
ระเบียบกรมโรงงานอตุสาหกรรม
วาดวยหองปฏิบัติการวิเคราะหของเอกชน

พ.ศ.2528

อนุสนธิจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2525) แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 22 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 ก ําหนดใหโรงงานที่
ตองจดัทํ ารายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษย่ืนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการวิเคราะหปริมาณสาร
มลพิษตองกระทํ าโดยหองปฏิบัติการวิเคราะหของเอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบนั้น กรมโรงงานอุต
สาหกรรมจงึไดวางระเบียบวาดวยหองปฏิบัติการวิเคราหของเอกชนไว ดังตอไปน้ี

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยหองปฏิบัติการวิเคราะหของเอกชน
พ.ศ.2528"

ขอ 2. สารมลพิษในที่นี้ หมายถึง ตัวบงชี้คุณลักษณะของนํ้ าหรืออากาศที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน

ขอ  3. คุณสมบัติหองปฏิบัติการวิเคราะห
3.1 ตองเปนของนิติบุคคลหรือเปนของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
3.2 ตองมผีูควบคุมดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะหซึง่มคีณุวฒุิอยางนอย  วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเคม ี เคมเีทคนิค สุขาภิบาลหรือส่ิงแวดลอม หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคม ี สุขาภิบาล
หรือส่ิงแวดลอม และตองมีเจาหนาท่ีประจ ําหองปฏิบัติการวิเคราะห ซึง่มคีณุวฒุิอยางนอย วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเคม ีเคมีเทคนิค หรือวิทยาศาสตรทั่วไป

สํ าหรับผูมีคุณวุฒินอกเหนือจากท่ีกลาวในวรรคแรกใหอยุในดุลพินิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะ
พิจารณาใหความเห็นชอบเปนราย ๆ ไป

3.3 ตองมเีครือ่งมอืและอุปกรณที่ใชวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในนํ ้าตามวิธีการวิเคราะหใน
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ของ APHA, AWWA และ WPCF ฉบับ
ลาสุด หรือของ United States Environmental Protection Agency หรือคูมือการวิเคราะหนํ ้าทิ้ง ของคณะกรร
การจดัทํ าคูมอืวเิคราะหน้ํ าทิ้งสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงาน
อตุสาหกรรมเห็นชอบ

หรือตองมีเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชวิเคราะหปริมาณสารมลพิษในอากาศตามวิธีการวิเคราะหใน 
Methods of Air Sampling and Analysis ของ APHA  และคณะหรือของ Unvironmental Protection Agency
หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมเห็นชอบ

3.4 ตองมรีะบบระบายอากาศเสียจากการวิเคราะหฯ เครื่องมือปฐมพยาบาลและเครื่องดับ
เพลิง

ขอ 4. วิธีการขึ้นทะเบียน
4.1 ใหนิตบุิคคลหรือผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่เปนเจาของหองปฏิบัติการ

วเิคราะหซึง่มคีุณสมบัติครบตามขอ 3 และตองไมอยูในระหวางถูกลงโทษ ตามขอ 7 ยื่นค ําขออนุญาตขึ้น



ทะเบียนพรอมเอกสารตอกรามโรงงานอตุสาหกรรม โดยระบุชื่อสารมลพิษที่จะดํ าเนินการวิเคราะห เมื่อกรมโรง
งานอตุสาหกรรมเห็นชอบแลว จะออกหนังสืออนุญาตใหข้ันทะเบียนพรอมระบุช่ือสารมลพิษท่ีไดรับอนุญาตให
วเิคราะหไวเปนหลักฐาน

4.2 หนังสืออนุญาตใหมีอายุครั้งละ 3 ป นับแตวันท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสือ
อนุญาตใหขึน้ทะเบียน หากประสงคจะตออายุการขึ้นทะเบียน ใหยื่นค ําขอตออายุพรอมสรุปประเมินผลงานใน
รอบ 3 ปท่ีผานมา เสนอตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนวันท่ีหนังสืออนุญาตจะหมดอาย ุ เมื่อยื่นค ําขอตออายุ
แลวใหถอืวายงัอนุญาตใหขึ้นทะเบียนอยูจนกวากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะตอบไมอนุญาตใหตออายุ

4.3 ค ําขออนุญาตข้ึนทะเบียนและคํ าขอตออายุหนังสืออนุญาตชึ้นทะเบียนใหใชตามแบบ
ทายระเบียบน้ี

ขอ 5. เม่ือไดรับอนุญาตใหข้ึนทะเบียนแลว จะตองทํ าการวิเคราะหสารมลพิษเฉพาะตัวที่ไดรับอนุญาต
ใหวเิคราะหเทาน้ัน หากประสงคที่จะท ําการวิเคราะหสารมลพิษตัวอื่น นอกจากท่ีไดรับอนุญาตไวใหย่ืนหนังสือ
ขออนุญาตเพ่ิมเตมิเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว จึงจะทํ าการวิเคราะหสารมลพิษนั้น ๆ ได

ขอ 6. ผูไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนตองยินยอมใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกตอง
ของผลวเิคราะห และคุณสมบัติของหองปฏิบัติการวิเคราะหไดตลอดเวลา

ขอ 7. บทลงโทษ
ถาหองปฏิบัติการวิเคราะหขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ในขอ 3 หรือผูไดรับอนุญาตใหข้ึน

ทะเบียนรายงานเท็จ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ด ําเนินการตามระเบียบนี ้ กรมโรงงานอตุสาห
กรรมจะพิจารณาทํ าการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน และจะถูกสอบประวัติเพื่อมิใหไดรับการขึ้นทะเบียนครั้งละไม
เกิน 3 ป

ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2528
(ลงนาม) พิศาล คงสํ าราญ

(นายพิศาล คงสํ าราญ)
อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม



คํ าขอขึ้นทะเบียนเปนหองปฏิบัติการวิเคราะหของเอกชน
เขยีนท่ี…………………………………………….
วนัที…่………เดอืน…………………พ.ศ……….

เร่ือง ขอขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน
เรียน อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. สํ าเนาภาพถายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือสํ าเนาใบสํ าคัญแสดงการจดทะเบียน
หางหุนสวนบริษัท
2. สํ าเนาภาพถายหนังสือรับรองสภาพนิติบุคคลของสํ านักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
3. รายละเอียดของผูควบคุมดูแล และเจาหนาที่ประจ ําฯ (ปว.1-1) พรอมสํ าเนาใบแจงผลการศึกษาและสํ าเนา
บัตรประจํ าตัวประชาชน,  สํ าเนาใบปริญญาบัตร
4. รายละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในกรวิเคราะห (ปว.1-2) (พรอมรูปถาย)
5. รายละเอยีดเกีย่วกับระบบระบายอากาศเสียจากการวิเคราะหฯ เครื่องมือปฐมพยาบาล และเครื่องดับเพลิง
(ปว.1-3) พรอมรูปถาย
6. หลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือที่ใชภายในหองปฏิบัติการวิเคราะห (สัญญาซื้อขาย, ใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบอินวอยซ

ขาพเจา ( ) ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน………………………………………………………………...
( ) กรรมการบริษทั…………………………………………………………………………………………………..
ไดรับทราบระเบียบฯ ดังกลาวโดยตลอดแลว และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ จึงขอขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ
วเิคราะหของเอกชน ตัง้อยู ณ…………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………….โทร………………………………………………………….
เพ่ือวเิคราะหสารมลพิษดังตอไปน้ี…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
และไดแนบเอกสารตาง ๆ จํ านวน………..แผน เพื่อประกอบการพิจารณามาพรอมนี้
จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชือ่)…………………………..(ประทับตรา)                (ลงชื่อ)…………………………………..(ประทับตรา)
          (                                      )                                            (                                                )
       ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน                                  ผูมีอํ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
หมายเหต ุเอกสารตามส่ิงท่ีสงมาดวยทุกแผนตองรับรองสํ าเนาถูกตอง
(สถานท่ีตดิตอในกรุงเทพฯ………………………………………..โทร……………………………………………)



ปว.1-1
รายละเอยีดเกี่ยวกับผูควบคุมและเจาหนาที่ประจ ําหองปฏิบัติการวิเคราะห

1. ผูควบคุมหองวิเคราะห
1.1 ชือ่………………………………………………คุณวุฒิ………………………………………………….

    ประสบการณ……………………….ป     ลายเซ็น………………………………………………………
( ) เคยขึน้ทะเบียน ทะเบียนเลขท่ี………………….. ( ) ไมเคยขึ้นทะเบียน

         2.2 ชือ่……………………………………………..คุณวุฒิ………………………………………………….
ประสบการณ……………………….ป     ลายเซ็น………………………………………………………
( ) เคยขึน้ทะเบียน ทะเบียนเลขท่ี……………………( ) ไมเคยขึ้นทะเบียน



ปว.1-2
รายละเอยีดของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหสารมลพิษใน ( ) น้ํ า
     ( ) อากาศ

ลํ าดับที่ ชื่อสารมลพิษ ชือ่วิธีวิเคราะห ชือ่เครื่องมือและ
หมายเลขเครื่อง

ใบกรรมสิทธ์ิ/
ยืน, X ไมยื่น

หมายเหตุ



ปว.1-3

รายละเอยีดเกี่ยวกับสภาพภายในหองปฏิบัติการวิเคราะห

1. ระบบระบายอากาศเสียจากการวิเคราะห
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

2. เครือ่งมือปฐมพยาบาล
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

3. เคร่ืองดับเพลิง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

4. ระบบบํ าบัดนํ ้าเสีย
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

5. อ่ืน ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….


