
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนและตอ่อำยผุูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพษิน ำ้ หรอืผูค้วบคมุ

ระบบบ ำบดัมลพษิอำกำศ หรอืผูค้วบคมุระบบกำรจดักำรมลพษิกำกอตุสำหกรรม (บคุคล) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ผูท้ีม่คีณุสมบตัติามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง คณุสมบตั ิการฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบคุลากร

ดา้นสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงาน พ.ศ. 2554 

  

 

 http://www.diw.go.th/hawk/law/env/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8

%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A

3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%202554.p

df 

  

  

 สอบผ่านการสอบมาตรฐานของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นและถกูตอ้ง                                                                                                                      

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
http://nsers.diw.go.th/diw/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักเทคโนโลยนี ้าและ
สิง่แวดลอ้มโรงงาน 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

4 วนั ส านักเทคโนโลยนี ้าและ

สิง่แวดลอ้มโรงงาน 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

การลงนามและแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักเทคโนโลยนี ้าและ

สิง่แวดลอ้มโรงงาน 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- บตัรประชาชนของผูค้วบคมุ 

ระบบบ าบดัมลพษิประเภทบคุคล 

ตอ้งไมห่มดอายุ 

กระทรวงมหาดไทย 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

โดยเจา้ของบตัร 
 

 
) 

2) 

 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
โดยเจา้ของเอกสาร 

) 

กระทรวงมหาดไทย 

3) 
 

ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

โดยเจา้ของเอกสาร 

) 

กระทรวงมหาดไทย 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม,  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 

(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) ค ู                                                                                              

          ควบคมุระบบบ าบดัมลพษิ ประเภทบคุคล 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 



 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

