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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง คุณสมบัติของบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน
การฝกอบรมและการสอบมาตรฐาน

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการ
ควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดคุณสมบัติของผู
ควบคุมดูแล ผูปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนผูควบคุมดูแลสําหรับระบบปองกัน
สิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กําหนดใหโรงงานบางชนิดและขนาดตองจัดใหมีบุคลากร
ดานสิ่ งแวดลอ มประจําโรงงาน ประกอบด วยผู จัดการสิ่งแวดลอ ม ผู ควบคุมระบบบําบั ด มลพิษน้ํ า
ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ ผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม และผูปฏิบัติงาน
ประจําเครื่องระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ และกําหนดใหบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน
ตองผานการฝกอบรมและหรือสอบผานการสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด โดยประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับดังกลาวจะมีผลบังคับใชในวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น เพื่อให
โรงงานสามารถเตรี ย มการจั ด หาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมสํ า หรั บ การขึ้ น ทะเบี ย นบุ ค ลากร
ด า นสิ่ ง แวดล อ มประจํ า โรงงานตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรมฉบั บ ดั ง กล า วได กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องคุณสมบัติของบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจํา
โรงงาน การฝกอบรมและการสอบมาตรฐานไว ดังนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติของบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจําโรงงาน
_________________________
ขอ ๑ ผูจัดการสิ่งแวดลอม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ เปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเปนพนักงานของโรงงานที่มี
ตําแหนงเปนผูจัดการซึ่งผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการสิ่งแวดลอม
๑.๒ ผานการอบรมหลักสูตรผูจัดการสิ่งแวดลอมตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
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ขอ ๒ ผูค วบคุม ระบบบํา บัด มลพิษ น้ํา อากาศ หรือ ผูค วบคุม ระบบการจั ด การมลพิษ กาก
อุตสาหกรรม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปนผูสอบผานการสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และไดรับ
การอนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปนผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษแตละประเภท แลวแตกรณี โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะออกหนังสืออนุญาตใหขึ้นทะเบียนไวเปนหลักฐาน
๒.๒ ในกรณีที่จะปฏิบัติงานเปนผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผูควบคุม
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ตองไดรับการแตงตั้งจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานให
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และยื่นขออนุญาตตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอ ๓ ผูปฏิบัติงานประจําเครื่องระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ ตองเปนผูผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูปฏิบัติงานประจําเครื่องระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ (ระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือ
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แลวแตกรณี) และไดรับการแตงตั้งจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานใหปฏิบัติหนาที่เปนผูปฏิบัติงานประจําเครื่องระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ (ระบบบําบัด
มลพิษน้ํา อากาศ หรือระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม) และรับรองการปฏิบัติงานโดยผูควบคุม
ระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม แลวแตกรณี
ขอ ๔ บริษัทที่ปรึกษา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔.๑ เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายไทยและมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา
๒ ลานบาท
๔.๒ มีบุคลากรประจําตามขอ ๒.๑ อยางนอย ๑ คน
การใหบริการเปนผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรมอยางใดอย างหนึ่ งหรื อหลายอย าง บริษั ทที่ ปรึกษาตองมีผู ควบคุมระบบบําบั ดมลพิ ษ
ประเภทนั้น ๆ อยางนอยประเภทละ ๑ คน และตองดําเนินการเชนเดียวกับ ขอ ๒.๒
หมวด ๒
คุณสมบัติผมู ีสิทธิสอบมาตรฐานเปนผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ
และหรือผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
_________________________
ขอ ๕ ผูมีสิทธิสอบมาตรฐานเปนผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผูควบคุมระบบ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
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๕.๑ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลหรือสิ่งแวดลอม
หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอม
๕.๒ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต และมี
วิชาเรียนดานสิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต
๕.๓ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต และ
ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง แลวแตกรณี
หมวด ๓
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูจัดการสิ่งแวดลอม
ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผูควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
หรือผูปฏิบัติงานประจําเครื่องระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
_________________________
ขอ ๖ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูจัดการสิ่งแวดลอม ตองเปนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน หรือเปนพนักงานของโรงงานที่มีตําแหนงเปนผูจัดการซึ่งผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดการสิ่งแวดลอม
ขอ ๗ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผูควบคุมระบบ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
ขอ ๘ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูปฏิบัติงานประจําเครื่องระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๘.๑ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา และมีประสบการณ
ดานการควบคุม กํากับดูแล การทํางานของระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษไมนอยกวา ๑ ป โดยไดรับ
การรับรองการปฏิบัติงานจากผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษนั้น ๆ แลวแตกรณี
๘.๒ ไดรับความเห็นชอบจากผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

หนา ๑๗
เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๐ ง
ราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๔
การฝกอบรมและการสอบมาตรฐาน
_________________________
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ขอ ๙ การฝกอบรมหลักสูตรผูจัดการสิ่งแวดลอม ผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษ หรือผูปฏิบัติงาน
ประจําเครื่องระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ ตองดําเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงาน
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย หรือหนวยงานจัดฝกอบรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง
ขอ ๑๐ การสอบมาตรฐานเปนผูควบคุมระบบบําบัดมลพิษน้ํา อากาศ หรือผูควบคุมระบบ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมตองดําเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมอบหมาย หรือหนวยงานจัดสอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง
ขอ ๑๑ คุณสมบัติของหนวยงานจัดฝกอบรมและหนวยงานจัดสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
อิสสระ โชติบุรการ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

