การขึน้ ทะเบียน การต่ ออายุ การเปลีย่ นแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษวิเคราะห์ ของห้ องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชน
หน่ วยงานทีใ่ ห้ บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณา
1. ผูป้ ระสงค์จะขอขึ้นทะเบียน ต่ออายุ เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษวิเคราะห์ของห้องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบต่อกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และทะเบียนห้องปฏิบตั ิการ หรื อศูนย์วจิ ยั และเตือนภัยมลพิษโรงงาน ซึ่ งมีท้ งั หมดรวม 6 แห่ง ตามพื้นที่
รับผิดชอบดาเนินการที่ระบุไว้ในช่องทางการให้บริ การ
2. เมื่อยืน่ คาขอแล้วจะต้องติดต่อนัดหมายเจ้าหน้าที่ผพู ้ ิจารณาเรื่ องในการตรวจสอบสถานที่ ภายใน 7 วันทาการ นับจาก
วันที่ได้ดาเนินการแก้ไขคาขอหรื อยืน่ เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว หากไม่มีการติดต่อ จนเป็ นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถดาเนินการพิจาณาต่อไปได้ เมื่อครบกาหนดเวลาตามขั้นตอนการบริ การ เจ้าหน้าที่จะคืนคาขอ
3. ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชนเป็ นอาคารสถานที่ที่ต้ งั เป็ นการถาวรสาหรับให้บริ การวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษ
ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ.2560 หมวด 1
ข้อ 4 (ไม่รวมถึงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ)
4. ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ตอ้ งเป็ นนิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์รับจ้างวิเคราะห์สารมลพิษหรื อผูร้ ับอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานตามระเบียบฯ หมวด 2 ข้อ 5.1
5. ต้องมีผคู ้ วบคุมดูแลห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ซ่ ึงมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ
หมวด 2 ข้อ 5.2 และ 5.3
6. ต้องมีระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ ได้แก่ วิธีปฏิบตั ิการวิเคราะห์ทดสอบ วิธีปฏิบตั ิการชักตัวอย่าง
(เก็บตัวอย่าง) การควบคุมเอกสาร และการประกันคุณภาพการวิเคราะห์ โดยวิธีการที่เชื่อถือได้และได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศหรื อนานาชาติ ตามระเบียบฯ หมวด 2 ข้อ 5.4
7. ต้องมีการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล ระบบระบายอากาศเสี ย ตูด้ ูดควัน
อุปกรณ์ชะล้างร่ างกายแบบฉุ กเฉิ น เครื่ องมือปฐมพยาบาล และเครื่ องดับเพลิง ตามระเบียบฯ หมวด 2 ข้อ 5.5
8. ต้องมีการจัดการของเสี ยที่เกิดจากการวิเคราะห์ของห้องปฏิบตั ิการที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
ตามระเบียบฯ หมวด 2 ข้อ 5.6
9. ต้องมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ตามระเบียบฯ หมวด 3
10. ต้องปฏิบตั ิหน้าที่และรับผิดชอบในการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ตวั อย่าง และการรายงานผลวิเคราะห์น้ าทิ้ง อากาศ
สิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดินและน้ าใต้ติน ตามระเบียบฯหมวด 5
11. ขึ้นทะเบียนสารมลพิษวิเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
12. หนังสื อรับขึ้นทะเบียน หรื อ หนังสื อรับต่ออายุมีอายุ ครั้งละ 3 ปี นับจากวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ออกหนังสื อรับขึ้นทะเบียน หรื อ หนังสื อต่ออายุ
13. การต่ออายุหนังสื อรับขึ้นทะเบียน ให้ยื่นคาขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคาขอก่อนวันที่หนังสื อรับขึ้นทะเบียนจะ
หมดอายุภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้ นอายุของหนังสื อรับขึ้นทะเบียน และเมื่อยื่นคาขอต่ออายุแล้วให้ถือว่าผูย้ ื่นคาขออยู่
ในฐานะผูไ้ ด้รับขึ้นทะเบียนอยูจ่ นกว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่ต่ออายุหนังสื อรับขึ้นทะเบียน กรณี ยื่นคาขอ
ต่ออายุหลังจากวันที่หนังสื อรับขึ้นทะเบียนหมดอายุ ให้ดาเนินการเสมือนการยืน่ คาขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์เอกชนใหม่

14. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรหรื อเปลี่ยนแปลงชนิดสารมลพิษวิเคราะห์ให้ยนื่ คาขอ และต้องได้รับความเห็นชอบตาม
คาขอจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจึงจะดาเนิ นการและรายงานผลได้
15. การย้ายห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ไปยังสถานที่อื่น ให้ดาเนิ นการเสมือนการยืน่ คาขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์เอกชนใหม่
16. การเลิกดาเนิ นการห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ให้แจ้งเป็ นหนังสื อต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 15 วันนับแต่วนั
เลิกดาเนินการ
หมายเหตุ
** กรณี ติดต่อด้วยตนเอง หากคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วน และไม่อาจ
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะยืน่ คาขอให้ผตู ้ รวจเอกสารและผูย้ นื่ เอกสารลงนามบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสาร
พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผยู ้ นื่ คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนิ นการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผูร้ ับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** กรณี ส่งทางไปรษณี ย ์ หากคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนผูร้ ับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาและบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสาร
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผูย้ นื่ คาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรื อยืน่ เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสารนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนิ นงานตามคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรี ยบร้อยแล้ว
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้ อนในดินและน้ าใต้ดินภายในบริ เวณโรงงาน พ.ศ. 2559
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การจัดทารายงานชนิดและปริ มาณสารมลพิษที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2558
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกาหนดชนิดและขนาดของโรงงานกาหนดวิธีการควบคุมการ
ปล่อยของเสี ย มลพิษ หรื อสิ่ งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม กาหนดคุณสมบัติของผูค้ วบคุมดูแล
ผูป้ ฏิบตั ิงานประจา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผูค้ วบคุมดูแลสาหรับระบบป้ องกันสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ
พ.ศ. 2545
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกาจัดสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
6. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ.2560
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตั ิการ
เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรื อทางไปรษณี ย ์
(มีพกั เที่ยง) (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด)

หมายเหตุ: พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิ งห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท และ
อุทยั ธานี
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ศูนย์วจิ ยั และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
เลขที่ 128 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรื อทางไปรษณี ย ์
หมายเหตุ: พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน
แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุ โลก ตาก สุ โขทัย กาแพงเพชร
พิจิตร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ศูนย์วจิ ยั และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
เลขที่ 133 ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารู ปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรื อทางไปรษณี ย ์
หมายเหตุ: พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต สุ ราษฎร์ ธานี
ยะลา นครศรี ธรรมราช สตูล กระบี่ พัทลุง ตรัง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ศูนย์วจิ ยั และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
เลขที่ 17/4 หมู่ที่ 7 ตาบลหนองข้างคอก อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรื อทางไปรษณี ย ์
หมายเหตุ: พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ศูนย์วจิ ยั และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตาบลคุง้ กระถิน อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรื อทางไปรษณี ย ์
หมายเหตุ: พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม
ราชบุรี กาญจนบุรี สุ พรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์
สถานทีใ่ ห้ บริการ
ศูนย์วจิ ยั และเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 303/11 ซอยรัตนาภา หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตาบลศิลา อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรื อทางไปรษณี ย ์
หมายเหตุ: พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ นครราชสี มา บุรีรัมย์ สุ รินทร์ ศรี สะเกษ
อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เที่ยง) (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เที่ยง) (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด)
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เที่ยง) (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด)
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เที่ยง) (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด)
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เที่ยง) (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด)

หนองคาย นครพนม สกลนคร กาฬสิ นธุ์ เลย หนองบัวลาภู อานาจเจริ ญ
มุกดาหาร และบึงกาฬ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 75 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ลงรับคาขอเมื่อยืน่ เอกสารครบถ้วน
หมายเหตุ: หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ : กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบตั ิการ หรื อศูนย์วจิ ยั และเตือนภัย
มลพิษโรงงานที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ต้ งั ห้องปฏิบตั ิการที่ยนื่ คาขอ
2) การพิจารณา
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบการดาเนินการของห้องปฏิบตั ิการ
*เกณฑ์การพิจารณานับตั้งแต่ลงรับคาขอเมื่อยืน่ เอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ หาก
ห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ ห้องปฏิบตั ิการ
ตามกาหนดเวลาดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดาเนินการยกเลิกคาขอฯ
นั้นๆ
รายการสารมลพิษในน้ าเสี ย/น้ าทิง้ และ/หรื อสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ดินและน้ าใต้ดิน ไม่เกิน 10 รายการพิจารณา
รายการสารมลพิษในน้ าเสี ย/น้ าทิ้ง และ/หรื อสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ดินและน้ าใต้ดิน 11 – 30 รายการ พิจารณา
รายการสารมลพิษในน้ าเสี ย/น้ าทิ้ง และ/หรื อสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ดินและน้ าใต้ดิน 31-50 รายการ พิจารณา
รายการสารมลพิษในน้ าเสี ย/น้ าทิ้ง และ/หรื อสิ่ งปฏิกูลหรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ดินและน้ าใต้ดิน 51 รายการขึ้นไป พิจารณา
สารมลพิษในอากาศเสี ย พิจารณา
การเปลี่ยนแปลงบุคลากร พิจารณา
3)

การลงนาม
จัดทาหนังสื อรับขึ้นทะเบียน/รับต่ออายุหนังสื อขึ้นทะเบียน

ระยะเวลา
1
วันทาการ

ส่ วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ภายใน 26
วันทาการ
ภายใน 36
วันทาการ
ภายใน 46
วันทาการ
ภายใน 71
วันทาการ
ภายใน 71
วันทาการ
ภายใน 11
วันทาการ
3
วันทาการ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ชื่ อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มายื่นคาขอฯ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณี ยนื่ เอกสารทางไปรษณี ยใ์ ช้สาเนาที่มีการลงนามรับรองเอกสาร
กรมพัฒนาธุ รกิจ
หนังสื อรับรองนิติบุคคล
การค้า
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ใช้ในกรณี ยนื่ เอกสารในนามนิติบุคคล
หนังสื อมอบอานาจให้ กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ ามี)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (หนังสื อมอบอานาจพร้อมติดแสตมป์ อากร และแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี บุคคลต่างด้าว) ของผูม้ อบอานาจที่มีการลงนาม
รับรองโดยเจ้าของบัตร กรณี มอบอานาจในนามนิติบุคคคลให้แนบสาเนาหนังสื อรับรอง
การจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล คัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ที่มีรายละเอียดของผูม้ ีอานาจลงนาม
ที่อยูส่ านักงาน และวัตถุประสงค์ของนิ ติบุคคล และมีการลงนามรับรองตามข้อกาหนดที่
ระบุในหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล)
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรื อใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วนบริษัท กรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เว้นแต่ผยู ้ นื่ คาขอมีความประสงค์ ให้สามารถยืน่ สาเนา 1 ฉบับ ลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจลงนาม และประทับตราบริ ษทั )
กรมการปกครอง
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ควบคุมดูแลห้ องปฏิบัติการและเจ้ าหน้ าที่ประจา
ห้ องปฏิบัติการวิเคราะห์
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เว้นแต่ผยู ้ นื่ คาขอมีความประสงค์ ให้สามารถยืน่ สาเนา 1 ฉบับ ลงนามรับรอง
โดยเจ้าของบัตร กรณี เปลี่ยนแปลงชื่อนาม ชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานแนบ เช่น สาเนาใบแจ้ง
เปลี่ยนชื่อ สาเนาทะเบียนสมรส)
กระทรวง
ระเบียนผลการศึกษา (Transcript) ของผู้ควบคุมดูแลห้ องปฏิบัติการและเจ้ าหน้ าทีป่ ระจา
ศีกษาธิการ
ห้ องปฏิบัติการวิเคราะห์
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเอง)
หนังสื อรับรองประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ สารมลพิษ
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ

ลาดับ

8)

9)
10)

11)

12)
13)

14)

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

ชื่ อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
หมายเหตุ (ออกโดยผูม้ ีอานาจลงนาม หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของ
บริ ษทั หรื อหัวหน้าห้องปฏิบตั ิการ ระบุเกี่ยวกับประสบการณ์ในการวิเคราะห์สารมลพิษ
หรื อประสบการณ์ทางานในห้องปฏิบตั ิการให้ชดั เจน)
หลักฐานแสดงความสามารถในการวิเคราะห์ สารมลพิษของเจ้ าหน้ าที่ประจา
ห้ องปฏิบัติการ
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
รู ปถ่ ายเครื่ องมือ/อุปกรณ์ หลัก
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
ใบรับรองการสอบเทียบ/การทวนสอบ เครื่ องมือหลัก
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนา 1 ฉบับ ตามที่ระบุใน แบบ ปอ.1-2/ ปอ.1-3/ ปอ. 1-4 / ปอ. 1-5 / ปอ. 1-6 )
ใบรับรองสารมาตรฐาน/วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ (แบบ ปว.3)
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนา 1 ฉบับ ตามที่ระบุใน แบบ ปอ.1-2/ ปอ.1-3/ ปอ. 1-4 / ปอ. 1-5 / ปอ. 1-6)
วิธีปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ วิธีวเิ คราะห์
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
บันทึกผลวิเคราะห์ (Data Sheet) และรายงานผลวิเคราะห์ (ถ้ ามี)
ฉบับจริ ง 0 ฉบับ สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนา 1 ฉบับ ผลวิเคราะห์ 1 ชุดการทดสอบต่อชนิดสารมลพิษ)
หนังสื อรับขึน้ ทะเบียน/ต่ ออายุ/เปลีย่ นแปลงบุคลากร/เปลีย่ นแปลงสารมลพิษ/
เปลีย่ นแปลงรายละเอียดต่ างๆ ในรอบ 3 ปี
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เว้นแต่ผยู ้ นื่ คาขอมีความประสงค์จะยืน่ สาเนาที่ลงนามรับรอง สามารถยืน่
สาเนา 1 ฉบับ)

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี

รายละเอียดค่ าธรรมเนียม

-

-

-

-

-

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่ องทางการร้ องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(หมายเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400,
อีเมล pr@diw.mail.go.th, โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: จุดบริ การร่ วม 1111 / ตู ้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุ งเทพฯ 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th/ PSC 1111 (Mobile Application)
3) ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนการทุจริ ตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120/
สายด่วน 1206/ โทรศัพท์ 02 502 6670-80 ต่อ 1904 – 1907/ โทรสาร 02 502 6132 / www.pacc.go.th
5) ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่ อแบบฟอร์ ม
1) คาขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษ ของห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์เอกชน
(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) รายละเอียดเกี่ยวกับผูค้ วบคุมดูแลห้องปฏิบตั ิการและเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ (แบบ ปว.1,
ปว.1-1)
9) รายชื่อเครื่ องมือ/อุปกรณ์หลักและมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์สารมลพิษ (แบบ ปว.2)
10) รายชื่อสารมาตรฐาน/วัสดุอา้ งอิง/วัสดุอา้ งอิงรับรองที่ใช้ในการวิเคราะห์ (แบบ ปว.3)
11) การวิเคราะห์สารมลพิษที่ข้ ึนทะเบียนในรอบ 3 ปี (แบบ ปว.4)
12) รายละเอียดความปลอดภัยภายในห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ (แบบ ปว.5)
13) หนังสื อบริ ษทั ฯ แจ้งความประสงค์

