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ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยการให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง 

แทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติโรงงาน  พ .ศ.  ๒๕๓๕  ได้กําหนดให้การขออนุญาตกรณีต่าง ๆ   
ผู้ประกอบกิจการจะต้องย่ืนคําขอพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จึงมีหน้าที่จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงในคําขอและเอกสารที่เก่ียวข้องรวมทั้งข้อเท็จจริงอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับโรงงานหรือเคร่ืองจักรแล้วจัดทํารายงานเพื่อให้ทราบว่าการขออนุญาตดังกล่าวนั้น  ผู้ประกอบกิจการ
ได้ดําเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่  ปัจจุบันภาคราชการมีข้อจํากัดในเร่ืองของ 
จํานวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานซึ่งมีมาก  อีกทั้งในการตรวจสอบพิจารณาคําขอและ 
เอกสารที่เก่ียวข้องหรือข้อเท็จจริงอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องการขออนุญาตดังกล่าวบางคร้ัง  อาจมีความ
จําเป็นต้องใช้ความรู้รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะด้านมาประกอบการพิจารณาด้วย  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงสมควรที่จะกําหนดให้เอกชนสามารถตรวจสอบพิจารณาคําขอและเอกสารที่เก่ียวข้องรวมถึง  
ข้อเท็จจริงอื่น ๆ  แล้วจัดทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  ฉะนั้น  อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการให้เอกชนเป็น 
ผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานประสงค์จะให้เอกชน 

ตามระเบียบนี้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองเพื่อประกอบการพิจารณา
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือการขอขยายโรงงานเท่านั้น 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ประกอบกิจการโรงงาน”  หมายความว่า  ผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่  ๑  หรือ

จําพวกที่  ๒  หรือจําพวกที่  ๓  ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“เอกชน”  หมายความว่า  นิติบุคคลตามระเบียบนี้ 
“ใบรับรอง”  หมายความว่า  ใบรับรองที่ผู้รับขึ้นทะเบียนออกให้แก่บุคคลผู้ผ่านการสอบ   

เป็น  “ผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง” 
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“ขึ้นทะเบียนเอกชน”  หมายความว่า  ขึ้นทะเบียนเป็นเอกชนผู้พิจารณาตรวจสอบรับรองเอกสาร
และข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๙   
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“หนังสือรับรอง”  หมายความว่า  หนังสือที่ผู้รับขึ้นทะเบียนออกให้แก่นิติบุคคลผู้ยื่นขอ   
ขึ้นทะเบียนเอกชน 

“ผู้รับขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน  
อุตสาหกรรมมอบหมาย 

“การตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง”  หมายความว่า  
การตรวจสอบพิจารณาคําขอและเอกสารประกอบคําขอหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง  หรือข้อเท็จจริงอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือการขอขยายโรงงาน  หรือเก่ียวข้องกับ
โรงงานหรือเครื่องจักร  ทั้งนี้  เพื่อรับรองข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หมวด  ๑ 
ผู้ตรวจสอบพจิารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง 

 
 

ข้อ ๕ บุคคลใดประสงค์เข้ารับการสอบเป็น  “ผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริง
และจัดทํารายงาน”  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๔) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง 
(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
(๖) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลได้มีคําสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นคนไร้ความสามารถ

แล้วแต่กรณี 
(๗) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์  หรือล้มละลาย 
(๘) ไม่อยู่ในระยะเวลาสามปีนับตั้งแต่วันที่ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  อันเนื่องมาจาก

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ 
(๙) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  หรือสาขาวิทยาศาสตร์  

หรือสาขาอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย   
(๑๐) เคยรับราชการมาอย่างน้อยสิบห้าปีในตําแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาตามข้อนี้หรือเคย  

ประกอบอาชีพในภาคเอกชนมาอย่างน้อยสิบห้าปีในงานท่ีเก่ียวกับงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือด้านความปลอดภัยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างก็ได้ 
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(๑๑) ไม่อยู่ในระหว่างระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่การถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนบุคคล   
และใบรับรองตามข้อ  ๙ 

ข้อ ๖ บุคคลตามข้อ  ๕  สามารถย่ืนขอเข้ารับการสอบเป็น  “ผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
และข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม”   

แบบคําขอเข้ารับการสอบให้เป็นไปตามแบบ  อช.  ๑  ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๗ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้จัดสอบการเป็น  “ผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร 

และข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง”   
หลักเกณฑ์วิธีการในการรับสมัครสอบ  การสอบ  การวัดผลการสอบ  หรือการดําเนินการอื่น 

ที่เก่ียวกับการสอบตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
ข้อ ๘ เม่ือผู้เข้าสอบตามข้อ  ๖  สอบผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้ผู้รับ

ขึ้นทะเบียน  ขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองให้กับผู้ผ่านการสอบ   
แบบใบรับรองให้ตามแบบ  อช.  ๒  ท้ายระเบียบนี้ 
การข้ึนทะเบียนและใบรับรองตามวรรคหน่ึงให้มีอายุสามปีนับแต่วันขึ้นทะเบียน 
ข้อ ๙ กรณีที่การขึ้นทะเบียนและใบรับรองของบุคคลตามข้อ  ๘  สิ้นอายุแล้ว  หากประสงค์จะ

ขึ้นทะเบียนใหม่ให้ดําเนินการตามหมวดน้ี   
กรณีพบภายหลังว่าบุคคลผู้เข้ารับการสอบตามข้อ  ๖  ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  

ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๘  ให้ผู้รับขึ้นทะเบียนมีอํานาจปฏิเสธการข้ึนทะเบียนหรือเพิกถอน  
การข้ึนทะเบียนและใบรับรอง  กรณีที่ผู้รับขึ้นทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนให้การขึ้นทะเบียนและ
ใบรับรองตามข้อ  ๘  เป็นอันสิ้นอายุ  กรณีนี้บุคคลผู้ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและใบรับรองจะขอเข้ารับ
การสอบตามหมวดน้ีอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นระยะสามปีนับแต่วันเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและใบรับรอง 

หมวด  ๒ 
เอกชนผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง 

แทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

ข้อ ๑๐ เอกชนที่จะเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง
แทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ในการรับตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
และข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานรวมทั้งต้องมีทุนจดทะเบียนหรือหุ้นที่ชําระแล้วตามกฎหมาย  หรือทรัพย์สินไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท 

(๒) ไม่อยู่ในระหว่างการถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย 
(๓) อย่างน้อยต้องมีบุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติงานประจําอยู่ในนิติบุคคล 
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 ๑. ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  โดยบุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย   

 ๒. ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาอื่นเพิ่มเติมตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนด   

(๔) มีกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือบุคคลที่กระทําแทนนิติบุคคลอื่นนอกเหนือ  
จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดในลักษณะเดียวกับกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ  โดยบุคคล
ตามข้อนี้ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามหมวด  ๑  ด้วย 

(๕) ได้รับการขึ้นทะเบียนเอกชนตามหมวด  ๓ 
(๖) ไม่อยู่ในระหว่างระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเอกชน 
ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นิติบุคคลตามหมวดน้ีต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.  17020  โดยให้ถือเป็นคุณสมบัติของนิติบุคคลตามหมวดน้ี 

หมวด  ๓ 
การข้ึนทะเบียนเอกชนผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง 

แทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

ข้อ ๑๑ นิติบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐  (๑),  (๒),  (๓),  (๔)  
และ  (๖)  และมิใช่นิติบุคคลที่มีผู้แทนหรือบุคคลในนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเอกชนและ
ใบรับรองเป็นผู้ก่อตั้งหรือเป็นกรรมการหรือเป็นผู้แทนตามกฎหมาย  หากประสงค์จะขึ้นทะเบียนเอกชน 
ผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้ย่ืนขอข้ึนทะเบียนเอกชนพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องต่อผู้รับขึ้นทะเบียน 

แบบคําขอข้ึนทะเบียนเอกชนให้เป็นไปตามแบบ  อช.  ๓  ท้ายระเบียบนี้ 
ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นิติบุคคลที่ได้รับขึ้นทะเบียนเอกชนตามหมวดนี้  

ต้องได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.  17020  กรณีที่ยังไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.  17020  ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่านิติบุคคลที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเอกชนไปแล้วนั้นขาดคุณสมบัติตามหมวด  ๒  และให้นําความในข้อ  ๒๒  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ กรณีผู้รับขึ้นทะเบียนตรวจสอบคําขอข้ึนทะเบียนเอกชนและเอกสารที่เก่ียวข้องแล้วเห็นว่า
นิติบุคคลผู้ย่ืนคําขอตามข้อ  ๑๑  มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในข้อ  ๑๐  
รวมทั้งมิใช่นิติบุคคลตามห้ามขึ้นทะเบียนเอกชนตามข้อ  ๑๑  ให้รับขึ้นทะเบียนเอกชนและออกหนังสือ
รับรองให้กับนิติบุคคลผู้ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเอกชนน้ัน 

หนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบ  อช.  ๔  ท้ายระเบียบนี้ 



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ให้ผู้รับขึ้นทะเบียนนํารายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเอกชนไปออกเป็นประกาศแล้ว
นําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๑๓ การข้ึนทะเบียนเอกชนและหนังสือรับรองตามข้อ  ๑๒  ให้มีอายุสามปีนับแต่วัน   
ขึ้นทะเบียนเอกชน 

ข้อ ๑๔ นิติบุคคลผู้ได้รับขึ้นทะเบียนเอกชนแล้ว  หากประสงค์จะได้รับขึ้นทะเบียนเอกชน
ต่อไปภายหลังจากการข้ึนทะเบียนเอกชนเดิมสิ้นอายุ  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุการข้ึนทะเบียนเอกชนก่อนวัน
สิ้นอายุการข้ึนทะเบียนเอกชนและให้นําความในหมวดน้ีมาใช้บังคับกับการต่ออายุการข้ึนทะเบียนเอกชน
โดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
การตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง 

แทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

ข้อ ๑๕ นิติบุคคลผู้ได้รับขึ้นทะเบียนเอกชนตามหมวด  ๓  จะรับเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณา
เอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กับ
ผู้ประกอบการโรงงานรายใดจะต้องได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากผู้ประกอบกิจการโรงงานเท่านั้น   

แบบหนังสือมอบหมายให้เป็นไปตามแบบ  อช.  ๕  ท้ายระเบียบนี้   
ข้อ ๑๖ การตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองของนิติบุคคล  

ที่ได้รับมอบหมายจะต้องดําเนินการโดยบุคคลตามข้อ  ๑๐  (๔)  ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนตามหมวด  ๑  
และอยู่ในนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 

แบบรายงานรับรองให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๗ บุคคลผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองตามข้อ  ๑๖  

และนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายตามข้อ  ๑๕  ต้องรับผิดชอบร่วมกันในผลการตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
และข้อเท็จจริง  โดยจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในแบบรายงานรับรอง  ตามข้อ  ๑๖ 

ข้อ ๑๘ รายงานรับรองตามข้อ  ๑๖  ที่มีการลงลายมือชื่อครบถ้วนตามข้อ  ๑๗  สามารถใช้แทน
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการตรวจสอบพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานหรือคําขอขยายโรงงานแล้วแต่กรณีได้ 

ข้อ ๑๙ ความรับผิดชอบตามข้อ  ๑๗  จะสิ้นสุด  ดังนี้ 
(๑) กรณีมีคําสั่งไม่อนุญาตให้สิ้นสุดเม่ือมิได้มีการโต้แย้งหรือฟ้องคดีต่อศาลปกครองหรือ 

ศาลยุติธรรม 
(๒) กรณีมีคําสั่งอนุญาตให้สิ้นสุดเม่ือมีการเลิกประกอบกิจการโรงงาน 
ข้อ ๒๐ บุคคลผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองตามข้อ  ๑๖  

หรือนิติบุคคลผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ  ๑๕  จะขอเพิกถอนรายงานรับรองของตนตามข้อ  ๑๗  มิได้ 



  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ นิติบุคคลผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ  ๑๕  จะต้องจัดทําบัญชีสรุปผลการตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละปีย่ืนให้ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบก่อนวันที่  ๑  มีนาคม  ของปีถัดไปแม้จะเป็นปีสุดท้ายของการข้ึนทะเบียนก็ตาม   

แบบบัญชีสรุปผลตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามแบบ  อช.  ๖  ท้ายระเบียบนี้ 
นิติบุคคลตามวรรคหน่ึง  ต้องรายงานคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐   

เป็นหนังสือให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบปีละหนึ่งคร้ัง  โดยให้ย่ืนรายงานภายในวันที่  ๑๕  มกราคม
ของปีถัดไป 

หมวด  ๕ 
การกํากับดูแล 

 
 

ข้อ ๒๒ กรณีพบว่านิติบุคคลผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงาน
รับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเอกชนไว้มีคุณสมบัติ 
ไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้  ให้ผู้รับขึ้นทะเบียน  มีอํานาจเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเอกชน
และหนังสือรับรองได้ 

กรณีมีการเพิกถอนตามวรรคหน่ึงให้การข้ึนทะเบียนเอกชนและหนังสือรับรองสิ้นอายุในวันเพิกถอน
การข้ึนทะเบียนเอกชนและหนังสือรับรอง  และให้ผู้รับขึ้นทะเบียนนํารายชื่อนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนไป
ออกเป็นประกาศแล้วนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษากรณีนี้นิติบุคคลผู้ถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเอกชน  
และหนังสือรับรองจะขอข้ึนทะเบียนตามหมวด  ๓  อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นระยะสามปีนับแต่วันถูกเพิกถอน 

ระยะเวลาตั้งแต่วันเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเอกชนและหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งจนถึง   
วันครบกําหนดระยะเวลาสามปีตามวรรคสอง  ให้ถือว่านิติบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามหมวด  ๒  
แห่งระเบียบนี้  และไม่อาจดําเนินการตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง
แทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

ข้อ ๒๓ กรณีพบว่ารายงานรับรองตามข้อ  ๑๖  ไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้หรือตามข้อเท็จจริง  
ซึ่งเป็นเร่ืองไม่ร้ายแรงถึงขนาดส่งผลต่อความชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งที่เจ้าหน้าที่ได้ออกไป
โดยอาศัยรายงานรับรองดังกล่าว  ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วแต่กรณี  
แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มอบหมายทราบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายงานรับรอง  หรือให้มี 
การตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน   
เม่ือผู้ประกอบกิจการโรงงานดําเนินการถูกต้องแล้ว  ให้ถือว่าผลรายงานรับรองเดิมไม่อาจใช้ 
ประกอบการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือคําขอขยายโรงงานแล้วแต่กรณี 
ได้อีกต่อไป  และให้ใช้ผลรายงานรับรองใหม่หรือรายงานรับรองฉบับใหม่แทน 

หากกรณีความไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งเป็นเร่ืองร้ายแรงถึงขนาดส่งผลต่อความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของคําสั่งที่เจ้าหน้าที่ได้ออกไปโดยอาศัยรายงานรับรองดังกล่าว  กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วแต่กรณี  จะนําข้อเท็จจริงแห่งความที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวไปพิจารณา  
เพิกถอนคําสั่งหรือดําเนินการอื่น ๆ  ต่อไป   



  หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไม่เป็นข้อห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งการหรือดําเนินการใด ๆ  
ตามอํานาจหน้าที่ที่พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนด 

ข้อ ๒๔ กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานรับรองหรือมีการตรวจสอบพิจารณาเอกสารและ
ข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองใหม่ตามข้อ  ๒๓  ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มอบหมาย   
ส่งรายงานรับรองที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วหรือฉบับใหม่ที่ดําเนินการครบถ้วนตามข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗   
ให้หน่วยงานตามข้อ  ๒๓  ภายใน  ๗  วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานรับรองหรือมีการตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองใหม่แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๕ กรณีพบว่านิติบุคคลผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง  
ไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้  ผู้ รับขึ้นทะเบียนอาจมีคําสั่งให้ดําเนินการ 
หรือให้ดําเนินการให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หากนิติบุคคลดังกล่าวไม่ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดให้ผู้รับขึ้นทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเอกชนชั่วคราวคร้ังละไม่เกิน
สามสิบวัน  ระยะเวลาดังกล่าวนี้ถือว่านิติบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามหมวด  ๒  แห่งระเบียบนี้และ
ไม่อาจดําเนินการรับตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 

ข้อ ๒๖ ในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเอกชนตามข้อ  ๑๓  หากนิติบุคคล   
ผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเอกชนช่ัวคราวตามข้อ  ๒๕  เป็นจํานวนสองคร้ัง  ในการเพิกถอน
การข้ึนทะเบียนเอกชนชั่วคราวคร้ังต่อไป  ผู้ รับขึ้นทะเบียนอาจเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเอกชน 
และหนังสือรับรองแทนการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเอกชนชั่วคราวก็ได้  กรณีนี้ให้นําความในข้อ  ๒๒  
วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับด้วย 

ข้อ ๒๗ การทดสอบบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลผู้ตรวจสอบและจัดทํารายงานแทน 
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการดําเนินการตามมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดําเนินการก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการสอบและ
ขึ้นทะเบียนตามหมวดที่  ๑  โดยอนุโลม  การข้ึนทะเบียนที่ได้กระทําไปแล้วตามข้อนี้ให้สิ้นสุดลงใน 
วันครบกําหนดสามปีนับแต่วันถัดจากวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ในการสอบและข้ึนทะเบียนบุคคล 
คร้ังต่อไปที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแล้วให้ดําเนินการ  ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๘ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณา  
วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

วิฑูรย์  สิมะโชคดี 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 



 
คําขอสอบเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง 

 
 

  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล......................................... 
อยู่เลขที่...............หมู่ที่........ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด.......................................อายุ............ปี..........................เดือน 
  มีความประสงค์ที่จะขอสอบเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงาน 
รับรอง  พร้อมน้ีได้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบคําขอดังน้ี 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   สําเนาปริญญาบัตร 
   ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 
   รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว ๑ รูป   
  เอกสารรับรองหรือแสดงว่าเคยรับราชการในตําแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาที่ย่ืนน้ีอย่างน้อย 

๑๕ ปี 
   เอกสารรับรองว่าประกอบอาชีพเก่ียวกับงานวิศวกรรมหรอืงานสิ่งแวดล้อม   
                               หรอืงานความปลอดภัยในโรงงานอย่างน้อย ๑๕ ปี  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
  (๑)  เป็นผู้มสีญัชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
  (๓)  ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  (๔)  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง 
  (๕)  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  (๖)  ไม่เป็นบุคคลท่ีศาลได้มคีาํสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
                           หรือเป็นคนไร้ความสามารถแล้วแต่กรณี 
  (๗)  ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือลม้ละลาย 
  (๘)  ไม่อยู่ในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการอันเน่ืองมาจาก
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ 

(๙)  ไม่อยู่ในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนบุคคลและใบรับรอง 

  หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่เป็นไปตามท่ี
ระบุข้างต้นข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้เพิกถอนการข้ึนทะเบียนและใบรับรอง รวมทั้งการดําเนินการอ่ืนที่
เก่ียวข้องได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อทางราชการไม่ว่าทางแพ่ง ทางอาญาหรือ  ทางปกครองก็ตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................... 
                                 

      (...................................................) 
             ผู้ขอเข้ารับการสอบ 

แบบ  อช. ๑ 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 



 

  

 

 

 

ใบรับรองเลขที่……………………… /……...................... 

                                 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 
 

ได้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 

“ผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและการจัดทํารายงานรับรอง” 

การขึ้นทะเบียนให้ใช้ได้ระหว่างวันที่.........เดือน..............................พ.ศ. ......... ถงึวันที่........เดือน.............................พ.ศ. ......... 

 

(.......................................................) 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย 

แบบ  อช. ๒ 

 

รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 



 
คําขอขึ้นทะเบยีน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียน เอกชนผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและขอ้เท็จจริง 

และจัดทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่
(นิติบุคคล) 

 
  ข้าพเจ้า.................................................................................................................................... 
สํานักงานต้ังอยู่ ณ เลขท่ี.............หมู่ที่........ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด.................................................. ทะเบียน............................................................. 
  มีความประสงค์ที่จะขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการข้ึนทะเบียนเอกชนผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร 
และข้อเท็จจรงิและจัดทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  พร้อมน้ีได้แสดงเอกสารหลักฐานประกอบคําขอดังน้ี 
    สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ระบุวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล 
   หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง 
                               นิติบุคคลที่แสดงว่าได้มีทุนจดทะเบียนหรือหุ้นที่ชําระแล้วตามกฎหมายหรือทรัพย์สิน  

ไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท 
   เอกสารความยินยอมของบุคคลตามข้อ ๑๐ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม 

ว่าด้วยการให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริง และจัดทํา 
รายงานตรวจสอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   หนังสือรับรองของบุคคลผู้ผ่านการสอบเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริง  
และจัดทํารายงานรับรองตามข้อ ๑๐ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการ 
ให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทาํรายงานรับรอง 
แทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ข้าพเจ้า..................................................ขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๐ (๑) , 
(๒) , (๓) และข้อ ๑๑ แห่งระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
และข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หากตรวจพบ
ภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม
ข้างต้น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเอกชนและใบรับรองรวมท้ังการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ 
โดยข้าพเจ้าจะไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ต่อทางราชการไม่ว่าทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครองก็ตาม 
 
 
 
 
 ลงช่ือ.................................................... 

                                 
      (...................................................) 
                 ผู้แทนนิติบุคคล 

แบบ  อช. ๓ 



 
 
ที่  อก ......./...............              กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
                ๗๕/๖  ถนนพระราม ๖ 
                แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี
                กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

            วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .... 
 
เรื่อง  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเอกชนผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงาน 

รับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เรียน  ...................................... 

อ้างถึง  คําขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเอกชนผูต้รวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํา 
รายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เลขรับที่..................................  ลงวันที่     
.............................................. 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนเอกชนผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและ
ข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิจารณา น้ัน 

  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับขึ้นทะเบียนเอกชนให้................................... 
เป็นเอกชนผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและขอ้เท็จจริงและจดัทํารายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
เจ้าหน้าที่  ตามทะเบียนเลขที่............................................ โดยมีระยะเวลาขึ้นทะเบียนต้ังแต่วันที่ออกหนังสือน้ี    
จนถึงวันที่ ................. เดือน ............................................ พ.ศ. ............... 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(..................................................) 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย 

แบบ  อช. ๔ 



 

หนังสือแสดงการมอบหมาย* 
 
  ข้าพเจ้า............................................................................ในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
ช่ือ................................................................................. ต้ังอยู่ ณ เลขที่ ............................. หมู่ที่ ....................
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด .................................... 
ทะเบียนโรงงานเลขที่.......................................... ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่..........เดือน........................พ.ศ. ......... 

  ขอมอบหมายให้....................................................ซึ่งเป็นเอกชนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเลขที่
........................................... เป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเทจ็จริงและจัดทาํรายงานรับรองแทนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือนําไปประกอบ........................................................................................ 
ตาม..................................................................................................... แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในผลแห่งการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบได้กระทําไปตามที่ได้รับ
มอบหมายทุกประการ 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ  หนังสือแสดงการมอบหมาย  ๑  ฉบับ  ใช้กับการตรวจโรงงาน  ๑  ครั้ง 

ลงช่ือ.................................................. 
     (..................................................) 

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

แบบ  อช. ๕ 



บัญชีสรุปผลการตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทํารายงานรับรอง 
แทนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจําปี………… 

ของ.......................................................... ทะเบียนเลขที่....................... 
 

ครั้งที่ 
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
และข้อเท็จจริงและจัดทํา
รายงานรับรองโรงงานชื่อ 

ทะเบียนโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน 
รายงานการรับรอง 
นําไปใช้ในเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

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

(......................................................) 

เอกชนผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเลขที่........................................ผู้รายงาน 
วันที่........ เดือน ............................... พ.ศ. .......... 

แบบ  อช. ๖ 


