
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้และกำรรบัแจง้กำรมบีคุลำกรดำ้นสิง่แวดลอ้มประจ ำโรงงำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานทีม่กีารประกอบกจิการโรงงานเขา้ขา่ยตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง 

การก าหนดชนดิและขนาดของโรงงาน ก าหนดวธิกีารควบคมุการปลอ่ยของเสยี มลพษิ หรอืสิง่ใด ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่

สิง่แวดลอ้ม ก าหนดคณุสมบตัขิองผูค้วบคมุดแูล ผูป้ฏบิตังิานประจ า และหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนผูค้วบคมุดแูลส าหรับระบบ

ป้องกนัสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ. 2545  

  

  http://www.diw.go.th/hawk/law/28.pdf 

  

  

 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง การก าหนดชนดิและขนาดของโรงงาน ก าหนดวธิกีารควบคมุ

การปลอ่ยของเสยี มลพษิ หรอืสิง่ใด ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ก าหนดคณุสมบตัขิองผูค้วบคมุดแูล ผูป้ฏบิตังิานประจ า 

และหลักเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนผูค้วบคมุดแูลส าหรับระบบป้องกนัสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 

  

 

 http://www.diw.go.th/hawk/law/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4

%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A

D%E0%B8%A1%202554.pdf 

  

  

 มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นและถกูตอ้ง 

 การรับแจง้การมบีคุลากรดา้นสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงานตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

  

  ตอ้งแจง้ชือ่ผูจั้ดการสิง่แวดลอ้ม ผูค้วบคมุระบบบ าบดัมลพษิ และผูป้ฏบิัตงิานประจ าระบบบ าบดัมลพษิ มา

พรอ้มกนั 

  ตอ้งแจง้ชือ่ผูค้วบคมุระบบบ าบัดมลพษิน ้าและผูป้ฏบิัตงิานประจ าระบบบ าบัดมลพษิน ้า มาพรอ้มกนั หรอืผู ้

ควบคมุระบบบ าบดัมลพษิอากาศและผูป้ฏบิตังิานประจ าระบบบ าบัดมลพษิอากาศ 

  มาพรอ้มกนั หรอืผูค้วบคมุระบบการจัดการมลพษิกากอตุสาหกรรมและผูป้ฏบิตังิานประจ า 

  ระบบการจัดการมลพษิกากอตุสาหกรรม มาพรอ้มกนั 

  ผูจั้ดการสิง่แวดลอ้ม ผูค้วบคมุระบบบ าบดัมลพษิ ผูป้ฏบิตังิานประจ าระบบบ าบดัมลพษิ ตอ้งไมเ่ป็นบคุคล

เดยีวกนั 

  ผูจั้ดการสิง่แวดลอ้มตอ้งปฏบิัตหินา้ทีด่แูลการจัดการมลพษิของโรงงานไดไ้มเ่กนิ 1 โรงงาน 

  ผูค้วบคมุระบบบ าบดัมลพษิตอ้งควบคมุดแูลระบบบ าบดัมลพษิของโรงงานไดไ้มเ่กนิ 5 โรงงาน 

  ผูป้ฏบิัตงิานประจ าระบบบ าบดัมลพษิตอ้งปฏบิตังิานประจ าระบบบ าบัดมลพษิของโรงงานไดไ้มเ่กนิ 1 โรงงาน                                                                       

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  

  

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ  ชัน้ 1  อาคารกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

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



/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักเทคโนโลยนี ้าและส ิง่แวดลอ้มโรงงาน 

   กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
   เลขที ่75/6  ถนนพระรามที ่6  

   แขวงทุง่พญาไท  เขตราชเทว ี 
   กรุงเทพมหานคร 10400 

/ไปรษณีย ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 12 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักเทคโนโลยนี ้าและ

สิง่แวดลอ้มโรงงาน 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีพ่จิารณาค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

9 วนั ส านักเทคโนโลยนี ้าและ

สิง่แวดลอ้มโรงงาน 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ลงนาม และแจง้ผลการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักเทคโนโลยนี ้าและ

สิง่แวดลอ้มโรงงาน 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค ำขอแจง้กำรม ียกเลกิ เพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงบุคลำกร
ดำ้นสิง่แวดลอ้มประจ ำโรงงำน (ส ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรม) และ

หนงัสอืยนืยนักำรเป็นบุคลำกรดำ้นสิง่แวดลอ้มประจ ำโรงงำน ตำม
ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรือ่ง กำรแจง้และกำรรบัแจง้

กำรมบีุคลำกรดำ้นสิง่แวดลอ้มประจ ำโรงงำน พ.ศ. 2556 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- การลงนามแบบค าขอและหนังสอืยนืยัน  ผูย้ืน่ขอ ตอ้งเป็น
ผูม้อี านาจลงนามตามหนังสอืรับรองการ 

จดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล และประทับตราบรษัิท  
- ในกรณีทีผู่รั้บมอบอ านาจลงนามแทนตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจและตดิ

อากรแสตมป์ใหค้รบถว้น  

แตไ่มต่อ้งประทับตราบรษัิท 
) 

ส านักเทคโนโลยนี ้าและสิง่แวดลอ้ม
โรงงาน 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับถงึวนัทีก่รม
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 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

) 

4) 
 

หนงัสอืเดนิทำงของผูย้ ืน่ขอ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

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

- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร หรอืใบส าคญั หรอื

หนังสอื 
) 

- 

5) 

 

ใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว ของผูย้ ืน่ขอ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

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

หนังสอื 
) 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจท ำกำรแทน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 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) 
 

บตัรประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- บตัรประชาชนตอ้งไมห่มดอายุ 

- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร 
) 

กระทรวงมหาดไทย 

9) 

 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน  (รง.4) หรอืใบรบัแจง้กำร

ประกอบกจิกำรโรงงำนหรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและกำรประกอบ
กจิกำรในนคิมอุตสำหกรรม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ตอ้งไมห่มดอายุ 

- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงงาน หรอืผูรั้บมอบอ านาจ 

) 

- 

10) 
 

ผงักระบวนกำรผลติโดยสงัเขปแสดงวตัถดุบิ สำรเคมทีีใ่ช ้และจดุ
ทีเ่กดิของเสยี ตำมภำคผนวกที ่1 ทำ้ยประกำศกรมโรงงำน

อุตสำหกรรม เรือ่ง กำรแจง้และกำรรบัแจง้กำรมบีุคลำกรดำ้น
สิง่แวดลอ้มประจ ำโรงงำน พ.ศ. 2556 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

11) 

 

ประกำศนยีบตัรกำรฝึกอบรมหลกัสตูรผูจ้ดักำรสิง่แวดลอ้มจำก

หนว่ยงำนฝึกอบรมทีก่รมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนด 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของ
ประกาศนยีบตัร 

- กรณีทีข่อเพิม่เตมิบคุลากรสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงาน ใหส้ง่มาเฉพาะ
เอกสารของรายทีข่อเพิม่เตมิใหม่) 

- 

12) 

 

บตัรประชำชนของผูจ้ดักำรสิง่แวดลอ้ม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- บตัรประชาชนตอ้งไมห่มดอายุ 
- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร 

- กรณีทีข่อเพิม่เตมิบคุลากรสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงาน ใหส้ง่มาเฉพาะ

เอกสารของรายทีข่อเพิม่เตมิใหม่ 
) 

กระทรวงมหาดไทย 

13) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพษิ 

ประเภทบุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- หนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้วบคมุ 

ระบบบ าบดัมลพษิ ประเภทบคุคล ตอ้งไมห่มดอายุ 
- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของหนังสอืรับรองการขึน้

ทะเบยีนฯ 

- กรณีทีข่อเพิม่เตมิบคุลากรสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงาน ใหส้ง่มาเฉพาะ
เอกสารของรายทีข่อเพิม่เตมิใหม)่ 

ส านักเทคโนโลยนี ้าและสิง่แวดลอ้ม

โรงงาน 

14) 

 

บตัรประชำชนของผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพษิ ประเภทบุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- บตัรประชาชนตอ้งไมห่มดอายุ 
- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร 

- กรณีทีข่อเพิม่เตมิบคุลากรสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงาน ใหส้ง่มาเฉพาะ

เอกสารของรายทีข่อเพิม่เตมิใหม่) 

กระทรวงมหาดไทย 

15) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรขึน้ทะเบยีนเป็น ผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพษิ 

ประเภทบรษิทัทีป่รกึษำ ในกรณีทีว่ำ่จำ้งผูค้วบคมุระบบบ ำบดั
มลพษิ ประเภทบรษิทัทีป่รกึษำ เป็นผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพษิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-  หนังสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้วบคมุระบบบ าบดั

มลพษิ ประเภทบรษัิททีป่รกึษา 
ตอ้งไมห่มดอายุ 

 - ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของหนังสอืรับรองการขึน้

ทะเบยีนฯ  
- กรณีทีข่อเพิม่เตมิบคุลากรสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงาน ใหส้ง่มาเฉพาะ

เอกสารของรายทีข่อเพิม่เตมิใหม่) 

ส านักเทคโนโลยนี ้าและสิง่แวดลอ้ม

โรงงาน 

16) 

 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนเป็นนติบิุคคลพรอ้มวตัถปุระสงคจ์ำก

กระทรวงพำณชิยข์องผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพษิ ประเภทบรษิทัที่

ปรกึษำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(- ในกรณีทีว่า่จา้งผูค้วบคมุระบบบ าบดัมลพษิ ประเภทบรษัิท

ทีป่รกึษา เป็นผูค้วบคมุระบบบ าบดัมลพษิ 
- กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้มเ่กนิ ๖ เดอืนนับถงึวนัทีก่รมโรงงาน

อตุสาหกรรมรับค าขอ 
- ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนาม 

- กรณีทีข่อเพิม่เตมิบคุลากรสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงาน ใหส้ง่มาเฉพาะ
เอกสารของรายทีข่อเพิม่เตมิใหม่) 

17) 

 

บตัรประชำชน หรอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว หรอืหนงัสอื

เดนิทำง (Passport) ของผูควบคมุระบบบ ำบดัมลพษิประเภท
บรษิทัทีป่รกึษำ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ในกรณีทีว่า่จา้งผูค้วบคมุระบบบ าบัดมลพษิ ประเภทบรษัิท

ทีป่รกึษา เป็นผูค้วบคมุระบบบ าบดัมลพษิ 
- บตัรประชาชน หรอืใบส าคัญประจ าตวัคนตา่งดา้ว หรอืหนังสอืเดนิทาง 

(Passport) ตอ้งไมห่มดอายุ 
- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร หรอืใบส าคญั หรอื

หนังสอื 

) 

- 

18) 

 

ประกำศนยีบตัรกำรฝึกอบรมหลกัสตูรผูป้ฏบิตังิำนประจ ำระบบ

บ ำบดัมลพษิจำกหนว่ยงำนฝึกอบรมทีก่รมโรงงำนอุตสำหกรรม

ก ำหนด 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของ

ประกาศนยีบตัร 
- กรณีทีข่อเพิม่เตมิบคุลากรสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงาน ใหส้ง่มาเฉพาะ

เอกสารของรายทีข่อเพิม่เตมิใหม)่ 

- 

19) 
 

บตัรประชำชนของผูป้ฏบิตังิำนประจ ำระบบบ ำบดัมลพษิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- บตัรประชาชนตอ้งไมห่มดอายุ 
- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยเจา้ของบตัร 

) 

กระทรวงมหาดไทย 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

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:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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 าขอการแจง้การม/ียกเลกิ/เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงบคุลากรดา้นสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงาน(ส าหรับโรงงาน

อตุสาหกรรม) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

