่งอื ่นตามที่กำหนดในมาตรา 
๑๕/๓ วรรคหนึ่ง และกรรมการตาม
มาตรา ๑๕ (๓) พ้นจากตำแหน่งด้วย  

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๑๙ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
         “มาตรา ๑๙ เมื่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๕ (๑) 
พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด แล้วแต่กรณี เลือกผู ้แทน
สมาชิกสามัญกลุ่มอุตสาหกรรม หรือสมาชิกสามัญสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการ  
ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

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

“มาตรา ๑๙  ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) พ้นจาก
ตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ
ผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นกรรมการ
แทนตำแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ในกรณีที ่กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) และ (๔) พ้นจาก
ตำแหน่งก่อนวาระ ให้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกฤษฎ ีกาเสนอแนะ 
โ ด ย แ ก ้ ไ ข ก ฎ ห ม า ย ใ ห ้ ร อ ง รั บ
สถานการณ์การพ้นจากตำแหน่งก่อน
ค ร บ ว า ร ะ ข อ ง ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทุกกรณี
ให้ชัดเจน รวมทั้งมีการแก้ไขวิธีปฏิบัติ
อ ื ่น ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น 
วาระของผู ้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน 
การทำหน้าที ่ของคณะกรรมการสภา
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ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

         ในกรณีกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ (๒) หรือ (๓) 
แล้วแต่กรณี พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๕ 
(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อย
กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ดำเนินการแต่งตั้งหรือแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกรรมการตาม
มาตรา ๑๕ (๒) แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง  
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ในกรณีที่ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ้นจาก
ตำแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒) ดำเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๑ 
แทนตำแหน่งที่ว่าง  

บุคคลซึ่งเข้าเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามอยู ่ใน
ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของบุคคลซึ่งตนแทน 

ในกรณีที ่ได้มีการเลือกตั ้งหรือแต่งตั ้งกรรมการเพิ ่มขึ ้นใน
ระหว่างที่กรรมการซึ่งได้เลือกตั้งหรือแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตำแหน่ง ให้ผู ้ได้รับเลือกตั ้งหรือแต่งตั ้งเป็นกรรมการเพ่ิมขึ ้นอยู ่ใน
ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้เลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
ไว้แล้ว 

ในกรณีท ี ่ ไม ่มีกรรมการตามมาตรา ๑๕ (๓) หร ือ (๔)  
ให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
โดยให้ถ ือว ่าคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่” 

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงที่
ไม่มีกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง 
 

มาตรา  ๑๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
            “มาตรา  ๒๐ ในกรณีที่กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง
นอกจากการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามมาตรา ๓๓ ให้กรรมการ 

มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้
แยกวรรคสามไปเขียนในมาตรา 20/1 
เป็นบทจำกัดอำนาจ เนื่องจากเห็นว่า
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ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการบริหารที่พ้น
จากตำแหน่ง ยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไปเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการ
ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ 
          กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีการ
เลือกตั ้งคณะกรรมการชุดใหม่ รวมทั ้งประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารตามมาตรา ๑๕ และมาตรา 
๑๕/๑ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง 
            ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่าที่จะ
เป็นองค์ประชุมตามมาตรา  ๒๒ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการใน
นามของคณะกรรมการต่อไปได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญ ผู้แทนสมาชิกสามัญกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้แทน
สมาชิกสามัญสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
แทนตามมาตรา ๑๙ และการจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย” 

 “มาตรา ๒๐  ในกรณีที่กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง
นอกจากการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามมาตรา ๓๓ ให้ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ และผู ้ดำรงตำแหน่งตาม
มาตรา ๑๕/๓ วรรคหนึ่ง ที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่ง
เพื่อดำเนินกิจการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยต่อไปเท่าที่
จำเป็นจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ 

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้ได้มาซึ่ง
คณะกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา ๑๕ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พ้น
จากตำแหน่ง” 
 
 
 
 
 
 

เป็นคนละประเด็นกัน โดยเป็นการปรับ
โครงสร้างและถ้อยคำการเขียน  

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

“มาตรา ๒๐/๑  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งจนเหลือ
จำนวนน้อยกว่าที ่จะเป็นองค์ประชุมตามมาตรา ๒๒ ให้กรรมการที่
เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการต่อไปได้แต่เฉพาะการ
ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๕ เพื่อเป็นกรรมการ
แทนตามมาตรา ๑๙ และการจัดให้มีการประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย” 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้
แยกวรรคสาม ไปเขียนในมาตรา 
20/1 เป็นบทจำกัดอำนาจ เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นคนละประเด็นกัน โดยเป็น
การปรับโครงสร้างและถ้อยคำการเขียน  
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ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

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

“การกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตาม (๑) (๒) (๓) (๕) 
และ (๖) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยก่อนและการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตาม (๒) เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้ใช้บังคับได้” 

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

ไม่มีการแก้ไข 
 

มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี ้เป็นวรรคสามในมาตรา ๒๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ ๒๕๓๐ 
           “คณะกรรมการ สามารถมอบอำนาจหร ือมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ก็ได้ แต่ไม่รวมถึงที่กำหนดไว้
ตามวรรค ๑ 

- คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้ตัด
ออก เนื่องจากมีการตัดหลักการเรื่อง
คณะกรรมการบริหารออก ตามมาตรา 
15/1 แล้ว  

มาตรา ๑๔  ให ้เพ ิ ่มความต่อไปน ี ้ เป ็น (๑/๑) ของมาตรา ๓๐  
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

      “(๑/๑) ออกประกาศกำหนดให้สมาชิกแจ้งข้อมูลของสมาชิก 
เพื่อใช้ในการควบคุม วิเคราะห์ ประเมินและประกอบการจัดทำนโยบาย
และการพัฒนา” 

- คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้ตัดออก 
เน ื ่ องจากม ีความเห ็นว ่ าการ เก็บ
รวบรวมข ้อม ูลจากผ ู ้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำมาวิเคราะห์ 
ประเม ินและประกอบการจ ั ดทำ
นโยบายและการพัฒนา ไม่จำเป็นต้อง
ใช ้อำนาจตามกฎหมาย เน ื ่องจาก
สามารถใช้กลไกอื่นในการดำเนินการ
ได้ เช ่น การขอความร่วมมือ จึงไม่
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ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

จำเป็นต้องบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ขัดข้อง 

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

“มาตรา ๒๒/๑ ในกรณีที่ไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ (๒)  
ที่มีอาวุโสสูงสุดตามที่กำหนดในข้อบังคับ เป็นผู้รักษาการแทน 

ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นแต่งตั้งให้
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการหรือให้มี
หน้าที่และอำนาจอย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีหน้าที่และอำนาจเป็น
กรรมการหร ือม ีหน ้าท ี ่และอำนาจเช ่นเด ียวก ับประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย แล้วแต่กรณี” 

คณะกรรมการกฤษฎ ีกาเสนอแนะ 
ว่าเป็นการเขียนเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการและการดำเนินการของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้มี
ความต่อเนื ่อง ในกรณีที ่ไม่มีผู ้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย เพื ่อให้มีผู ้แทนนิติ
บ ุคคลปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ต ิดต ่อก ิจการ
ภายนอก  
 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา ๓๔ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
        “มาตรา ๓๔ ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจาก
ตำแหน่งตามมาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกิน ยี่สิบเอ็ด
คน เป็นคณะกรรมการชั่วคราวในวันเดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมีคำสั ่งให้
กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และให้คณะกรรมการชั่วคราวเลือกตั้ง

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

“มาตรา ๓๔  ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้กรรมการทั้งคณะ
พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๓ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิก
สามัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 
สิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน เป็นคณะกรรมการชั ่วคราวในวัน
เดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง 

ม ีการแก้ไขถ้อยคำให ้ม ีความชัดเจน 
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ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

กรรมการชั่วคราวคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และให้นำความในมาตรา ๑๕/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการ
เพียงเท่าที ่จำเป็น และจะต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั ้งและ
แต่งตั ้งคณะกรรมการชุดใหม่ รวมทั ้งประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยและกรรมการบริหารตามมาตรา ๑๕ และมาตรา 
๑๕/๑ ภายใน ๖๐ ว ัน น ับแต ่ว ันท ี ่ ร ั ฐมนตร ีม ีคำส ั ่ งแต ่ งตั้ ง
คณะกรรมการชั่วคราว 

และให้คณะกรรมการชั่วคราวเลือกตั้งกรรมการชั่วคราวคนใดคนหนึ่ง
เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ให้คณะกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอำนาจ
ปฏิบัติการเพียงเท่าที่จำเป็น และจะต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง
และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามมาตรา ๑๕ ภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่รัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 
 เมื่อมีคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว ให้คณะกรรมการชั่วคราวซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง” 

 มาตรา ๑๗  ให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ใน
ตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

คณะกรรมการกฤษฎ ีกาเสนอแนะ 
ให ้เพ ิ ่มเต ิมข ึ ้นเพื ่อรองร ับในกรณี  
เม ื ่ อพระราชบ ัญญ ัต ิน ี ้ ใ ช ้ บ ั งคับ  
ให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมี
คณะกรรมการชุดใหม ่ 

มาตรา ๑๖ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐  
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๘  บรรดาข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที ่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับที่ออกตาม
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

แก้ไขถ้อยคำให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่
กฎหมายลำดับรองที่ได้รับผลกระทบมี
เพียงข้อบังคับ  
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ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  

(ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี) 

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

เหตุผลที่ปรับแก้ 

มาตรา ๑๗ การกระทำใด ๆ ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
สภาอ ุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทย พ.ศ.  ๒๕๓๐ ก ่อนว ันที่
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่ายังคง
ใช้บังคับได้ต่อไป 

- คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะให้
ตัดออกเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเขียน
กฎหมายในลักษณะดังกล่าว เพราะ
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย ไม่ใช่
การยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ทั้งฉบับ 

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ไม่มีการแก้ไข 
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การสัมภาษณ์รับฟังความคิดเห็นนายอานันท์ ปันยารชุน 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 
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