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ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
วาดวยการข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 

เพื่ออนุวัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน  
กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย  มลพิษ  หรือส่ิงใด  ๆ  ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  กําหนด
คุณสมบัติของ  ผูควบคุมดูแล  ผูปฏิบัติงานประจํา  และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแลสําหรับ
ระบบปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กําหนดใหโรงงานที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตอง
จัดทํารายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษตองทําการวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบนั้น  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดกําหนดระเบียบวาดวยการขึ้นทะเบียน
หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนไว  ดังตอไปนี้ 

 

หมวด  ๑ 
เร่ืองทั่วไป 

 
 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม   วาดวยการข้ึนทะเบียน
หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ในระเบียบนี้ 
“หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่ของเอกชนไมรวมถึง 

ของสถาบันการศึกษาและหนวยงานราชการ  ที่ต้ังเปนการถาวรสําหรับใหบริการวิเคราะหทดสอบสารมลพิษ 
“สารมลพิษ”  หมายความวา  ตัวบงชี้คุณลักษณะของตัวอยางหรือตัวกลางดานส่ิงแวดลอม

ตามที่มีกฎหมายกําหนดไว  ใหทําการตรวจวัดหรือตรวจวิเคราะห  ประกอบดวย  คุณลักษณะทางกายภาพ
หรือฟสิกส  เชน  ความขุน  ความใส  แสง  เสียง  ความสั่นสะเทือน  ความรอน  และอื่น  ๆ  ตามที่มีมาตรฐาน
กําหนด  คุณลักษณะทางเคมี  เชน  ความเปนกรด - ดาง  โลหะหนัก  และอื่น  ๆ  ตามที่มีมาตรฐานกําหนด  
คุณลักษณะทางชีวภาพ  เชน  แบคทีเรีย  และอื่น  ๆ  ตามที่มีมาตรฐานกําหนด 
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“ผูควบคุมดูแล  หองปฏิบัติการวิเคราะห”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานประจําของหองปฏิบัติการ
วิเคราะหเอกชนซ่ึงเปนผูดําเนินการวางแผน  กําหนด  ควบคุม  ดําเนินการเลือกใชเทคนิคการวิเคราะห
ทดสอบตามวิธีมาตรฐานคัดเลือกเคร่ืองมืออุปกรณวิเคราะหทดสอบใหถูกตองเหมาะสมและรับผิดชอบ
ในการบริหารงานคุณภาพของหองปฏิบัติการวิเคราะหใหเปนไปตามระเบียบของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมฉบับนี้  ไดแกจัดใหมีการสอบเทียบเคร่ืองมืออุปกรณตาง  ๆ  ที่ใชในหองปฏิบัติการ
วิเคราะห  จัดใหมีการควบคุมภาวะแวดลอมการวิเคราะหทดสอบใหเหมาะสมรวมทั้งรับรองรายงาน 
ผลการวิเคราะหทดสอบ  เปนตน 

“เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการวิ เคราะห”  หมายความวา   ผูปฏิบั ติงานประจําของ
หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนซึ่งเปนผูดําเนินการตรวจ  วัด  วิเคราะห  ทดสอบสารมลพิษตามวิธี
มาตรฐาน  ควบคุมคุณภาพการวิเคราะหทดสอบสารมลพิษตามวิธีมาตรฐาน  รักษาสภาพตัวอยางเตรียม
เคร่ืองมืออุปกรณทางวิทยาศาสตรและบันทึกขอมูลผลการวิเคราะหทดสอบ  จัดทํารายงานผลการ
วิเคราะหทดสอบใหเปนไปตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมฉบับนี้ 

 

หมวด  ๒ 
คุณสมบัติของหองปฏิบัติการวิเคราะห 

 
 

ขอ ๓ หองปฏิบัติการวิเคราะหตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  ๓.๑ ตองเปนหองปฏิบัติการวิเคราะหที่ เปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงครับจาง

วิเคราะหสารมลพิษตามขอ  ๒  หรือเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
  ๓.๒ ตองมีผูควบคุมดูแลหองปฏิบัติการวิเคราะหซ่ึงมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ ผูมีคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หรือ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาเคมี  เคมีเทคนิค  เคมีวิเคราะห  เคมีอินทรีย  เคมีทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม  สุขาภิบาล  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  อนามัยส่ิงแวดลอม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม   หรือวิทยาศาสตรทั่วไป   และมีประสบการณวิเคราะหสารมลพิษใน
หองปฏิบัติการเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๓  ป 

   ๓.๒.๒ ผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอื่น  ที่มีวิชาเรียน
ทางดานเคมีไมนอยกวา  ๑๘  หนวยกิต  และมีประสบการณวิเคราะหสารมลพิษ  ในหองปฏิบัติการ  
เปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๕  ป 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

  ๓.๓ ตองมีเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการวิเคราะห  ซ่ึงมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

   ๓.๓.๑ ผูมีคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเคมี  เคมีเทคนิค  เคมีวิเคราะห  
เคมีอินทรียเคมีทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  สุขาภิบาล  วิทยาศาสตร ส่ิงแวดลอม  อนามัย
ส่ิงแวดลอมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  หรือวิทยาศาสตรทั่วไป 

   ๓.๓.๒ ผูมีคุณวุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเทาดานเคมีปฏิบัติ  ประกาศนียบัตร
วิชาชีพเคมีเทคนิค  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเคมีอุตสาหการ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเคมีปฏิบัติการหรือ 
ปโตรเคมี 

   ๓.๓.๓ ผูมี คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอื่นที่มีวิชาเรียน
ทางดานเคมีไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต  และมีประสบการณวิเคราะหสารมลพิษ  ในหองปฏิบัติการ 
เปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๒  ป 

สําหรับผูมีคุณวุฒินอกเหนือจากที่กลาวในขอ  ๓.๒  และ  ขอ  ๓.๓  ใหอยูในดุลยพินิจของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะพิจารณาจากวิชาเรียนและใหความเห็นชอบเปนราย  ๆ  ไป 

  ๓.๔ ตองมีระบบคุณภาพภายในหองปฏิบัติการวิเคราะห  ไดแก  วิธีปฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบ  และวิธีปฏิบัติการชักตัวอยาง  (ถามี)  การควบคุมเอกสารและประกันคุณภาพการ
วิเคราะห  โดยวิธีการตองเชื่อถือไดและไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติและอางอิงได 

  ๓.๕ ตองมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย  เชน  อุปกรณปองกันสวนบุคคล  
ระบบระบายอากาศเสีย  ตูดูดควัน  อุปกรณชะลางรางกายแบบฉุกเฉิน  เคร่ืองมือปฐมพยาบาลและเครื่อง
ดับเพลิง 

  ๓.๖ ตองมีการจัดการของเสียที่เกิดจากการวิเคราะหของหองปฏิบัติการที่เหมาะสม
และถูกตองตามหลักวิชาการ 

หมวด  ๓ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 

 
 

ขอ ๔ หองปฏิบัติการวิเคราะหตองมีเคร่ืองมือและอุปกรณดังตอไปนี้ 
  ๔.๑ การเก็บและวิเคราะหสารมลพิษในน้ํา  ตองมีเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชเก็บและ

วิเคราะหตามวิธีของ  Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater  ของ  
APHA,  AWWA  และ  WEF  ฉบับที่ไดรับความเห็นชอบจาก  United  States  Environmental  
Protection  Agency  หรือ  ฉบับลาสุด  หรือ  American  Society  for  Testing  and  Materials  หรือ
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International  Organization  for  Standardization  หรือ  United  States  Environmental  Protection  
Agency  หรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

  ๔.๒ การเก็บและวิเคราะหสารมลพิษในอากาศและเสียง  ความสั่นสะเทือน  ความ
รอนความเขมของการสองสวาง  ตองมีเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชเก็บและวิเคราะหตามวิธีของ  United  
States  Environmental  Protection  Agency  หรือ  American  Society  for  Testing  and  Materials  หรือ  
International  Organization  for  Standardization  หรือ  Methods  of  Air  Sampling  and  Analysis  ของ  
APHA  Intersociety  Committee  หรือ  NIOSH  Manual  of  Analytical  Methods  (NMAM)  หรือ  
Occupational  Safety  and  Health  Administration  Analytical  Method,  US.  Department  of  Labor  
หรือ  Journal  of  AOAC  International  หรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

  ๔.๓ การเก็บและวิเคราะหปริมาณสารมลพิษกากอุตสาหกรรม  ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวหรือดินที่มีการปนเปอน  ตองมีเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชเก็บและวิเคราะหตามวิธีของ  United  
States  Environmental  Protection  Agency  หรือ  American  Society  for  Testing  and  Materials  หรือ  
International  Organization  for  Standardization  หรือ  วิธีของ  Standard  Methods  for  the  
Examination  of  Water  and  Wastewater  ของ  APHA,  AWWA  และ  WEF  ฉบับที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก  United  States  Environmental  Protection  Agency  หรือฉบับลาสุด  หรือวิธีการอื่นที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

หมวด  ๔ 
การขึ้นทะเบียน 

 
 

ขอ ๕ การขึ้นทะเบียน 
  ๕.๑ ใหนิติบุคคลหรือผู รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ เปนเจาของ

หองปฏิบัติการวิเคราะห  ซ่ึงมีคุณสมบัติตามหมวด  ๒  และมีเคร่ืองมือและอุปกรณตามหมวด  ๓  ย่ืนคํา
ขออนุญาตขึ้นทะเบียนพรอมเอกสารประกอบคําขอตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบแลว  จะออกหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหไวเปนหลักฐาน 

  ๕.๒ หนังสืออนุญาตใหมีอายุคร้ังละ  ๓  ป  นับจากวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ออกหนังสืออนุญาตใหข้ึนทะเบียน 
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ขอ ๖ การตออายุหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน  ใหย่ืนคําขอตออายุพรอมเอกสารประกอบ 
คําขอ  ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนวันที่หนังสืออนุญาตจะหมดอายุไมนอยกวา  ๓๐  วัน  เมื่อย่ืน 
คําขอตออายุแลวใหถือวาผูย่ืนคําขออยูในฐานะผูไดรับยังอนุญาตใหข้ึนทะเบียนอยูจนกวากรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะตอบไมอนุญาตใหตออายุ 

  กรณีย่ืนคําขอตออายุหลังจากวันที่หนังสืออนุญาตหมดอายุ  ใหดําเนินการเสมือน 
ขอข้ึนทะเบียนใหม 

ขอ ๗ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรและชนิดสารมลพิษวิเคราะหใหย่ืนคําขออนุญาตตอ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการและรายงานผลได 

ขอ ๘ การยายหองปฏิบัติการวิเคราะหไปยังที่อื่น  ใหดําเนินการเสมือนขอข้ึนทะเบียนใหม 
ขอ ๙ การเลิกดําเนินการหองปฏิบัติการวิเคราะห  ใหแจงเปนหนังสือตอกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมภายใน  ๑๕  วันนับแตวันเลิกดําเนินการ 
ขอ ๑๐ คําขออนุญาตขึ้นทะเบียน  คําขอตออายุหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน  และคําขอ

เปลี่ยนแปลงบุคลากรและชนิดสารมลพิษวิเคราะห  หรือแบบฟอรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวของใหใชตามแบบที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

หมวด  ๕ 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

 
 

ขอ ๑๑ หองปฏิบัติการวิเคราะหมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
  ๑๑.๑ ตองทําการเก็บตัวอยางน้ํา  น้ําทิ้ง  อากาศและเสียง  กากอุตสาหกรรม   

ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  หรือดินที่มีการปนเปอน  โดยบุคลากรตามหมวด  ๒  ขอ  ๓.๒  และ   
ขอ  ๓.๓  เวนแตจะนํารายงานผลวิเคราะหไปใชเพื่อเปนการเฝาระวัง  การควบคุมประสิทธิภาพระบบ
บําบัดมลพิษ  อาจใหบุคลากรอื่นดําเนินการเก็บตัวอยางนั้นได 

  ๑๑.๒ ตองทําการวิเคราะหตัวอยางน้ํา  น้ําทิ้ง  อากาศและเสียง  กากอุตสาหกรรม  
ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  หรือดินที่มีการปนเปอน  โดยบุคลากรตามหมวด  ๒  ขอ  ๓.๒  และ   
ขอ  ๓.๓ 

  ๑๑.๓ การรายงานผลวิเคราะหโดยอางอิงเลขทะเบียน  จะดําเนินการไดเฉพาะสาร
มลพิษที่ไดรับอนุญาตใหวิเคราะหเทานั้น  และตองระบุชื่อผูเก็บตัวอยางในรายงานผลวิเคราะหดวย 
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  ๑๑.๔ ตองมีระบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ  ขอมูลดิบการวิเคราะหและ 
การคํานวณสําเนาใบรับรองผลวิเคราะหหรือรายงานผลวิเคราะห  โดยตองเก็บไวเปนหลักฐาน 
เปนระยะเวลา  ๓  ป  รายละเอียดที่บันทึกตองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของในการวิเคราะหดวย 

  ๑๑.๕ ตองมกีารตรวจสอบคุณภาพภายใน  ซ่ึงอาจนําเอาเทคนิคทางสถิติมาใชเพื่อ
ความเขาใจของผลวิเคราะห  เชน  การทํา  Control  Chart,  Precision  ฯลฯ  ซ่ึงจําเปนตอการวิเคราะหนั้น 

  ๑๑.๖ กรณีมีเหตุที่หองปฏิบัติการวิเคราะหไมสามารถเก็บตัวอยางและวิเคราะห 
สารมลพิษบางชนิดได  จําเปนตองมีการจางเหมาชวง  ผูรับจางเหมาชวงตองเปนหองปฏิบัติการวิเคราะห
ที่ไดรับอนุญาตข้ึนทะเบียนและมีขอบขายเก็บตัวอยางและวิเคราะหสารมลพิษชนิดที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น  และการรายงานผลวิเคราะหดังกลาวจะตองระบุถึงการจางเหมาชวงให
ชัดเจน 

  ๑๑.๗ ตองยินยอมใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบการดําเนินการของ
หองปฏิบัติการวิเคราะหไดตลอดเวลา  โดยมิจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

หมวด  ๖ 
บทลงโทษ 

 

 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่หองปฏิบัติการวิเคราะหขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง  ตามหมวด  ๒  หมวด  
๓  หรือไมปฏิบัติตาม  หมวด  ๕  หรือรายงานเท็จ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดําเนินการตักเตือน  
และส่ังใหแกไขและปรับปรุง  หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่หองปฏิบัติการวิเคราะหใดเคยถูกตักเตือนแลวคร้ังหนึ่งตามขอ  ๑๒  ถาได
กระทําความผิดตามระเบียบนี้อีก  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดําเนินการพักใชใบอนุญาตชั่วคราว  และ
จะประกาศรายชื่อผูที่ถูกพักใชใบอนุญาตชั่วคราวในที่เปดเผย  จนกวาจะแกไขและปรับปรุง  หรือปฏิบัติ
ใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยผูถูกพักใชใบอนุญาตชั่วคราวไมมีสิทธิที่จะ
เรียกรองคาเสียหายใด  ๆ  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่หองปฏิบัติการวิเคราะหใดจงใจไมปฏิบัติตามคําส่ังของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมขอ  ๑๒  หรือรายงานผลวิเคราะหโดยอางอิงเลขทะเบียนในระหวางที่ถูกพักใชใบอนุญาต
ชั่วคราว  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาทําการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  และจะถูกลงประวัติ 
เพื่อมิใหไดรับการข้ึนทะเบียนคร้ังละไมเกิน  ๓  ป  โดยผูถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนไมมีสิทธิที่จะ
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เรียกรองคาเสียหายใด  ๆ  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และจะประกาศรายชื่อผูที่ถูกเพิกถอนในที่
เปดเผย 

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ระเบียบฉบับนี้ใหยกเวนบังคับใชชั่วคราว  สําหรับหองปฏิบัติการวิเคราะหที่ไดข้ึนทะเบียนไว
แลวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  จนกวาใบอนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเดิมจะหมดอายุ 

ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
รัชดา  สิงคาลวณิช 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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