เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยสมควรที่จะต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ย วกับการขึ้น ทะเบียนเป็น ผู้ควบคุมระบบบําบัด มลพิษน้ํา
หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัด การมลพิษกากอุตสาหกรรม และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือ
ผู้ค วบคุมระบบการจัด การมลพิษกากอุตสาหกรรม เกิด ประโยชน์ สูงสุด ต่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน
รวมทั้งก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘ ข้อ ๙
และข้อ ๑๐ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติ
ของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุม
ระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือผู้ควบคุมระบบบําบัด มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ขึ้นทะเบียน” หมายความว่า ขึ้นทะเบียนบุคคลหรือบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษน้ํา หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี
“ผู้รับขึ้นทะเบียน” หมายความว่า อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมาย
“หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน” หมายความว่า หนังสือที่ผู้รับขึ้นทะเบียนออกให้เพื่อเป็นหลักฐาน
ว่าได้รับขึ้นทะเบียน

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

หมวดที่ ๑
การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บุคคล)
ข้อ ๔ บุคคลที่สอบผ่านการสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือผู้ควบคุมระบบ
บําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
แล้ว แต่กรณี จากหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานตามประกาศกรมโรงงานอุต สาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ
การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถ
ขอขึ้น ทะเบีย น โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดตามภาคผนวกที่ ๑
ท้ายประกาศนี้ได้
ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้รับขึ้นทะเบียนเห็นว่าบุคคลที่ยื่นขอตามข้อ ๔ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนด
และมีเอกสารครบถ้วน ผู้รับขึ้นทะเบียนจะรับขึ้นทะเบียนโดยออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามแบบ
ที่กําหนดตามภาคผนวกที่ ๒ ท้ายประกาศนี้ ให้แก่บุคคลตามข้อ ๔ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๕ ให้มีอายุ ๓ ปีนับแต่วันออกหนังสือ และ
ให้สามารถต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนได้ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กําหนดตามภาคผนวกที่ ๓ ท้ายประกาศนี้ภายใน ๓๐ วันก่อนสิ้นอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
และให้นําความในข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับกับการขอต่ออายุโดยอนุโลม
การต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให้มีอายุครั้งละ ๓ ปีนับแต่วันสิ้นอายุของหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนฉบับเดิม
การยื่นคําขอต่ออายุไม่ทันกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะขึ้นทะเบียนใหม่ให้ดําเนินการ
เสมือนผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่
หมวดที่ ๒
การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บริษัทที่ปรึกษา)
ข้อ ๗ บริษัทที่ปรึกษาตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาด
ของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบีย นผู้ควบคุมดูแ ล
สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

การขึ้น ทะเบีย นผู้ค วบคุมดู แ ลสําหรับ ระบบป้ องกั น สิ่ ง แวดล้ อมเป็น พิษ (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน
ของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ สามารถขอขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้
ข้อ ๘ การขอขึ้นทะเบียนตามข้อ ๗ ให้ยื่นคําขอต่อผู้รับขึ้นทะเบียน คําขอให้เป็นไปตามแบบ
ที่กําหนดในภาคผนวกที่ ๔ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้รับขึ้นทะเบียนเห็นว่าบริษัทที่ปรึกษาที่ยื่นขอตามข้อ ๘ มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามที่กําหนดและมีเอกสารครบถ้วน ผู้รับขึ้นทะเบียนจะรับขึ้นทะเบียนโดยออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ตามแบบที่กําหนดในภาคผนวกที่ ๕ ท้ายประกาศนี้ให้แก่บริษัทที่ปรึกษาตามข้อ ๘
ข้อ ๑๐ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๙ ให้มีอายุ ๓ ปีนับแต่วันออกหนังสือ เว้นแต่
การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๒ และให้สามารถต่ออายุได้
ข้อ ๑๑ การต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๐ ให้ยื่นคําขอต่อผู้รับขึ้นทะเบียน
ภายใน ๙๐ วันก่อนวันสิ้นอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับเดิม และให้นําความในข้อ ๗ ข้อ ๘
ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ กรณีที่บริษัทที่ปรึกษามีการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม จากเดิม
ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้ ให้แจ้งการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงต่อผู้รับขึ้นทะเบียนก่อนที่จะมีการยกเลิก
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยในการรับแจ้งการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ย นแปลง
ผู้รับขึ้นทะเบียนจะยกเลิกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับเดิมและออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ฉบับใหม่ให้โดยหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับใหม่ให้มีอายุเท่ากับอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ฉบับเดิมที่เหลืออยู่ และให้ถือว่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับเดิมถูกยกเลิกนับจากวันที่ออกหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนฉบับใหม่ และให้นําความในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับ
การแจ้งการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม โดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ หนังสืออนุญาตให้ขึ้น ทะเบีย นเป็น ผู้ค วบคุมระบบบําบัดมลพิษ ประเภทนิติบุคคล
ที่ออกให้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามหมวดนี้และให้ใช้บังคับ
ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ
ประเภทนิติบุคคลเดิม และให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ประเภทนิติบุคคล
ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยอนุโลม
ภายหลังเมื่อหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ประเภทนิติบุคคล
ตามวรรคหนึ่งสิ้นระยะเวลาตามที่กําหนด หากบริษัทที่ปรึกษาประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนให้ปฏิบัติตามประกาศนี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

หมวดที่ ๓
การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่ปรึกษา
ข้อ ๑๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมระบบบําบัด มลพิษน้ํา หรือผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน รวมทั้งก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ที่ได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว ๑ ราย จะเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในโรงงานได้ไม่เกิน ๕ โรงงาน
ข้อ ๑๕ ให้นําความในข้อ ๑๔ มาบังคับใช้กับผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา ผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทที่ปรึกษา
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ภาคผนวกที่ ๑
การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://nsers.diw.go.th/DIW
๒. เลือก “ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษจากผูส้ อบผ่าน (สําหรับผู้ใช้งานครั้งแรก)” พร้อมกับ
ให้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนในช่อง “ผู้ใช้งาน” และใส่วัน เดือน ปีเกิดของผู้ใช้งานในช่อง
“รหัสวันเดือนปีเกิด” จํานวน ๘ หลัก ในช่องรหัสผ่าน เรียงลําดับดังนี้ ปี ค.ศ. (จํานวน ๔ หลัก) เดือน
(จํานวน ๒ หลัก) และวันที่ (จํานวน ๒ หลัก)
๓. เมื่อเข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ตั้งชื่อ “ผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” ใหม่สําหรับการใช้งานในครั้ง
ถัดไป และให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้อง
๔. เมื่อแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “Save” จากนั้นให้เลือก “ข้าพเจ้าขอยืนยันข้อมูล
เป็นความจริงทุกประการ” และกดปุ่ม “ยืนยันการแก้ไข”
๕. ให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ
สําเนาหนังสือแสดงการสมรส เป็นต้น มายังกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร
๖. เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับขึ้นทะเบียน ผู้ใช้งานระบบสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนได้

ภาคผนวกที่ ๒
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ (บุคคล)

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้ ..................................... บัตรประชาชนเลขที่ .................
สถานที่ติดต่อ .......................................................................................................................................................
ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................
เป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เลขทะเบียน .................
ประเภท  มลพิษน้ํา
 มลพิษอากาศ
 มลพิษกากอุตสาหกรรม
วันที่อนุญาต ..................................... วันที่หมดอายุ .....................................
ทั้งนี้ ท่านสามารถเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกิน ๕ โรงงาน
ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกํากับบุคลากรด้านสิง่ แวดล้อมประจําโรงงาน
โทร.
โทรสาร
http://www.diw.go.th

ภาคผนวกที่ ๓
การต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
๑. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://nsers.diw.go.th/DIW
๒. ใส่ชื่อผู้ใช้งานในช่อง “ผู้ใช้งาน” และใส่รหัสผ่านในช่อง “รหัสผ่าน”
๓. เมื่อเข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนแล้ว ให้กดปุม่ “แก้ไข” และให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
หากไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้อง
๔. เมื่อแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้องแล้ว ให้เลือก “ต่ออายุทะเบียน” และกดปุม่ “Save” จากนั้นให้เลือก
“ข้าพเจ้าขอยืนยันข้อมูลเป็นความจริงทุกประการ” และกดปุ่ม “ยืนยันการแก้ไข”
๕. ให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ
สําเนาหนังสือแสดงการสมรส เป็นต้น มายังกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร
๖. เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับขึ้นทะเบียน ผู้ใช้งานระบบสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนได้

ภาคผนวกที่ ๔
แบบคําขอขึ้นทะเบียน ต่ออายุ ยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ (บริษัทที่ปรึกษา)

แบบคําขอ ขึ้นทะเบียน / ต่ออายุ/ ยกเลิก / เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
ผูค้ วบคุมระบบบําบัดมลพิษ ประเภทบริษัททีป่ รึกษา
ประกอบด้วย

แบบคําขอ
หนังสือยืนยันการเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษประจําบริษัทที่ปรึกษา
รายชื่อโรงงานทีป่ ฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษในรอบ ๓ ปี

หน้า ๑
หน้า ๒
หน้า ๓

คําแนะนําการกรอกแบบคําขอ
๑. การขอขึ้นทะเบียนของบริษทั ที่ปรึกษา (การขออนุญาตขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ประเภทบริษัททีป่ รึกษา
ครั้งแรก) ให้กรอกแบบคําขอข้อ ๑ – ๕ และลงนามในแบบคําขอ พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕
พร้อมกับกรอกหนังสือยืนยันการเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษประจําบริษัทที่ปรึกษาและระบุชื่อผูป้ ระสานงาน
และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพือ่ ความสะดวกในการประสานงาน
๒. การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ให้กรอกแบบคําขอข้อ ๑ – ๕ และลงนามในแบบคําขอ พร้อมกับแนบ
เอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ และข้อ ๖ และรายชื่อโรงงานทีป่ ฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา
พร้อมกับกรอกหนังสือยืนยันการเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษประจําบริษัทที่ปรึกษาและระบุชื่อผูป้ ระสานงาน
และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพือ่ ความสะดวกในการประสานงาน ทั้งนี้ ถ้าการขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
มีการยกเลิก / เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง บุคลากรของบริษทั ที่ปรึกษาด้วย ให้ดําเนินการตามคําแนะนําข้อถัดไป (ข้อ ๓)
เพิ่มเติม
๓. การขอยกเลิก / เพิม่ เติม / เปลี่ยนแปลง บุคลากรของบริษทั ที่ปรึกษา ให้กรอกแบบคําขอข้อ ๒ – ๔ และข้อ ๗ และ
ลงนามในแบบคําขอ พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๗ พร้อมกับกรอกหนังสือยืนยันการเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษประจําบริษัททีป่ รึกษาและระบุชื่อผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อความสะดวกในการประสานงาน

แบบคําขอ  ขึ้นทะเบียน  ต่ออายุ  ยกเลิก  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา
(ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบคําขอ หากมีขอ้ มูลที่ต้องการแจ้งมากกว่าช่องว่างในคําขอ ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม)
๑. ขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา
 ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
 ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
 ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
๒. ชื่อบริษัท …..……………………………..………………….……………..
๓. สถานที่ตั้ง เลขที่ …….…. หมู่ที่ ………………ซอย …………………
ถนน ………………………….. แขวง/ตําบล ……………………………
เขต/อําเภอ …………………………….. จังหวัด ……..……………….
รหัสไปรษณีย์ ………………… โทรศัพท์ ………………………………
โทรสาร ………………………….
๔. บริษัทที่ปรึกษาเคยขึ้นทะเบียนหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย เลขทะเบียน ………………………….
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
๕. การขอขึ้นทะเบียน
บริษัทที่ปรึกษาขอเสนอบุคลากรเป็นผู้ควบคุมระบบฯ ดังนี้
(๑) ชื่อ …………………………………………………………………………
เลขทะเบียน ………………………………………………………………
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๒) ชื่อ …………………………………………………………………………
เลขทะเบียน ………………………………………………………………
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๓) ชื่อ …………………………………………………………………………
เลขทะเบียน ………………………………………………………………
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๔) ชื่อ …………………………………………………………………………
เลขทะเบียน ………………………………………………………………
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๕) ชื่อ …………………………………………………………………………
เลขทะเบียน ………………………………………………………………
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
โดยต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปีปัจจุบัน
(๒) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ประเภทบุคคล ของบุคลากร
ที่เสนอชื่อ

๖. การต่ออายุการขึ้นทะเบียน ต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
ตามข้อ ๕ และหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา ฉบับจริง
๗. การยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรของบริษัทที่ปรึกษา :
รายชื่อผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษที่เสนอขอยกเลิก/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง มีดังนี้
(๑) ชื่อ …………………………………………………………………
เลขทะเบียน …………………………  ยกเลิก  เพิ่มเติม
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๒) ชื่อ …………………………………………………………………
เลขทะเบียน …………………………  ยกเลิก  เพิ่มเติม
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๓) ชื่อ …………………………………………………………………
เลขทะเบียน …………………………  ยกเลิก  เพิ่มเติม
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๔) ชื่อ …………………………………………………………………
เลขทะเบียน …………………………  ยกเลิก  เพิ่มเติม
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๕) ชื่อ …………………………………………………………………
เลขทะเบียน …………………………  ยกเลิก  เพิ่มเติม
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
โดยต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๑) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ
ประเภทบริษัทที่ปรึกษา ฉบับจริง
(๒) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ประเภทบุคคล ของบุคลากร
ที่เสนอชื่อเพิ่มเติม
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ฉบับปีปัจจุบัน และแนบสําเนาบัตรประชาชนของ
ผู้ลงนามในแบบคําขอฉบับนี้
ลงชื่อ………………………………………………… ผู้ขอ
(
)
ลงชื่อ………………………………………………… ผู้ขอ
(
)
วันที่ยื่น ……….………………...…………..
ประทับตราบริษัท

ชื่อผู้ประสานงาน ................................................................................ โทร. ................................................................................................................

หนังสือยืนยัน
การเข้าร่วมเป็นผูค้ วบคุมระบบบําบัดมลพิษประจําบริษทั ที่ปรึกษา
(ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ประเภทบริษัททีป่ รึกษา)
วันที่ ........................................................
บริษัท ............................................................................................................. จํากัด ขอรับรองว่าบุคคลดังต่อไปนี้
เป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษของบริษัทที่ปรึกษา
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ลงชื่อ .......................................................................
(.......................................................................)

ลายมือชื่อ

ประเภทการควบคุม
น้ํา อากาศ
กาก
อุตสาหกรรม

ลงชื่อ .......................................................................
(.......................................................................)

ประทับตราบริษทั

ชื่อผู้ประสานงาน .................................................................................................... โทรศัพท์ .........................................................

รายชื่อโรงงานที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา
ใช้แนบเฉพาะกับคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
ชื่อโรงงาน

ลําดับที่

หมายเหตุ

1)

ชนิดของระบบบําบัดฯ

ที่ตั้ง

กรณีมลพิษน้ํา เช่น

โทรศัพท์

เลขทะเบียนโรงงาน

ประกอบกิจการ

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
(เดือน/ปี)
เริ่ม
สิ้นสุด

ชนิดของระบบบําบัด
ระบุรายละเอียด 1)

ระบบเอเอส ระบบบ่อผึ่ง ระบบ SBR ระบบถังกรองไร้อากาศ ระบบ UASB ระบบบําบัดทางเคมีด้วยกระบวนการโคแอกกูเลชั่น ระบบ
บําบัดทางเคมีด้วยการตกตะกอนผลึก+ระบบเอเอส
กรณีมลพิษอากาศ เช่น ระบบไซโคลน (Cyclone Separator) ระบบคัดแยกโดยการตกเนื่องจากน้ําหนักฝุ่น (Gravity Settling Chamber) เครื่องดักจับด้วยหยดน้ํา
(Wet Collector) ถุงกรอง (Baghouse) ระบบอีพี (Electrostatic Precipitator) เป็นต้น
กรณีมลพิษกากอุตสาหกรรม เช่น Secure Landfill ระบบปรับเสถียรและทําให้แข็งตัว (Stabilization and Solidification)
เตาเผากากอุตสาหกรรม (Incinerator) ระบบบําบัดทางเคมี-ฟิสิกส์ การรีไซเคิล เป็นต้น

ภาคผนวกที่ ๕
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ (บริษัทที่ปรึกษา)

ที่ อก

/

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

เรื่อง หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ประเภทบริษัททีป่ รึกษา
เรียน
อ้างถึง
ตามคําขอที่อ้างถึง ท่านขอขึ้นทะเบียน / ต่ออายุ / ยกเลิก / เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ ประเภทบริษทั ที่ปรึกษา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ .............................................................
...................................................................................................................... โทร. .............................................
กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ
ประเภทบริษัททีป่ รึกษา เลขทะเบียน .......................... โดยให้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับนีส้ ิ้นอายุ
ในวันที่ ........................................
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ทะเบียนผู้ควบคุมฯ ประเภทบุคคล
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ลําดับ
ชื่อ – สกุล

ทะเบียนผู้ควบคุมฯ ประเภทบุคคล

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล

ทะเบียนผู้ควบคุมฯ ประเภทบุคคล

หมายเหตุ การควบคุมดูแลโรงงาน การต่ออายุ และการเปลีย่ นแปลงบุคลากรต้องส่งหนังสือฉบับนี้มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โทร.
โทรสาร
http://www.diw.go.th

