
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบ
มลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ 0189
หมายเลขการรับรอง

พื้นที่รับผิดชอบ 11 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ชัยนาท และอุทัยธานี



• ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายโรงงาน
• ต้องท้ ำกำรตรวจสอบคุณภำพดินและน ้ ำ ใต้ ดิ น  โดย

ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชนที่ขึ นทะเบียนกับ กรอ. หรือ
ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชนอื่นที่ กรอ.เห็นชอบ

• ต้องจัดท้ำรำยงำนชนิดและปริมำณสำรมลพิษที่ระบำยออก
จำกโรงงำน ก้ำหนดให้กำรตรวจวัดชนิดและปริมำณสำร
มลพิษต้องท้ำกำรตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ของ
ทำงรำชกำรหรือห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชนที่ขึ นทะเบียน
กับ กรอ.

• ต้องบ้ำบัดและก้ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมที่
เกี่ยวข้องกับกำรน้ำน ้ำมันใช้แล้วมำผ่ำนกรรมวิธีกำรผลิตทำง
อุตสำหกรรม เพื่อผลิตเป็นเชื อเพลิงทดแทน โดยมีข้อมูลผล
วิเครำะห์ทำงเคมีและกำยภำพของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แ ล้ ว จ ำ ก ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร ข อ ง ส ถ ำ น ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร 
ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ของทำงรำชกำรหรือห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์เอกชนที่ขึ นทะเบียนกับ กรอ.

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 3

ท าไม? ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ต้องขึ้นทะเบียนกับ กรอ.
• บุคคลที่ ๓ (Third Party) ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อ ง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ ก าหนดไว้ ในรายงาน การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ 
หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อได้รับอนุญาตให้
ด าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ 
• นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในกำรให้ค้ำปรึกษำเกี่ยวกับ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม หรือเป็นผู้ ได้รับใบอนุญำตจัดท้ำ
รำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือเป็น
ผู้ขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ฯลฯ



หัวข้อการบรรยาย

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• วิธีการขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
• ระบบฐำนข้อมูลห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน

• การวิเคราะห์คา่บีโอดีและซีโอดีในน้ าเสีย

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 4



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 5

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

บัญชี 5.2 ของเสียเคมีวัตถุ 
(Chemical Wastes)



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ตามพ.ร.บ.โรงงาน)

• สารมลพิษน้ า

• สารมลพิษอากาศ
• สารมลพิษในสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

• ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก้ำหนดลักษณะของน ้ำมันใช้แล้วที่ผ่ำนกระบวนกำรปรับคุณภำพ
และเชื อเพลิงสังเครำะห์ที่จะน้ำมำใช้เป็นเชื อเพลิงในเตำอุตสำหกรรมเพ่ือทดแทนน ้ำมันเตำ พ.ศ. 2547

• สารมลพิษในดินและน้ าใต้ดิน
เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศ กรอ. ฉบับนี้ เพื่อรองรับกำรวิเครำะห์เฉพำะรำยกำร 

• Asbestos ในดิน ให้ใช้วิธีตาม ASTM International

• TPH ในน้ าใต้ดิน ให้ใช้วิธีตาม Test Methods of Evaluating Solid Waste, Physical 
Methods (SW-846) ของ United States Environmental Protection Agency : U.S.EPA
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https://www.diw.go.th/webdiw/law-fac-env/
http://reg3.diw.go.th/env/wp-content/uploads/2016/11/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf


ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
พ.ศ. 2560 

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ที่ 134 ตอนพิเศษ 155 ง
ลงวันที่ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้
• หมวด 1 เรื่องทั่วไป
• หมวด 2 ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน
• หมวด 3 เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน
• หมวด 4 กำรขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน
• หมวด 5 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน
• หมวด 6 มำตรกำรทำงปกครอง
• หมวด 7 บทเฉพำะกำล

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 7



หมวด 1 เรื่องทั่วไป

• ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
• อำคำรสถำนที่ตั งเป็นกำรถำวร ไม่รวมสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนรำชกำร

• สารมลพิษ
• ตัวบ่งชี คุณลักษณะของตัวอย่ำงหรือตัวกลำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีกฎหมำยก้ำหนดไว้ให้ท้ำกำรตรวจวัดหรือตรวจวิเครำะห์

• ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
• ผู้ปฏิบัติงำนประจ้ำผู้ปฏิบัติงำนประจ้ำของห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชนซึ่งเป็นผู้ด้ำเนินกำรวำงแผนก้ำหนด ควบคุม เลือกใช้

เทคนิคกำรวิเครำะห์ตำมวิธีมำตรฐำน เลือกเครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมำะสม และรับผิดชอบกำรบริหำรงำนคุณภำพของ
ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์  รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

• เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
• ผู้ปฏิบัติงำนประจ้ำของห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชนซึ่งเป็นผู้ด้ำเนินกำรตรวจ วัด วิเครำะห์ทดสอบสำรมลพิษตำมวิธีมำตรฐำน 

ควบคุมคุณภำพตำมวิธีมำตรฐำน รักษำสภำพตัวอย่ำง เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ทดสอบจัดท า
รายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 8



หมวด 2 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ประเภทนิติบุคคล (ว)

• มีวัตถุประสงค์รับจ้ำงวิเครำะห์สำรมลพิษ

ประเภทโรงงาน (ร)

• เป็นผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 9



หมวด 2 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (บุคลากร)

• ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ (ค)
• คุณสมบัติ คุณวุฒิวิทยำศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิตหรือปรัชญำดุษฎี

บัณฑิต

• กรณีที่ 1 มีวิชำเรียนด้ำนเคมีตั งแต่ 40 หน่วยกิตขึ นไป มีประสบกำรณ์วิเครำะห์สำรมลพิษด้ำนสิ่งแวดล้อมใน
ห้องปฏิบัติกำรเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี

• กรณีที่ 2 มีวิชำเรียนด้ำนเคมีตั งแต่ 15 หน่วยกิต แต่ไม่ถึง 40 หน่วยกิต ต้องมีประสบกำรณ์วิเครำะห์สำรมลพิษด้ำน
สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติกำรเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี

• ผ่ำนกำรฝึกอบรมเรื่อง กำรควบคุมคุณภำพกำรวิเครำะห์ทดสอบ (QA/QC) และข้อก้ำหนดทั่วไปว่ำด้วย
ควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรทดสอบ (ISO/IEC17025) จำกหน่วยฝึกอบรมภำยนอกที่เชื่อถือได้

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 10



หมวด 2 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (บุคลากร)

• เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ (จ)
• คุณสมบัติ

• กรณีที่ 1 : คุณวุฒิอนุปริญญำด้ำนเคมีปฏิบัติ ประกำศนียบัตรวิชำชีพเคมีเทคนิค ประกำศนียบัตรวิชำชีพเคมีอุตสำหกำร 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพเคมีปฏิบัติกำรหรือปิโตรเคมี วิทยำศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือปรัชญำดุษฎีบัณฑิต มีวิชำเรียนด้ำนเคมีตั งแต่ 15 หน่วยกิตขึ นไป

• กรณีที่ 2 : คุณวุฒิมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ มีประสบกำรณ์วิเครำะห์สำรมลพิษด้ำนสิ่งแวดล้อมใน
ห้องปฏิบัติกำรเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี

• คุณวุฒิวิทยำศำสตรบัณฑิตและสำขำที่เห็นชอบรับขึ นทะเบียน ได้แก่ สำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ 
สำขำอนำมัยสิ่งแวดล้อม สำขำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และสำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรดินและสิ่งแวดล้อม

• ผ่ำนกำรฝึกอบรมเรื่อง กำรควบคุมคุณภำพกำรวิเครำะห์ทดสอบ (QA/QC) และข้อก้ำหนดทั่วไปว่ำด้วย
ควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรทดสอบ (ISO/IEC17025) จำกหน่วยฝึกอบรมภำยนอกที่เชื่อถือได้

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 11



หมวด 2 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 

• ต้องมีระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ได้แก่ วิธีทดสอบ วิธีกำรชักตัวอย่ำง กำร
ควบคุมเอกสำร และกำรประกันคุณภำพกำรวิเครำะห์ โดยวิธีกำรต้องเชื่อถือได้ และได้รับกำร
ยอมรับในระดับประเทศหรือนำนำชำติและอ้ำงอิงได้

• ต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ระบำยอำกำศเสีย 
ตู้ดูดควัน อุปกรณ์ชะล้ำงร่ำงกำยแบบฉุกเฉิน เครื่องมือปฐมพยำบำล และเครื่องดับเพลิง เป็นต้น

• ต้องมีการจัดการของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ

• บุคลากรต้องประจ าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเพียง 1 แห่ง เท่านั้น

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 12



หมวด 3 เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

น้ าท้ิง

• กำรเก็บ วิเครำะห์ เครื่องมือและอุปกรณ์ตำมคู่มือวิเคราะห์น้ าและน้ าเสยีของ
สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Method for the 
Examination of Water and Wastewater หรือวิธีกำรอื่นที่กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมเห็นชอบ

น้ าใต้ดิน
• กำรเก็บ วิเครำะห์ เครื่องมือและอุปกรณ์ตำม Standard Method for the 

Examination of Water and Wastewater หรือวิธีกำรอืน่ที่กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมเห็นชอบ

อากาศ
• กำรเก็บ วิเครำะห์ เครื่องมือและอุปกรณ์ตำมวิธีของ United States 

Environmental Protection Agencyหรือวธิีกำรอืน่ที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
เห็นชอบ

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 13



หมวด 3 เครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 14

ส่ิงปฏิกูลฯ

• กำรเก็บ วิเครำะห์ เครื่องมือและอุปกรณ์ตำม Test Methods for 
Evaluating Solid Waste, Physical Methods ของ United States 
Environmental Protection Agency หรือวิธีของ American Society 
for Testing and Materials หรือวิธีกำรอื่นที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
เห็นชอบ

ดิน

• กำรเก็บ วิเครำะห์ เครื่องมือและอุปกรณ์ตำม Test Methods for 
Evaluating Solid Waste, Physical Methods ของ United States 
Environmental Protection Agency หรือวิธีกำรอื่นที่กรมโรงงำน
อุตสำหกรรมเห็นชอบ



หมวด 4 การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 15



หมวด 4 การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

กรณียื่นค้ำขอต่ออำยุหลังจำกวันที่หนังสือรับขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์
เอกชนสิ นอำยุ ให้ด้ำเนินกำรเสมือนกำรยื่นค้ำขอขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติกำรฯ ใหม่

กำรย้ำยห้องปฏิบัติกำรฯ ไปยังสถำนที่อื่นนอกเหนือจำกที่ขึ นทะเบียนไว้ ให้
ด้ำเนินกำรเสมือนกำรยื่น ค้ำขอขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติกำรฯ ใหม่

กำรเลิกด้ำเนินกำรห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ฯ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อกรมโรงงำน
อุตสำหกรรมภำยใน 15 วัน นับแต่วันเลิกด้ำเนินกำร

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 16



หมวด 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 17

ต้องท้ำกำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำทิ ง อำกำศ สิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดินและน ้ำใต้
ดินโดยบุคคลตำมหมวด 2

ต้องท้ำกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงน ้ำทิ ง 
อำกำศ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดิน
และน ้ำใต้ดินโดยบุคคลตำมหมวด 2

กำรรำยงำนผลวิเครำะห์ให้รำยงำนได้
เฉพำะสำรมลพิษที่ได้รับขึ นทะเบียน
เท่ำนั นและต้องระบุชื่อบุคคลผู้เก็บ
ตัวอย่ำงในรำยงำนผลวิเครำะห์ด้วย



กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 18

การรายงานผลและขอ้มูลการแสดงผลการวิเคราะห์

• ต้องมีข้อมูลดิบการวิเคราะห์และการค านวณ ต้อง
เก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 3 ปี 

• รายงานผลวิเคราะห์ต้องเก็บส าเนาไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย 3 ปี

• มีรูปแบบหรือแบบฟอร์มในการรายงานข้อมูล
• มีองค์ประกอบของรายงานตามหลักเกณฑ์การ

รายงานผลวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม



หมวด 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

• ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพภายในที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์

• กรณีเหตุที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะหไ์ม่สามารถเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารมลพิษที่ได้รับขึน้
ทะเบียนได้ จ า เป็นต้องมีการจ้างเหมาช่วง ผู้รับจ้างเหมาชว่งต้องเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชนที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งมีขอบข่ายเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์สารมลพิษชนิดที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือเป็น
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของสถาบันการศึกษา หรือหนว่ยงานราชการ กรณีที่รายงานผลการ
เก็บตัวอย่าง หรือการวิเคราะห์ได้รวมผลของการเก็บตัวอย่างหรือการวิเคราะห์ที่ด าเนนิการ
โดยผู้รับจ้างเหมาช่วงไว้ด้วย ต้องระบุถึงการจ้างเหมาชว่งและชื่อผู้รบัเหมาช่วงให้ชัดเจนไว้
ในรายงานด้วย

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 19



หมวด 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

• กรณีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเป็นผูเ้ก็บตัวอย่าง และมีการจ้างเหมาช่วงวิเคราะห์สาร
มลพิษนอกเหนือขอบขา่ยที่ได้รับขึน้ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ผู้เก็บตัวอย่าง
ดังกล่าวไม่สามารถน าผลวิเคราะห์ที่เกิดจากการจ้างเหมาชว่งมารวมในรายงานผลการ
วิเคราะห์ได้

• ต้องยินยอมให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบการด าเนนิการของของปฏิบัติการวิเคราะห์
ได้ตลอดเวลาโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 20



หมวด 6 มาตรการทางปกครอง

• กรณีที่ปรากฏว่าห้องปฏิบัติการฯ ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามหมวด 2 หรือหมวด 3 หรือ
หมวด 5 หรือข้อ 13 (ตามระเบียบนี้) ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจตักเตือนเป็น
หนังสือหรือมีค าสั่งให้ด าเนินการหรือแก้ไขหรือปรับปรงุให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด

• กรณีที่ปรากฏว่าห้องปฏิบัติการฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อดังกล่าวข้างต้น ให้อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอ านาจออกค าสั่งให้พักใช้หนังสือรับขึน้ทะเบียนเป็นการชัว่คราว เพื่อให้
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

• กรณีที่ปรากฏว่าห้องปฏิบัติการฯ ฝ่าฝืนหรือมีเจตนารายงานผลวิเคราะห์อันเป็นเทจ็ ให้อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจเพกิถอนหนงัสือรับขึ้นทะเบียน กรณีนี้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะไม่รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการฯ รายนี้จนกว่าจะพ้นก าหนด 3 ปี นับแต่วัน
เพิกถอนหนังสอื

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 21



หมวด 7 บทเฉพาะกาล

• ค าขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนหอ้งปฏิบัติการวิเคราะหเ์อกชนที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคบัแล้วแต่ยังพจิารณาไม่แล้วเสรจ็ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้น าระเบียบนี้
มาใช้บังคับกับการพิจารณาค าขอโดยอนุโลมเท่าที่จะท าได้ และเพื่อประโยชน์ของการ
ด าเนินการตามข้อนี้ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจเรียกเอกสารหรอืข้อเท็จจริงใด ๆ จากผู้ยื่นค าขอ
หรือให้ผู้ยื่นค าขอมาชี้แจงใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

• ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขึ้นทะเบยีนไว้ก่อนวันที่ระเบยีบนี้
ใช้บังคับ ไม่จ าต้องมีที่ตั้งเป็นการถาวรส าหรับให้บริการวิเคราะหท์ดสอบสารมลพิษจนกว่าจะ
พ้นก าหนด ๕ ปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใชบ้ังคับ

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 22



การเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบ

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 23

1. ตรวจสอบวัตถุประสงค์ 
(นิติบุคคล หรือ รง.4)

2. รวบรวมข้อมูล

- อบรม ISO/IEC 17025
- อบรม QA/QC

2.1 บุคลากร

- วิธีมำตรฐำนตำมกฎหมำย
ก้ำหนด

2.2 สารมลพิษ
และวิธีที่วิเคราะห์

- สอบเทียบ/ทวนสอบ

2.3 เครื่องมือ

- Certificate of Analysis

2.4 สาร
มาตรฐานและวัสดุอ้างอิง



การเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบ (ต่อ)

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 24

3. จัดท าเอกสารวิธีวิเคราะห์/
แบบฟอร์มรายงานผล 
(Analysis Report)

4. ท าการวิเคราะห์/ควบคุมคุณภาพ/
ประเมินผล QC/ 

ประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่

5. กรอกข้อมูลในแบบค าร้องแบบ 
ปอ.1, ปอ. 1-1 ถึง 1-6, ปว.1 ถึง 

ปว.5

7. ประสานงาน/รอตรวจสอบ 
ณ ห้องปฏิบัติการ8. รอผลการพิจารณา

แนวทางการรับข้ึนทะเบียนฯ 
หรือดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/3Gi1PAY

6. ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบ
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

https://bit.ly/3Gi1PAY


การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนหอ้งปฏิบัติการวิเคราะห์

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 25

1. ยื่นค าขอและด าเนินการตรวจสอบเอกสาร 2. รับเรื่อง

2.1 ขึ้นทะเบียน/เปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์ฯ
ระยะเวลำด้ำเนินกำรภำยใน 26-71 วันท้ำกำร โดยขึ นอยู่กับสำรมลพิษ
ที่ยื่นขอขึ นทะเบียนกับ กรอ.

2.2 ต่ออายุฯ
ต้องยื่นค้ำขอก่อนวันสิ นอำยุของหนังสือรับขึ นทะเบียนฯ ภำยใน 30 วัน 
ระยะเวลำด้ำเนินกำรภำยใน 26-71 วันท้ำกำร โดยขึ นอยู่กับสำรมลพิษที่
ยื่นขอขึ นทะเบียนกับ กรอ.

2.3 เปลี่ยนแปลงบุคลากร
ระยะเวลำด้ำเนินกำรภำยใน 11 วันท้ำกำร

2.4 อื่นๆ
เช่น ยกเลิกห้องปฏิบัติกำร เปลี่ยนแปลงช่ือห้องปฏิบัติกำร เป็นต้น

3. นัดหมายและเข้าตรวจการ
ด าเนินงาน ณ ห้องปฏิบัติการ

4. สรุปผลการพิจารณา

5. ออกหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ระยะเวลำด้ำเนินกำร 3 วันท้ำกำร



ระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

วัตถุประสงค์การใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน

1. ยื่นค าขอผ่านระบบ

2. จัดท าเอกสารแนบท้าย

3. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนตรวจก ากับ

4. จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

1. เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

3. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.)

4. กทม.

5. ส านักงานนโยบายและแผทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
6. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

7. หน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ เช่น สมอ. วศ.

8. ประชาชน



การยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ลงทะเบียนผู้แทน
ห้องปฏิบัติการ

ระบบส่ง email ไปแจ้ง 
User/Password ผู้แทน Login เข้าระบบ ยื่นค าขอฯ ผ่านระบบ

เสร็จสิ้นกระบวนการ

มี e-mail แจ้งผลอนุมัติ

รับหนังสือรับขึ้นทะเบียนฯ
- รับด้วยตัวเอง
- รับทางไปรษณีย์

Link : http://reg3.diw.go.th/research/labneo/ 

** ผู้แทน 1 คน ลงทะเบียนเป็นผู้แทนห้องปฏิบัติการได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น

http://reg3.diw.go.th/research/labneo/


• แบบ ปอ.1 ค าขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากรและชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

• แบบ ปว.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ พร้อมแนบไฟล์

❑ กรณีขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

 บัตรประชาชน

 Transcript 

 ใบรับรองการอบรม QA/QC และ ใบรับรองการอบรม ISO/IEC17025 

 หนังสือรับรองประสบการณ์การวิเคราะห์สารมลพิษ (ผู้ควบคุม)

 ใบประเมินสมรรถนะในการวิเคราะห์สารมลพิษ

เอกสารประกอบค าขอ



• แบบ ปว.1-1 รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกผู้ควบคุมดูแลและเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 

• แบบ ปว.2 รายละเอียดเครื่องมือ อุปกรณ์หลักและมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์สารมลพิษ พร้อมแนบไฟล์

ภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ใบ Certificated เครื่องมือที่ใช้การวิเคราะห์ โดยให้ใส่ชื่อไฟล์โดนเรียงล าดับที่และชื่อเครื่องมือ เช่น 1-Oven

(ใบ Certificated เครื่องแก้ว ไม่ต้องแนบ แต่ต้องเตรียมให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อมีการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์)

• แบบ ปว.3 รายละเอียดสารมาตรฐาน/วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองที่ใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมแนบไฟล์

ใบ Certificated สารมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์

• แบบ ปว.4 การวิเคราะห์สารมลพิษที่ขึ้นทะเบียนในรอบ 3 ปี  (ในกรณีต่ออาย)ุ

• แบบ ปว.5 รายละเอียดสภาพภายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

• ใบบันทึกผลวิเคราะห์ (Raw Data) และรายงานผลวิเคราะห์ (Report) ที่สอดคล้องกัน

เอกสารประกอบค าขอ (ต่อ)



• ส าเนาวิธีปฏิบัติงาน/วิธีวิเคราะห์ (Test Method)

หมายเหตุ  หากมีค าขอของห้องปฏิบัติการแสดงในระบบแล้ว เจ้าหน้าที่จะด าเนินการแจ้งให้
ห้องปฏิบัติการทราบทางอีเมล เพ่ือส่งส าเนาวิธีปฏิบัติงาน/วิธีวิเคราะห์ (Test Method)
และจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม (หากม)ี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หากเกินก าหนด เจ้าหน้าที่รับเรื่องจะ ด าเนินการตีกลับค าขอ

เอกสารที่ห้องปฏิบัติการต้องส่งทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเอง



หน่วยงาน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (ราย) จ านวนรวม 

(ราย)

ข้อมูลบุคคล (ราย) จ านวนรวม 
(ราย)โรงงาน (ร) นิติบุคคล (ว) ผู้ควบคุมฯ (ค) เจ้าหน้าที่ฯ (จ)

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและ
ทะเบียนห้องปฏิบัติกำร

35 116 151 438 1,477 1,915

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคเหนือ 7 3 10 18 31 49

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคใต้ 9 18 27 42 104 146

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคตะวันออก 31 28 59 151 415 566

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคตะวันตก 16 6 22 29 73 102

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

11 3 14 30 55 85

รวม 109 174 283 708 2,155 2,863

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 31

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรอ.
• ตำมระเบียบกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ว่ำด้วยกำรขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน พ.ศ. 2560

• เปิดรับขึ นชนิดสำรมลพิษจ้ำนวน 395 รำยกำร รับขึ นทะเบียนไปแลว้จ้ำนวน 394 รำยกำร
• เตรียมกำรรองรับ พ.ร.บ.กำรอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 (กรณีข้อมูลบุคคลเชื่อมฐำนข้อมลูของ ก.มหำดไทย)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2564



ข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทีข่ึ้นทะเบียนกับ กรอ.

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 32

151

10
27

59

22
14

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียน
ห้องปฏิบัติกำร
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคเหนือ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคใต้

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคตะวันออก

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคตะวันตก

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

283

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2564 โดย กวท.



กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 33
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จังหวัด

จ านวนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนแบ่งตามจ านวนสารมลพิษที่ขึ้นทะเบียนกับกลุ่มมาตรฐานฯ

201-374 รายการ 101-200 รายการ 51-100 รายการ
11-50 รายการ 1-10 รายการ

จ านวนสารมลพิษที่ข้ึนทะเบียน

จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี และสิงห์บุรี ไม่มีห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน ที่ข้ึนทะเบียนกับ กรอ.

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2564 โดย กวท.



จ านวนสารมลพิษที่รับขึ้นทะเบียน

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 34ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2564 โดย กวท.

ล าดับที่ สารมลพิษ จ านวน (รายการ)

1 น ้ำทิ ง 75

2 น ้ำใต้ดิน 126

3 อำกำศเสีย (ปล่องระบำย) 28

4 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 42

5 ดิน 125

รวม 396

จ้ำนวนวิธีวิเครำะห์ (วิธ)ี 226



ตรวจก ากับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 35

เพื่อตรวจสอบกำรด้ำเนินงำนของ
ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้รับขึ น
ทะเบียนไปแล้วว่ำยังรักษำไว้คง

เดิมและถูกต้อง

1 วัตถุประสงค์

2. การด าเนินงาน

2.1 สุ่มตรวจเฝ้ำสังเกตกำรณ์ในกระบวนงำน 
วิเครำะห์

2.2 สุ่มตรวจสอบข้อมูลดิบในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน 
ในแต่ละ matrix

2.3
สุ่มตรวจรำยงำนผลวิเครำะห์ พร้อมตรวจสอบกำร
ถ่ำยโอนข้อมูล ข้อมูลดิบทุกพำรำมิเตอร์ ที่มีในรำยงำน     
ฉบับนั น

2.4 ข้อมูลอื่นๆ ตำมแบบตรวจ ปอ.5 เช่น 
บุคลำกร PT กำรท้ำ Daily check 



กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 36



กลุ่มมำตรฐำนวิธีกำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตัิกำร 37



การวิเคราะห์คา่บีโอดีในน้ าเสีย
โดยวิธี Membrane Electrode Method

• หลักการ

กำรหำค่ำบีโอดี (BOD) เป็นกำรวัดค่ำควำมสกปรกของน ้ำ โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมำณออกซิเจน

ที่จุลินทรียใ์ช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในน ้ำที่อุณหภูมิ 20 °C เป็นเวลำ 5 วัน

• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก้ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ งจำกโรงงำน พ.ศ. 

2560

2. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก้ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ งจำกโรงงำนที่ประกอบ

กิจกำรเกี่ยวกับกำรฟอก ขัดหรือเคลือบสีหนังสัตว์ พ.ศ. 2561

• วิธีอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.
38



วิธีวิเคราะห์บีโอดีด้วยวิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน

Membrane Electrode Method Azide Modification

วิธีอ้างอิง
APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. 

Washington, DC: APHA, 2017.

39



ข้อมูลสถิติวิธีการวิเคราะห์บโีอดีของห้องปฏิบัติการ

ล าดับ
วิธีวิเคราะห์ทดสอบบีโอดีในน้ าเสีย 

โดยใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน

จ านวน (แห่ง)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม
1 Membrane Electrode Method - 35
2 Azide Modification - 96
3 Membrane Electrode Method และ 

Azide Modification
6 41

รวม 6 172
วิธีอ้างอิง

1. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater . 22nd ed. Washington, DC: 
APHA, 2012

2. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater . 23rd ed. Washington, DC: 
APHA, 2017.

44



การวิเคราะหค์่าซีโอดใีนน้ าเสีย

Open reflux

• Titrimetric method

Close reflux

• Colorimetric method
• Titrimetric method

45



การวิเคราะหค์่าซีโอดใีนน้ าเสีย

Content
1. What is COD and difference to BOD
2. Chemical basic behind COD
3. Good practices for COD
- Chemicals
- Apparatus
- Procedure
- Quality control

46



ข้อมูลสถิติวิธีการวิเคราะห์ซีโอดีของห้องปฏิบัติการ

ล าดับ วิธีวิเคราะห์ทดสอบซีโอดี

จ านวน (แห่ง)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม
1

2

3

4

รวม
วิธีอ้างอิง

1. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater . 22nd ed. Washington, DC: 
APHA, 2012
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