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ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วาดวยการขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ออนุวัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน
กําหนดวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนด
คุณสมบัติของ ผูควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแลสําหรับ
ระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดใหโรงงานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตอง
จัดทํารายงานผลวิเคราะหปริมาณสารมลพิษตองทําการวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงไดกําหนดระเบียบวาดวยการขึ้นทะเบียน
หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
เรื่องทั่วไป
ขอ ๑ ระเบีย บนี้เ รี ยกว า “ระเบีย บกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม ว า ดว ยการขึ้น ทะเบี ย น
หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ในระเบียบนี้
“หองปฏิ บัติ การวิ เคราะหเ อกชน” หมายความว า อาคาร สถานที่ ของเอกชนไม รวมถึ ง
ของสถาบันการศึกษาและหนวยงานราชการ ที่ตั้งเปนการถาวรสําหรับใหบริการวิเคราะหทดสอบสารมลพิษ
“สารมลพิษ” หมายความวา ตัวบงชี้คุณลักษณะของตัวอยางหรือตัวกลางดานสิ่งแวดลอม
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
วิเคราะหเอกชนซึ่งเปนผูดําเนินการวางแผน กําหนด ควบคุม ดําเนินการเลือกใชเทคนิคการวิเคราะห
ทดสอบตามวิธีมาตรฐานคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณวิเคราะหทดสอบใหถูกตองเหมาะสมและรับผิดชอบ
ในการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพของห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมฉบับนี้ ไดแ กจัดใหมีการสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่ใ ชใ นหองปฏิบัติการ
วิเคราะห จัดใหมีการควบคุมภาวะแวดลอมการวิเคราะหทดสอบใหเหมาะสมรวมทั้งรับรองรายงาน
ผลการวิเคราะหทดสอบ เปนตน
“เจ า หน า ที่ ป ระจํ า ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห ” หมายความว า ผู ป ฏิ บั ติ ง านประจํ า ของ
หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนซึ่งเปนผูดําเนิน การตรวจ วัด วิเคราะห ทดสอบสารมลพิษตามวิธี
มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพการวิเคราะหทดสอบสารมลพิษตามวิธีมาตรฐาน รักษาสภาพตัวอยางเตรียม
เครื่องมืออุปกรณทางวิทยาศาสตรและบัน ทึกขอมูลผลการวิเคราะหทดสอบ จัดทํารายงานผลการ
วิเคราะหทดสอบใหเปนไปตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมฉบับนี้
หมวด ๒
คุณสมบัติของหองปฏิบัติการวิเคราะห
ขอ ๓ หองปฏิบัติการวิเคราะหตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๓.๑ ตอ งเป น ห อ งปฏิ บัติ ก ารวิเ คราะหที่ เ ปน นิ ติบุ ค คลที่มี วั ตถุ ป ระสงค รั บจ า ง
วิเคราะหสารมลพิษตามขอ ๒ หรือเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
๓.๒ ตองมีผู ควบคุม ดูแ ลหอ งปฏิบั ติการวิ เคราะหซึ่ งมี คุณ สมบั ติข อ ใดขอ หนึ่ ง
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ผูมี คุ ณ วุ ฒิ วิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต หรื อ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี เคมีเทคนิค เคมีวิเคราะห เคมีอินทรีย เคมีทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม สุขาภิบาล วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เทคโนโลยี สิ่ ง แวดล อ ม หรื อ วิ ท ยาศาสตร ทั่ ว ไป และมี ป ระสบการณ วิ เ คราะห ส ารมลพิ ษ ใน
หองปฏิบัติการเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป
๓.๒.๒ ผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอื่น ที่มีวิช าเรีย น
ทางดานเคมีไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต และมีประสบการณวิเคราะหสารมลพิษ ในหองปฏิบัติการ
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ป
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๓.๓ ตองมีเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการวิเคราะห ซึ่งมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง
ดังตอไปนี้
๓.๓.๑ ผูมีคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี เคมีเทคนิค เคมีวิเคราะห
เคมี อิ น ทรี ย เ คมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม สุ ข าภิ บ าล วิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม อนามั ย
สิ่งแวดลอมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หรือวิทยาศาสตรทั่วไป
๓.๓.๒ ผูมีคุณวุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเทาดานเคมีปฏิบัติ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพเคมีเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพเคมีอุตสาหการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเคมีปฏิบัติการหรือ
ปโตรเคมี
๓.๓.๓ ผู มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาอื่ น ที่ มี วิ ช าเรี ย น
ทางดานเคมีไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต และมีประสบการณวิเคราะหสารมลพิษ ในหองปฏิบัติการ
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป
สําหรับผูมีคุณวุฒินอกเหนือจากที่กลาวในขอ ๓.๒ และ ขอ ๓.๓ ใหอยูในดุลยพินิจของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะพิจารณาจากวิชาเรียนและใหความเห็นชอบเปนราย ๆ ไป
๓.๔ ตองมีระบบคุณภาพภายในหองปฏิบัติก ารวิเคราะห ไดแ ก วิธีป ฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบ และวิธีปฏิบัติการชักตัวอยาง (ถามี) การควบคุมเอกสารและประกันคุณภาพการ
วิเคราะห โดยวิธีการตองเชื่อถือไดและไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติและอางอิงได
๓.๕ ตองมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัย เชน อุปกรณปองกันสวนบุคคล
ระบบระบายอากาศเสีย ตูดูดควัน อุปกรณชะลางรางกายแบบฉุกเฉิน เครื่องมือปฐมพยาบาลและเครื่อง
ดับเพลิง
๓.๖ ตองมีการจัดการของเสียที่เกิดจากการวิเคราะหของหองปฏิบัติการที่เหมาะสม
และถูกตองตามหลักวิชาการ
หมวด ๓
เครื่องมือและอุปกรณ
ขอ ๔ หองปฏิบัติการวิเคราะหตองมีเครื่องมือและอุปกรณดังตอไปนี้
๔.๑ การเก็บและวิเคราะหสารมลพิษในน้ํา ตองมีเครื่องมือและอุปกรณที่ใชเก็บและ
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 ตองมีเครื่องมือและอุปกรณที่ใชเก็บและวิเคราะหตามวิธีของ 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 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวหรือดินที่มีการปนเปอน ตองมีเครื่องมือและอุปกรณที่ใชเก็บและวิเคราะหตามวิธีของ 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 ให นิ ติ บุ ค คลหรื อ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานที่ เ ป น เจ า ของ
หองปฏิบัติการวิเคราะห ซึ่งมีคุณสมบัติตามหมวด ๒ และมีเครื่องมือและอุปกรณตามหมวด ๓ ยื่นคํา
ขออนุญาตขึ้น ทะเบียนพรอมเอกสารประกอบคําขอตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบแลว จะออกหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหไวเปนหลักฐาน
๕.๒ หนังสืออนุญาตใหมีอายุครั้งละ ๓ ป นับจากวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ออกหนังสืออนุญาตใหขึ้นทะเบียน
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ขอ ๖ การตออายุหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน ใหยื่นคําขอตออายุพรอมเอกสารประกอบ
คําขอ ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนวันที่หนังสืออนุญาตจะหมดอายุไมนอยกวา ๓๐ วัน เมื่อยื่น
คําขอตออายุแลวใหถือวาผูยื่นคําขออยูในฐานะผูไดรับยังอนุญาตใหขึ้นทะเบียนอยูจนกวากรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะตอบไมอนุญาตใหตออายุ
กรณียื่น คําขอตออายุหลังจากวันที่หนังสืออนุญาตหมดอายุ ใหดําเนิน การเสมือน
ขอขึ้นทะเบียนใหม
ขอ ๗ การเปลี่ย นแปลงบุ ค ลากรและชนิ ดสารมลพิ ษ วิ เ คราะห ใ ห ยื่น คํ า ขออนุ ญ าตต อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและตองไดรับอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการและรายงานผลได
ขอ ๘ การยายหองปฏิบัติการวิเคราะหไปยังที่อื่น ใหดําเนินการเสมือนขอขึ้นทะเบียนใหม
ขอ ๙ การเลิกดํา เนิน การห องปฏิ บัติการวิเคราะห ใหแ จง เปน หนังสื อตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๑๕ วันนับแตวันเลิกดําเนินการ
ขอ ๑๐ คําขออนุญ าตขึ้น ทะเบียน คํา ขอต ออายุหนัง สืออนุญาตขึ้น ทะเบี ยน และคําขอ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรและชนิดสารมลพิษวิเคราะห หรือแบบฟอรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหใชตามแบบที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
หมวด ๕
หนาที่และความรับผิดชอบ
ขอ ๑๑ หองปฏิบัติการวิเคราะหมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
๑๑.๑ ต อ งทํ า การเก็ บ ตั ว อย า งน้ํ า น้ํ า ทิ้ ง อากาศและเสี ย ง กากอุ ต สาหกรรม
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หรือดิน ที่มีการปนเปอน โดยบุคลากรตามหมวด ๒ ขอ ๓.๒ และ
ขอ ๓.๓ เวนแตจะนํารายงานผลวิเคราะหไปใชเพื่อเปนการเฝาระวัง การควบคุมประสิทธิภาพระบบ
บําบัดมลพิษ อาจใหบุคลากรอื่นดําเนินการเก็บตัวอยางนั้นได
๑๑.๒ ตองทําการวิเคราะหตัวอยางน้ํา น้ําทิ้ง อากาศและเสียง กากอุตสาหกรรม
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว หรือดิน ที่มีการปนเปอน โดยบุคลากรตามหมวด ๒ ขอ ๓.๒ และ
ขอ ๓.๓
๑๑.๓ การรายงานผลวิเคราะหโดยอางอิงเลขทะเบียน จะดําเนินการไดเฉพาะสาร
มลพิษที่ไดรับอนุญาตใหวิเคราะหเทานั้น และตองระบุชื่อผูเก็บตัวอยางในรายงานผลวิเคราะหดวย
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๑๑.๔ ตองมีระบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ขอมูลดิบการวิเคราะหและ
การคํ า นวณสํ า เนาใบรั บ รองผลวิ เ คราะห ห รือ รายงานผลวิ เ คราะห โดยต อ งเก็ บ ไว เ ปน หลั ก ฐาน
เปนระยะเวลา ๓ ป รายละเอียดที่บันทึกตองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของในการวิเคราะหดวย
๑๑.๕ ตองมีการตรวจสอบคุณภาพภายใน ซึ่งอาจนําเอาเทคนิคทางสถิติมาใชเพื่อ
ความเขาใจของผลวิเคราะห เชน การทํา Control Chart, Precision ฯลฯ ซึ่งจําเปนตอการวิเคราะหนั้น
๑๑.๖ กรณีมีเหตุที่หองปฏิบัติการวิเคราะหไมสามารถเก็บตัวอยางและวิเคราะห
สารมลพิษบางชนิดได จําเปนตองมีการจางเหมาชวง ผูรับจางเหมาชวงตองเปนหองปฏิบัตกิ ารวิเคราะห
ที่ไดรับอนุญาตขึ้นทะเบียนและมีขอบขายเก็บตัวอยางและวิเคราะหสารมลพิษชนิดที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น และการรายงานผลวิเคราะหดังกลาวจะตองระบุถึงการจางเหมาชวงให
ชัดเจน
๑๑.๗ ตอ งยิ น ยอมให ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมตรวจสอบการดํ า เนิ น การของ
หองปฏิบัติการวิเคราะหไดตลอดเวลา โดยมิจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
หมวด ๖
บทลงโทษ

ขอ ๑๒ ในกรณีที่หองปฏิบัติการวิเคราะหขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ตามหมวด ๒ หมวด
๓ หรือไมปฏิบัติตาม หมวด ๕ หรือรายงานเท็จ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดําเนินการตักเตือน
และสั่งใหแกไขและปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขอ ๑๓ ในกรณีที่หองปฏิบัติการวิเคราะหใดเคยถูกตักเตือนแลวครั้งหนึ่งตามขอ ๑๒ ถาได
กระทําความผิดตามระเบียบนี้อีก กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดําเนินการพักใชใบอนุญาตชั่วคราว และ
จะประกาศรายชื่อผูที่ถูกพักใชใบอนุญาตชั่วคราวในที่เปดเผย จนกวาจะแกไขและปรับปรุง หรือปฏิบัติ
ใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยผูถูกพักใชใบอนุญาตชั่วคราวไมมีสิทธิที่จะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอ ๑๔ ในกรณี ที่ ห องปฏิบั ติ ก ารวิ เคราะห ใ ดจงใจไม ปฏิ บั ติ ตามคํา สั่ ง ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมขอ ๑๒ หรือรายงานผลวิเคราะหโดยอางอิงเลขทะเบียนในระหวางที่ถูกพักใชใบอนุญาต
ชั่วคราว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาทําการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน และจะถูกลงประวัติ
เพื่อมิใหไดรับการขึ้น ทะเบียนครั้งละไมเกิน ๓ ป โดยผูถูกเพิกถอนการขึ้น ทะเบียนไมมีสิทธิที่จะ
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เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจะประกาศรายชื่อผูที่ถูกเพิกถอนในที่
เปดเผย
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ระเบียบฉบับนี้ใหยกเวนบังคับใชชั่วคราว สําหรับหองปฏิบัติการวิเคราะหที่ไดขึ้นทะเบียนไว
แลวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จนกวาใบอนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเดิมจะหมดอายุ
ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐
รัชดา สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

