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ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่สมควรที่จะให้มีการดําเนินการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในส่วนที่เก่ียวกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนให้ชัดเจนย่ิงขึ้น  จึงสมควรที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเพื่อรองรับ  (๑)  การดําเนินการตามข้อ  ๗  
แห่งกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่กําหนดให้ 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องทําการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน  โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ  (๒)  การดําเนินการตามข้อ  ๑๒  ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การจัดทํารายงาน
ชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ที่กําหนดให้การตรวจวัดชนิดและ
ปริมาณสารมลพิษต้องทําการตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  และ  (๓)  การดําเนินการตามข้อ  ๒๑   
ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
ที่กําหนดให้ผู้ประกอบการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมีข้อมูลผลวิเคราะห์ทางเคมี
และกายภาพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของสถานประกอบการ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
รวมทั้งสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิหน้าที่และการกํากับดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นที่เชื่อถือได้  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนดระเบียบว่าด้วยการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนไว้  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
เร่ืองทั่วไป 

 
 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการ

วิเคราะห์เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน”  หมายความว่า  อาคารสถานที่ที่ตั้งเป็นการถาวรสําหรับ

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษของเอกชนซึ่งไม่รวมถึงของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ 
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“สารมลพิษ”  หมายความว่า  ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของตัวอย่างหรือตัวกลางด้านสิ่งแวดล้อม
ตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้ให้ทําการตรวจวัดหรือตรวจวิเคราะห์ 

“ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานประจําของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชนซึ่งเป็นผู้ดําเนินการวางแผนกําหนด  ควบคุม  ดําเนินการเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน  คัดเลือกเคร่ืองมืออุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบให้ถูกต้องเหมาะสม  และรับผิดชอบ
ในการบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ได้แก่  การจัดให้มีการสอบเทียบ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จัดให้มีการควบคุมภาวะแวดล้อมการวิเคราะห์
ทดสอบให้เหมาะสม  รวมทั้งรับรองรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบเป็นต้น 

“เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานประจําของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชนซึ่งเป็นผู้ดําเนินการตรวจวัดวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษตามวิธีมาตรฐาน  ควบคุมคุณภาพ 
การวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษตามวิธีมาตรฐาน  รักษาสภาพตัวอย่าง  เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
ทางวิทยาศาสตร์  และบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ทดสอบจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

 
 

ข้อ ๕ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนท่ีสามารถข้ึนทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

  ๕.๑ เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์รับจ้างวิเคราะห์สารมลพิษตามข้อ  ๔  หรือ 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

  ๕.๒ ต้องมีผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
   ๕.๒.๑ ผู้ มี คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตหรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มีวิชาเรียนทางด้านเคมีตั้งแต่  ๔๐  หน่วยกิตขึ้นไป  
และมีประสบการณ์วิเคราะห์สารมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  
กรณีที่มีวิชาเรียนทางด้านเคมีตั้งแต่  ๑๕  หน่วยกิต  แต่ไม่ถึง  ๔๐  หน่วยกิต  ต้องมีประสบการณ์
วิเคราะห์สารมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี  หรือผู้ที่เคย 
ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี 

   ๕.๒.๒ ผ่านการฝึกอบรมในเร่ืองการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ  
(QA/QC)  และข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ  (ISO/IEC17025)   
จากหน่วยฝึกอบรมภายนอกที่เชื่อถือได้   
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  ๕.๓ ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
   ๕.๓.๑ ผู้มีคุณวุฒิอนุปริญญาด้านเคมีปฏิบัติ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

เคมีเทคนิค  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเคมีอุตสาหการ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเคมีปฏิบัติการหรือปิโตรเคมี  
วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
ที่มีวิชาเรียนทางด้านเคมีตั้งแต่  ๑๕  หน่วยกิตขึ้นไป  หรือผู้มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่  ๖  สายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์  ที่มีประสบการณ์วิเคราะห์สารมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี 

   ๕.๓.๒ ผ่านการฝึกอบรมในเร่ืองการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทดสอบ  
(QA/QC)  และข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ  (ISO/IEC  17025)  
จากหน่วยฝึกอบรมภายนอกที่เชื่อถือได้  และผ่านการประเมินสมรรถนะการวิเคราะห์สารมลพิษ 
ที่ขอขึ้นทะเบียน   

  ๕.๔ ต้องมีระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้แก่วิธีปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทดสอบและวิธีปฏิบัติการชักตัวอย่างการควบคุมเอกสารและประกันคุณภาพการวิเคราะห์ 
โดยวิธีการต้องเชื่อถือได้  และได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือนานาชาติและอ้างอิงได้ 

  ๕.๕ ต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  เช่น  อุปกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบุคคล  ระบายอากาศเสีย  ตู้ดูดควัน  อุปกรณ์ชะล้างร่างกายแบบฉุกเฉิน  เคร่ืองมือปฐมพยาบาล  
และเครื่องดับเพลิง  เป็นต้น 

  ๕.๖ ต้องมีการจัดการของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสม
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ข้อ ๖ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  บุคคลตาม  ๕.๒  และ  ๕.๓  ต้องประจําห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เพียงหน่ึงแห่งเท่านั้น 

ข้อ ๗ สําหรับบุคคลผู้มีคุณวุฒินอกเหนือจากที่กล่าวใน  ๕.๒  และ  ๕.๓  ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะพิจารณาจากวชิาเรียนและให้ความเห็นชอบเป็นราย ๆ  ไป 

หมวด  ๓ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

 
 

ข้อ ๘ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่สามารถข้ึนทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้  
ต้องมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์  ดังต่อไปนี้ 

  ๘.๑ การเก็บและวิเคราะห์สารมลพิษในนํ้าทิ้งต้องมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
และวิเคราะห์ตามคู่มือวิเคราะห์น้ําและน้ําเสียของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  หรือ  
Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater  ซึ่ง  American  Public  
Health  Association,  American  Water  Work  Association  และ  Water  Environment  
Federation  ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนด  หรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 
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  ๘.๒ การเก็บและวิเคราะห์สารมลพิษในอากาศ  ต้องมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บ  
และวิเคราะห์ตามวิธีของ  United  States  Environmental  Protection  Agency  หรือวิธีการอื่น 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

  ๘.๓ การเก็บและวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องมี
เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ที่ใช้เก็บและวิเคราะห์ตามTest  Methods  for  Evaluating  Solid  Waste,  
Physical  Methods  ของ  United  States  Environmental  Protection  Agency  หรือวิธีของ  
American  Society  for  Testing  and  Materials  หรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

  ๘.๔ การเก็บและวิเคราะห์สารมลพิษในดิน  ต้องมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บและ  
วิเคราะห์ตาม  Test  Methods  for  Evaluating  Solid  Waste,  Physical  Methods  ของ  United  
States  Environmental  Protection  Agency  หรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

  ๘.๕ การเก็บและวิเคราะห์สารมลพิษในนํ้าใต้ดิน  ต้องมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ที่ใช้เก็บและวิเคราะห์ตาม  Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater  
ซึ่ง  American  Public  Health  Association,  American  Water  Work  Association  และ  
Water  Environment  Federation  ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกําหนดหรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบ 

หมวด  ๔ 
การข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

 
 

ข้อ ๙ นิติบุคคลหรือผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
ที่มีคุณสมบัติตามหมวด  ๒  และมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตามหมวด  ๓  หากประสงค์จะขึ้นทะเบียน 
เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามระเบียบนี้  ให้ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารประกอบต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ข้อ ๑๐ เม่ือกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาคําขอและเอกสารประกอบตามข้อ  ๙   
แล้วเห็นว่าผู้ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหมวด  ๒  และมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์เป็นไปตามหมวด  ๓  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิ เคราะห์เอกชน  โดยออกหนังสือ 
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวเิคราะห์เอกชนให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ 

ข้อ ๑๑ หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนให้มีอายุ  ๓  ปีนับจากวันที่
ออกหนังสือและให้ต่ออายุได้ 

ข้อ ๑๒ การต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุ
พร้อมเอกสารประกอบต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน  ๓๐  วันก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  เม่ือย่ืนคําขอต่ออายุแล้ว  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอต่ออายุอยู่ในฐานะผู้ได้รับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนอยู่จนกว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่ต่ออายุหนังสือ 
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนให้  และให้นําความในข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  มาบังคับใช้
กับการพิจารณาคําขอต่ออายุโดยอนุโลม 



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

กรณีย่ืนคําขอต่ออายุตามวรรคหนึ่งหลังจากวันที่หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชนสิ้นอายุ  ให้ดําเนินการเสมือนการย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนใหม่ 

ข้อ ๑๓ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับขึ้นทะเบียนแล้ว   
หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบุคคลตาม  ๕.๒  หรือ  ๕.๓  หรือเปลี่ยนแปลงชนิดสารมลพิษวิเคราะห์ 
ให้ย่ืนคําขอและต้องได้รับความเห็นชอบตามคําขอจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจึงจะดําเนินการและ
รายงานผลได้ 

ข้อ ๑๔ การย้ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับขึ้นทะเบียนแล้ว 
ไปยังสถานที่อื่นนอกเหนือจากที่ขึ้นทะเบียนไว้ให้ดําเนินการเสมือนการขอข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชนใหม่ 

ข้อ ๑๕ การเลิกดําเนินการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
รับขึ้นทะเบียนแล้ว  ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันเลิกดําเนินการ 

ข้อ ๑๖ คําขอข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  ตามข้อ  ๙  คําขอต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  ตามข้อ  ๑๒  และคําขอเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือชนิด 
สารมลพิษวิเคราะห์ตามข้อ  ๑๓  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

หมวด  ๕ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

 
 

ข้อ ๑๗ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับขึ้นทะเบียนแล้ว   
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๗.๑ ต้องทําการเก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง  อากาศ  สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  ดินและ
น้ําใต้ดินโดยบุคคลตามหมวด  ๒ 

  ๑๗.๒ ต้องทําการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําทิ้ง  อากาศ  สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ดินและน้ําใต้ดินโดยบุคคลตามหมวด  ๒ 

  ๑๗.๓ การรายงานผลวิเคราะห์ให้รายงานได้เฉพาะสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียน  
เท่านั้นและต้องระบุชื่อบุคคลผู้เก็บตัวอย่างน้ําทิ้ง  อากาศ  สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  ดินและน้ําใต้ดิน 
ในรายงานผลวิเคราะห์ด้วย 

  ๑๗.๔ ต้องมีการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ  ข้อมูลดิบการวิเคราะห์และ 
การคํานวณข้อมูลบุคคลที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์  โดยต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๓  ปี 

  ๑๗.๕ ต้องเก็บสําเนาใบรับรองผลวิเคราะห์หรือรายงานผลวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน  
อย่างน้อย  ๓  ปี 

  ๑๗.๖ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพภายในที่จําเป็นต่อการวิเคราะห์นั้น   
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  ๑๗.๗ กรณีมีเหตุที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไม่สามารถเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
สารมลพิษที่ ได้ รับขึ้นทะเบียนได้  จําเป็นต้องมีการจ้างเหมาช่วง  ผู้ รับจ้างเหมาช่วงต้องเป็น
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  รวมทั้งมีขอบข่าย 
เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารมลพิษชนิดที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือ 
เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของสถาบันการศึกษา  หรือหน่วยงานราชการ  กรณีที่รายงานผลการ 
เก็บตัวอย่าง  หรือการวิเคราะห์ได้รวมผลของการเก็บตัวอย่างหรือการวิเคราะห์ที่ดําเนินการโดย 
ผู้รับจ้างเหมาช่วงไว้ด้วย  ต้องระบุถึงการจ้างเหมาช่วงและชื่อผู้รับเหมาช่วงให้ชัดเจนไว้ในรายงานด้วย 

  ๑๗.๘ กรณีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเป็นผู้เก็บตัวอย่าง  และมีการจ้างเหมาช่วง  
วิเคราะห์สารมลพิษนอกเหนือขอบข่ายที่ได้รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  ผู้เก็บตัวอย่างดังกล่าว
ไม่สามารถนําผลวิเคราะห์ที่เกิดจากการจ้างเหมาช่วงมารวมในรายงานผลการวิเคราะห์ได้ 

  ๑๗.๙ ต้องยินยอมให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบการดําเนินการของ  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้ตลอดเวลาโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมวด  ๖ 
มาตรการทางปกครอง 

 
 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้ขึ้นทะเบียนแล้วขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามหมวด  ๒  หรือมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ไม่ครบถ้วน 
ตามหมวด  ๓  หรือไม่ปฏิบัติตามหมวด  ๕  หรือไม่ดําเนินการตามข้อ  ๑๓  ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มีอํานาจตักเตือนเป็นหนังสือหรือมีคําสั่งให้ดําเนินการหรือแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องภายในระยะเวลา
ที่กําหนด  กรณีนี้อาจแจ้งให้ผู้ใช้บริการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับผลกระทบทราบ  รวมทั้ง
ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนไว้ในที่เปิดเผยหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว  ไม่ดําเนินการตามคําสั่งข้อ  ๑๘  หรือเคยถูกดําเนินการตามข้อ  ๑๘  มาแล้วคร้ังหนึ่ง  
และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๘  อีกภายในระยะเวลา  ๑  ปีนับแต่วันกระทําความผิด
คร้ังก่อนให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจออกคําสั่ งให้พักใช้หนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเป็นการชั่วคราว  เพื่อให้ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด  ในการนี้ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ถูกพักใช้หนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนไว้ในที่เปิดเผย  โดยผู้ถูกพักใช้หนังสือรับขึ้นทะเบียนดังกล่าวไม่มีสิทธิ 
ที่จะฟ้องคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๙  โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือเจตนารายงาน 
ผลวิเคราะห์อันเป็นเท็จ  ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจเพิกถอนหนังสือรับขึ้นทะเบียน
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ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนและประกาศรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับขึ้นทะเบียนดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย  
โดยผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนไม่มีสิทธิฟ้องคดีหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้  กรณีนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่รับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนรายนี้อีกจนกว่าจะพ้นกําหนด  ๓  ปี  นับแต่วันที่เพิกถอนหนังสือ 
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

หมวด  ๗ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๑ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับขึ้นทะเบียน   
โดยออกหนังสือรับขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
ที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  และให้หนังสือรับขึ้นทะเบียนดังกล่าวใช้บังคับได้ต่อไปจนสิ้นอายุ  
ในการต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนดังกล่าวให้ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชนดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้ออื่น ๆ  ของระเบียบนี้ด้วย 

ข้อ ๒๒ คําขอใด ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้ย่ืนไว้
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแล้วแต่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้นําระเบียบนี้ 
มาใช้บังคับกับการพิจารณาคําขอโดยอนุโลมเท่าที่จะทําได้  และเพื่อประโยชน์ของการดําเนินการตามข้อนี้  
ให้เจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกเอกสารหรือข้อเท็จจริงใด ๆ  จากผู้ย่ืนคําขอหรือให้ผู้ย่ืนคําขอมาชี้แจงใด ๆ  
เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ข้อ ๒๓ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ไม่จําต้องมีที่ตั้งเป็นการถาวรสําหรับให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษจนกว่า 
จะพ้นกําหนด  ๕  ปี  นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
มงคล  พฤกษ์วัฒนา 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 


