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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่สมควรที่จะต้ องมีหลักเกณฑ์เกี่ ย วกับคุณ สมบัติ การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานของ
บุคลากรด้านสิ่ง แวดล้อมประจําโรงงาน อาศัย อํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่งประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อย
ของเสี ย มลพิ ษ หรื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ค วบคุ ม ดู แ ล
ผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ การฝึกอบรม
และการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
๒.๑ ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๗
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
ประจําโรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้มีหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในโรงงาน
“ผู้ได้รับอนุญาตให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษในโรงงาน” หมายความว่า ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
และผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
“ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ทํา
การตรวจสอบ ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล ดํ า เนิ น การ และบํ า รุ ง รั ก ษาระบบบํ า บั ด มลพิ ษ น้ํ า อากาศ
หรือกากอุตสาหกรรม หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สําหรับการควบคุม บําบัด หรือกําจัด
มลพิษอื่น ใด ที่ติด ตั้งสําหรับระบบป้องกัน สิ่ง แวดล้อมเป็น พิษในโรงงาน และให้หมายรวมถึงบริษั ท
ที่ ป รึ ก ษาที่ เ ป็ น ผู้ รั บ จ้ า งให้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ค วบคุ ม ระบบบํ า บั ด มลพิ ษ น้ํ า อากาศ
หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณีด้วย
“หน่ ว ยงานจั ด ฝึ ก อบรม” หมายความว่ า หน่ ว ยงานจั ด ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรด้ า น
สิ่งแวดล้อมประจําโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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“หน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน” หมายความว่า หน่วยงานจัดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณี
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
“หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานจัดฝึกอบรม” หมายความว่า หนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้
“หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน” หมายความว่า หนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้
“หลักสูตรการฝึกอบรม” หมายความว่า หลักสูตรการฝึกอบรมสําหรับบุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
“การสอบมาตรฐาน” หมายความว่า การสอบเพื่อขึ้นทะเบีย นเป็นผู้ค วบคุมระบบ
บําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณี
หมวด ๑
คุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ข้อ ๕ ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๕.๑ เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเป็นพนักงานของโรงงานที่ดํารง
ตําแหน่งในระดับผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการ
สิ่งแวดล้อม
๕.๒ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ ผู้ค วบคุ ม ดู แ ลระบบป้ องกั น สิ่ ง แวดล้ อมเป็ น พิ ษ ต้อ งมี คุณ สมบั ติ อ ย่า งใดอย่ างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
๖.๑ สํา เร็ จการศึก ษาอย่ างต่ํา ในระดับ ปริ ญ ญาตรีวิ ศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
สุขาภิบาลหรือสิ่งแวดล้อม หรือในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม โดยต้องสอบผ่าน
การสอบมาตรฐานจากหน่ ว ยงานจัด สอบมาตรฐาน และต้ องได้รั บการขึ้น ทะเบีย นจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
๖.๒ สําเร็จการศึกษาอย่างต่ําในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยา
ศาสตรบัณ ฑิต ที่มีวิชาเรีย นด้านสิ่ง แวดล้อมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่ว ยกิต โดยต้องสอบผ่านการสอบ
มาตรฐานจากหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๖.๓ สําเร็จการศึกษาอย่างต่ําในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตร
บัณ ฑิตที่มิใช่ข้อ ๖.๑ หรือข้อ ๖.๒ โดยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูต รผู้ควบคุมดูแ ลระบบป้องกัน
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น พิ ษ จากหน่ ว ยงานจั ด ฝึ ก อบรม โดยสอบผ่ า นการสอบมาตรฐานจากหน่ ว ยงาน
จัดสอบมาตรฐาน และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ข้อ ๗ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๗.๑ สําเร็จการศึกษาอย่างต่ําในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
๗.๒ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูต รผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกัน สิ่ง แวดล้อมเป็นพิษ
จากหน่วยงานจัดฝึกอบรม
ข้อ ๘ บริษัทที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๘.๑ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า
สองล้านบาท
๘.๒ มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้ปรึกษาและหรือควบคุมดูแลการทํางานของระบบ
บําบัดมลพิษน้ํา ระบบบําบัดมลพิษอากาศ และระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
๘.๓ มีผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ประจําอยู่
อย่างน้อย ๑ คน
๘.๔ ได้แจ้งชื่อไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว
หมวด ๒
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ข้อ ๙ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูต รผู้จัดการสิ่งแวดล้อมต้องเป็น ผู้รับใบอนุญ าตประกอบ
กิจการโรงงาน หรือเป็นพนักงานของโรงงานที่ดํารงตําแหน่งในระดับผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต้องสําเร็จ
การศึกษาอย่างต่ําในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
ข้อ ๑๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูต รผู้ปฏิบัติง านประจําระบบป้องกัน สิ่งแวดล้อมเป็น พิษ
ต้องสําเร็จการศึกษาอย่างต่ําในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
หมวด ๓
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสอบมาตรฐาน
ข้อ ๑๒ ผู้เข้ารับการสอบมาตรฐานต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๑๒.๑ สําเร็จการศึกษาอย่างต่ําในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาสุขาภิบาล
หรือสิ่งแวดล้อม หรือในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม
๑๒.๒ สํา เร็จ การศึ กษาอย่ า งต่ํ า ในระดั บ ปริ ญ ญาตรีวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิต หรื อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มวี ิชาเรียนด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
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๑๒.๓ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอย่ า งต่ํ า ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มิใช่ข้อ ๑๒.๑ หรือข้อ ๑๒.๒ โดยต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมดูแล
ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากหน่วยงานจัดฝึกอบรม
หมวด ๔
คุณสมบัติของหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ข้อ ๑๓ หน่วยงานจัดฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๓.๑ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อนิ ติ บุค คลที่ จดทะเบี ย นภายใต้
กฎหมายไทยโดยมีการสอนเกี่ย วกับหลั กสูต รที่ฝึก อบรมตามประกาศนี้ห รือมีวั ต ถุป ระสงค์ในการจั ด
ฝึกอบรมตามประกาศนี้แล้วแต่กรณี
๑๓.๒ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุม
ดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้ง
ภายในระยะเวลา ๒ ปี
๑๓.๓ ไม่เป็น หน่ว ยงานจัด สอบมาตรฐานที่ไ ด้รับการขึ้น ทะเบีย นจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตามประกาศนี้
๑๓.๔ มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ประจําหน่วยงานจัดฝึกอบรม ดังนี้
๑๓.๔.๑ ผู้บริหารการฝึกอบรม จํานวน ๑ คน สําเร็จการศึกษาอย่างต่ํา
ในระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อย ๓ ปี
๑๓.๔.๒ นัก วิช าการจํ า นวนอย่ างน้อ ย ๒ คน สํ าเร็ จการศึ กษาอย่ างต่ํ า
ในระดับปริญญาตรีวิท ยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อย ๒ ปี
๑๓.๔.๓ เจ้าหน้าที่ประจําหน่ว ยงานจัด ฝึกอบรมจํานวนอย่างน้อย ๒ คน
สําเร็จการศึกษาอย่างต่ําในระดับปริญญาตรี
๑๓.๕ มี วิ ท ยากรฝึ ก อบรมที่ ต้ อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาอย่ า งต่ํ า ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ที่ฝึกอบรม
๑๓.๖ ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
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หมวด ๕
การขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ข้อ ๑๔ หน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓.๑ ถึงข้อ ๑๓.๕ ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมให้ยื่นคําขอได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ ๑๕ เมื่ออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย
ตรวจสอบคําขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าหน่วยงานผู้ขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๔ อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายจะพิจารณาขึ้นทะเบียนและ
ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานผู้ขอ
ข้อ ๑๖ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมให้มีอายุ ๓ ปีนับแต่วันออกหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม
ข้อ ๑๗ หนังสือรับรองการขึ้น ทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมสามารถต่ออายุได้โดยให้
หน่วยงานผู้ขอยื่นคําขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน การยื่นคําขอต่ออายุและการพิจารณา
คําขอต่ออายุ ให้นําความในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ คําขอขึ้น ทะเบีย นเป็น หน่ว ยงานจัด ฝึกอบรมและคําขอต่ออายุการขึ้น ทะเบียนเป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามภาคผนวกที่ ๑ ท้ายประกาศนี้ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมและหนังสือรับรองการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมให้เป็นไป
ตามภาคผนวกที่ ๒ ท้ายประกาศนี้
หมวด ๖
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ข้อ ๑๙ หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานให้เป็นไปตามภาคผนวกที่ ๓
ท้ายประกาศนี้
หมวด ๗
หน้าที่ของหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ข้อ ๒๐ พัฒ นาหลักสู ต รการฝึกอบรมที่ครอบคลุมวิชาและเนื้อหา และจัด หาวิท ยากรที่ มี
ความรู้และประสบการณ์ตามที่กําหนดตามประกาศนี้
ข้อ ๒๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณสมบัติตามที่กําหนดตามประกาศนี้
ข้อ ๒๒ จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไป
ตามที่กําหนดตามประกาศนี้
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ข้อ ๒๓ ประเมินผลการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดทําหนังสือรับรองให้แ ก่
ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ข้อ ๒๔ แจ้ ง รายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมในการฝึ ก อบรมแต่ ล ะครั้ ง ให้ อ ธิ บ ดี ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายทราบ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นสุด
การฝึกอบรมในแต่ละครั้ง
ข้อ ๒๕ ยื่ น แผนการฝึ ก อบรมประจํ า ปี ใ ห้ อ ธิ บ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายพิจารณาและอนุมัติ โดยแผนการฝึกอบรมจะต้องมีรายละเอียดดังนี้
๒๕.๑ รายชื่อหลักสูตรและวันที่จัดฝึกอบรม
๒๕.๒ รายชื่อวิทยากร
๒๕.๓ รายละเอียดของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่ฝึกอบรม
๒๕.๔ วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร
๒๕.๕ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร
ข้อ ๒๖ การขออนุมัติแผนการจัดฝึกอบรมประจําปีตามข้อ ๒๕ สําหรับผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน
ครั้งแรกหรือได้รับการต่ออายุการขึ้นทะเบียนต้องยื่นขออนุมัติก่อนการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมใน
ปีถัดไป ต้องยื่นขออนุมัติแผนการจัดฝึกอบรมประจําปีตามข้อ ๒๕ ก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของปี
ก่อนที่จะถึงปีแห่งการฝึกอบรมตามแผน
ข้อ ๒๗ แจ้งยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผน
การฝึก อบรมต่อ อธิบ ดี กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อผู้ ซึ่ งอธิ บดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนเริ่มหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการฝึกอบรม โดยการแจ้งยืนยันการฝึกอบรมให้แจ้ง
กําหนดการและรายชื่อวิท ยากรด้ว ย สําหรับการแจ้งเปลี่ย นแปลงหรือยกเลิกให้แ จ้งกําหนดการเดิม
และกําหนดการใหม่ (หากมี) ด้วย
ข้อ ๒๘ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรและหรือวิทยากรของหน่วยงานจัดฝึกอบรมต้องแจ้ง
รายชื่ อ บุ ค ลากรและหรื อ รายชื่ อ วิ ท ยากรใหม่ ใ ห้ กั บ อธิ บ ดี ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายทราบ ภายใน ๗ วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวด ๘
คุณสมบัติของหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน
ข้อ ๒๙ หน่วยงานจัดสอบมาตรฐานต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒๙.๑ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเห็นชอบ
๒๙.๒ ไม่ เ ป็ น หน่ ว ยงานจั ด ฝึ ก อบรมที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตามประกาศนี้
๒๙.๓ มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ดังนี้
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๒๙.๓.๑ ผู้บริหารการสอบมาตรฐาน จํานวน ๑ คน สําเร็จการศึกษาอย่างต่ํา
ในระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๒๙.๓.๒ เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานจํานวนอย่างน้อย ๒ คน
สําเร็จการศึกษาอย่างต่ําในระดับปริญญาตรี
๒๙.๔ ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
หมวด ๙
การขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน
ข้อ ๓๐ หน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๙.๑ ถึงข้อ ๒๙.๓ ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานจัดสอบมาตรฐานให้ยื่นคําขอได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ ๓๑ เมื่ออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย
ตรวจสอบคําขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าหน่วยงานผู้ขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๓๐ อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะพิจารณาขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานให้กับหน่วยงานผู้ขอ ในกรณีที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุต สาหกรรมมอบหมายพิจารณาแล้วเห็น ว่าปีใดมีจํานวนหน่วยงานจัดสอบ
มาตรฐานเพียงพอแล้ว และหากคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมแล้วไม่สมควรที่รับขึ้นทะเบียนเป็น
หน่ว ยงานจัด สอบมาตรฐานเพิ่มขึ้น อีก ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจไม่รับขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่ยื่นขอนั้นเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน
ข้อ ๓๒ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานให้มีอายุ ๑ ปีนับแต่วันออกหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน
ข้อ ๓๓ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานสามารถต่ออายุได้โดย
ให้หน่วยงานผู้ข อยื่น คําขอต่ออายุการขึ้น ทะเบียนเป็นหน่ว ยงานจัด สอบมาตรฐานก่อนวันสิ้น อายุข อง
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน การยื่นคําขอต่ออายุและการพิจารณาคําขอต่ออายุ
ให้นําความในข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๔ แบบคําขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานและแบบคําขอต่ออายุ
การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยงานจั ด สอบมาตรฐานให้ เ ป็ น ไปตามภาคผนวกที่ ๔ ท้ า ยประกาศนี้
แบบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานและแบบหนังสือรับรองการต่ออายุการขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานให้เป็นไปตามภาคผนวกที่ ๕ ท้ายประกาศนี้
หมวด ๑๐
การสอบมาตรฐาน
ข้อ ๓๕ การสอบมาตรฐานให้เป็นไปตามภาคผนวกที่ ๖ ท้ายประกาศนี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

หมวด ๑๑
หน้าที่ของหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน
ข้อ ๓๖ พัฒ นาข้อสอบมาตรฐานให้เป็นไปตามภาคผนวกที่ ๖ และจัด การสอบมาตรฐาน
รวมทั้งจัดทําหนังสือรับรองการผ่านการสอบมาตรฐานให้กับผู้เข้าสอบที่สอบผ่าน
ข้อ ๓๗ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติข องผู้ ส มั ครสอบมาตรฐานให้ มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ กํา หนดตาม
ประกาศนี้
ข้อ ๓๘ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน ต้องแจ้งรายชื่อบุคลากร
ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายทราบภายใน ๗ วัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หมวด ๑๒
การตรวจสอบและกํากับดูแลหน่วยงานจัดฝึกอบรมและหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน
ข้อ ๓๙ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสามารถตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เกี่ย วกับการจัด ฝึกอบรมหรือการจัด สอบมาตรฐานเพื่อควบคุมและกํากับดูแลการฝึกอบรม
และการสอบมาตรฐานให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ ๔๐ ในกรณีพบว่าหน่วยงานจัดฝึกอบรมหรือหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานบกพร่องในหน้าที่
หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งระงับการขึ้นทะเบีย นเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหรือการขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานจัดสอบมาตรฐานแล้วแต่กรณีเป็นการชั่วคราว เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน และให้ถือว่า
หน่วยงานดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๒๙ แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ข้อ ๔๑ ภายในระยะเวลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ หรือข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓
หากหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนถูกคําสั่งระงับการขึ้นทะเบียนรวม ๒ ครั้ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุต สาหกรรมมอบหมายมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนได้ ผู้ที่ถูกเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนไม่อาจขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๔๒ กรณีที่มีความจําเป็นให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและหน่วยงาน
จัดสอบมาตรฐานตามประกาศนี้ได้โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศนี้หรือไม่ก็ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๓ คําขอขึ้น ทะเบีย นเป็น หน่ว ยงานจัด ฝึกอบรมหรือคําขอขึ้น ทะเบีย นเป็น หน่ว ยงาน
จัดสอบมาตรฐานตามประกาศข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้นําประกาศฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๔๔ หน่วยงานจัดฝึกอบรมหรือหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานที่ได้ขึ้นทะเบียนตามประกาศ
ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้การขึ้นทะเบียนดังกล่าวใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
การขึ้นทะเบียนและให้ปฏิบัติตามหน้าที่ของหน่วยงานจัดฝึกอบรมหรือหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานตาม
ประกาศนี้ โ ดยอนุโ ลม และเมื่ อการขึ้ น ทะเบี ย นสิ้ น อายุ หากประสงค์ จ ะขึ้น ทะเบีย นเป็ น หน่ ว ยงาน
จัดฝึกอบรมหรือหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานตามประกาศนี้ให้ดําเนินการเสมือนผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่
ข้อ ๔๕ หนังสือรับรองการฝึกอบรมที่หน่ว ยงานตามข้อ ๔๔ ออกให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปและให้ถือเป็นหนังสือรับรองการฝึกอบรมตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อาทิตย์ วุฒิคะโร
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ภาคผนวกที่ ๑
คําขอขึ้นทะเบียน/คําขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
ชื่อหน่วยงาน ........................................................................... และได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ........................................................................  หนังสือแสดงสถานะของหน่วยงาน
.................................................................................................  หนังสือแสดงประสบการณ์ของหน่วยงาน
.................................................................................................  รายชื่อบุคลากรประจําหน่วยงานจัดฝึกอบรม
และประสบการณ์
.................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................................  รายชือ่ หลักสูตรการฝึกอบรม และรายละเอียด
ของหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่ฝึกอบรม
โทรสาร ...................................................................................
 รายชื่อวิทยากรประจําหน่วยงานจัดฝึกอบรม
มีความประสงค์ที่จะ
และคุณสมบัติ
 ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมฯ
 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร
 ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมฯ
เลขที่ .........................
โดยมีบุคลากร ดังนี้
ชื่อผู้บริหารการฝึกอบรม
.........................................................................................

 เอกสารอื่น ๆ
๑. …………………………………………………………………………
๒. …………………………………………………………………………
๓. …………………………………………………………………………
๔. …………………………………………………………………………
๕. …………………………………………………………………………

ชื่อนักวิชาการ
.........................................................................................
.........................................................................................
ชื่อเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานจัดฝึกอบรม
.........................................................................................
.........................................................................................

ลงชื่อ ......................................................................................
(.....................................................................................)
.......... / .......... / ..........
ลงชื่อ ......................................................................................
(.....................................................................................)
.......... / .......... / ..........
ประทับตรา

ภาคผนวกที่ ๒
หนังสือรับรอง/หนังสือรับรองการต่ออายุ
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน

ที่ อก

/

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

เรื่อง หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน /
หนังสือรับรองการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน
เรียน
อ้างถึง
ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง ท่านได้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณา นั้น
กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ ...............................................................
ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ............... เป็นเวลา ๓ ปีนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง โดยมีบุคลากรประจํา
หน่วยงานจัดฝึกอบรม ดังนี้
๑. ผู้บริหารการฝึกอบรม
..........................................................................
๒. นักวิชาการ
๒.๑ .................................................................
๒.๒ .................................................................
๓. เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานจัดฝึกอบรม
๓.๑ .................................................................
๓.๒ .................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๙๖๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๗๐
http://www.diw.go.th

ภาคผนวกที่ ๓

หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจําโรงาน
หลักสูตรผูจ้ ัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
๑. สถานการณ์มลพิษสิง่ แวดล้อม
๒. กฎหมายสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
๓. การจัดการมลพิษโรงงาน
๔. อื่น ๆ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
อย่างน้อย ๒ ชั่วโมง

หลักสูตรผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิง่ แวดล้อมเป็นพิษ ประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
๑. สถานการณ์มลพิษสิง่ แวดล้อม
อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง
๒. กฎหมายสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง
๓. การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิด
อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง
๔. เทคนิคการวิเคราะห์มลพิษ
อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง
๕. ทฤษฎีการบําบัดหรือกําจัดมลพิษ
อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง
๖. เทคนิคการควบคุมระบบบําบัดหรือกําจัดมลพิษ
อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง
๗. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง
๘. อื่น ๆ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
หลักสูตรผูป้ ฏิบัติงานประจําระบบป้องกันสิง่ แวดล้อมเป็นพิษ ประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
๑. สถานการณ์มลพิษสิง่ แวดล้อม
อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง
๒. กฎหมายสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน
อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง
๓. ทฤษฎีการบําบัดหรือกําจัดมลพิษ
อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง
๔. เทคนิคการควบคุมระบบบําบัดหรือกําจัดมลพิษ
อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง
๕. อื่น ๆ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

ภาคผนวกที่ ๔
คําขอขึ้นทะเบียน/คําขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน

ชื่อหน่วยงาน ........................................................................... และได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ........................................................................  หนังสือแสดงสถานะของหน่วยงาน
.................................................................................................  รายชื่อบุคลากรประจําหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน
และประสบการณ์
.................................................................................................
.................................................................................................  มาตรฐานการสอบมาตรฐาน
โทรศัพท์ .................................................................................  วิธีการจัดสอบมาตรฐาน
โทรสาร ...................................................................................  ค่าธรรมเนียมการจัดสอบมาตรฐาน
 เอกสารอื่น ๆ
มีความประสงค์ที่จะ
๑. …………………………………………………………………………
 ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน
๒. …………………………………………………………………………
๓. …………………………………………………………………………
 ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน
๔. …………………………………………………………………………
เลขที่ .........................
๕. …………………………………………………………………………
โดยมีบุคลากร ดังนี้
ชื่อผู้บริหารการสอบมาตรฐาน
.........................................................................................
ชื่อเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน
.........................................................................................
.........................................................................................

ลงชื่อ ......................................................................................
(.....................................................................................)
.......... / .......... / ..........
ลงชื่อ ......................................................................................
(.....................................................................................)
.......... / .......... / ..........
ประทับตรา

ภาคผนวกที่ ๕
หนังสือรับรอง/หนังสือรับรองการต่ออายุ
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน

ที่ อก

/

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

เรื่อง หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน /หนังสือรับรองการต่ออายุการขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน
เรียน
อ้างถึง
ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง ท่านได้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยงาน
จัดสอบมาตรฐานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณา นั้น
กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ ...............................................................
ขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่
............. เป็นเวลา ๑ ปีนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง โดยมีบุคลากรประจําหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน ดังนี้
๑. ผู้บริหารการสอบมาตรฐาน
..........................................................................
๒. เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน
๒.๑ .................................................................
๒.๒ .................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๙๖๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๗๐
http://www.diw.go.th

ภาคผนวกที่ ๖

การสอบมาตรฐาน
การสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา ประกอบด้วยการสอบเกี่ยวกับ
๑. กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับมลพิษน้ํา
๒. เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์มลพิษน้ํา
๓. การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิดและการบริหารจัดการมลพิษ
๔. ทฤษฎีการบําบัดน้ําเสีย
๕. เทคนิคและวิธีการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
ผู้ทสี่ อบผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๑๐
๑๕
๑๐
๕๐
๒๕

การสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ ประกอบด้วยการสอบเกี่ยวกับ
๑. กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับมลพิษอากาศ
๒. เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์มลพิษอากาศ
๓. การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิดและการบริหารจัดการมลพิษ
๔. ทฤษฎีการบําบัดมลพิษอากาศ
๕. เทคนิคและวิธีการควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ
ผู้ทสี่ อบผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๑๐
๑๕
๑๐
๕๐
๒๕

การสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ประกอบด้วยการสอบเกี่ยวกับ
๑. กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
ร้อยละ ๑๐
๒. เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม
ร้อยละ ๑๕
๓. การลดมลพิษที่แหล่งกําเนิดและการบริหารจัดการมลพิษ
ร้อยละ ๑๐
๔. ทฤษฎีการบําบัดหรือกําจัดกากอุตสาหกรรม
ร้อยละ ๕๐
๕. เทคนิคและวิธีการควบคุมระบบบําบัดหรือกําจัดกากอุตสาหกรรม
ร้อยละ ๒๕
ผู้ทสี่ อบผ่านต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕

