
ประก
เร่ือง คณุสมบตัิขอ

การฝก
___

ตามประกาศกระทรวงอตุสาห
ควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ
ผูปฏิบัติงานประจํ า  และหลกัเกณฑการขึ้นทะ
พ.ศ. 2545  ทีก่ ําหนดใหโรงงานบางชนิดและ
ประกอบดวยผูจัดการสิ่งแวดลอม ผูควบคุมระ
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม และ
ก ําหนดใหบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจํ าโร
ทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมกํ าหนด  โดยประ
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 นั้น  เพือ่ใหโรง
สํ าหรับการขึ้นทะเบียนบุคลากรดานสิ่งแวดล
ดงักลาวไดกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกป
ส่ิงแวดลอมประจํ าโรงงาน  การฝกอบรมและ

คณุสมบตัิของบ
____

ขอ 1 ผูจัดการสิ่งแวดลอม ต
1.1 เปนผูรับใบอนุญ

ต ําแหนงเปนผูจัด
หนาที่เปนผูจัดกา
าศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
งบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจํ าโรงงาน
อบรมและการสอบมาตรฐาน
___________________

กรรม เร่ือง การก ําหนดชนดิและขนาดของโรงงาน ก ําหนดวธีิการ
 ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ก ําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมดูแล
เบียนผูควบคุมดูแลสํ าหรับระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ     
ขนาดตองจัดใหมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจํ าโรงงาน
บบบํ าบัดมลพิษนํ้ า ผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษอากาศ ผูควบคุม
ผูปฏิบัติงานประจํ าเครื่องระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ  และ
งงานตองผานการฝกอบรมและหรือสอบผานการสอบมาตรฐาน
กาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับดังกลาวจะมีผลบังคับใชใน
งานสามารถเตรียมการจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
อมประจํ าโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับ
ระกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องคณุสมบัติของบุคลากรดาน
การสอบมาตรฐาน ไวดังนี้

หมวด 1
ุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจํ าโรงงาน
_____________________

องมีคุณสมบัติ ดังนี้
าตประกอบกิจการโรงงาน  หรือเปนพนักงานของโรงงานที่มี
การซึ่งผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแตงตั้งใหปฏิบัติ
รสิ่งแวดลอม

/ 1.2 ผานการอบรม ...
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1.2 ผานการอบรมหลักสูตรผูจัดการสิ่งแวดลอมตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกํ าหนด

ขอ 2 ผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษนํ้ า อากาศ หรือผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก
อุตสาหกรรม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เปนผูสอบผานการสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกํ าหนด และไดรับการ
อนญุาตใหขึ้นทะเบียนเปนผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษแตละประเภท แลวแตกรณี
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกหนังสืออนุญาตใหขึ้นทะเบียนไวเปนหลักฐาน

2.2 ในกรณีที่จะปฏิบัติงานเปนผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษนํ้ า อากาศ หรือผูควบคุม
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ตองไดรับการแตงตั้งจากผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานใหปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และยื่นขออนุญาตตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ขอ 3 ผูปฏิบัติงานประจํ าเครื่องระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ ตองเปนผูผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูปฏิบัติงานประจํ าเครือ่งระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ (ระบบบํ าบัดมลพิษนํ้ า อากาศ หรือระบบ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แลวแตกรณี) และไดรับการแตงตั้งจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ใหปฏิบัติหนาที่เปนผูปฏิบัติงานประจํ าเครือ่งระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ (ระบบบํ าบัดมลพิษนํ้ า อากาศ
หรือระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม)  และรับรองการปฏิบัติงานโดยผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษนํ้ า
อากาศ หรือผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แลวแตกรณี

ขอ 4 บริษัทที่ปรึกษา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 เปนนติบิคุคลทีจ่ดทะเบียนภายใตกฎหมายไทยและมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา       

2 ลานบาท
4.2 มีบคุลากรประจํ าตามขอ 2.1 อยางนอย 1 คน

การใหบริการเปนผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษนํ้ า อากาศ หรือ ผูควบคุมระบบการจัดการ
มลพษิกากอุตสาหกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง บริษัทที่ปรึกษาตองมีผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษ
ประเภทนั้น ๆ อยางนอยประเภทละ 1 คน และตองดํ าเนินการเชนเดียวกับ ขอ 2.2

/ ขอ 5  ผูมีสิทธิสอบมาตรฐาน ...
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หมวด 2
คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบมาตรฐานเปนผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษนํ้ า อากาศ

และหรือผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
_________________________

ขอ 5 ผูมีสิทธิสอบมาตรฐานเปนผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษนํ้ า อากาศ หรือผูควบคุมระบบ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังนี้

5.1 สํ าเร็จการศึกษาไมตํ่ ากวาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลหรือส่ิงแวดลอม
หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอม

5.2 สํ าเรจ็การศึกษาไมตํ่ ากวาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต  และ
มวีชิาเรยีนดานสิง่แวดลอมไมนอยกวา 18 หนวยกติ

5.3 สํ าเรจ็การศึกษาไมตํ่ ากวาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต  และ
ผานการฝกอบรมหลกัสตูรผูควบคมุระบบบ ําบดัมลพษินํ ้า อากาศ หรือผูควบคมุระบบการจดัการมลพษิกาก
อุตสาหกรรมทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมรบัรอง แลวแตกรณี

หมวด 3
คณุสมบัติผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูจัดการสิ่งแวดลอม

ผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษนํ้ า อากาศ หรือผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
หรอืผูปฏิบัติงานประจํ าเครื่องระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ

_________________________

ขอ 6 ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูจัดการสิ่งแวดลอม ตองเปนผูรับใบอนุญาตประกอบ
กจิการโรงงาน  หรือเปนพนักงานของโรงงานที่มีตํ าแหนงเปนผูจัดการซึ่งผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการสิ่งแวดลอม

ขอ 7 ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษนํ้ า อากาศ หรือผูควบคุมระบบ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ตองสํ าเร็จการศึกษาไมตํ่ ากวาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตร
บัณฑิต

/ ขอ 8  ผูเขารับ ...
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ขอ 8 ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูปฏิบัติงานประจํ าเครื่องระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

8.1 สํ าเร็จการศึกษาไมตํ่ ากวามธัยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา และมปีระสบการณดาน
การควบคุม ก ํากบัดูแล การทํ างานของระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษไมนอยกวา 1 ป
โดยไดรับการรบัรองการปฏิบัติงานจากผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษนั้น ๆ แลวแตกรณี

8.2 ไดรับความเห็นชอบจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

หมวด 4
การฝกอบรมและการสอบมาตรฐาน

_________________________

ขอ 9 การฝกอบรมหลักสูตรผูจัดการสิ่งแวดลอม  ผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษ  หรือผูปฏิบัติ
งานประจ ําเครื่องระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษตองดํ าเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือหนวยงาน
ทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย  หรือหนวยงานจัดฝกอบรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง

ขอ 10 การสอบมาตรฐานเปนผูควบคุมระบบบํ าบัดมลพิษนํ้ า อากาศ หรือผูควบคุมระบบ
การจดัการมลพิษกากอุตสาหกรรมตองดํ าเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือหนวยงานที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมาย  หรือหนวยงานจัดสอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง

ขอ 11 คณุสมบตัขิองหนวยงานจัดฝกอบรมและหนวยงานจัดสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกํ าหนด

ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่  24  ธันวาคม พ.ศ. 2547

(นายอิสสระ  โชติบุรการ)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ 10ง วันที่ 8 กุมภาพันธ 2548


