
การขึน้ทะเบียน การต่ออายุ การเปลีย่นแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพษิวเิคราะห์ของห้องปฏิบัติการวเิคราะห์เอกชน 
หน่วยงานทีใ่ห้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณา 
1. ผูป้ระสงคจ์ะขอข้ึนทะเบียน ต่ออาย ุเปล่ียนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษวเิคราะห์ของห้องปฏิบติัการ

วเิคราะห์เอกชน ใหย้ื่นค าขอพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบต่อกลุ่มมาตรฐานวธีิการวเิคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนหอ้งปฏิบติัการ  หรือศูนยว์จิยัและเตือนภยัมลพิษโรงงาน  ซ่ึงมีทั้งหมดรวม 6 แห่ง ตามพื้นท่ี
รับผดิชอบด าเนินการท่ีระบุไวใ้นช่องทางการใหบ้ริการ 

2. เม่ือยืน่ค  าขอแลว้จะตอ้งติดต่อนดัหมายเจา้หนา้ท่ีผูพ้ิจารณาเร่ืองในการตรวจสอบสถานท่ี ภายใน 7 วนัท าการ นบัจาก
วนัท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ขค าขอหรือยืน่เอกสารเพิ่มเติมครบถว้นแลว้ หากไม่มีการติดต่อ จนเป็นเหตุใหเ้จา้หนา้ท่ีไม่
สามารถด าเนินการพิจาณาต่อไปได ้เม่ือครบก าหนดเวลาตามขั้นตอนการบริการ เจา้หนา้ท่ีจะคืนค าขอ 

3. หอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์เอกชนเป็นอาคารสถานท่ีท่ีตั้งเป็นการถาวรส าหรับใหบ้ริการวเิคราะห์ทดสอบสารมลพิษ
ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยการข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์เอกชน พ.ศ.2560 หมวด 1  
ขอ้ 4 (ไม่รวมถึงสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานราชการ) 

4. หอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงครั์บจา้งวิเคราะห์สารมลพิษหรือผูรั้บอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานตามระเบียบฯ หมวด 2 ขอ้ 5.1 

5. ตอ้งมีผูค้วบคุมดูแลห้องปฏิบติัการวิเคราะห์และเจา้หนา้ท่ีประจ าห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ซ่ึงมีคุณสมบติัตามระเบียบฯ 
หมวด 2 ขอ้ 5.2 และ 5.3 

6. ตอ้งมีระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ วธีิปฏิบติัการวเิคราะห์ทดสอบ วธีิปฏิบติัการชกัตวัอยา่ง 
(เก็บตวัอยา่ง) การควบคุมเอกสาร และการประกนัคุณภาพการวเิคราะห์ โดยวธีิการท่ีเช่ือถือไดแ้ละไดรั้บการ
ยอมรับในระดบัประเทศหรือนานาชาติ ตามระเบียบฯ หมวด 2 ขอ้ 5.4 

7. ตอ้งมีการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั เช่น อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ระบบระบายอากาศเสีย ตูดู้ดควนั 
อุปกรณ์ชะลา้งร่างกายแบบฉุกเฉิน เคร่ืองมือปฐมพยาบาล และเคร่ืองดบัเพลิง ตามระเบียบฯ หมวด 2 ขอ้ 5.5 

8. ตอ้งมีการจดัการของเสียท่ีเกิดจากการวเิคราะห์ของห้องปฏิบติัการท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  
ตามระเบียบฯ หมวด 2 ขอ้ 5.6 

9. ตอ้งมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามระเบียบฯ หมวด 3 
10. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีและรับผดิชอบในการเก็บตวัอยา่ง การวเิคราะห์ตวัอยา่ง และการรายงานผลวเิคราะห์น ้าทิ้ง อากาศ 

ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ดินและน ้าใตติ้น ตามระเบียบฯหมวด 5 
11. ข้ึนทะเบียนสารมลพิษวเิคราะห์ ตามพระราชบญัญติัโรงงาน กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
12. หนงัสือรับข้ึนทะเบียน หรือ หนงัสือรับต่ออายมีุอาย ุคร้ังละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ออกหนงัสือรับข้ึนทะเบียน หรือ หนงัสือต่ออาย ุ 
13. การต่ออายหุนงัสือรับข้ึนทะเบียน ใหย้ื่นค าขอต่ออายพุร้อมเอกสารประกอบค าขอก่อนวนัท่ีหนงัสือรับข้ึนทะเบียนจะ

หมดอายภุายใน 30 วนั ก่อนวนัส้ินอายขุองหนงัสือรับข้ึนทะเบียน และเม่ือยื่นค าขอต่ออายแุลว้ใหถื้อวา่ผูย้ื่นค าขออยู่
ในฐานะผูไ้ดรั้บข้ึนทะเบียนอยูจ่นกวา่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่ต่ออายหุนงัสือรับข้ึนทะเบียน กรณียื่นค าขอ 
ต่ออายหุลงัจากวนัท่ีหนงัสือรับข้ึนทะเบียนหมดอาย ุใหด้ าเนินการเสมือนการยืน่ค  าขอข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติัการ
วเิคราะห์เอกชนใหม่ 



14. การเปล่ียนแปลงบุคลากรหรือเปล่ียนแปลงชนิดสารมลพิษวเิคราะห์ใหย้ืน่ค าขอ และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบตาม
ค าขอจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจึงจะด าเนินการและรายงานผลได ้

15. การยา้ยหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์ไปยงัสถานท่ีอ่ืน ใหด้ าเนินการเสมือนการยืน่ค  าขอข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติัการ
วเิคราะห์เอกชนใหม่ 

16. การเลิกด าเนินการห้องปฏิบติัการวเิคราะห์ใหแ้จง้เป็นหนงัสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 15 วนันบัแต่วนั
เลิกด าเนินการ 

หมายเหตุ 
** กรณีติดต่อดว้ยตนเอง หากค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น และไม่อาจ
แกไ้ข/เพิ่มเติมไดใ้นขณะยืน่ค  าขอใหผู้ต้รวจเอกสารและผูย้ืน่เอกสารลงนามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร 
พร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม หากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติมไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ผูรั้บค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
** กรณีส่งทางไปรษณีย ์หากค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นผูรั้บค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาและบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร 
** พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไม่พิจารณาค าขอ และยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค  าขอจะด าเนินการแกไ้ข
ค าขอหรือยืน่เอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทึกความบกพร่องและรายการเอกสารนั้นเรียบร้อยแลว้ 
** ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแลว้ 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1. พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
2. กฎกระทรวงควบคุมการปนเป้ือนในดินและน ้าใตดิ้นภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การจดัท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ีระบายออกจาก

โรงงาน พ.ศ. 2558 
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงานก าหนดวิธีการควบคุมการ

ปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดคุณสมบติัของผูค้วบคุมดูแล 
ผูป้ฏิบติังานประจ า และหลกัเกณฑก์ารข้ึนทะเบียนผูค้วบคุมดูแลส าหรับระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 
พ.ศ. 2545 

5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 
6. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวา่ดว้ยการข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์เอกชน พ.ศ.2560 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานทีใ่ห้บริการ  
กลุ่มมาตรฐานวธีิการวเิคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนหอ้งปฏิบติัการ   
เลขท่ี 75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400   
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือทางไปรษณีย ์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพกัเท่ียง) (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทาง
ราชการก าหนด) 



หมายเหตุ: พื้นท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  นนทบุรี  
ปทุมธานี พระนครศรีอยธุยา  สระบุรี  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง ชยันาท  และ
อุทยัธานี 
สถานทีใ่ห้บริการ  
ศูนยว์จิยัและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคเหนือ  
เลขท่ี 128 ถนนทุ่งโฮเตล็ ต าบลวดัเกต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000  
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือทางไปรษณีย ์
หมายเหตุ: พื้นท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ เชียงใหม่  เชียงราย  ล าปาง  ล าพูน 
แม่ฮ่องสอน  พะเยา  แพร่  น่าน  อุตรดิตถ ์พิษณุโลก  ตาก  สุโขทยั  ก าแพงเพชร  
พิจิตร เพชรบูรณ์  และนครสวรรค์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพกัเท่ียง) (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทาง
ราชการก าหนด) 

สถานทีใ่ห้บริการ  
ศูนยว์จิยัและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคใต ้ 
เลขท่ี 133 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000  
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือทางไปรษณีย ์
หมายเหตุ: พื้นท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ ชุมพร  ระนอง  พงังา  ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี  
ยะลา นครศรีธรรมราช สตูล กระบ่ี พทัลุง ตรัง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพกัเท่ียง) (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทาง
ราชการก าหนด) 

สถานทีใ่ห้บริการ  
ศูนยว์จิยัและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวนัออก  
เลขท่ี 17/4 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000  
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือทางไปรษณีย ์
หมายเหตุ: พื้นท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ ฉะเชิงเทรา  นครนายก  สระแกว้  ปราจีนบุรี 
ชลบุรี  ระยอง  จนัทบุรี  และตราด 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพกัเท่ียง) (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทาง
ราชการก าหนด) 

 สถานทีใ่ห้บริการ  
ศูนยว์จิยัและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวนัตก 
เลขท่ี 123 หมู่ท่ี 4 ต าบลคุง้กระถิน อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 70000  
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือทางไปรษณีย ์
หมายเหตุ: พื้นท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  นครปฐม 
ราชบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพกัเท่ียง) (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทาง
ราชการก าหนด)  

สถานทีใ่ห้บริการ  
ศูนยว์จิยัและเตือนภยัมลพิษโรงงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เลขท่ี 303/11 ซอยรัตนาภา หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง  
จงัหวดัขอนแก่น 40000  
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือทางไปรษณีย ์
หมายเหตุ: พื้นท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์  ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  ชยัภูมิ  ขอนแก่น  อุดรธานี  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพกัเท่ียง) (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทาง
ราชการก าหนด) 



หนองคาย  นครพนม  สกลนคร  กาฬสินธ์ุ  เลย  หนองบวัล าภู  อ านาจเจริญ  
มุกดาหาร และบึงกาฬ 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 75 วนัท าการ  
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ลงรับค าขอเม่ือยืน่เอกสารครบถว้น 
หมายเหตุ: หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ : กลุ่มมาตรฐานวธีิการวเิคราะห์
ทดสอบมลพิษและทะเบียนหอ้งปฏิบติัการ หรือศูนยว์จิยัและเตือนภยั
มลพิษโรงงานท่ีรับผดิชอบพื้นท่ีท่ีตั้งห้องปฏิบติัการท่ียืน่ค  าขอ 

1  
วนัท าการ 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2) การพจิารณา 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเขา้ตรวจสอบการด าเนินการของหอ้งปฏิบติัการ 
*เกณฑ์การพิจารณานบัตั้งแต่ลงรับค าขอเม่ือยืน่เอกสารครบถว้น ทั้งน้ี หาก
หอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ไม่สามารถให้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ณ ห้องปฏิบติัการ
ตามก าหนดเวลาดงักล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะด าเนินการยกเลิกค าขอฯ 
นั้นๆ 

  กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 

รายการสารมลพิษในน ้าเสีย/น ้าทิ้ง และ/หรือส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
ดินและน ้าใตดิ้น ไม่เกิน 10 รายการพิจารณา 

ภายใน 26 
วนัท าการ 

 

รายการสารมลพิษในน ้าเสีย/น ้าทิ้ง และ/หรือส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
ดินและน ้าใตดิ้น 11 – 30 รายการ พิจารณา 

ภายใน 36 
วนัท าการ 

 

 รายการสารมลพิษในน ้าเสีย/น ้าทิ้ง และ/หรือส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
ดินและน ้าใตดิ้น 31-50  รายการ พิจารณา 

ภายใน 46 
วนัท าการ 

 

รายการสารมลพิษในน ้าเสีย/น ้าทิ้ง และ/หรือส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
ดินและน ้าใตดิ้น 51 รายการข้ึนไป พิจารณา 

ภายใน 71 
วนัท าการ 

 

สารมลพิษในอากาศเสีย พิจารณา ภายใน 71 
วนัท าการ 

 

การเปล่ียนแปลงบุคลากร พิจารณา ภายใน 11 
วนัท าการ 

 

3) การลงนาม 
จดัท าหนงัสือรับข้ึนทะเบียน/รับต่ออายหุนงัสือข้ึนทะเบียน 

3  
วนัท าการ 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มาย่ืนค าขอฯ 
ฉบบัจริง 1 ฉบบั       ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ กรณียืน่เอกสารทางไปรษณียใ์ชส้ าเนาท่ีมีการลงนามรับรองเอกสาร 

กรมการปกครอง 
 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล  
ฉบบัจริง  1 ฉบบั       ส าเนา  0 ฉบบั 
หมายเหตุ ใชใ้นกรณียืน่เอกสารในนามนิติบุคคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

3) 
 

หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี) 
ฉบบัจริง 1 ฉบบั       ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (หนงัสือมอบอ านาจพร้อมติดแสตมป์อากร และแนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง  (กรณีบุคคลต่างดา้ว) ของผูม้อบอ านาจท่ีมีการลงนาม
รับรองโดยเจา้ของบตัร กรณีมอบอ านาจในนามนิติบุคคคลใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล คดัส าเนาไม่เกิน 3 เดือน ท่ีมีรายละเอียดของผูมี้อ านาจลงนาม 
ท่ีอยูส่ านกังาน และวตัถุประสงคข์องนิติบุคคล และมีการลงนามรับรองตามขอ้ก าหนดท่ี
ระบุในหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)  

- 

4) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน หรือใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 
ฉบบัจริง 1 ฉบบั       ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขอมีความประสงค ์ใหส้ามารถยืน่ ส าเนา 1 ฉบบั ลงนามโดย 
ผูมี้อ านาจลงนาม และประทบัตราบริษทั) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ 

5) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบัติการวเิคราะห์ 
ฉบบัจริง 1 ฉบบั       ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขอมีความประสงค ์ใหส้ามารถยืน่ส าเนา 1 ฉบบั ลงนามรับรอง
โดยเจา้ของบตัร กรณีเปล่ียนแปลงช่ือนาม ช่ือสกุล ตอ้งมีหลกัฐานแนบ เช่น ส าเนาใบแจง้
เปล่ียนช่ือ ส าเนาทะเบียนสมรส) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

ระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ของผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าทีป่ระจ า
ห้องปฏิบัติการวเิคราะห์ 
ฉบบัจริง 0 ฉบบั       ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ตอ้งลงนามรับรองเอกสารดว้ยตนเอง) 

กระทรวง 
ศีกษาธิการ 

7) 
 

หนังสือรับรองประสบการณ์ ในการวเิคราะห์สารมลพษิ 
ฉบบัจริง 1 ฉบบั       ส าเนา 0 ฉบบั 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (ออกโดยผูมี้อ านาจลงนาม หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ
บริษทั หรือหวัหนา้ห้องปฏิบติัการ ระบุเก่ียวกบัประสบการณ์ในการวเิคราะห์สารมลพิษ
หรือประสบการณ์ท างานในหอ้งปฏิบติัการใหช้ดัเจน) 

8) 
 

หลกัฐานแสดงความสามารถในการวเิคราะห์สารมลพษิของเจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบัติการ 
ฉบบัจริง 0 ฉบบั       ส าเนา 1 ฉบบั 

- 

9) 
 

รูปถ่ายเคร่ืองมือ/อุปกรณ์หลัก 
ฉบบัจริง 1 ฉบบั       ส าเนา 0 ฉบบั 

- 

10) 
 

ใบรับรองการสอบเทียบ/การทวนสอบ เคร่ืองมือหลกั 
ฉบบัจริง 0 ฉบบั       ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนา 1 ฉบบั ตามท่ีระบุใน แบบ ปอ.1-2/ ปอ.1-3/ ปอ. 1-4 / ปอ. 1-5 / ปอ. 1-6 ) 

- 

11) 
 

ใบรับรองสารมาตรฐาน/วสัดุอ้างองิ/วสัดุอ้างองิรับรองทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ (แบบ ปว.3) 
ฉบบัจริง 0 ฉบบั       ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนา 1 ฉบบั ตามท่ีระบุใน แบบ ปอ.1-2/ ปอ.1-3/ ปอ. 1-4 / ปอ. 1-5 / ปอ. 1-6) 

- 

12) 
 

วธีิปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ วธีิวเิคราะห์ 
ฉบบัจริง 0 ฉบบั       ส าเนา 1 ฉบบั 

- 

13) 
 

บันทกึผลวเิคราะห์ (Data Sheet) และรายงานผลวิเคราะห์ (ถ้ามี) 
ฉบบัจริง 0 ฉบบั       ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ส าเนา 1 ฉบบั ผลวเิคราะห์ 1 ชุดการทดสอบต่อชนิดสารมลพิษ) 

- 

14) 
 

หนังสือรับขึน้ทะเบียน/ต่ออายุ/เปลีย่นแปลงบุคลากร/เปลีย่นแปลงสารมลพษิ/
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดต่างๆ ในรอบ 3 ปี 
ฉบบัจริง 1 ฉบบั       ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (เวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขอมีความประสงคจ์ะยืน่ส าเนาท่ีลงนามรับรอง สามารถยืน่ 
ส าเนา 1 ฉบบั) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ไม่มี   ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
 
 
 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม   

(หมายเหตุ: 75/6 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400,  
อีเมล pr@diw.mail.go.th, โทรศพัท ์02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)  

2) ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์ท าเนียบรัฐบาล /ศูนยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: จุดบริการร่วม 1111 / ตู ้ปณ. 1111 ปณ.ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th/  PSC 1111 (Mobile Application) 

3) ศูนยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
4) ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านกังาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120/ 
สายด่วน 1206/ โทรศพัท ์02 502 6670-80 ต่อ 1904 – 1907/ โทรสาร 02 502 6132 / www.pacc.go.th  

5) ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนส าหรับนกัลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) ค าขอข้ึนทะเบียน/ต่ออาย/ุเปล่ียนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษ ของหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์เอกชน  

(แบบ ปอ.1)  
2) รายการเอกสารประกอบการพิจารณา  (แบบ ปอ.1-1)  
3) รายการเอกสารประกอบการพิจารณา  (แบบ ปอ.1-2)  
4) รายการเอกสารประกอบการพิจารณา  (แบบ ปอ.1-3)  
5) รายการเอกสารประกอบการพิจารณา  (แบบ ปอ.1-4)  
6) รายการเอกสารประกอบการพิจารณา  (แบบ ปอ.1-5) 
7) รายการเอกสารประกอบการพิจารณา  (แบบ ปอ.1-6) 
8) รายละเอียดเก่ียวกบัผูค้วบคุมดูแลหอ้งปฏิบติัการและเจา้หนา้ท่ีประจ าห้องปฏิบติัการวเิคราะห์ (แบบ ปว.1, 

ปว.1-1)  
9) รายช่ือเคร่ืองมือ/อุปกรณ์หลกัและมาตรฐานอา้งอิงท่ีใชใ้นการวเิคราะห์สารมลพิษ (แบบ ปว.2)  

10) รายช่ือสารมาตรฐาน/วสัดุอา้งอิง/วสัดุอา้งอิงรับรองท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ (แบบ ปว.3)  
11) การวเิคราะห์สารมลพิษท่ีข้ึนทะเบียนในรอบ 3 ปี (แบบ ปว.4) 
12) รายละเอียดความปลอดภยัภายในหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์ (แบบ ปว.5)  
13) หนงัสือบริษทัฯ แจง้ความประสงค ์ 

 

mailto:pr@diw.mail.go.th
http://www.1111.go.th/
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