
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนและตอ่อำยผุูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพษิน ำ้ หรอืผูค้วบคมุ

ระบบบ ำบดัมลพษิอำกำศ หรอืผูค้วบคมุระบบกำรจดักำรมลพษิกำกอตุสำหกรรม (บรษิทัที่

ปรกึษำ) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 เป็นนติบิคุคลทีม่คีณุสมบตัติามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง คณุสมบตั ิการฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน

ของบคุลากรดา้นสิง่แวดลอ้มประจ 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 

  

  

 มคีวามประสงคท์ีจ่ะท าหนา้ทีเ่ป็นผูค้วบคมุระบบบ าบดัมลพษิประเภทบรษัิททีป่รกึษา 

 มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นและถกูตอ้ง 

 การรับขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้วบคมุระบบบ าบดัมลพษิ ประเภทบรษัิททีป่รกึษา ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

  

  มทีนุจดทะเบยีนไมน่อ้ยกวา่สองลา้นบาท 

  มวีตัถปุระสงคเ์กีย่วกับการใหค้ าปรกึษาและหรอืควบคมุดแูลการท างานของระบบบ าบดัมลพษิน ้า ระบบบ าบดั

มลพษิอากาศ และระบบการจัดการมลพษิกากอตุสาหกรรม 

  มผีูค้วบคมุระบบบ าบัดมลพษิทีส่อบผ่านการสอบมาตรฐานของกรมโรงงานอตุสาหกรรม และไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นผูค้วบคมุระบบบ าบดัมลพษิกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม อยา่งนอ้ย 1 คน                       ** ขัน้ตอนการ

ด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  

  

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ  ชัน้ 1 อาคารกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักเทคโนโลยนี ้าและส ิง่แวดลอ้มโรงงาน 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6  

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี 
กรุงเทพมหานคร10400 
/ไปรษณีย ์ 

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 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

4 วนั ส านักเทคโนโลยนี ้าและ
สิง่แวดลอ้มโรงงาน 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูม้อี านาจลงนาม และเจา้หนา้ทีแ่จง้ผลการพจิารณาใหผู้ข้อ

ทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักเทคโนโลยนี ้าและ
สิง่แวดลอ้มโรงงาน 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค ำขอขึน้ทะเบยีน ตอ่อำย ุยกเลกิ เพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลง
บุคลำกร ผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพษิ (บรษิทัทีป่รกึษำ) ตำม

ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรือ่ง กำรขึน้ทะเบยีนเป็นผู ้
ควบคมุระบบบ ำบดัมลพษิน ำ้ หรอืผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพษิ

อำกำศ หรอืผูค้วบคมุระบบกำรจดักำรมลพษิกำกอุตสำหกรรม 

พ.ศ. 2556 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- การลงนามแบบค าขอและหนังสอืยนืยันการเขา้ร่วมเป็นผู ้

ควบคมุระบบบ าบดัมลพษิประจ าบรษัิททีป่รกึษา 
ผูย้ืน่ขอตอ้งเป็นผูม้อี านาจลงนามตามหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็น

นติบิคุคล และประทับตราบรษัิท 

ในกรณีทีผู่รั้บมอบอ านาจลงนามแทนตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจและตดิ
อากรแสตมป์ใหค้รบถว้น  

แตไ่มต่อ้งประทับตราบรษัิท 
) 

ส านักเทคโนโลยนี ้าและสิง่แวดลอ้ม
โรงงาน 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับถงึวันทีก่รม
โรงงานอตุสาหกรรมรับค าขอ 

- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนาม 

) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูล้งนำมยืน่ขอ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- บตัรประชาชน ตอ้งไมห่มดอายุ 

- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร หรอืใบส าคญั หรอื
หนังสอื 

) 

กระทรวงมหาดไทย 

4) 
 

หนงัสอืเดนิทำงของผูย้ ืน่ขอ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- หนังสอืเดนิทาง (Passport) ตอ้งไมห่มดอายุ 

- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร หรอืใบส าคญั หรอื

หนังสอื 
) 

กองหนังสอืเดนิทาง 

5) 

 

ใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้วของผูย้ ืน่ขอ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ศนูยบ์รกิารวซีา่และใบอนุญาตท างาน 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว ตอ้งไมห่มดอายุ 
- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร หรอืใบส าคญั หรอื

หนังสอื 
) 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจท ำกำรแทน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- วนัทีม่อบอ านาจตอ้งกอ่นวนัทีย่ืน่ค าขอ 
- หนังสอืมอบอ านาจตอ้งมรีายละเอยีดการมอบอ านาจเกีย่วกับเรือ่งของ

การมอบอ านาจใหล้งนามแทนในค าขอ 

- ตดิอากรแสตมป์ 15 บาท 
) 

- 

7) 
 

บตัรประชำชน หรอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว หรอืหนงัสอื
เดนิทำง (Passport) ของผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- บตัรประชาชน หรอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว หรอื

หนังสอืเดนิทาง (Passport) ตอ้งไมห่มดอายุ 
- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร หรอืใบส าคญั หรอื

หนังสอื 

) 

- 

8) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- บตัรประชาชนตอ้งไมห่มดอายุ 

- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร 
) 

กระทรวงมหาดไทย 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพษิ 

ประเภทบุคคล ของผูค้วบคุมระบบบ ำบดัมลพษิทีส่งักดับรษิทั ที่
ปรกึษำ  ตำมประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรือ่ง กำรขึน้

ทะเบยีนเป็นผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพษิน ำ้ หรอืผูค้วบคุมระบบ
บ ำบดัมลพษิอำกำศ หรอืผูค้วบคมุระบบกำรจดักำรมลพษิกำก

อุตสำหกรรม พ.ศ. 2556 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- หนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้วบคมุระบบบ าบดั
มลพษิ ประเภทบคุคล ตอ้งไม่หมดอายุ 

- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของหนังสอืรับรองการขึน้
ทะเบยีนฯ 

) 

ส านักเทคโนโลยนี ้าและสิง่แวดลอ้ม

โรงงาน 

10) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพษิประเภท
บุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- บตัรประชาชนตอ้งไมห่มดอายุ 

- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร 
) 

กระทรวงมหาดไทย 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม  คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)    

 
 

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) • แบบค าขอขึน้ทะเบยีน ตอ่อาย ุยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงบคุลากร ผูค้วบคมุระบบบ าบดัมลพษิ (บรษัิท ทีป่รกึษา) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

