
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีน กำรตอ่อำย ุกำรเปลีย่นแปลงบคุลำกรและชนดิสำรมลพษิ

วเิครำะห ์    ของหอ้งปฏบิตักิำรวเิครำะหเ์อกชน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ตอ้งเป็นหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชนมทีีต่ัง้เป็นถาวรส าหรับใหบ้รกิารวเิคราะหท์ดสอบสารมลพษิตามระเบยีบระเบยีบกรม

โรงงานอตุสาหกรรมวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน พ.ศ. 2550 หมวด 1 ขอ้ 2 (ไมร่วมถงึ

สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานราชการ) 

 

2. ตอ้งเป็นหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ีเ่ป็นนติบิคุคลทีม่วีตัถุประสงครั์บจา้งวเิคราะหส์ารมลพษิหรอืผูรั้บอนุญาตประกอบกจิการ

โรงงานตามระเบยีบฯ หมวด 2 ขอ้ 3.1 

 

3. ตอ้งมผีูค้วบคมุดแูลหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหแ์ละเจา้หนา้ทีป่ระจ าหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหซ์ึง่มคีณุสมบตัติามระเบยีบฯ หมวด 2 

ขอ้ 3.2 และ 3.3 

 

4. ตอ้งมรีะบบคณุภาพภายในหอ้งปฏบิตักิาร ไดแ้ก ่วธิปีฏบิัตงิานทดสอบ วธิกีารเก็บตัวอยา่งและรักษาสภาพตวัอย่าง การ

ควบคมุเอกสาร และการประกนัคณุภาพ การวเิคราะห ์โดยใชว้ธิกีารทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละไดรั้บการยอมรับในระดับนานาชาต ิตาม

ระเบยีบฯ หมวด 2 ขอ้ 3.4 

 

5. ตอ้งมกีารบรหิารจัดการดา้นความปลอดภัย เชน่ อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล ระบบระบายอากาศเสยี ตูด้ดูควนั อปุกรณ์ชะลา้ง

ร่างกายแบบฉุกเฉนิ เครือ่งมอืปฐมพยาบาล และเครือ่งดับเพลงิ ตามระเบยีบฯ หมวด 2 ขอ้ 3.5 

 

6. ตอ้งมกีารจัดการของเสยีทีเ่กดิจากการวเิคราะหข์องหอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสมและถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ ตามระเบยีบฯ 

หมวด 2 ขอ้ 3.6 

 

7. ตอ้งมเีครือ่งมอืและอปุกรณ์ตามระเบยีบฯ หมวด 3 

 

8. ตอ้งปฏบิัตหินา้ทีแ่ละรับผดิชอบในการเก็บตวัอย่าง การวเิคราะหต์วัอย่าง และการรายงานผลวเิคราะหน์ ้าเสยี อากาศเสยี และ

กากอตุสาหกรรม ตามระเบยีบฯหมวด 5 

 

9. ขึน้ทะเบยีนสารมลพษิวเิคราะหเ์ฉพาะรายการทีก่ าหนดในตารางแนบทา้ย 

 

10. หนังสอือนุญาตมอีายคุรัง้ละ 3 ปี นับจากวนัทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมออกหนังสอือนุญาตใหข้ึน้ทะเบยีน 

 

11. การตอ่อายหุนังสอือนุญาตขึน้ทะเบยีนใหย้ืน่ค าขอตอ่อายุพรอ้มเอกสารประกอบค าขอกอ่นวนัทีห่นังสอือนุญาตจะหมดอายุ

ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หากพน้ก าหนดจะตอ้งด าเนนิการขอขึน้ทะเบยีนใหม่ 

 

12. เมือ่ยืน่ค าขอตอ่อายุแลว้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขออยูใ่นฐานะผูไ้ดรั้บอนุญาตใหข้ึน้ทะเบยีนอยู่จนกวา่กรมโรงงานอตุสาหกรรมจะ

ตอบไม่อนุญาตใหต้อ่อายุ 

 

13. กรณียืน่ค าขอตอ่อายหุลงัจากวนัทีห่นังสอือนุญาตหมดอาย ุใหด้ าเนนิการขอขึน้ทะเบยีนใหม ่

 

14. การเปลีย่นแปลงบคุลากรและชนดิสารมลพษิวเิคราะหใ์หย้ืน่ค าขออนุญาตตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมและตอ้งไดรั้บอนุญาต

กอ่นจงึจะด าเนนิการและรายงานผลได ้

 

15. การยา้ยหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหไ์ปยังทีอ่ ืน่ ใหด้ าเนนิการขอขึน้ทะเบยีนใหม่ 

 

16. การเลกิด าเนนิการหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหใ์หแ้จง้เป็นหนังสอืตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมภายใน15 วนันับแตว่นัเลกิ

ด าเนนิการ 



 

17. ยืน่เอกสารค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณาดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณียไ์ปทีศ่นูย์วจัิยและพัฒนาสิง่แวดลอ้มโรงงาน

ซึง่มทีัง้หมด 6 แหง่ ตามพืน้ทีรั่บผดิชอบด าเนนิการทีร่ะบไุวใ้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

18. ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่ค าขอพรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณาถกูตอ้งครบถว้น โดยความถกูตอ้งของเอกสารหากไม่อาจ

พจิารณาไดใ้นขณะทีรั่บค าขอ กรมโรงงานอตุสาหกรรมขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลังจากทีไ่ดรั้บการยืน่ค าขอครบถว้น

แลว้ กรณีความไมถู่กตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงัเป็นเหตทุีไ่มอ่าจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคี าสัง่ไมอ่นุญาต 

 

หมายเหต ุกรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

    ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

  - ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีรั่บผดิชอบ ไดแ้ก ่กรุงเทพมหานคร  
สมทุรปราการ  นนทบรุ ี ปทมุธาน ีพระนครศรอียธุยา  สระบรุ ี 
ลพบรุ ี สงิหบ์รุ ี อา่งทอง ชยันาท  และอทุัยธานี))  
 ศนูยว์จัิยและพัฒนาสิง่แวดลอ้มโรงงานสว่นกลาง  เลขที ่
75/6 ถนนพระรามที ่6 เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีรั่บผดิชอบ ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่ เชยีงราย  ล าปาง  
ล าพูน แม่ฮอ่งสอน  พะเยา  แพร่  น่าน  อตุรดติถ ์พษิณุโลก  
ตาก  สโุขทยั  ก าแพงเพชร  พจิติร เพชรบรูณ์  และนครสวรรค)์)  
 ศนูยว์จิัยและพัฒนาสิง่แวดลอ้มโรงงานภาคเหนอื เลขที ่
128 ถนนทุง่โฮเต็ล ต าบลวดัเกต อ าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม ่
50000 

 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีรั่บผดิชอบ ไดแ้ก ่ชมุพร  ระนอง  พังงา  ภูเก็ต 
สรุาษฎรธ์าน ี ยะลา นครศรธีรรมราช สตลู กระบี ่พัทลงุ ตรัง 
สงขลา ปัตตาน ีและนราธวิาส))  
 ศนูยว์จัิยและพัฒนาสิง่แวดลอ้มโรงงานภาคใต ้เลขที ่
133 ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง จังหวัด
สงขลา 90000  
 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีรั่บผดิชอบ ไดแ้ก ่ฉะเชงิเทรา  นครนายก  
สระแกว้  ปราจนีบรุ ีชลบรุ ี ระยอง  จันทบรุ ี และตราด))  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาสิง่แวดลอ้มโรงงานภาคตะวนัออก เลขที ่

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



17/4 หมูท่ี ่7 ต าบลหนองขา้งคอก อ าเภอเมอืง จังหวัดชลบรุ ี
20000 
 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีรั่บผดิชอบ ไดแ้ก ่สมทุรสาคร  สมทุรสงคราม  
นครปฐม ราชบรุ ี กาญจนบรุ ี สพุรรณบรุ ี เพชรบรุ ีและ
ประจวบครีขีนัธ)์)  
ศนูยว์จิัยและพัฒนาสิง่แวดลอ้มโรงงานภาคตะวนัตก เลขที ่123 

หมูท่ี ่4 ต าบลคุง้กระถนิ อ าเภอเมอืง 
จังหวดัราชบรุ ี70000 

 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีรั่บผดิชอบ ไดแ้ก ่นครราชสมีา บรุรัีมย ์สรุนิทร ์ 
ศรสีะเกษ อบุลราชธาน ี ยโสธร  รอ้ยเอ็ด  มหาสารคาม  ชยัภูม ิ 
ขอนแกน่  อดุรธาน ี หนองคาย  นครพนม  สกลนคร  กาฬสนิธุ ์ 
เลย  หนองบัวล าภ ู อ านาจเจรญิ  มกุดาหาร และบงึกาฬ))  
ศนูยว์จัิยและพัฒนาสิง่แวดลอ้มโรงงานภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
เลขที ่303/11 ซอยรัตนาภา หมูท่ี ่14 ถนนมติรภาพ ต าบลศลิา 
อ าเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน่ 40000 

 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (ยืน่เอกสารค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา
ทางไปรษณีทีศ่นูยว์จัิยและพัฒนาสิง่แวดลอ้มโรงงาน ทัง้ 6 แหง่ 
ตามพืน้ทีรั่บผดิชอบ))  
ศยูว์จัิยและพัฒนาสิง่แวดลอ้มโรงงาน ทัง้ 6 แหง่/ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ลงรับค าขอเมือ่ยืน่เอกสารครบถว้น 
 

 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบด าเนกิาร : ศนูยว์จิัยและ
พัฒนาสิง่แวดลอ้มโรงงานอตุสาหกรรมทีรั่บผดิชอบพืน้ทีท่ีต่ัง้
หอ้งปฏบิตักิารทีย่ืน่ค าขอ))  

1 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

2) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจประเมนิ  ณ หอ้งปฏบิัตกิาร 
(หมายเหต:ุ (รายการสารมลพษิในน ้าเสยีและ/หรอืกาก
อตุสาหกรรมไมเ่กนิ 10 รายการพจิารณาภายใน 20 วนั, 11 – 

30 รายการ พจิารณาภายใน 50 วนั, 31-50  รายการ พจิารณา
ภายใน 80 วนั, 51 รายการขึน้ไป พจิารณาภายใน 110 วนั
นับตัง้แตล่งรับค าขอเมือ่ยืน่เอกสารครบถว้น สารมลพษิใน
อากาศเสยี พจิารณาภายใน 110 วนั เปลีย่นแปลงบคุลากร 
พจิารณาภายใน 20 วนัทัง้นี ้หากหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหไ์ม่
สามารถใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีต่รวจประเมนิ  ณ หอ้งปฏบิตักิาร 
ตามก าหนดเวลาดงักลา่ว กรมโรงงานอตุสาหกรรมจะด าเนนิการ
ยกเลกิค าขอฯ นัน้ๆ))  

20 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ 9 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

จัดท าหนังสอือนุญาต/ไมอ่นุญาตและแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ ้

ขอทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืหนงัสอืเดนิทำง  (กรณีบุคคลตำ่ง

ดำ้ว) ของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส าเนา  1 ฉบับ มกีารลงนามรับรองเอกสาร) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

 หนงัสอืมอบอ ำนำจพรอ้มตดิอำกรแสตมป์  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตวัจรงิ 1 ฉบบั กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทนอยา่งใด 

อยา่งหนึง่ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท  
กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทนหลายอยา่ง 

ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท  
) 

- 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั กรณีมอบอ านาจ มกีารลงนามรับรองเอกสาร
โดยเจา้ของบตัร) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

 บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั กรณีมอบอ านาจ มกีารลงนามรับรองเอกสาร

โดยเจา้ของบตัร) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของพยำน 2 คน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั กรณีมอบอ านาจ มกีารลงนามรับรองเอกสาร

โดยเจา้ของบตัร) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน หรอืใบส ำคญัแสดงกำรจด

ทะเบยีนห       วนบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั ลงนามโดยผูม้อี านาจลงนาม และประทับตรา
บรษัิท) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคลของส ำนกังำนทะเบยีน หุน้สว่นบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั                                                                                                 
- มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวันคดัส าเนา 

- มวีตัถปุระสงคใ์นการตรวจวดัวเิคราะห ์ 
  น ้าเสยี อากาศเสยี และกากอตุสาหกรรม 

- มกีารลงนามรับรองโดยผูม้อี านาจ 

  ลงนาม และประทับตราบรษัิท 
) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูค้วบคมุดแูลหอ้งปฏบิตักิำรและ กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีป่ระจ ำหองปฏบิตักิำรวเิครำะห ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั                                                                                                  
- ลงนามรับรองโดยเจา้ของบตัร 

- กรณีเปลีย่นแปลงชือ่นาม ชือ่สกลุ ตอ้งมหีลกัฐานแนบ เชน่ ส าเนาใบ
แจง้เปลีย่นชือ่ ส าเนาทะเบยีนสมรส 

) 

9) 
 

 ระเบยีนผลกำรศกึษำ (Transcript)  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั ลงนามรับรองเอกสารดว้ยตนเอง) 

กระทรวงศกีษาธกิาร 

10) 

 

 หนงัสอืรบัรองประสบกำรณ ์ในกำรวเิครำะหส์ำรมลพษิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตวัจรงิ 1 ฉบบั - ออกโดยผูม้อี านาจลงนาม หรอืกรรมการ
ผูจ้ัดการ หรอืฝ่ายทรัพยากรบคุคลของบรษัิท หรอืหัวหนา้หอ้งปฏบิตักิาร 

- ระบเุกีย่วกับประสบการณ์ในการวเิคราะหส์ารมลพษิหรอืประสบการณ์

ท างานในหอ้งปฏบิตักิารใหช้ดัเจน 
) 

- 

11) 

 

หลกัฐำนแสดงควำมสำมำรถในกำรวเิครำะหส์ำรมลพษิของ

เจำ้หนำ้ทีป่ระจ ำหอ้งปฏบิตักิำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั ) 

- 

12) 

 

 รูปถำ่ยเครือ่งมอื/อุปกรณห์ลกั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตวัจรงิ 1 ฉบบั ) 

- 

13) 
 

 ใบรบัรองกำรสอบเทยีบ/กำรทวนสอบ เครือ่งมอืหลกั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั ตามทีร่ะบใุน แบบ ปอ.1-2/ ปอ.1-3/ ปอ. 1-

4) 

- 

14) 
 

ใบรบัรองสำรมำตรฐำน/วสัดอุำ้งองิ/วสัดอุำ้งองิรบัรองทีใ่ชใ้นกำร
วเิครำะห ์(แบบ ปว.3) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั ตามทีร่ะบใุน แบบ ปอ.1-2/ ปอ.1-3/ ปอ. 1-

4) 

- 

15) 

 

 วธิปีฏบิตังิำน/มำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน/ วธิวีเิครำะห ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั ) 

- 

16) 
 

บนัทกึผลวเิครำะห ์(Data Sheet) และรำยงำนผลวเิครำะห ์(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั ผลวเิคราะห ์1 ชดุการทดสอบตอ่ชนดิสาร
มลพษิ) 

- 

17) 

 

หนงัสอือนุญำตขึน้ทะเบยีน/ตอ่อำย/ุเปลีย่นแปลงบุคลำกร/

เปลีย่นแปลงสำรมลพษิ/เปลีย่นแปลงรำยละเอยีดตำ่งๆ ในรอบ 3 
ปี 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส าเนา 1 ฉบบั กรณีตอ่อายหุอ้งปฏบิัตกิาร) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) อเีมล ์: pr@diw.mail.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัท ์02 202 4000  โทรสาร 02 354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111  กรุงเทพฯ 

(หมายเหต:ุ -)  
5) เว็บไซต ์ http://www.1111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ระเบยีบกรมโรงงานอตุสาหกรรมวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน พ.ศ. 2550 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ค าขอขึน้ทะเบยีน/                                                       เอกชน  (แบบ ปอ.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) รายการเอกสารประกอบการพจิารณา  (แบบ ปอ.1-1) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) รายการเอกสารประกอบการพจิารณา  (แบบ ปอ.1-2) 

(หมายเหต:ุ -)  
5) รายการเอกสารประกอบการพจิารณา  (แบบ ปอ.1-3) 

(หมายเหต:ุ -)  
6) รายการเอกสารประกอบการพจิารณา  (แบบ ปอ.1-4) 

(หมายเหต:ุ -)  
7) รายละเอยีดเกีย่วกบัผูค้วบคมุดแูลหอ้งปฏบิตักิารและเจา้หนา้ทีป่ระจ าหองปฏบิัตกิารวเิคราะห ์ (แบบ ปว.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
8) รายชือ่เครือ่งมอื/อปุกรณ์หลกัและมาตรฐานอา้งองิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหส์ารมลพษิ (แบบ ปว.2) 

(หมายเหต:ุ -)  
9) รายชือ่สารมาตรฐาน/วสัดอุา้งองิ/วสัดอุา้งองิรับรองทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์(แบบ ปว.3) 

(หมายเหต:ุ -)  
10) รายละเอยีดความปลอดภัยภายในหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห ์(แบบ ปว.5) 



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ -)  
11) หนังสอืบรษัิทฯแจง้ความประสงค ์

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

