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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยสมควรที่จะต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
ประจําโรงงาน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ค วบคุมดู แลสํา หรับ ระบบป้องกัน สิ่ง แวดล้อมเป็น พิ ษ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่แ ก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย
มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา
และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้ง
การมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“แจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน” หมายความว่า แจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
ประจําโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของ
ผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้น ทะเบีย นผู้ควบคุมดูแ ลสําหรับระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
“ผู้รับแจ้ง” หมายความว่า อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมาย
“หนังสือรับแจ้ง” หมายความว่า หนังสือที่ผู้รับแจ้งออกให้เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้ง
การมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่จะต้องแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
ประจําโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของ
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ผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้น ทะเบีย นผู้ควบคุมดูแ ลสําหรับระบบป้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนด
ชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ผู้ค วบคุ มดู แ ลสํ า หรั บ ระบบป้ อ งกั น สิ่ง แวดล้อ มเป็ น พิษ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ยื่ น คํา ขอตาม
ภาคผนวกที่ ๑ ท้ายประกาศนี้ต่อผู้รับแจ้ง
การแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่ง แวดล้อมประจําโรงงานครั้งต่อ ๆ ไปให้แ จ้งภายใน ๙๐ วัน
ก่อนวัน ครบกําหนดทุก ๆ ๓ ปีนับแต่วันที่ผู้รับแจ้งออกหนังสือรับแจ้งให้ในครั้งก่อน กรณีที่ไม่ได้แจ้ง
ตามระยะเวลาที่ครบกําหนด ๓ ปี ในคราวใด ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไม่ได้แจ้ง
การมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานนับแต่วันสิ้นกําหนดระยะเวลา ๓ ปีของปีอันเป็นเหตุให้มี
การแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ข้อ ๕ กรณีที่ผู้รับแจ้งตรวจคําขอตามข้อ ๔ แล้ว เห็น ว่าเป็น ไปตามที่กฎหมายกําหนด
ให้ผู้รับแจ้งออกหนังสือรับแจ้งตามภาคผนวกที่ ๒ ท้ายประกาศนี้ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานไว้เป็น หลักฐาน และให้นําความในข้อนี้ไปใช้บังคับกับการยื่น คําขอตามข้อ ๔ ในครั้งต่อไป
ทุก ๆ ระยะ ๓ ปี
ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประสงค์จะเพิ่มเติมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
ประจําโรงงานที่ได้แจ้งไว้ในระหว่างระยะเวลา ๓ ปีที่หนังสือรับแจ้งยังมีผลบังคับใช้ ให้ยื่นคําขอล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่เกิน ๓๐ วันก่อนวันเพิ่มเติมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน และให้ผู้รับแจ้งยกเลิกหนังสือ
รับแจ้งฉบับเดิมแล้วออกหนังสือรับแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหม่แทนฉบับเดิม
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญ าตประกอบกิจการโรงงานประสงค์จะยกเลิกหรือเปลี่ย นแปลงบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานที่ได้แจ้งไว้ในระหว่างระยะเวลา ๓ ปีที่หนังสือรับแจ้งยังมีผลบังคับใช้
ให้ยื่นคําขอภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานและให้
ผู้รับแจ้งยกเลิกหนังสือรับแจ้งฉบับเดิมแล้วออกหนังสือรับแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหม่
แทนฉบับเดิม
หนังสือรับแจ้งที่ออกให้ตามวรรค ๑ และ ๒ ให้มีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือ
รับแจ้งฉบับเดิมอันเป็นฉบับที่เริ่มนับอายุ ๓ ปี และให้นําความในข้อ ๔ และข้อ ๕ มาบังคับใช้กับ
การเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโดยอนุโลม
ข้อ ๗ การแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และการแจ้ง
เพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามข้อ ๖ ผู้รับแจ้งจะไม่รับแจ้ง
เพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง การมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานหากปรากฏในการพิจารณา
ว่าผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เป็นผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา หรือผู้ควบคุม
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ระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุต สาหกรรมในโรงงานอื่นอยู่ก่อน
จํานวน ๕ โรงงาน
ให้นําความในวรรคแรกมาบังคับใช้กับผู้ควบคุมระบบบําบัด มลพิษน้ํา ผู้ค วบคุมระบบบําบัด
มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาด้วย
ข้อ ๘ หนังสืออนุญาตให้ขึ้น ทะเบีย นบุคลากรด้านสิ่ง แวดล้อมประจําโรงงานที่ออกให้ก่อน
ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นหนังสือรับแจ้งตามประกาศนี้โดยให้ใช้บังคับได้ไม่เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานเดิม และในระหว่างที่ระยะเวลา
ของหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานเดิมมีผลบังคับ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติตามประกาศนี้โดยอนุโลมภายใน ๓๐ วันก่อนสิ้นระยะเวลาตามที่กําหนด
ในหนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ภาคผนวกที่ ๑
แบบคําขอการแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน

แบบคําขอแจ้งการมี / ยกเลิก / เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
บุคลากรด้านสิง่ แวดล้อมประจําโรงงาน
(สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม)
ประกอบด้วย

๑. แบบคําขอ
๒. แสดงผังกระบวนการผลิตและจุดทีเ่ กิดของเสีย
๓. หนังสือยืนยันการเป็นบุคลากรด้านสิง่ แวดล้อมประจําโรงงาน

หน้า ๑ – ๒
หน้า ๓
หน้า ๔

คําแนะนําการกรอกแบบคําขอ
๑. การแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน (การแจ้งการมีบุคลากรด้านสิง่ แวดล้อมประจําโรงงานครั้งแรก)
ให้กรอกแบบคําขอข้อ ๑ – ๔ พร้อมกับเสนอชื่อผูจ้ ัดการสิ่งแวดล้อมและผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษในข้อ ๕
เสนอชื่อผู้ปฏิบัตงิ านประจําระบบฯ ในข้อ ๖ (ผู้จัดการสิง่ แวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ และผูป้ ฏิบัติงาน
ประจําระบบฯ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน) และลงนามในแบบคําขอตามข้อ ๙ รวมถึงแนบเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ ๕ – ๖ และข้อ ๘ พร้อมกับกรอกหนังสือยืนยันการเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานและ
ระบุชื่อผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อความสะดวกในการประสานงาน
๒. การแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน (การแจ้งการมีบุคลากรด้านสิง่ แวดล้อมประจําโรงงานครั้งต่อ ๆ ไป)
ให้กรอกแบบคําขอข้อ ๑ – ๔ และลงนามในแบบคําขอตามข้อ ๙ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๘ (วงเล็บ ๑ – ๓
และวงเล็บ ๖ หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับจริง) พร้อมกับกรอกหนังสือยืนยันการเป็น
บุคลากรด้านสิง่ แวดล้อมประจําโรงงานและระบุชื่อผู้ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อความสะดวก
ในการประสานงาน ทั้งนี้ ถ้ามีการยกเลิก / เพิ่มเติม / เปลีย่ นแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานด้วย
ให้ดําเนินการตามคําแนะนําข้อถัดไป (ข้อ ๓)
๓. การยกเลิก / เพิม่ เติม / เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิง่ แวดล้อมประจําโรงงาน ให้กรอกแบบคําขอข้อ ๑ – ๔
พร้อมกับแจ้งชื่อผูจ้ ัดการสิง่ แวดล้อม / ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ / ผู้ปฏิบัตงิ านประจําระบบฯ ที่ต้องการยกเลิก
/ เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ในข้อ ๗ และลงนามในแบบคําขอตามข้อ ๙ รวมถึงแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๗
และข้อ ๘ (เฉพาะวงเล็บ ๑ – ๓) พร้อมกับกรอกหนังสือยืนยันการเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
และระบุชื่อผูป้ ระสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อความสะดวกในการประสานงาน

แบบคําขอ  การแจ้ง(ครั้งแรก)  การแจ้ง(ครั้งถัดไป)  ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
(ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบคําขอ หากมีข้อมูลที่ต้องการแจ้งมากกว่าช่องว่างในคําขอให้จัดทําเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติม)
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อโรงงาน………………………………………………………………………….….
๖. การแจ้งการมีผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
เลขทะเบียนโรงงาน……………………...…………………………...….……….
จํานวน …………คน ดังนี้
ประกอบกิจการ……………………...…………………………...….……..…….
(๑) ชื่อ …………...……………………………..………………………...
ที่ตั้งโรงงาน เลขที่……….... หมู่ที่ ………… ซอย………………....…..……
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
ถนน……………………….. แขวง/ตําบล …………..……..………….………..
(๒) ชือ่ …………...……………………………..………………………...
เขต/อําเภอ……………….…………….. จังหวัด…………….…….……………
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
รหัสไปรษณีย์ ………..………… โทรศัพท์ …………………………..……….
(๓) ชือ่ …………...……………………………..………………………...
โทรสาร ……………………………..
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
๕. การแจ้งการมีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(๔) ชื่อ …………...……………………………..………………………...
๕.๑ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
ชื่อ…………………...…………………………..…..………………
(๕) ชื่อ …………...……………………………..………………………...
โดยต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากสถาบัน
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และสําเนาบัตรประจําตัว (๖) ชื่อ …………...……………………………..………………………...
ประชาชน
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
๕.๒ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ จํานวน …………คน ดังนี้
โดยต้องแนบสําเนา หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันหรือ
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ เป็นบริษัทที่ปรึกษา
หน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และสําเนาบัตรประจําตัว
(๑) ชื่อ …………...……………………………..………………………...
ประชาชน
เลขทะเบียน …………………………………………………..……..
๗. การเพิ่มเติม/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานฯ
๗.๑ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๒) ชื่อ …………...……………………………..………………………...
ขอยกเลิกชื่อ………………………………………………………………………….
เลขทะเบียน …………………………………………………..……..
ขอเสนอชื่อ……………………………………………………….…………………..
๗.๒ ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ เป็นบุคลากรของโรงงาน
(๑) ชื่อ …………………………………………………………………
(๑) ชื่อ …………...……………………………..………………………...
เลขทะเบียน …………………………  ยกเลิก  เพิ่มเติม
เลขทะเบียน …………………………………………………..……..
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๒)
ชื่อ …………………………………………………………………
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๒) ชื่อ …………...……………………………..………………………...
เลขทะเบียน …………………………  ยกเลิก  เพิม่ เติม
เลขทะเบียน …………………………………………………..……..
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๓) ชื่อ …………………………………………………………………
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๓) ชื่อ …………...……………………………..………………………...
เลขทะเบียน …………………………  ยกเลิก  เพิม่ เติม
เลขทะเบียน …………………………………………………..……..
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๔) ชื่อ …………………………………………………………………
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๔) ชื่อ …………...……………………………..………………………...
เลขทะเบียน …………………………  ยกเลิก  เพิม่ เติม
เลขทะเบียน …………………………………………………..……..
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๕)
ชื่อ …………………………………………………………………
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๕) ชื่อ …………...……………………………..………………………...
เลขทะเบียน …………………………  ยกเลิก  เพิม่ เติม
เลขทะเบียน …………………………………………………..……..
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๖) ชื่อ …………………………………………………………………
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
โดยต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนของผู้ควบคุม
เลขทะเบียน …………………………  ยกเลิก  เพิม่ เติม
ระบบบําบัดมลพิษ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม

๗.๓ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(๑) ชื่อ …………………………………………………......
 ยกเลิก  เพิ่มเติม
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๒) ชื่อ ……………………………………………….……..
 ยกเลิก  เพิ่มเติม
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๓) ชื่อ …………………………………………….………..
 ยกเลิก  เพิ่มเติม

๘.

ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๔) ชื่อ ………………………………………….…………..
 ยกเลิก  เพิ่มเติม
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๕) ชื่อ ………………………………………………….…..
 ยกเลิก  เพิ่มเติม
๙.
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
(๖) ชื่อ ………………………………………………….…..
 ยกเลิก  เพิ่มเติม
๑๐.
ประเภท  น้ํา  อากาศ  กากอุตสาหกรรม
โดยต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา(ข้อ ๗) ดังนี้
๑. หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับจริง
๒. สําเนาหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดสําหรับผู้จัดการ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือผู้ปฏิบัติงานประจําฯ ที่เสนอชื่อเพิ่มเติม
๓. สําเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ
ของบุคลากรที่เสนอชื่อเพิ่มเติม
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุคลากรที่เสนอชื่อเพิ่มเติม

โรงงานต้องเตรียมเอกสารดังนี้
(๑) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)
(๒) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปีปัจจุบัน
ซึ่งระบุชื่อผู้มีอํานาจลงนาม และแนบสําเนาบัตรประชาชนของ
ผู้ลงนามในแบบคําขอฉบับนี้
(๓) หนังสือมอบอํานาจให้ลงนามแทนในใบคําขอนี้ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากรแสตมป์ ๑๕ บาท
เฉพาะกรณีการแจ้งการมี (ครั้งแรก) ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้
(๔) ผังกระบวนการผลิตโดยสังเขปแสดงวัตถุดิบ สารเคมีที่ใช้
และจุดที่เกิดของเสีย
(๕) ผังกระบวนการบําบัดมลพิษโดยสังเขป
เฉพาะกรณีการแจ้งการมี (ครั้งถัดไป) ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
(๖) หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับจริง
แบบคําขอฉบับนี้ต้องลงนามโดยกรรมการบริษัทฯ ผู้มีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอํานาจ พร้อมกับ
ประทับตราบริษัท
ทั้งนี้ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ และ
ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบฯ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
ลงชื่อ ………………………………………………………....
(
) ตัวบรรจง
ลงชื่อ ………………………………………………………....
(
) ตัวบรรจง
วันที่ยื่น……….…………………………….…...
ประทับตราบริษัท

คําเตือน โปรดกรอกข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า
มิฉะนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่พิจารณาคําขอของท่าน

ชื่อผู้ประสานงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………. โทรศัพท์ ………………………………………

แสดงผังกระบวนการผลิตและจุดที่เกิดของเสีย
ชื่อโรงงาน ……………………………………….………………..……….. เลขทะเบียนโรงงาน ……….......……...….……………………..…………..
ประกอบกิจการ …………………………………………..……….………. กําลังการผลิต ………………..……… หน่วย …………………………..…..

หนังสือยืนยันการเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
วันที่ ........................................................
บริษัท ...................................................................................................................... จํากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่
........................................... ขอรับรองว่าบุคคลดังต่อไปนีเ้ ป็นบุคลากรด้านสิง่ แวดล้อมประจําโรงงานของบริษัท
ประเภทบุคลากร

ชื่อ-สกุล

ลายมือชื่อ

ประเภทการควบคุม
น้ํา อากาศ
กาก
อุตสาหกรรม

ผู้จัดการสิง่ แวดล้อม
ผู้ควบคุมระบบบําบัด
มลพิษ

ผู้ปฏิบัตงิ านประจํา
ระบบบําบัดมลพิษ

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

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

ประทับตราบริษทั

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

ภาคผนวกที่ ๒
หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน

ที่ อก

/

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
เรียน ผู้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
อ้างถึง แบบคําขอลงรับวันที่
ตามคําขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการ มี / ยกเลิก / เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง บุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานของ ................................................ ทะเบียนโรงงานเลขที่ .................................
ประกอบกิจการ ...................................................................................................................................................
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ...................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .............................
กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการ ให้มี / ยกเลิก / เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
บุคลากรด้านสิง่ แวดล้อมประจําโรงงาน ดังนี้ โดยให้ท่านยืน่ คําขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจํา
โรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ .....................................
ผู้จัดการสิง่ แวดล้อม
ลําดับ
๑
ลําดับ
๑

ผู้ควบคุมระบบบําบัด

เลขทะเบียน

ผู้ปฏิบัตงิ านประจําระบบบําบัด

มลพิษน้ํา

มลพิษอากาศ มลพิษกากอุตสาหกรรม

มลพิษน้ํา

มลพิษอากาศ มลพิษกากอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

