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ค าน า 

             

 รายงาน สรุปการศึกษา สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ  ทดสอบ

สินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด ในประเทศไทย   เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา “โครงการการประกอบ

ธุรกิจบริการของไทย เพื่อจัดท าแนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจาก

ต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย” ข้อมูลที่น าเสนอน้ี ได้

จากการศึกษาทั้งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ด้านสถานภาพการประกอบธุรกิจ และ

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการเป้าหมาย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้

มอบหมายให้บริษัท ซี เอ อินเตอร์ชั่ นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด ด าเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม 2552 

ถึง มิถุนายน 2553  โดยข้อมูลทุติยภูมิน้ันได้จากการศึกษาทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิได้จาก

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ การส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในธุรกิจ และการ

สัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนในธุรกิจ  

 ทั้งน้ีรายงานฉบับสมบูรณ์  ที่มีเน้ือหาครบถ้วน ในส่วนกรอบแผนงานและกลยุทธ์ในการป้องกัน

ผลกระทบและการพัฒนาขีดความสามารถของสถานประกอบการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการ

เข้ามาประกอบกิจการของสถานประกอบการต่างชาติ ผู้อ่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก ส านักบริหาร

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

คณะที่ปรึกษาโครงการขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคม

ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานประกอบการในทุกสาขาธุรกิจ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การศึกษาครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
 เพียรจิต สิงหโทราช 

 บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 

 มิถุนายน 2553 
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สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของ 

ธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด  

  

ธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง  สถานประกอบการที่

ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ  และผลิตภัณฑ์รวมถึงตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน หรือการปรับปรุงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อผลการรับรองการวิเคราะห์ความผิดพลาด การทดสอบด้านเทคนิค  และการประเมินผล

โดยท าการทดสอบคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือ  การทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพและการใช้งาน ความแข็งแรง 

ความหนา ความทนทาน การเป็นสื่อน าไฟฟ้า ฯลฯ คุณลักษณะทางเคมี แยกส่วนประกอบ และความบริสุทธิ์ของสิ่งทอ  

อาหาร แร่ ฯลฯ การทดสอบสิ่งทอ การทดสอบการแผ่ กัมมันตภาพรังสี รังสีจากการเชื่อมโลหะ การทดสอบสมรรถนะ

ของเครื่องจักรกล (การสอบเทียบเครื่องมือ) เครื่องยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบจ าลองหรือหุ่น จ าลอง  ซ่ึงเป็น

ส่วนประกอบของเรือ เครื่องบิน เป็นต้น โดยมีรหัส TSIC 74220 

ในเดือนพฤษภาคม 2553 มีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับกรมฯ และมีสถานะคงอยู่จ านวน 328 ราย และ

หลังจากการตรวจสอบข้อมู ลของผู้ประกอบการ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการตรวจนับสินค้าใน

คลังสินค้า การตรวจนับก่อนและหลังการขนส่งสินค้า ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการให้บริการทดสอบทางเทคนิค โดย

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้บริการทางเทคนิคในการศึกษาครั้งนี้ จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) ผู้ให้บริการทดสอบ/ตรวจสอบ

สินค้าอุปโภคบริโภค (Testing and Inspection) โดยอาจเป็นผู้ให้การรับรองคุณภาพสินค้าร่วมด้วย 2) ผู้ให้บริการสอบ

เทียบเครื่องมือวัด (Caribation) ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้คัด ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายออกในแต่ละปี 

ท าให้เหลือผู้ประกอบการจ านวน 221 ราย ในปี 2551 นอกจากนี้จากการศึกษาข้อมูลจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่ายัง

มีผู้ประกอบการสอบเทียบเครื่องมือวัดจ านวนหนึ่งที่มีรายชื่อเป็นสมาชิกของหน่วยงานทั้ง 2 จึงได้มีการตรวจสอบและ

น าผู้ประกอบการเหล่านั้นรวมเข้าไว้ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย  
สรุปสาระส าคัญของสถานภาพของธุรกิจได้พอสังเขป ดังนี้  
จ านวนกิจการทั่วประเ ทศจากท้ังฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ท่ีมีสถานะคงอยู่ ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มีจ านวนรวม 

328 ราย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางส่วนอาจไม่มีการด าเนินธุรกิจหลังจากการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ทั้งนี้

พบว่ามีกิจการที่มีสถานะคงอยู่และมีการประกอบกิจการอยู่จริง โดยมีการส่งงบการเงินประจ าปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า โดยข้อมูลล่าสุด ณ ปี 2551 มีจ านวนกิจการดังกล่าวรวม 221 ราย จ าแนกเป็นผู้ให้บริการทดสอบ/ตรวจสอบ

สินค้า 179 ราย และผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด 42 ราย จ านวนกิจการในปี 2551 มีอัตราเติบโตลดลงจากปี 

2550 คิดเป็นร้อยละ 7.14 กิจการเกือบทั้งหมดท่ีจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นกิจการขนาดเล็ก (มี

มูลค่าสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 50 ล้านบาท) ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลถึงร้อยละ 90.05 ในปี 

2551 กิจการทั้งหมดมีรายได้รวมกันประมาณ 7.7 พันล้านบาท โดยจ านวนกิจการที่มีสัญชาติไทย 100% มีจ านวน 

153 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.23 ส่วนกิจการที่มีต่างชาติมาร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% มีจ านวน 50 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 22.62 โดยประเทศที่เข้ามาร่วมทุนในกิจการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศไทยมากที่สุด 

คือ สิงคโปร์ ส าหรับธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีสถานะเป็นต่างด้าวโดยมีต่างชาติถือหุ้น

ตั้งแต่ 50% ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่ามีจ านวน 18 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ

ฝรั่งเศส โดยกิจการส่วนใหญ่ให้บริการตรวจสอบ วิเคราะห์ วัดค่า ทดลอง เช่น ตรวจวัดระดับไอเสียของรถยนต์ 

ตรวจสอบคุณภาพเคมีภัณฑ์และน้ า ตรวจสอบ ทดสอบ รับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า ตรวจวัด ทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น  
ด้านความสามารถในการแข่งขัน /จุดแข็งที่ชัดเจนของผู้ประกอบการไทย  พบว่าแตกต่างกันออกไปตาม

ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า หน่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้า หน่วยรับรองคุณภาพ
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สินค้าและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยกิจการทั้งหมดมีจุดแข็งด้านการมีบุคลากรที่มีความสามารถ ส่วน

กิจการหน่วยรับรองคุณภาพสินค้ามีจุดแข็งด้านการมีบริการที่หลากหลายครบวงจรและการมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความ

น่าเชื่อถือ ส่วนจุดอ่อนที่ส าคัญพบว่า ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดค่อนข้างขาดแคลนบุคลากร ด้านการตลาด

พบว่าห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มักให้บริการเฉพาะอย่าง ไม่

มีกลยุทธ์การตลาดในการหาลูกค้าใหม่ๆ นอกจากนี้ด้านภาพลักษณ์ กิจการทั้งสามกลุ่มมักไม่เป็นที่น่าเชื่อถื อมากนัก

ในกลุ่มลูกค้าต่างชาติเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการข้ามชาติ  

ทั้งนี้สามารถสรุปสถานภาพและสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด

ได้ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญประกอบไปด้วยประมาณการจ านวนกิจการในธุรกิจ ประมาณการมูลค่าตลาดจาก

รายได้ของธุรกิจ  สัดส่วนของจ านวน มูลค่าตลาด และมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีสถานภาพคงอยู่

และมีการด าเนินธุรกิจอยู่จริง ทั้งกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% กิจการที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นไม่เกิน 49 % กิจการ

ต่างด้าวที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ข้ึนไป ที่มาขออนุญาตกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมท้ังธุรกิจต่างด้าวที่ได้รับ

หนังสือรับรองตามท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และตามข้อตกลงสนธิสัญญาไทย-สหรัฐอเมริกา  

 

1.1. จ านวนกิจการในธุรกิจ    

 
 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซ่ึงยังคงด าเนินกิจการอยู่ (2551) และรายชื่อธุรกิจที่ข้ึนทะเบียนเป็นสมาชิก

ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (2553)  

หมายเหตุ:  ขนาดธุรกิจจ าแนกโดยใช้ขนาดสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินของกิจการ โดย  ธุรกิจขนาดเล็กมีสินทรัพย์

ไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 50 ล้านบาท  ธุรกิจขนาดกลางมีสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดิน 50 - 200 ล้านบาท ธุรกิจขนาดใหญ่มี

สินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินตั้งแต่ 200 ล้านบาทข้ึนไป 
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จ านวนกิจการที่มีสถานะคงอยู่และมีการด าเนินธุรกิจอยู่จริง 

จ าแนกตามขนาดกิจการ ในปี 2549-2551

ปี พ.ศ.ขนาด
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ในการศึกษาครั้งนี้ได้น าข้อมูลผู้ให้บริการส่วนใหญ่มาจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและก ากับดูแลผู้ให้บริการในธุรกิจบริการทดสอบ

สินค้าและเครื่องมือวัด ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการของไทยที่จะต้องมาขอการรับคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ของหน่วยงาน

ในไทย ส าหรับบริษัทต่างด้าวหรือบริษัทข้ามชาติท่ีเข้ามาด าเนินกิจการในไทยมีความพร้อมในระบบรับรองคุณภาพ

มาตรฐานที่มีความเป็นสากลเพียงพออยู่แล้ว และอาจจะมีการให้บริการเฉพาะแก่กลุ่มของบริษัทในเครือหรือบริษัทต่าง

ด้าวด้วยกันเอง จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมาขอรับการรับรองจากหน่วยงานของไทยดังกล่าวอีก ท าให้ไม่มีรายชื่อ

ปรากฎในฐานข้อมูลของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ทั้งนี้จ านวนกิจการทั่วประเทศจากท้ังฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจากส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติท่ีมีสถานะคงอยู่ ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มีจ านวนรวม 

328 ราย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางส่วนอาจไม่มีการด าเนินธุรกิจหลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ทั้งนี้พบว่ามี

กิจการที่มีสถานะคงอยู่และมีการประกอ บกิจการอยู่จริง โดยมีการส่งงบการเงินประจ าปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โดยข้อมูลล่าสุด ณ ปี 2551 มีจ านวนกิจการดังกล่าวรวม 221 ราย จ าแนกเป็นผู้ให้บริการทดสอบ /ตรวจสอบสินค้า 

179 ราย และผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด 42 ราย จ านวนกิจการในปี 2551 มีอัตราเติบโตลดล งจากปี 2550 

คิดเป็นร้อยละ 7.14 โดยกิจการส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก (ร้อยละ 88.69) ด้านการกระจายตัวของสถานประกอบการ

พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ร้อยละ 90.05) รองลงมาอยู่ในภาค

ตะวันออก (ร้อยละ 4.98) และภาคใต้ (ร้อยละ 0.90) ตามล าดบั  

 

1.2. มูลค่าตลาดจากรายได้ของธุรกิจ    
 

 
 

ที่มา: ฐานข้อมูลกิจการที่มีสถานะคงอยู่และมีการด าเนินกิจการ ที่มีการส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าในแต่ละปี  

 

ด้านการประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจ พบว่า รายได้ของสถานประกอบการทุกขนาดรวมกัน ณ ปี 2551 มี

มูลค่าประมาณ 7,772 ล้านบาท จ าแนกเป็นรายได้ของธุรกิจบริการทดสอบ /ตรวจสอบสินค้าประมาณ 7,229.65 

ล้านบาท รายได้ของธุรกิจบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดประมาณ 542.34 ล้านบาท โดยรายได้รวมในรอบ 3 ปี 
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รายได้ของธุรกิจจ าแนกตามประเภทการใหบ้ริการ ในปี 2549-2551

ปี พ.ศ.ขนาด
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(2549-2551) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.97 ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ น าตลาด ซ่ึงมีรายได้สูงสุด

ในช่วงปี พ.ศ.2549-2551 ได้แก่ บจ.เอส จี เอส (ประเทศไทย) บจ.แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) 

บจ .อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย ) บจ .บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย ) บจ . ห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย ) บจ.ศิวะเทสติ้ง อิ นสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง บจ .ดีเจ ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย ) บจ.ศูนย์

วิทยาศาสตร์เบทาโกร บจ . บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย ) และ บจ .ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการ

แพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย เป็นต้น โดยในปี 2551 พบว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้น า ตลาดที่เป็นสัญชาติไทย 

100% มี 4 ราย คือ บจ .ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) บจ.ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง บจ .ศูนย์

วิทยาศาสตร์เบทาโกร และ บจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย ผู้น าตลาด 5 ราย 

มีต่างชาติร่วมถือหุ้นในสัดส่ วนไม่เกิน 49% คือ บจ .เอส จี เอส (ประเทศไทย ) บจ.อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย ) บจ.บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย ) บจ.ดีเจ ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย ) และ บจ .บูโร เวอริทัส 

เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) มีผู้ถือหุ้นหลักมาจากประเทศมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ

ปานามา และผู้น าตลาดอีก 1 ราย มีสถานะเป็นบริษัทต่างด้าว คือ บจ .แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศ

ไทย) โดยมีสัญชาติสหรัฐอเมริกาถือหุ้น 100%  
 

1.3. สัดส่วนของจ านวนและมูลค่าการลงทุนของกิจการไทย 100% กับกิจการที่มีต่างชาติถือหุ้น  

จากข้อมูลผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และด าเนิน

กิจการอยู่จริง ในปี 2551 จ านวน 221 ราย เพื่อชี้ให้เห็นว่าธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดมี

ต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเพื่อด าเนินธุรกิจมากน้อยเพียงใด สามาร ถพิจารณาได้จากข้อมูลสัดส่วนจ านวนและมูลค่า

การลงทุนของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติ โดยพบว่ามีจ านวนกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% ถึง 

153 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.23 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 89.60 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ส่วนกิจการที่มี

ชาวต่างชาติเข้ าร่วมถือหุ้นไม่เกิน 49% มีจ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.62 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 

3.93 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดยสัญชาติท่ีเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการส่วนใหญ่มาจากประเทศสิงคโปร์ อังกฤษ 

ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเบลเยี่ยม ตามล าดับ ส่วนกิจการที่มีสถานะเป็นต่ างด้าวที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50%  

มีจ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.14 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 6.47 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดยกิจการ

ที่มีสถานะเป็นบริษัทต่างด้าวส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย  และฝรั่งเศส  

 

 
 

สัญชาติไทย 100%, 

69.23%

บริษัทต่างด้าว, 8.14%

สิงคโปร์, 3.17%

อังกฤษ, 2.71%

ญ่ีปุ่น, 2.26%

ฝรั่งเศส, 1.81%

เบลเยีย่ม, 0.45%

อื่นๆ, 12.22%

สัดส่วนจ านวนกิจการที่มีตา่งชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมถือหุ้น

ไม่เกิน 49%
(22.62%)
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ที่มา: ประมวลผลจากจ านวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และมีการ

ด าเนินกิจการ ณ ปี 2551 
หมายเหต:ุ  1) บริษัทต่างด้าว หมายถึง บริษัทท่ีมีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต ่50% ข้ึนไป  

  2) บริษัทท่ีมีต่างชาติร่วมถือหุ้น หมายถึง บริษัทท่ีมีต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% 

 

2.การเข้ามาสู่ธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดของคนต่างด้าว ตั้งแต่เริ่มมี 

    การประกาศใช้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (ปี 2543-2552) 

 กิจการต่างชาติท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าด าเนินการในประเทศไทย จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

พบว่า มีคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตจากภายใต้ พ .ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ จ านวน 6 ราย นอกจากนี้ 

ยังมีบริษัทต่างชาติท่ีเข้ามาด าเนินธุรกิจภายใต้สนธิสัญญาไทย- สหรัฐอเมริกา จ านวน 6 ราย และจากการได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จ านวน 6 ราย รวมแล้วมีจ านวนกิจการต่างด้าวที่คงอยู่ท้ังสิ้น 18 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนัก

ลงทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา (44.44%) รองลงมาเป็นนักลงทุนจากประเทศออสเตรเลีย (16.67%) และฝรั่งเศส 

(11.11%) ตามล าดับ โดยกิจกรรมท่ีธุรกิจต่างด้าวขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจบริการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ วัดค่า 

ทดลอง ในประเทศไทย ครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น ตรวจวัดระดับไอเสียของรถยนต์ ตรวจสอบคุณภาพ

เคมีภัณฑ์และน้ า ทดสอบสภาพของเรือและอุปกรณ์ ตรวจสอบ ทดสอบ รับรองคุณภาพและความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า ตรวจวัด ทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น  

 
 

 

 

 

 

สัญชาติไทย 100%, 

89.60%

บริษัทต่างด้าว, 6.47%

ญ่ีปุ่น, 1.15%

สิงคโปร์, 0.97%

อังกฤษ, 0.82%

ฝรั่งเศส, 0.32%

เยอรมนี, 0.16%

อื่นๆ, 0.50%

สัดส่วนมูลคา่การลงทุนของกิจการที่มีต่างชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมถือหุ้น

ไม่เกิน 49%
(3.93%)
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3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบ

เครื่องมือวัดในประเทศไทย 

3.1. หน่วยงานก ากับดูแลและมาตรการก ากับดูแล 

  หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด ได้แก่  

1) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- จัดท าเอกสาร กระบวนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (LA-I-02) ซ่ึงเป็นเอกสารข้อ

ปฏิบัติท่ัวไปส าหรับห้องปฏิบัติการในการเตรียมการเพื่อกระบวนการประเมินและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 

- จัดท าเอกสาร   ข้อก าหนด กฎระเบียบและเง่ือนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ (LA-R-03) ซ่ึงเป็นเอกสาร ข้อก าหนด กฎระเบียบและเง่ือนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ รวมท้ังข้อก าหนดของ Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) 

2) ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ก าหนดหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขในการรับรองระบบงาน 5 สาขา ได้แก่ การบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(ISO 14001) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในอุตสาหกรรมอาหาร (มอก. 7000 และ 

มอก. 34) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001) และระบบงานหน่วยตรวจ (ISO/IEC 

17020) 

3) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ .) กระทรวงอุตสาหกรรม  ก าหนด

หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบ /สอบเทียบ  (R-04) เป็นการก าหนดคุณสมบัติของผู้ประเมินท่ี

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2511  

4) คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ  คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ  จัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีหน้าที่ในการก ากับดูแลผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง  และ

การควบคุมเกี่ยวการโฆษณาให้อยู่ในขอบเขตท่ีก าหนด 

3.2. หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา 

 หน่วยงานเกี่ยวขัองกับการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ได้แก่  

1) ส านักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  จัดท าโครงการยกระดับ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ท่ีข้ึน

ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีระบบการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐานสากล 

2) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  จัดท า โครงการส่งเสริมการจัดต้ังห้องป ฏิบัติการสอบเทียบใน

ภูมิภาค  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีจ านวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่เปิดให้บริการแก่

ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคเพิ่มมากข้ึน 

3) สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.) การจัดให้มีการอบรมหลัก สูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

มาตรวิทยา และการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

4) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

(สวทช.) ร่วมมือกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม

ไทย (iTAP) เรื่อง “การเตรียมเอกสารเชิงเทคนิคระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ภายใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยา  
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4. โครงสร้างของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

ผู้ประกอบการในธุรกิจ สามารถสรุปโครงสร้างของธุรกิจจากลักษณะการด าเนินธุรกิจ การใช้ทรัพยากรในการด าเนิน

ธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ช่องทางและวิธีทางการตลาด ได้ดังนี้ 

4.1. ลักษณะการด าเนินธุรกิจ สามารถจ าแนกลักษณะการด าเนินกิจธุรกิจตามกิจกรรมการให้บริการ ดังนี้ 

1) บริการทดสอบ/ตรวจสอบสินค้า  ได้แก่ สินค้าอุปโภค- บริโภค ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร สินค้า

เกษตร สิ่งทอ ของใช้เด็ก อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้า เซรามิก แร่ น้ ามัน ยาและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้

สามารถจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมได้ดังนี้ 

- การทดสอบ /วิเคราะห์สินค้า (Testing) เป็นการด าเนินการทดสอบตัวอย่างใน

ห้องปฏิบัติการ การชักตัวอย่างโดยใช้วิธีที่เป็นมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ  วิธีที่ไม่

เป็นมาตรฐานจากวารสาร บทความหรือวิธีที่พัฒนาขึ้นเอง ท้ังนี้ การทดสอบอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ตรวจสอบหรือกระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ก็ได้  ทั้งนี้ผู้ให้บริการคือ ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าชนิดต่างๆ 

(Testing Laboratory) โดยอาจให้บริการทดสอบสินค้าเฉพาะอย่างหรือหลายอย่างก็ได้ ท้ังนี้ลักษณะกิจการที่ให้บริการ

ทดสอบสินค้า มักเป็นกิจการของคนไทย มีขนาดเล็กและให้บริการเฉพาะอย่าง  

- การตรวจสอบสินค้า (Inspection) เป็นการด าเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการหรือโรงงาน พร้อมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ตามข้อก าหนด โดยรายงานผลการ

ตรวจหรือใบรับรองผลการตรวจอาจ เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตัดสินการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ก็ได้  ทั้งนี้ผู้

ให้บริการในกลุ่มนี้คือ หน่วยตรวจ (Inspection Body) ซ่ึงหน่วยตรวจที่เป็นของคนไทยแท้ มักให้บริการตรวจสินค้า

เฉพาะอย่างท่ีมีความช านาญเท่านั้น  

- การรับรองคุณภาพสินค้า (Certification) เป็นการด า เนินการตรวจประเมินและรับรอง

คุณภาพผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่ ซ่ึงจะกระท าโดยหน่วยงานที่เป็นบุคคลที่สาม  

หรือที่เรียกว่าหน่วยรับรอง (Certification Body:CB) ซ่ึงหน่วยรับรองเหล่านี้มีทั้งที่เป็นกิจการของภาครัฐและเอกชน 

กิจการของภาครัฐ ได้แก่ สถาบันอาหาร สถาบันไอเอสโอ สถาบันยานยนต์ เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการภาคเอกชนมัก

เป็นกิจการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ และมักมีต่างชาติเข้ามาร่วมถือหุ้นหรือเป็นกิจการสาขาของหน่วยรับรองท่ีมี

ชื่อเสียงระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ท้ังนี้ CB ได้ให้บริการรับรองมาตรฐานระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบคุณภาพ การ

จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติ และงานรับรอง

หน่วยตรวจ เป็นต้น และจากการศึกษาพบว่า CB ภาคเอกชนของไทยจ านวนส่วนใหญ่ยังให้บริการครอบคลุมไปถึง 

ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าชนิดต่างๆ (Testing Laboratory)  และหน่วยตรวจ (Inspection Body) อีกด้วย 

2) บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด  เป็นการทดสอบ /สอบเทียบอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดต่างๆ 

เพื่อให้เครื่องมือวัดดังกล่าวมีประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงสูงสุด ซ่ึงจะท าให้การน าไปใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ลดการสูญเสีย ลดต้นทุน ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด บริการสอบเทียบครอบคลุมสาขาการวัดต่างๆ 

ได้แก่ สาขาความยาว สาขาไฟฟ้า สาขาเวลาและความถี่ สาขาความดัน สาขาสูญญากาศ สาขามวล สาขาแรง สาขา

แรงบิด สาขาปริมาตร สาขาการไหล สาขาเสียง สาขาการสั่นสะเทือน สาขาอุณหภูมิ สาขาเคมีและชีวภาพ และสาขา

แสง เป็นต้น ท้ังนี้จากการศึกษาข้อมูลจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติพบว่าผู้ให้บริการที่ข้ึนทะเบียนกับส านักมาตร

วิทยามีจ านวนประมาณ 140 แห่งทั่วประเทศ  

4.2. การใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ  

  จากการส ารวจผู้ประกอบการในธุรกิจ พบว่าธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและเครื่องมือวัดทางเทคนิค

โดยภาพรวมของประเทศไทย มีการใช้ทุนจากต่างประเทศอยู่ในช่วงไม่เกินร้อยละ 49 ตามที่กฎหมายภายในประเทศ

ก าหนด แต่พบว่ามีธุรกิจจ านวนหนึ่งสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 โดยเฉพาะผู้ให้บริการขนาดใหญ่และท ากา ร

ทดสอบ/ตรวจสอบสินค้าเฉพาะอย่างท่ีใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง โดยเข้ามาขออนุญาตผ่านช่องทางการส่งเสริมการ
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ลงทุนจาก BOI  ส าหรับกิจการทั่วไปพบว่าส่วนใหญ่ใช้บุคลากรจากในประเทศ (ร้อยละ 0-5) ด้านเครื่องมือและ

เทคโนโลยีกิจการส่วนใหญ่มีการน าเข้าจากต่างประเทศในสัดส่วนประม าณร้อยละ 20-25 รูปแบบและการบริหาร

จัดการมีการน าเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 25-30 อย่างไรก็ตาม พบว่ากิจการที่มีลักษณะเป็น CB และมี

ต่างชาติร่วมถือหุ้นมักใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศถึงประมาณร้อยละ 50 น าเข้าเครื่องมือและเทคโนโลยีและมี

รูปแบบการบริหารจัดการในระดับสากลคิดเป็นประมาณร้อยละ 70   

4.3. กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายของบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศ

ไทยมีความแตกต่างกันออกไป โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทของลักษณะการด าเนินธุรกิจดังนี้ 

1) บริการทดสอบ /ตรวจสอบสินค้า  กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ การทดสอบ /วิเคราะห์สินค้า 

(Testing) การตรวจสอบสินค้า (Inspection) และการรับรองสินค้า (Certification) คือ ภาคการผลิตสินค้าอุปโภค

บริโภคต่างๆ เช่น ผู้ผลิตหรือแปรรูปอาหารเพื่อการจ าหน่ายท้ังในและต่างประเทศ ผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อการส่งออก ผู้ผลิต

ของเล่นเด็ก สิ่งทอ ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้บริการการทดสอบและวิเคราะห์เพื่อ

วัตถุประสงค์ คือ  การทดสอบ /ตรวจสอบเพื่อให้ทราบค่าหรือคุณสมบัติของวัตถุดิบ /สินค้า ว่าตรงตามข้อก าหนด /

เกณฑ์ที่พิจารณาหรือไม่ และทดสอบ/ตรวจสอบเพื่อน าผลการทดสอบ/ตรวจสอบไปประกอบการขอรับการรับรองตาม

มาตรฐานต่างๆ เช่น GMP, HACCP เป็นต้น เพื่อให้สินค้าที่ผลิตข้ึนมาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นผู้ใช้วัตถุดิบ

และผู้บริโภคคนสุดท้าย นอกจากนี้ส าหรับผู้ท าการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกยังต้องการการทดสอบเพื่อขอการรับรอง

มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งประเทศผู้น าเข้าให้การยอมรับ เป็นต้น  

2) บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด  มีกลุ่มเป้าหมายหลักๆ ได้แก่  กลุ่มผู้ประกอบการด้านการผลิต 

ที่มีการใช้เครื่องมือวัดในกระบวนการผลิต เพื่อสินค้าให้ได้มาตรฐานตรงตามที่ก าหนด กลุ่มผู้ประกอบการก่อสร้าง ที่

ต้องใช้เครื่องมือวัดเพื่องานก่อสร้าง และกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย  ในการควบคุมความ

ปลอดภัยของการด าเนินการ ซ่ึงกลุ่มนี้ค่อนข้างใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีข้ันสูง เช่น สถานบริการ ระบบการขนส่ง 

สถานที่ท่ีครอบครองสารเชื้อเพลิงท่ีกฎหมายควบคุม เป็นต้น  

4.4. ช่องทางและวิธีทางการตลาด 

1) บริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองสินค้า  ช่องทางการตลาดของ ผู้ประกอบการทดสอบ /

วิเคราะห์สินค้า (Testing) การตรวจสอบสินค้า (Inspection) และการรับรองคุณภาพสินค้า (Certification) ที่ส าคัญ

คือ การเข้าไปเจรจาตกลงกับลูกค้าด้วยตนเอง โดยใช้ความน่าเชื่อถือจากคุณภาพการให้บริการที่ผ่านมาและ

ความคุ้นเคยเนื่องจากการใช้บริการกันมาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับบริการทดสอบและตรวจสอบสินค้ายังมีการใช้ช่องทาง

ในการเสนอราคาเพื่อให้ได้งานส าหรับลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ ในขณะที่กิจการที่เป็นหน่วยรับรอ งที่

มีการให้บริการทดสอบและตรวจสินค้าร่วมด้วย มักได้รับงานที่ส่งต่อมาจากบริษัทแม่ /เครือข่ายในต่างประเทศ 

เนื่องจากบริษัทแม่ได้ท าสัญญาในการรับงานกับบริษัทแม่ของแบรนด์ดังที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย ส่วน

ผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการทดสอบ/ตรวจสอบสินค้าไม่มีการท าตลาดมากนัก โดยมีลูกค้าหลักเป็นภาคเอกชนด้วย

กันเอง โดยการให้บริการเน้นด้านบุคลากรที่ดีมีความสามารถ และค่าบริการที่ค่อนข้างต่ ากว่าผู้ประกอบการต่างชาติ

ขนาดใหญ่ ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติมีความได้เปรียบที่ภาพลักษณะที่ดีกว่า การให้บริการที่หลากหลายครบ

วงจรและมีสาขาที่สามารถให้บริการอยู่อย่างทั่วถึงทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก เป็นต้น 

2) บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด  วิธีการท าตลาด ส่วนใหญ่เน้นการเข้าพบเพื่อเจรจาตกลงกับ

ลูกค้าโดยตรง โดยลูกค้าทั่วไปมักเป็นรายเดิมที่มีการให้บริการกันมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความรู้จักคุ้ นเคยกับ

คุณภาพหรือความสามารถในการให้บริการที่ท าให้มีความน่าเชื่อถือ ส่วนลูกค้าภาครัฐและเอกชนรายใหญ่ มีการเสนอ

ราคาเข้าแข่งขันกันเพื่อรับงาน นอกจากนี้ยังได้รับงานจากการรับงานเหมาช่วงการทดสอบเครื่องมือวัดมาจากผู้

ประการที่เป็น CB รายใหญ่ที่มีการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดร่วมด้วย  

 ทั้งนี้โครงสร้างของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดัง

แผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 โครงสร้างของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศไทย

องค์กรก ากับดูแล 

- กรมวิทยาศาสตร์บริการ กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- ส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน 

- ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

องค์กรส่งเสริมและพัฒนา 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- ส านักมาตรวิทยา 
- สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย 

- สมาคมห้องปฏิบัติการสอบเทียบแห่งประเทศ
ไทย 

รูปแบบการให้บริการ 

 

บริการทดสอบ/

สอบเทียบ

เครื่องมือวัด 

บริการทดสอบ/

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ ์

 

ผู้ประกอบการในธุรกิจ 

 

 - ห้องปฏิบัติการทดสอบ/

วิเคราะห ์

- หน่วยตรวจ 

- หน่วยรับรอง 

 

 - ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

เครื่องมือวัด 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

บริการทดสอบ/ตรวจสอบ/รับรอง

คุณภาพสินค้า 

- อุตสาหกรรมการผลิต  เช่น 

ผลิตอาหาร เครื่องจักร สิ่งทอ ยาน

ยนต์ ยา สินค้าอุปโภคบริโภค 

บริการทดสอบเครื่องมือวัด 

- อุตสาหกรรมการผลติ 

- อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
- ผู้ประกอบการภายใต้ข้อบังคับของ

กฎหมาย 

ช่องทางการตลาด 

 

- ติดต่อกับลูกค้า

โดยตรง 

- รับช่วงงานจาก

ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

- รับงานส่งต่อมาจาก

บริษัทแม่ใน

ต่างประเทศ 
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5. สถานภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดใน

ประเทศไทย 

จากการส ารวจความสามารถในการแข่งขันจากผู้ประกอบการ ในธุรกิจ พบว่าประเด็นของความสามารถในการ

แข่งขันและข้อจ ากัดของผู้ประกอบการ มีความแตกต่างกัน ตามลักษณะการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ 1) บริการทดสอบ /

ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งให้บริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าเป็นหลัก และ 2) 

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซ่ึงรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

5.1. สถานภาพการแข่งขันของธุรกิจทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดจากผู้ประกอบการต่างชาติ 

บริการทดสอบ /วิเคราะห์ทางเทคนิคมี ผู้ให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ 1) ผู้ให้บริการที่เป็น

หน่วยงานในก ากับดูแลของภาครัฐบาล เช่น ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีท าหน้าที่ในการให้การรับรองห้องปฏิบัติการ

ทดสอบและให้บริการด้านการทดสอบในเวลาเดียวกัน 2) ผู้ให้บริการภาคเอกชน (Third party lab) เป็นนิติบุคคลท่ี

จัดต้ังข้ึนมาเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการทั่วไป ทั้งที่เป็นกิจการของคนไทยและต่างชาติ โดยกิจการของต่างชาติมักมี

ขนาดกลางข้ึนไป อาจเข้ามาด าเนินกิจการในไทยโดยร่วมถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมายไทยก าหนด และการ

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งนี้กิจการที่ผ่าน BOI  มีท้ังกิจการที่ขออนุญาตเข้ามาให้บริการแก่กิจการในไทย 

เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาไทยยังไม่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านการทดสอบหรือการวิเคราะห์เท่าที่ควร  
ซ่ึงผู้ให้บริการชาวไทยที่เป็นขนาดเล็ก และมีจ านวนไม่มาก เนื่องจากการด าเนินกิจการต้องใช้เทคโนโลยี

ข้ันสูง ราคาแพงและต้องน าเข้าจากต่างประเทศ รวมท้ังต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อีกด้วย 

ท าให้ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่สามารถให้บริการได้เฉพาะงานที่ไม่ซับซ้อนหรือได้รับการส่งงานมาให้ตรวจสอบอีก

ทอดหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามพบว่า ช่องทางการส่งเสริมการลงทุนจ าก BOI แก่กลุ่มผู้ประกอบการต่างชาติท่ีเข้ามา

ให้บริการแก่บริษัทในภาคการผลิตในเครือของตนเองน้ัน ในปัจจุบันพบว่ากิจการเหล่านี้ได้เข้ามาให้บริการแก่

ผู้ประกอบการทั่วไปอย่างแพร่หลาย ส่งผลกระทบต่อกิจการของไทยตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ปัจจุบันชาติท่ีเข้ามาร่วมทุนในกิจการด้านการทดสอบ ตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าและสอบเทียบ

เครื่องมือวัดในประเทศไทยมากที่สุดคือ สิงคโปร์ อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเบลเยี่ยม ตามล าดับ โดยจ านวนกิจการที่

มีต่างชาติร่วมถือหุ้นเหล่านี้มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 23 บริการนี้เป็นบริการที่ต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเป็น

อย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้า

เกี่ยวกับระบบมาตรฐานต่างๆของไทยถือว่าค่อนข้างล่าช้า และประเทศไทยเป็นประเทศที่น าเอาระบบมาตรฐานต่างๆ 

เข้ามาใช้  โดยไม่ได้เป็นชาติท่ีคิดค้นระบบมาตรฐานต่างๆ  ท าให้ไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร จึงท าให้ลูกค้าต่างชาติ

ส่วนใหญ่มักใช้บริการจากบริษัทข้ามชาติด้วยกันเองมากกว่า 
ประเด็นด้านนโยบายการเปิดให้ต่างประเทศเข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ส าหรับธุรกิจบริการ

ทดสอบและวิเคราะ ห์ทางเทคนิคนั้น พบว่าการเจรจาด้านการค้าเสรีภายใต้กรอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทวิภาคี ASEAN 

และ WTO พบว่ายังเป็นไปตามข้อผูกพันที่ไทยเคยไว้ในกรอบต่างๆ (Horizontal Commitment) โดยไม่เปิดให้

ต่างประเทศเข้ามาลงทุนเกินกว่ากฎหมายในประเทศระบุไว้ กล่าวคือ ภายใต้กรอบการเจรจาต่างๆ ประเทศไทยยังเปิด

ให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49 เท่านั้น รวมท้ังมีข้อจ ากัดเรื่องจ านวนกรรมการ ผู้บริหารและ

บุคลากรต่างชาติท่ีจะเข้าท างานในประเทศไทยได้อีกด้วย ส าหรับการเจรจาภายใต้กรอบ ASEAN ถือเป็นกรอบการ

เจรจาที่มีแนวโน้มก้าวหน้าหรื อมีโอกาสเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ง่ายกว่ากรอบการเจรจาอื่นๆ นั่นคือ ได้มีการ

ก าหนดไว้ว่าจะทยอยลดหรือยกเลิกข้อจ ากัดให้แก่กันละกันภายในปี 2558 หรือปี ค.ศ. 2015 
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5.2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  ของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดใน

ประเทศไทย 

 จากข้อมูลการส ารวจความสามารถในการแข่งขันและข้อจ ากัดที่ชัดเจนของผู้ประกอบการ ในธุรกิจ 

และการศึกษาข้อมูลปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 

ของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยภาพรวมของประเทศไทย ได้ดังน้ี 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดในประเทศไทย 

จุดแข็ง/ความสามารถในการแข่งขัน จุดอ่อน 

1) ธุรกิจบริการทดสอบ/ตรวจสอบสินค้า 

ธุริจกิจทดสอบ และตรวจสอบสินค้า มีจุดแข็งดังนี้ 

 บุคลากร ธุรกิจบริการทดสอบสินค้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดโดย

ภาพรวมมีจุดแข็งด้านความสามารถของบุคลากร ดังนี้ 

- จุดแข็งของธุรกิจบริการทดสอบสินค้า  นักวิทยาศาสตร์มี

ความสามารถเฉพาะทาง เนื่องจากประสบการณ์การท างานอันยาวนาน 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอยู่

เสมอ 

- จุดแข็งของหน่วยตรวจประเมิน  มีบุคลากรผู้ตรวจประเมินท่ีมี

ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูงจากการท างานในสายงาน

มาเป็นระยะเวลานาน ในกิจการหนึ่งๆพบว่ามักจะมีผู้ตรวจประเมินท่ีมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้บริการอยู่ 

ธุรกิจบริการรับรองสินค้า มีจุดแข็งดังนี้ 

 บุคลากร  มีจุดแข็งในด้านบุคลา กร คือ มีบุคลากรทุกระดับที่มี

ความสามารถ เนื่องจากมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการส่ง

บุคลากรไปอบรมเพิ่มเติมความรู้ในต่างประเทศ รวมท้ังมีผู้เชี่ยวชาญ

จากบริษัทแม่เข้ามา เป็นที่ปรึกษา/ช่วยพัฒนาบุคลากรให้อย่างต่อเนื่อง 

 การตลาด ส่วนใหญ่มีการให้บริการอย่างครบวงจร ได้แก่ บริการ

ทดสอบสินค้าทุกชนิด บริการตรวจสอบประเมินและให้การรับรองระบบ 

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซ่ึงถือว่าเป็นการให้บริการทดสอบทาง

เทคนิคอย่างครบวงจร  ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการ

ผลิตเกือบทุกด้าน ภาพลักษณ์ท่ีดี  ส่วนใหญ่มักเป็นกิจการที่มีต่างชาติ

ร่วมถือหุ้นหรือกิจการที่เป็นสาขาของบริษัทข้ามชาติ ท าให้เป็นที่รู้จัก

อย่างดีในก ลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติด้วยกัน เนื่องจากมักมองว่า

กิจการข้ามชาติเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือ มีระบบการให้บริการที่มี

มาตรฐาน 

2) ธุรกิจบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด มีจุดแข็งดังนี ้

บุคลากร  มีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร เป็นผู้ที่มีความรู้มี

ความสามารถเฉพาะทางด้านต่างๆ โดยกิจการหนึ่งๆ จะให้บริการโดย

เน้นกิจกรรมท่ีองค์กรมีความสามารถและมีการจัดหาบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้บริการ 

1) ธุรกิจบริการทดสอบ/ตรวจสอบสินค้า มีจุดอ่อนดังนี ้

 การตลาด  กิจการทดสอบและตรวจสอบสินค้า รวมท้ัง

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด  ส่วนใหญ่เป็นองค์กร

ขนาดเล็ก ให้บริการเฉพาะอย่าง นอกจากนี้ยังไม่มีการท า

ตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เนื่องจากไม่มีความรู้ด้าน

การตลาดและขาดงบประมาณในการท าการตลาด โดยมักมี

ลูกค้าเฉพาะกลุ่มและเป็นลูกค้าประจ าที่ใช้บริการเท่านั้น 

 ภาพลักษณ์ ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ทั้งที่เป็นกิจการ

ทดสอบและตรวจสอบสินค้า รวมท้ังห้องปฏิบัติการสอบ

เทียบเครื่องมือวัด  มักไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ได้รับความเชื่อถือใน

ด้านคุณภาพของการให้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผู้ประกอบการต่างชาติ ท่ีเป็นบริษัทข้ามชาติ ซ่ึงมี

ภาพลักษณ์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถือมากกว่า โด ยเฉพาะใน

มุมมองของลูกค้าต่างชาต ิ

2) ธุรกิจบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด มีจุดแข็งดังนี ้

 ขาดแคลนบุคลากร บุคลากรนักวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรที่มีความสามารถมีไม่เพียงพอกับความต้องการของ

ธุรกิจสอบเทียบในประเทศไทย ท าให้มีปัญหาการแย่งตัว 

 การบริหารจัดการ  ธุรกิจห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

เครื่องวัด  มีเพียงประมาณร้อยละ 50 เท่านั้น ที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน  ISO/IEC 17025  ซ่ึงเป็นระบบการ

จัดการห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 

โดยผู้ประกอบการที่เหลือเกือบครึ่งที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานนี้ ส่วนใหญ่เป็ นกิจการขนาดเล็กของคนไทย

บุคลากรที่มีความสามารถ โดยกิจการต่างชาติมักมีการยื่น

ข้อเสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่า ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้มีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอกับความ

ต้องการอาศัยต้นทุนท่ีค่อนข้างสูง 
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โอกาส อุปสรรค 

 กระแสความต้องการของผู้บริโภค  ที่ต้องการเรื่องคุณภาพ

มาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ท า

ให้ผู้ผลิตสินค้าต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และให้

ความส าคัญกับกระบวนการทดสอบสินค้ามากข้ึน 

 การกีดกันทางการค้าแบบไม่ใช่ภาษีเพิ่มข้ึน  โดยการเจรจา

การค้าเสรีทั่วโลก มีแนวโน้มท่ีจะลดอุปสรรคและการกีดกันการค้าทาง

ภาษีซึ่งกันและกัน มาตรการกีดกันการค้าโดยไม่ใช้ภาษีเพิ่มข้ึนและมี

แนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในอนาคต เช่น การให้เกณฑ์มาตรฐาน

สินค้า สินค้าที่จะน าเข้ามาต้องผ่านการทดสอบตามระบบมาตรฐาน

ต่างๆ ท าให้ส่งผลดีต่อธุรกิจห้องปฏิบัติ การทดสอบสินค้าเพื่อการ

ส่งออก 

 ส าหรับธุรกิจผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ข้อได้เปรียบ คือ  

การกระจุกตัวของผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ในปัจจุบัน

พบว่าผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดมีการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่

กรุงเทพฯและปริมณฑลกว่าร้อยละ 80 ในขณะที่เครื่องมือวัดต่างๆที่มี

ความจ าเป็นต้องได้รับการสอบเทียบกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของ

ประเทศกว่าร้อยละ 50 ท าให้ลูกค้าในจังหวัดนิคมอุตสาหกรรมต้องส่ง

เครื่องมือต่างๆ เข้ามาสอบเทียบในกรุงเทพฯจ านวนมาก ท าให้เสียเวลา

และต้นทุนเพิ่มข้ึน ในขณะที่ผู้ประกอบการ (ลูกค้า ) ในส่วนภูมิภาค

ต้องการให้มีให้บริการสอบเทียบในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ มากข้ึน ในขณะ

ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและสมาคมมาตรวิทยาก็ได้ใช้การสนับสนุนแก่

ผู้ประกอบการที่มีความต้องการเข้าไปให้บริการในส่วนภูมิภาคโดยการ

ใช้มาตรการส่งเสริมต่างๆ จึงถึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ให้บริการที่จะขยาย

ตลาดการให้บริการออกไปยังจังหวัดอุตสาหกรรมต่างๆ มากข้ึน 

 บริการทดสอบของไทยไม่ได้รับการยอมรับจาก

ประเทศคู่ค้า เนื่องจากเวลาไปเจรจาความตกลงการค้าเสรี

ต่างๆ จะต้องมีการท าการยอมรับร่วมกัน (MRA) ระหว่าง

ทั้งสองประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบสินค้า แต่

ปัจจุบันมักจะมีการกีดกันโดยการก าหนดให้ใช้ห้องทดสอบ

ของประเทศหรือบริษัทท่ีผู้น าเข้าต้องการเท่านั้นจึงจะท า

การส่งออกสินค้าได้ ท าให้ผู้ให้บริการไทยไม่สามารถขยาย

ตลาดให้บริการต่อไปได้ ยังคงให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มเดิม

หรือลูกค้าที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศเท่านั้น 

 ระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ /หน่วยงาน

รับรองมาตรฐานของไทยไม่มีความเป็นองค์รวม ไม่ได้อยู่

ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเดียว เช่น ด้านยา อยู่

ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เกษตรและ

อาหาร อยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ และสิน ค้าอุตสาหกรรม อยู่

ภายใต้ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น ท าให้เป็น

อุปสรรคต่อการให้บริการและการพัฒนาของธุรกิจ

ห้องปฏิบัติการทดสอบของไทย 

 บทบาทของภาครัฐในการก ากับดูแล  ระบบมาตรฐาน

ของต่างประเทศ ภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทน้อยมาก ให้

เอกชนเป็นคนด าเนินการเอง เป็นลักษณะ Self Regulation 

ขณะที่ระบบของไทยรัฐเข้ามาทั้งก ากับดูแล และด าเนินการ

เอง เวลามีมาตรฐานใหม่ๆ ออกมาก็จะต้องมีการออก 

พ.ร.บ. มารองรับ จัดท าประชาพิจารณ์ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีล่าช้า

และไม่ทันกับเหตุการณ์ เช่น การออกกฎหมายสินค้าปลั้ก

ไฟ และซ็อกเก็ต ให้มีมาตรฐานแบบเดียวกั นทั้งหมด ใช้

เวลานานมากกว่า 10 ป ี

 ผู้ผลิตของไทยไม่เห็นความส าคัญของการได้รับการ

รับรองมาตรฐานต่างๆเท่าที่ควร ท าให้เป็นอุปสรรคต่อผู้

ให้บริการของไทย เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นลูกค้าหลักของ

ผู้ประกอบการไทยทั้งบริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพสินค้า นอกจากนี้ด้านการสอ บเทียบเครื่องมือวัด

ต่างๆ ผู้ผลิตของไทยก็ไม่ให้ความส าคัญเช่นกัน ท้ังที่

เครื่องมือวัดต่างๆ ควรได้รับการสอบเทียบเป็นประจ าทุกปี 

แต่ผู้ผลิตของไทยมักมีการสอบเทียบเมื่อมีความสงสัย

เกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดเท่านั้น 

 


