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ประกาศสรุปผลการรบัฟังความคดิเหน็ 
กฎกระทรวงว่าดว้ยผูต้รวจสอบเอกชน 

1. หลกัการ  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2562 และโดยที่มาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 9 วรรคสี่ มาตรา 9/3 วรรคสาม มาตรา 9/4  วรรคสอง มาตรา 9/5 
วรรคสี่ และมาตรา 9/6 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ต้องจัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง กรอ. จึงได้จัดท า (ร่าง) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ตรวจสอบเอกชน จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข      
การขอรับและการออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรอง  การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. ....  2. (ร่าง) 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือเตือน การสั่งพักใช้ และการเพิ กถอน
ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. .... และ 3. (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดวิธีการตรวจสอบ ก าหนดเวลาในการ
ตรวจสอบ และการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....  

2. วธิกีารรบัฟังความคดิเหน็ และกลุม่เป้าหมายในการรบัฟงัความคดิเห็น 

 กรอ.ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.diw.go.th ตั้งแต่วันที่  28 กันยายน 
2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงงาน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งมีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน รวม 
46 หน่วยงาน เพ่ือให้ได้รับทราบและร่วมให้ความเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง จ านวน 3 ฉบับ ดังกล่าว 

3. สรปุผลรบัฟงัความคดิเหน็ 

เมื่อสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นมีจ านวนผู้แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยผู้ตรวจสอบ
เอกชน  ดังนี้  

3.1 (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับและการออกใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรอง การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง  การขอรับและ
การออกใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. .... 

-  เห็นด้วย   จ านวน 22 ราย 
-  ไม่เห็นด้วย   จ านวน 0 ราย 

3.2 (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือเตือน การสั่งพักใช้ และ
การเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. .... 

-  เห็นด้วย   จ านวน 21 ราย 
-  ไม่เห็นด้วย   จ านวน 0 ราย 

3.3 (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดวิธีการตรวจสอบ ก าหนดเวลาในการตรวจสอบ และการจัดท ารายงานผล
การตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 

-  เห็นด้วย   จ านวน 23 ราย 
-  ไม่เห็นด้วย   จ านวน 0 ราย 

 

 



-๒- 

 

4. สรปุประเดน็ความคดิเหน็ และค าชีแ้จงรายประเด็น 
 หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง กฎกระทรวงว่าด้วยผู้ตรวจสอบเอกชน จ านวน 3 ฉบับ   
มีผลแสดงความคิดเห็นและค าชี้แจงเหตุผล สรุปได้ดังนี้ 

4.1 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับและการออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรอง การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง  การขอรับและการออกใบแทน
ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. .... 

 
ล าดบัที ่ ความคดิเหน็ของประชาชน ค าชี้แจงเหตผุลรายประเดน็ของผูเ้สนอรา่ง 
1. เห็นด้วยกับหลักการ และเป็นประโยชน์ในการอ านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ประกอบการมากข้ึน 
 

2. เป็นกฎหมายที่ก าหนดเกีย่วกับผูต้รวจสอบเอกชนซึ่งได้รับอนุญาตให้
ด าเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบโรงงาน 
เครื่องจักร หรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อันจะท าให้ผู้ตรวจสอบ
เอกชนด าเนินการอย่างมมีาตรฐาน ภายใต้การก ากับและดูแลของ
ราชการ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกนัลูกจ้างจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากการท างานในโรงงานด้วย 

 

3. ผู้ตรวจสอบเอกชนดังกล่าวควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
คุณสมบัติที่จะท าแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้  นอกจากนี้การใช้
อ านาจของผู้ตรวจสอบเอกชนควรด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 

กรอ. จะน าความเห็นไปพัฒนาระบบท่ีสามารถ
สร้างเสริมความรูค้วามเชี่ยวชาญให้กับผู้
ตรวจสอบเอกชนต่อไป 

4. กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรออกกฎหมายที่เกีย่วข้องในการ
ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดท าประกันภัยความรับผดิ
ตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอก เพื่อคุ้มครอง 
ความเสยีหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ าที่
เหมาะสมต่อคนและต่อเหตุการณแ์ต่ละครั้ง และประกันภยัให้ความ
คุ้มครองความรับผดิตามกฎหมายอันเป็นผลมาจากอุบัตเิหตุท าให้
เกิดการรั่วไหล การระเบดิ หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายซึ่งอยู่ใน
ความครอบครองของผู้ประกอบกจิการโรงงานส าหรับค่าใช้จ่ายใน
การขจัด เคลื่อนย้าย บ าบดั บรรเทาความเสยีหาย รวมทั้งการฟื้นฟู
ให้กลับสูส่ภาพเดิมหรือสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความ
เสียหายแก่สิ่งแวดล้อม สตัว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยส์ินของ
แผ่นดิน หรือทรัพย์ไมม่ีเจ้าของ โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภยัขั้นต่ า
ที่เหมาะสมส าหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง ทั้งนี้ การจัดท าประกันภัยทัง้
สองประเภทนั้นให้พิจารณาค านึงถึงประเภท ชนิด จ าพวกโรงงาน
ประกอบด้วย 

กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาไปจัดท า/
ปรับปรุงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

5. ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเรือ่งการก าหนดวัน และปรับเป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกข้อ (ในบางข้อเขียน ภายใน.......วัน แตบ่างข้อ 
จะเขียนเป็น ภายใน........วันท าการ) 

กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงใน 
(ร่าง) กฎกระทรวงฯ ให้มีความสอดคล้องกัน 

6. - เห็นควรแก้ไขช่ือกฎกระทรวงโดยตัดค าซ้ า ได้แก่ ค าว่า 
“ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง” 
- ข้อ 3 เห็นควรใช้ช่ือเรียกบุคคลที่ประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบเอกชน 
ว่า “ผู้ตรวจสอบเอกชน” 

กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงใน
(ร่าง) กฎกระทรวงฯ ให้มีความสมบูรณ ์
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ล าดบัที ่ ความคดิเหน็ของประชาชน ค าชี้แจงเหตผุลรายประเดน็ของผูเ้สนอรา่ง 
และบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองแล้ว ว่า “ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง” 
- ข้อ 8 วรรคหนึ่งระยะเวลาการยืน่ขอต่ออายุที่ก าหนดตามมาตรา 
9/3 วรรคสอง เห็นควรให้น าบทบัญญัตติาม พ.ร.บ. มาระบุให้
ชัดเจน เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเปิดดรูายละเอียดใน พ.ร.บ.อีก 
- ข้อ 8 วรรคสองปรับแก้ถ้อยค าให้กระชับและสละสลวยเป็น “กรณี
ที่ผู้ไดร้ับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตามวรรคหนึ่งยื่นค าขอต่อ
อายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองพ้นระยะเวลาตามที่ก าหนดใน
มาตรา 9/3 วรรคสอง ต้องด าเนนิการขออนุญาตใหม่” และเห็น
ควรตัดข้อ 8 วรรคสามออก เนื่องจากผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบ
หรือรับรองที่ยื่นขอต่ออายไุม่ทันตามเวลาที่กฎหมายก าหนด และ
ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองยงัไม่สิ้นอายุ จะถือว่าเป็นผูไ้ดร้ับ
ใบอนุญาตฯ อยู่ ไม่สามารถจะใช้สทิธ์ิยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ใหม่ ใน
ระยะเวลาที่ใบอนุญาตฯ ยังไม่สิ้นอายุได้ จึงไม่จ าเป็นต้องเขียน
บทบัญญัตินี ้
- ข้อ 9 เห็นควรตัดบทบญัญตัินี้ออก แล้วน าไปก าหนดในคูม่ือปฏิบตัิ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
-ข้อ 10 วรรคสอง เห็นควร แก้ไขใหพ้นักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้ออก
ใบอนุญาตเนื่องจากไม่มสีาระส าคญัที่ต้องพิจารณาในการออกใบ
แทนและไม่ต้องระบุวันเดือนปีท่ีออกใบแทนในใบอนุญาต 

7. - ในข้อ 3 ค าว่า”ผู้ตรวจสอบเอกชน”น่าจะเป็นค าว่า “ผู้รบั
ใบอนุญาต” เนื่องจากยังไมไ่ด้เป็นผู้ตรวจสอบเอกชน น่าจะใช้ ตาม
มาตรา 9/1 และมาตรา 9/2 คือ ค าว่า”ผู้รับใบอนุญาต” 
- ขอปรับสลับข้อความใน ข้อ 4 (4) เมื่อปรับแล้วเป็น “(4) ให้ผู้
อนุญาตแจ้งผลการพิจารณาตาม (3) 

กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงใน
(ร่าง) กฎกระทรวงฯ ให้มีความสมบูรณ ์
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4.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือเตือน การสั่งพักใช้  
และการเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองพ.ศ. .... 
 
ล าดบัที ่ ความคดิเหน็ของประชาชน ค าชี้แจงเหตผุลรายประเดน็ของผูเ้สนอรา่ง 

1. เป็นกฎหมายที่ก าหนดเกีย่วกับผูต้รวจสอบเอกชนซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
โรงงาน เครื่องจักร หรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อันจะท า
ให้ผู้ตรวจสอบเอกชนด าเนินการอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้การ
ก ากับและดูแลของราชการ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดความปลอดภัย
ในการประกอบกิจการโรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกัน
ลูกจ้างจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานในโรงงานด้วย 

 

2. เห็นด้วยกับหลักการ และเป็นประโยชน์ในการอ านวยความ
สะดวกให้แกผู่้ประกอบการมากข้ึน 

 

3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรออกกฎหมายที่เกีย่วข้องในการ
ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดท าประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เพื่อคุ้มครองความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั และทรัพยส์ินของ
บุคคลภายนอก โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ าที่
เหมาะสมต่อคนและต่อเหตุการณแ์ต่ละครั้ง และประกันภยัให้
ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอันเป็นผลมาจาก
อุบัติเหตุท าให้เกดิการรั่วไหล การระเบดิ หรือการติดไฟของ
วัตถุอันตรายซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบกิจการ
โรงงานส าหรับค่าใช้จ่ายในการขจดั เคลื่อนย้าย บ าบัด 
บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดมิหรือ
สภาพใกลเ้คียงกับสภาพเดมิ ซึ่งรวมถึงความเสยีหายแก่
สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของ
แผ่นดิน หรือทรัพย์ไมม่ีเจ้าของ โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภยั
ขั้นต่ าที่เหมาะสมส าหรับเหตุการณ์แตล่ะครั้ง ท้ังนี้ การจัดท า
ประกันภัยทั้งสองประเภทนั้นให้พิจารณาค านึงถึงประเภท 
ชนิด จ าพวกโรงงานประกอบด้วย 

กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาไปจัดท า/ปรับปรุง
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

4. ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเรือ่งการก าหนดวัน และปรับ
เป็นมาตรฐานเดยีวกันทุกข้อ (ในบางข้อเขียน ภายใน.......วัน 
แต่บางข้อ จะเขียนเป็น ภายใน........วันท าการ) 

กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงใน (ร่าง) 
กฎกระทรวงฯ ให้มคีวามสอดคล้องกัน 

5. หมวด 2 การพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง และ
หมวด 3 การเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง ควร
พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้ตรวจสอบเอกชนในการ
อุทธรณ์การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือ
รับรองต่อผู้อนุญาต ในเรื่องก าหนดระยะเวลาที่จะอุทธรณ์นับ
จากวันที่ได้รับทราบค าสั่ง - หมวด 2 ข้อ 6 การสั่งพักใช้
ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองฯ ควรพิจารณาเพิ่มเติมการ
ก าหนดระยะเวลาการพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง 
 
 
 
 

- การอุทธรณ์กรณีพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรองมีบทบัญญตัไิว้แล้วตามมาตรา 
16 แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  
- กฎกระทรวงมีการก าหนดกรอบระยะเวลาการพัก
ใช้ใบอนุญาตอยู่แล้วแต่เนื่องจากการฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานจนน าไปสู่การพักใช้มีหลายกรณี หาก
ก าหนดระยะเวลาการพักใช้ไม่ครอบคลุมทุกกรณี
จะเป็นปัญหาในการปฏบิัติงาน ทั้งนี้ กรอ. จะท า
แนวทางปฏิบัติในการพักใช้ในแต่ละกรณีเพื่อลด
การใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 



-๕- 

 

ล าดบัที ่ ความคดิเหน็ของประชาชน ค าชี้แจงเหตผุลรายประเดน็ของผูเ้สนอรา่ง 
6. การระงับและเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองอาจมี

ลักษณะทางการปกครองกรณีนี้ควรมีการก าหนดเรื่องของการ
อุทธรณ์ดังกล่าวด้วย ท้ังนี้ เนื่องจากกฎกระทรวงทั้งสามฉบับ
เป็นหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบังคับผู้ตรวจสอบเอกชนซึ่งอาจมี
การรวมกฎกระทรวงท้ังสามฉบับให้ออกเป็นฉบับเดียว 

- การอุทธรณ์กรณีพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรองมีบทบัญญตัไิว้แล้วตามมาตรา 
16 แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  
- การออกเป็นกฎกระทรวงแยกฉบับเพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการบังคับใช้และหากมีการแก้ไข
เรื่องใดจะได้เสนอแก้ไขเพียงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

7. ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้อนุญาตพบว่า... เห็นควรให้เปลี่ยนเป็น 
พนักงานเจ้าที่พบว่า....  และค าว่า ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เปลี่ยนเป็น ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ข้อ 3 บรรทัดท่ี 2 พร้อมทั้งลายมอืช่ือ... เปลี่ยนเป็น พร้อมทั้ง
ลงลายมือช่ือ 
ข้อ 4 เห็นควรใหแ้ก้ไขข้อความโดยน าแนวทางตามมาตรา 38 
พ.ร.บ. โรงงาน มาปรับใช้ 
 

กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงใน (ร่าง )
กฎกระทรวงฯ ให้มคีวามสมบูรณ ์

8. ในข้อ 7 ขอเพิ่มค าว่า “สอบ” ตอนท้าย เมื่อเพิ่มแล้วเป็น “ข้อ 
7 ให้ระยะเวลาสั่งพักใช้ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองตาม
ข้อ 6 มีผลเป็นการหา้มผูต้รวจสอบเอกชน ผู้รับใบอนุญาต
ตรวจสอบหรือรับรองปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะผู้ตรวจสอบเอกชน
ที่ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรบัรองด้วย” 

กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงใน (ร่าง )
กฎกระทรวงฯ ให้มคีวามสมบูรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 

 

4.3 กฎกระทรวงก าหนดวิธีการตรวจสอบ ก าหนดเวลาในการตรวจสอบ และการจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  พ.ศ. .... 

 
ล าดบัที ่ ความคดิเหน็ของประชาชน ค าชี้แจงเหตผุลรายประเดน็ของผูเ้สนอรา่ง 

1. เห็นด้วยกับหลักการ และเป็นประโยชน์ในการอ านวยความ
สะดวกให้แกผู่้ประกอบการมากข้ึน 

 

2. เป็นกฎหมายที่ก าหนดเกีย่วกับผูต้รวจสอบเอกชนซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
โรงงาน เครื่องจักร หรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อันจะท า
ให้ผู้ตรวจสอบเอกชนด าเนินการอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้การ
ก ากับและดูแลของราชการ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดความปลอดภัย
ในการประกอบกิจการโรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกัน
ลูกจ้างจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานในโรงงานด้วย 

 

3. กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรออกกฎหมายที่เกีย่วข้องในการ
ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดท าประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เพื่อคุ้มครอง 
ความเสยีหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก โดยก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ าที่
เหมาะสมต่อคนและต่อเหตุการณแ์ต่ละครั้ง และประกันภยัให้
ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอันเป็นผลมาจาก
อุบัติเหตุท าให้เกดิการรั่วไหล การระเบดิ หรือการติดไฟของ
วัตถุอันตรายซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ประกอบกิจการ
โรงงานส าหรับค่าใช้จ่ายในการขจดั เคลื่อนย้าย บ าบัด 
บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดมิหรือ
สภาพใกลเ้คียงกับสภาพเดมิ ซึ่งรวมถึงความเสยีหายแก่
สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของ
แผ่นดิน หรือทรัพย์ไมม่ีเจ้าของ โดยมีจ านวนเงินเอาประกันภยั
ขั้นต่ าที่เหมาะสมส าหรับเหตุการณ์แตล่ะครั้ง ท้ังนี้ การจัดท า
ประกันภัยทั้งสองประเภทนั้นให้พิจารณาค านึงถึงประเภท 
ชนิด จ าพวกโรงงานประกอบด้วย 

กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาไปจัดท า/ปรับปรุง
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

4. ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเรือ่งการก าหนดวัน และปรับ
เป็นมาตรฐานเดยีวกันทุกข้อ (ในบางข้อเขียน ภายใน.......วัน 
แต่บางข้อ จะเขียนเป็น ภายใน........วันท าการ) 

กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงใน (ร่าง) 
กฎกระทรวงฯ ให้มคีวามสอดคล้องกัน 

5. 1. ระยะเวลาทั้งหมดใช้ค าว่า 7 วันท าการ ซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบในช่วงวันหยุดยาวต่างๆ ของประเทศ เสนอแนะให้
เปลี่ยนเป็น 5 วันท าการแทน 
2. ไมไ่ดร้ะบุว่าในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย โดย
ที่ไม่สามารถหาใบท่ีช ารดุมาได้ ตอ้งท าอย่างไร แต่กล่าวว่าต้อง
ส่งเอกสารส่วนท่ีช ารุดแนบมาด้วยถึงจะออกใบแทนได้ 
3. ความรา้ยแรงของการออกหนังสือเตือนไม่ชัดเจน 
4. วิธีการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ ควรจะต้องมี
แบบฟอร์มกลาง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และควรจะต้อง
สามารถให้ส่งในรูปแบบดจิิตอลได ้เพื่อการอนุมัติและ
ตรวจสอบ และสามารถท าฐานข้อมูลกลางของประเทศได้ดีขึ้น 
 

-กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงใน (ร่าง) 
กฎกระทรวงฯ ให้มคีวามสมบูรณ ์
- การขอรับใบแทนทุกกรณีให้สามารถแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ส่วนการส่งใบอนุญาตคืนใช้
เฉพาะกรณีที่ใบอนุญาตเดิมช ารดุในสาระส าคญั
เท่านั้น 
- ความร้ายแรงของการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย
โรงงานจนน าไปสู่การออกหนังสือเตือนมีหลายกรณี 
หากระบุในกฎกระทรวงไม่ครบถ้วน จะเป็นปัญหา
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กรอ. จะท าแนวทางการ
พิจารณาความร้ายแรง เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของ
พนักงานเจ้าหน้าที ่



-๗- 

 

ล าดบัที ่ ความคดิเหน็ของประชาชน ค าชี้แจงเหตผุลรายประเดน็ของผูเ้สนอรา่ง 
6. ควรมีการก าหนดขอบเขต หนา้ที่ในการปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้

ตรวจสอบเอกชน ให้ชัดเจน เพื่อให้มีการควบคมุก ากับดูแล 
และการปฏิบัตติามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 

กรอ. อยู่ระหว่างด าเนินการออกอนุบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของผู้
ตรวจสอบเอกชน 

7. ควรพิจารณาว่าเรื่องที่ให้เอกชนตรวจสอบจะต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายโรงงานและการใช้อ านาจของผู้ตรวจสอบเอกชน
ดังกล่าวต้องไดส้ัดส่วนและต้องไมก่ระทบกับผู้ขอใบอนุญาต
โรงงานเกินควร โดยต้องค านึงถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ
ความลับทางการคา้ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน นอกจากน้ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการประเมินผลและตรวจสอบ
การด าเนินการของผู้ตรวจสอบเอกชนดังกล่าวด้วย 

- เรื่องที่จะมอบหมายใหผู้้ตรวจสอบเอกชน
ด าเนินการและจดัท ารายงานผลการตรวจสอบแทน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น จะ
เป็นไปตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
โรงงานเท่านั้น โดย กรอ. จะก าหนดรายละเอียด
วิธีการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบเอกชนตามแนว
ทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจา้หน้าท่ี 
- กรอ. อยู่ระหว่างก าหนดแนวทางการประเมินผล
และตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบเอกชน 

8. เห็นควรตดัค าซ้ าในช่ือกฎกระทรวง ได้แก่ ค าว่า “ก าหนด” 
หน้าค าว่า เวลาในการตรวจสอบ ออก  
ข้อ 4 เห็นควรเปลี่ยนค าว่า ผู้ตรวจสอบเอกชน  เป็นค าว่า    
ผู้ไดร้ับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรบัรอง 
 

กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงใน (ร่าง )
กฎกระทรวงฯ ให้มคีวามสมบูรณ ์

9. ในข้อ 2 วรรคสอง จ านวนสามวันในการจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรการด าเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง...อาจจะน้อยเกินไปหรือไม ่

กรอ. จะน าความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงใน (ร่าง )
กฎกระทรวงฯ ให้มคีวามสมบูรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


