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ประกาศสรุปผลการรับฟงความเห็น 
รางกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาบริการตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. .... 

 

1. หลักการ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยพระราชบัญญัติ

โรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 27 ตุลาคม 2562 เปนตนมา โดยท่ีมาตรา 9 
วรรคสี่ บัญญัติวาการกำหนดอัตราคาบริการตรวจสอบหรือรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง กรอ. จึงไดจัดทำรางกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาบริการตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. .... 

 

2. วิธีการรับฟงความเห็น และกลุมเปาหมายในการรับฟงความเห็น 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดดำเนินการจัดใหมีการรับฟงความเห็นตอรางกฎกระทรวงกำหนดอัตรา

คาบริการตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. .... ระหวางวันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 
ผานทางเว็บไซตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) และมีหนังสือเวียนการรับฟงความคิดเห็นแก
หนวยงานภายใน กรอ. และ อก. รวมถึงหนวยงานภายนอก อก. ที่เกี่ยวของ จำนวน 40 หนวยงาน เพื่อใหได
รับทราบและรวมใหความเห็นตอรางกฎกระทรวงดังกลาว 

 

3. สรุปผลรับฟงความเห็น 
เมื่อสิ้นสุดการรับฟงความเห็นมีจำนวนผูแสดงความเห็นตอรางกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาบริการ

ตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. .... ดังนี้ 
-  เห็นดวย   จำนวน 53 ราย 
-  ไมเห็นดวย   จำนวน 8 ราย 
-  ไมแสดงความเห็น จำนวน 3 ราย (เนื่องจากไมเก่ียวของกับหนวยงาน และ

ไมทราบรายละเอียดของการตรวจสอบหรือรับรอง) 
 

4. สรุปประเด็นความเห็น และคำช้ีแจงรายประเด็น 
 หลังจากเสร็จสิ้นการรับฟงความเห็นตอรางกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาบริการตรวจสอบหรือรับรอง 
พ.ศ. .... มีสรุปผลการรับฟงความเห็นและคำชี้แจงความเห็น ดังนี้ 
 

กรณีเห็นดวยกับรางกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาบริการตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. .... 
 

ลำดับที ่ ความเห็น 
1. เห็นดวยในการกำหนดชวงราคาข้ันต่ำและข้ันสูง ในชวงราคา 5,000 - 20,000 บาท เน่ืองจากเปนการแสดงถึงการ

ทำใหเกิดการแขงขันทางการคาและสรางทางเลือกใหกับผูบริโภคใหไดเลือกตามคุณภาพและความพึงพอใจของ 
ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีจะเลือกใชบริการผูตรวจสอบเอกชนน้ัน  

2. เห็นดวยเนื่องจากเปนทางเลือกแกผูประกอบกิจการโรงงานในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งในการ
ตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรโดยผูตรวจสอบเอกชน (third party) สามารถลดขั้นตอนการทำงานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและทำใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกผูประกอบกิจการโรงงาน  

3. เห็นดวยเนื่องจากเพื่อไมใหมีการกำหนดคาบริการตรวจสอบหรือรับรองที่ต่ำ อันอาจทำใหเกิดการแขงขันกันเองสำหรับ  
ผูตรวจสอบเอกชน และอาจทำใหไมมีการตรวจสอบท่ีแทจริงเพ่ือเปนการลดคาใชจายของผูตรวจสอบเอกชนเอง  

4. เน่ืองจากมีหลักการในการกำหนดข้ันต่ำและข้ันสูงของคาบริการในการตรวจสอบหรือรับรองตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.
2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือใหมีกรอบอัตราคาบริการท่ีชัดเจน และปองกันการแขงขันระหวางผูตรวจสอบเอกชน
ท่ีเรียกเก็บคาบริการในอัตราท่ีไมเหมาะสม 
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กรณีไมเห็นดวยกับรางกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาบริการตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. .... 
 

ลำดับที ่ ความเห็น คำชี้แจง 
1. การรางกฎกระทรวงกำหนดคาบริการตรวจสอบหรือ

รับรอง พ.ศ. .... เปนการเพิ ่มภาระใหแกผู ประกอบ
กิจการโรงงานที ่ต องปฏิบัต ิตามกฎหมาย ทั ้งนี ้ ใน
ประเด็นดังกลาว มีความขัดแยงกับมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

เปนการออกกฎหมายตาม มาตรา 9 วรรคสี่ ท่ีกำหนดให
สามารถกำหนดอัตราคาบริการได 
 

2. มีความขัดแยงกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

เปนการออกกฎหมายตาม มาตรา 9 วรรคสี่ ที่กำหนดให
สามารถกำหนดอัตราคาบริการได 

3. ผูประกอบกิจการโรงงาน อาจยังไมทราบถึงกฎกระทรวง
กำหนดอัตราคาบริการตรวจสอบหรือรับรอง ควรใหมี
ผลบังคับใชถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ปรับแกตามความเห็น แตอยางไรก็ตามแมปรับแกแลว
ไมไดมีผลตอการรับรูจากท่ีกำหนดไวเดิมท่ีใหมีผลบังคับใช
ในวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4. อัตราคาบริการตรวจสอบหรือรับรองมีอัตราคอนขางสูง 
เพื ่อใหผู ประกอบกิจการโรงงานไดทำความเขาใจกับ
คาบริการดังกลาว อาจจะกำหนดใหกฎกระทรวงมีผลใช
บังคับภายหลังจากวันท่ีประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 

ปรับแกเปน...ใหบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษา อยางไรก็ตามแมปรับแกแลวไมไดมีผล
ตอการรับรู จากที่กำหนดไวเดิมที่ใหมีผลบังคับใชในวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

5. ควรมีการกำหนดระยะเวลาบังคับใชหลังประกาศในราช
กิจจานุเบกษาอยางนอย 30 วัน เพื ่อใหผู ประกอบ
กิจการไดรับทราบ และมีการเตรียมพรอมในการชำระ
คาบริการตรวจสอบหรือรับรอง 

ปรับแกเปน...ใหบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษา อยางไรก็ตามแมปรับแกแลวไมไดมีผล
ตอการรับรู จากที่กำหนดไวเดิมที่ใหมีผลบังคับใชในวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

6. ควรกำหนดราคาเปนช วง ข ึ ้นก ับขนาดของสถาน
ประกอบการและความยากงายในการตรวจสอบ 

การกำหนดดังกลาวกระทำไดยาก เน่ืองจากการตรวจสอบ
หรือการรับรองมีรายละเอียดหลายประการ 

7. เนื่องจากแตละโรงงานมีขนาดและความซับซอนรวมถึง
ปริมาณขอมูลที่แตกตางกัน จึงไมควรกำหนดอัตราคา
ตรวจสอบหรือรับรองเปนอัตราเดียวกัน 

การกำหนดดังกลาวกระทำไดยาก เน่ืองจากการตรวจสอบ
หรือการรับรองมีรายละเอียดหลายประการ 

8. คาบริการตรวจสอบหรือรับรองจะมีความแปรผันตาม
องคประกอบของกระบวนการผลิต ความซับซอน หรือ
ระดับขององคความรู  และเทคโนโลยีที ่ใชในแตละ
โรงงาน 

การกำหนดคาบริการเปนการกำหนดตอวัน ดังน้ันหาก
โรงงานมีความซับซอนอาจตองใชจำนวนวันในการ
ตรวจสอบหรือรับรองมาก ก็สามารถไดรับคาบริการมาก
ข้ึนตามจำนวนวันท่ีตรวจสอบหรือรับรองได 

9. มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 ระบ ุว าอาจกำหนดให ผ ู ตรวจสอบเอกชน
ดำเนินการและจัดรายงานผลการตรวจสอบแทนการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที ่ก็ได โดยประเด็น
ดังกลาว เนื่องจากผูตรวจสอบเอกชนทำงานหนาที่แทน
พนักงานเจาหนาท่ี ทำไมถึงตองไปคิดอัตราคาบริการตอ
ผูประกอบกิจการโรงงานซึ่งทำใหเกิดภาระแกผูประกอบ
กิจการโรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

การกำหนดใหผูตรวจสอบเอกชนดำเนินการแทนเจาหนาท่ี
ถือวาเปนการทำภารกิจบางสวนแทนหนวยงานรัฐ จึงตอง
กำหนดใหมีคาบริการ ซึ่งกรณีน้ีเหมือนกับหนวยงานรัฐอ่ืน 
เชน การตอภาษีรถยนตประจำป ซึ ่งสามารถใหเอกชน
ตรวจสอบสภาพรถยนตกอนตอภาษีได 
 

10. ใชฐานการคิดจากงานลักษณะเปนลูกจางประจำหรือ
งานโครงการที่มีระยะเวลาวาจางยาวนานเปนเดือนและ
เปนปแตลักษณะงานผูตรวจสอบเอกชนจะเปนงานราย
ครั้ง หรือคลายๆ กับงานจางเหมาไมใชงานประจำใน
ระยะยาว 

ขอกำหนดในกฎกระทรวงเรื ่องดังกลาวนี ้ เปนการนำ
แนวทางอัตราคาใชจายการจางที่ปรึกษาที่กำหนดโดย
กระทรวงการคลังมาประกอบการพิจารณาเทาน้ัน 
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ลำดับที ่ ความเห็น คำชี้แจง 
11. การกำหนดข้ันต่ำท่ี 5,000 บาท เห็นดวย แตควรปลอย

ปลายเปดไวในการแขงขันทางธุรกิจ มองวาถากำหนด
เพดานขั ้นสูงไว เปนการจำกัดเรื ่องการบริการทาง
วิชาชีพ อาทิเชน วิศวกรบางทานเขาไปเดินตรวจดวย
สายตา 1 วัน คิดคาใชจาย 20,000 บาท แตบางทาน
อาจจะมีการลงทุนเรื่องเครื่องมืออุปกรณการตรวจสอบ 
การตรวจวัดแบบละเอียด ซ ึ ่งประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบและรับรองจะตางกันได คิดคาใชจายไดเพียง 
20,000 บาท เชนเดียวกัน  

การดำเนินการของผูตรวจสอบเอกชนเปนการดำเนินการ
ทุกอยางเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่ตรวจสอบหรือรับรอง
อยูแลว ซึ่งอาจดำเนินการไมแลวเสร็จภายในหนึ่งวัน ยอม
สามารถดำเนินการในวันตอๆ ไปได กรณีนี้คาใชจายหรือ
คาบริการยอมแปรผันไปตามจำนวนวันท่ีดำเนินการ 
 

12. คาบร ิการขั ้นต่ำ (5,000 บาท) อาจส ูงไปสำหรับ 
ผูประกอบกิจการรายเล็ก  
 

เหตุผลยังไมชัดเจน ไมอาจใหความเห็นได  
แตเนื ่องจากผูประกอบการรายเล็กบางครั ้งอาจไมเปน
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรืออาจไมอยู ใน
ขอบขายท่ีสามารถดำเนินการโดยผูตรวจสอบเอกชนได 

13. ราคาสูงเกินไป จะเปนภาระคาใชจายตอผูประกอบการ 
เชน โรงงานขนาดเล็ก ใหญ มาประกอบ หรือควรเพ่ิม 
คำวาหรือตามตกลงไปดวย 

ขอกังวลของโรงงานขนาดเล็กน้ัน อาจมิไดเปนปญหาอยาง
ที่ไดกังวล เนื่องจากโรงงานขนาดเล็กอาจไมเปนโรงงาน
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หรืออาจไมถูกกำหนดใหตอง
ดำเนินการโดยผู ตรวจสอบเอกชนก็ได  สำหร ับการ
กำหนดใหเป นไปตามขอตกลงน ั ้นไม อาจกระทำได
เน่ืองจากเปนการกำหนดท่ีไมแนนอน ไมสอดคลองกับการ
กำหนดคาบริการซึ่งจะตองกำหนดใหชัดเจน 

14. ควรมีบทลงโทษที่ชัดเจนในกรณี ไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ท้ังผูตรวจสอบและผูประกอบการ 

บทลงโทษมีบัญญัติแลวในกฎหมาย 
 

15. ผูประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก อาจจะไมสามารถ
จายคาตรวจสอบหรือรับรอง เพราะอัตราคาบริการสูง
เกินไป เห็นควรข้ันต่ำ 2,000 - 20,000 บาท 

เหตุผลยังไมชัดเจน ไมอาจใหความเห็นได  
แตเนื ่องจากผูประกอบการรายเล็กบางครั ้งอาจไมเปน
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรืออาจไมอยู ใน
ขอบขายท่ีสามารถดำเนินการโดยผูตรวจสอบเอกชนได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 
 

กรณีมีความเห็นอ่ืนๆ กับรางกฎกระทรวงกำหนดอัตราคาบริการตรวจสอบหรือรับรอง พ.ศ. .... 
 

ลำดับที ่ ความเห็น คำชี้แจง 
1. มาตรา 5 บัญญัติวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือขอบังคับขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญจะใชบังคับมิได 

เปนการออกกฎหมายตาม มาตรา 9 วรรคสี่ ที่กำหนดให
สามารถกำหนดอัตราคาบริการได 

2. ชื่อ (ราง) กฎกระทรวงกำหนดอัตราคาบริการตรวจสอบ
รับรอง ควรเปน (ราง) กฎกระทรวงอัตราคาบริการ
ตรวจสอบหรือรับรองสำหรับผูตรวจสอบเอกชนหรือไม 
เนื ่องจากรางกฎกระทรวงฉบับนี ้เปนการกำหนดให
ผูตรวจสอบเอกชนไดรับคาบริการตรวจสอบหรือรับรอง
จากผูประกอบกิจการโรงงานเทานั ้นซึ ่งไมรวมถึงการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยพนักงานเจาหนาท่ี  

แกไขตามความเห็น โดยเพิ่มคำวา “สำหรับผูตรวจสอบ
เอกชน” ตอจากช่ือรางกฎกระทรวงดังกลาว 

3. เหตุผลของการยกรางกำหนดใหผ ู ประกอบกิจการ
โรงงานที่ยินยอมใหผูตรวจสอบเอกชนดำเนินการตอง
จายคาบริการแกผูตรวจสอบเอกชน ซึ่งมาตรา 9 วรรค
สอง กำหนดใหผู ประกอบกิจการโรงงานมีหนาที ่ตอง
เสนอรายงานผลการปฏิบัติการท่ีไดดำเนินการและไดรับ
การรับรองจากผูตรวจสอบเอกชนตอพนักงานเจาหนาท่ี 
ซึ่งใจความสำคัญดังกลาว เปนการบังคับใหผูประกอบ
กิจการโรงงานตองไดร ับการรับรองจากผู ตรวจสอบ
เอกชนดำเนินการตรวจสอบหรือรับรอง   

เหตุที่ตองไดรับความยินยอมเนื่องจากเปนการมอบหมาย
ของผูประกอบกิจการโรงงานที่ประสงคจะใชบริการของ  
ผูตรวจสอบเอกชนท่ีไดรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีหนาที่ตามที่กฎหมาย
กำหนด 

4. ขอใหพิจารณากำหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการ
ขอรับและการออกใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง
วิธีการตรวจสอบกำหนดเวลาในการตรวจสอบการจัดทำ
รายงานผลการตรวจสอบการรายงานและกำหนด
ระยะเวลาการเสนอรายงานผลการปฏิบัต ิการของ 
ผู ประกอบกิจการและการใหคำรับรองเพื ่อใช เปน
หลักเกณฑการดำเนินการสำหรับผูตรวจสอบเอกชน 

มีการกำหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 

5. การที่ผูตรวจสอบรับคาบริการจากโรงงานโดยตรงน้ัน 
อาจมีโอกาสในการปฏิบัติงานไมเปนกลางและไมเปน
อิสระที่ปราศจากการครอบงำจากผูวาจาง เชน หากผล
ตรวจไมผานหรือตรวจพบวาโรงงานมีบางขอไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ก็จะยังไมสามารถรับคาบริการได เปนตน 
ดังน้ันควรคำนึงถึงประเด็นน้ีดวย  

การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบเอกชนเปนการตรวจสอบ
หรือรับรองขอเท็จจริงในสิ่งท่ีผูประกอบกิจการโรงงานตอง
ปฏิบัติการตามกฎหมาย แลวเขียนรายงานขอเท็จจริง 
หรือรับรองขอเท็จจริงดังกลาวตามความเปนจริง ดังน้ัน 
รายงานการตรวจสอบของผ ู ตรวจสอบเอกชนหรือ 
คำรับรองของผูตรวจสอบเอกชน จึงเปนเพียงการรับรอง
ขอเท็จจริง ซึ่งอาจมีทั้งเปนไปตามกฎหมายและไมเปนไป
ตามกฎหมาย โดยหากผ ู ตรวจสอบเอกชนรายงาน
ขอเท็จจริงอันเปนเท็จ ผู ตรวจสอบเอกชนดังกลาวยอม
ไดรับโทษทางอาญา และโทษทางปกครองตามที่กฎหมาย
วาดวยโรงงานกำหนดไว 

6. หากพนักงานเจาหนาที่ไมเห็นดวยกับผลการตรวจสอบ
จะสามารถทำการตรวจสอบอีกครั ้งดวยตัวพนักงาน
เจาหนาท่ีเองไดหรือไม 

การดำเนินการที่ไดดำเนินการโดยผูตรวจสอบเอกชนตาม 
กฎหมายวาดวยโรงงานมิไดต ัดอำนาจของพนักงาน
เจาหนาท่ี ท่ีจะดำเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย 
 



 

 

๕ 
 

ลำดับที ่ ความเห็น คำชี้แจง 
7. เนื่องจากการประกอบกิจการโรงงานเปนกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ท่ีอาจกอใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอนรำคาญ เชน เสียงดัง
ฝุน กลิ่นสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) และน้ำเสีย จึง
อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน ดังน้ัน
ควรมีหลักเกณฑการตรวจสอบเพ่ือใหผูตรวจสอบเอกชน
ตองดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที ่กฎหมาย
กำหนดใหโรงงานตองปฏิบัติตามมาตรฐานการปลอย
มลพิษอยางเครงครัดไมว าจะเปนมาตรฐานน้ำท้ิง 
มาตรฐานการระบายอากาศเสีย มาตรฐานเสียงดัง
รบกวน มาตรฐานการปนเป อนในดินและน้ำใตดิน 
มาตรฐานความรอนแสงสวางเสียงในโรงงาน เปนตน  

มีการกำหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว 

8. เพื่อใหการตรวจสอบและรับรองเปนไปอยางมีคุณภาพ
ตรงตามเจตนารมณและใหการตรวจสอบหรือรับรองมี
ลักษณะการดำเนินงานท่ีใกลเคียงกัน ดังน้ัน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตองกำหนดแบบฟอรม (checklist) สำหรับ
การตรวจสอบใหเหมาะสมสอดคลองกับประเภทหรือ
ชนิดของโรงงานครบทั้ง 107 ประเภท (มิใชใหผู ตรวจ
สอบกำหนดรายละเอียดการตรวจสอบเอง) และควรมี
กลไกการสุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
เอกชนดวย โดยหนวยงานภายนอกอื ่นหรืออาจเปน 
สภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวของก็ได  

มีการกำหนดหลักเกณฑในเรื ่องดังกลาวเรียบรอยแลว 
และรายงานการตรวจสอบหรือรับรองของผูตรวจสอบ
เอกชนจะตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวอยูแลว
โดยพนักงานเจาหนาที ่ สำหรับการใหบุคคลภายนอก
ตรวจสอบการดำเนินการของผูตรวจสอบเอกชนนั้น ไม
สามารถกระทำไดเน่ืองจากไมมีการบัญญัติเรื่องดังกลาวไว
ในกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 
  

9. ควรกำหนด man day ท่ีตองใชในแตละกระบวนงานให
เหมาสะมกับขนาด ประเภท และชนิดของโรงงาน 

รางกฎกระทรวงนี้เปนการกำหนดอัตราคาบริการเทาน้ัน 
สวนรายละเอียดการดำเนินการไดกำหนดไว แล วใน
กฎกระทรวงฉบับอ่ืน 

10. ควรกำหนดอัตราคาบริการตรวจสอบหรือรับรองขั้นต่ำ
ในกรณีท่ีโรงงานใหบริการตรวจประเมินในลักษณะ CSR 
หรือ ตรวจประเมินโรงงานในเครือ หรือตรวจ supply 
chain เปนตน เน่ืองจากอาจเปนลักษณะไมคิดคาบริการ 

CSR เปนเรื่องภาคสมัครใจมิใชเปนเรื่องท่ีกฎหมายกำหนด 
การคิดคาบริการเปนเรื ่องระหวางผู ประกอบกิจการ
โรงงานกับผูตรวจสอบเอกชนเทาน้ัน 

11. การตรวจสอบนี้ จะเปนการตรวจสอบขอมูล เอกสาร 
หรือหลักฐานเชิงประจักษ ณ สถานท่ี ตามขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการขออนุมัติหรือขออนุญาตในเรื่องน้ัน โดย
ประเด ็นนี ้ผ ู ตรวจสอบเอกชนไมม ีอำนาจหนาท่ี ท่ี
สามารถเขาไปตรวจสอบภายในโรงงานอุตสาหกรรมให
แตกตางกับ พนักงานเจาหนาที่ ซึ่งมีอำนาจหนาที่ตาม 
มาตรา 35 แหง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 

การดำเนินการของผูตรวจสอบเอกชนตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง แหง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 เปนเพียงการ
ตรวจสอบและจัดทำรายงานเทานั ้น ส วนการอนุมัติ
อนุญาตยังเปนหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูอนุญาต
ตามกฎหมาย 
 

12. ควรกำหนดอัตราคาบริการ เปนการกำหนดตามแรงมาท่ี
ไดรับอนุญาตของโรงงาน จะเปนตามขั้นบันไดเหมือน
การขออนุญาตตั้งหรือขยายโรงงาน  

การกำหนดดังกลาวกระทำไดยาก เน่ืองจากการตรวจสอบ
หรือการรับรองมีรายละเอียดหลายประการ 
 

13. ถาสามารถกำหนดคาบริการเปนชวงๆ ได (สอดคลองกับ
การเก ็บค าธรรมเน ียมโรงงาน) จะเป นการด ี กับ
ผูประกอบการท้ังรายเล็กและรายใหญ  

การกำหนดดังกลาวกระทำไดยาก เน่ืองจากการตรวจสอบ
หรือการรับรองมีรายละเอียดหลายประการ 
 



 

 

๖ 
 

ลำดับที ่ ความเห็น คำชี้แจง 
14. อัตราคาตรวจสอบจายเปนตอครั ้ง หรือตอธุรกรรม 

นาจะเหมาะสมกวาจายเปนตอคน 
การกำหนดให จ ายรายบ ุคคลตอว ัน เหมาะสมแลว        
การกำหนดใหจ ายเปนตอครั ้ง หรือตอธุรกรรม อาจ
ควบคุมยากเน่ืองจากมีรายละเอียดของกิจกรรมตางกัน 

15. ไมควรกำหนดเปนบาทแตควรระบุเปนตั้งแต 2 ถึง 5 
เทาของคาใชจาย เปนตน 

รายละเอียดการตรวจสอบโรงงานมีความแตกตางกันตาม
ประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน จึงไมอาจกำหนด
คาใชจายและนำมาคิดเปนคาบริการได 

16. กรณีเปนผูตรวจสอบเอกชนท่ีไมสังกัดบริษัท อาจไมมีคา 
mark up factor ทำใหอัตราข้ันต่ำนาจะสามารถต่ำกวา
น้ีได คือ 2,000 บาท   

กฎกระทรวงไม ประสงคจะกำหนดใหม ีการแยกการ
ดำเนินการระหวางผู ตรวจสอบเอกชนซึ่งเป นบุคคล
ธรรมดากับผูตรวจสอบเอกชนซึ่งเปนนิติบุคคล เนื่องจาก
อาจทำใหเกิดความแตกตางในอัตราคาบริการที่ไมเทากัน
สำหรับงานเดียวกัน 

17. การกำหนดอัตราคาบริการโดยกำหนดเปนตัวเลขลงไป
ในกฎกระทรวงอาจทำใหเกิดความไมยืดหยุนเนื่องจาก
การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ในกฎกระทรวง
กระทำไดไมงายหรือสะดวกนักซึ ่งอัตราที ่กำหนดไว
อาจจะไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคมคาแรง
อัตราเงินเฟอและอ่ืนๆ ในภาคหนา 

การออกกฎหมายลำดับรองท่ีเก่ียวของกับคาใชจายจะตอง
กำหนดให ช ัดเจนในระด ับหนึ ่ ง อย างไรก ็ตามหาก
ขอเท็จจริงหรือบริบทในสังคมเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถ
นำเสนอออกกฎหมายเพ่ือปรับปรุงแกไขได 

18. คาบริการนี้ รวมคาเดินทาง หรือคาใชจายอื ่นๆ เชน 
คาบริการของทีมงานสนับสนุน หรือไม อยางไร 

คาบร ิการคือค าดำเนินการตรวจสอบหรือร ับรองท่ี
เก่ียวของกับการประกอบกิจการโรงงานเทาน้ัน 

19. ควรกำหนดรายละเอียดกรณีออกใบเสร็จรับเงินให 
ผูประกอบกิจการโรงงานที่รับบริการตองหักหรือไมหัก
ภาษี ณ ท่ีจาย 

ใบเสร็จรับเงินในการใหบริการตรวจสอบหรือรับรองเปน
เรื ่องระหวางผู ประกอบกิจการโรงงานและผูตรวจสอบ
เอกชน 

20. ควรกำหนดคาบริการเปนรายครั ้ง ครั ้งละไมต่ำกวา 
5,000 บาท แตไมเกิน 20,000 บาท ตอการจัดทำ
รายงานผลการตรวจสอบ 1 ครั้ง 

การกำหนดให จ  ายรายบ ุคคลต อว ันเหมาะสมแลว  
การกำหนดใหจายเปนตอครั้ง อาจควบคุมยากเนื่องจากมี
รายละเอียดของกิจกรรมตางกัน 

 
 
 


