ปฏิทนิ การจัดสอบ
การสอบมาตรฐานเพื่อขึน้ ทะเบียนผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ
ครั้งที่ 3/2565
การดาเนินการ

วันที่

สถานที่

สมัครสอบทาง Web Site เท่านัน้

1 ก.ค. 65
ถึง
26 ก.ค. 65

http://nsers.diw.go.th

ชาระเงินผ่านธนาคาร

1 ก.ค. 65
ถึง
26 ก.ค.65

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว
เลขที่บญ
ั ชี 053-3-02850-1
ชื่อบัญชี “โครงการสอบ
มาตรฐานเพื่อขึน้ ทะเบียน
ผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษ”

ส่งเอกสารสมัครสอบ

1 ก.ค. 65
ถึง
26 ก.ค.65

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์สอบ
และผังที่น่ งั สอบ
ผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษนา้
ผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ
ผูค้ วบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก

10 ส.ค.65
17 ส.ค.65
24 ส.ค.65

วันสอบ
ผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษนา้
ผูค้ วบคุมมลพิษอากาศ
ผูค้ วบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก

28 ส.ค. 65
4 ก.ย. 65
11 ก.ย. 65

ประกาศผลสอบ
ผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษนา้
ผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ
ผูค้ วบคุมระบบการจัดการมลพิษกาก

23 ก.ย.65
23 ก.ย.65
23 ก.ย.65

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมติดต่ อได้ ที่
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0-2797-0999ต่ อ 1002,1003
หรื อ

ศู นย์ ตดิ ต่ อประสานงานการจัดสอบ
โทร.0-2941-1294-5
โทรสาร 0-2579-4566
มือถือ 064-190-0285

ตู้ ปณ.101 ที่ทาการ
ปณ.จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซต์

http://nsers.diw.go.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเว็บไซต์

http://nsers.diw.go.th

หมายเหตุ ผูส้ มัครสอบทุกคน ต้องสมัครสอบทาง Internet
ที่ Website http://nsers.diw.go.th
ให้ผู้สมัครสอบตรวจเช็ควันสอบมลพิษต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง

ผูส้ มัครสอบทุกคน ต้องสมัครสอบทาง Internet
ที่ Website http://nsers.diw.go.th/Nsers/
รหัสการชาระเงินที่ธนาคาร
หรื อ ชาระผ่านแอพพลิเคชัน่ (กรอกในช่อง Ref.No.1)
มลพิษน้ า รหัส 100 มลพิษน้ าและอากาศ รหัส 120
มลพิษอากาศ รหัส 020 มลพิษน้ าและกาก รหัส 103
มลพิษกาก รหัส 003 มลพิษอากาศและกาก รหัส 023
มลพิษน้ า,อากาศและกาก รหัส 123

การสอบมาตรฐาน
เพื่อขึน้ ทะเบียนผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ
ในการกากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดย
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หรื อติดตามข่ าวสารได้ที่

http://www.diw.go.th/
http://www.eng.ku.ac.th/
สอบถามเรื่ องการจัดสอบได้ที่ E-mail

nsers.ku@gmail.com

ครั้งที่ 3/2565

ความเป็ นมา
ตามประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง “การก าหนดชนิ ด และขนาดของโรงงาน
กาหนดวิธีการควบคุ มการปล่ อยของเสี ย มลพิ ษ หรื อสิ่ งใดๆ ที่ มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อ ม
ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องผูค้ วบคุ ม ดู แ ล ผูป้ ฏิ บ ัติ งานประจ า และหลัก เกณฑ์ก ารขึ้ น ทะเบี ย น
ผูค้ วบคุ มดู แลสาหรั บระบบป้ องกันสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ พ.ศ. 2545” ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน
2545 และประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา ฉบับ ประกาศทั่วไป เล่ ม 119 ตอนที่ 37ง ลงวัน ที่
7 พ ฤษ ภาคม 2545 ซึ่ งจะมี ผลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ พ้ น ก าห น ด 3 ปี นั บ แต่ ว ัน ประกาศใน
ราชกิ จจานุ เบกษา คือมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2548 กาหนดให้โรงงานที่เข้าข่าย
ตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ ต้องมี ผูค้ วบคุ มระบบบาบัดมลพิษ โดยผูค้ วบคุ มระบบบาบัด
มลพิษต้องสอบผ่านการสอบมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนดดังนั้นกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงได้ดาเนิ นการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นผู ้จดั สอบมาตรฐานเพื่ อขึ้น
ทะเบียนผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษตามประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าว ดังต่อไปนี้
- ผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษน้ า
- ผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ
- ผูค้ วบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตาสหกรรม
-

ข้ อสงวนสิทธิ์ :
1) ผลการพิจารณาคุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิ์สอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็ นข้อยุติ
2) ข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ
ประกาศรับสมัครสอบhttp://nsers.diw.go.th
สมัครสอบทาง Internetเท่านั้น เพื่อdownload ใบสมัคร
พร้อมใบแจ้งการชาระเงิน จาก http://nsers.diw.go.th/

ส่ งหลักฐานการสมัครสอบและสาเนาเอกสารการชาระเงิน
จากทางธนาคารมาที่
โครงการจัดสอบมาตรฐาน ฯ
ตู ้ ปณ.101
ที่ทาการไปรษณียเ์ ขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

1) เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง
“การกาหนดชนิ ดและขนาดของโรงงาน กาหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสี ย มลพิษ หรื อ
สิ่ งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม กาหนดคุณสมบัติของผูค้ วบคุมดูแล ผูป้ ฏิบตั ิงานประจา
และห ลั ก เกณ ฑ์ ก ารขึ้ นทะเบี ย น ผู ้ ค วบคุ มดู แลส าห รั บ ระบบป้ องกั น สิ่ งแวดล้ อ ม
เป็ นพิษ พ.ศ. 2545” ประกาศ ณ วัน ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2545 มี ผูค้ วบคุ มระบบบ าบัดมลพิษ ที่
สอบผ่านการสอบมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบและผังที่นงั่ สอบ
ทาการสอบ

2) เพื่ อให้ได้ผูค้ วบคุ ม ระบบบ าบัดมลพิ ษ ที่มี ความรู ้ ค วามสามารถในการควบคุ ม ดู แ ล
ระบบป้องกันสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษให้ทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

ประกาศผลสอบ

3) ส่ งเสริ มให้ผคู ้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม

ผูส้ มัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้น ต่ า วิศ วกรรมศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต สาขาวิศ วกรรมสิ่ ง แวดล้อม หรื อ
วิศวกรรมสุ ขาภิบาล หรื อ วิทยาศาสตร์บณั ฑิต สาขาสิ่ งแวดล้อม
2) สาเร็ จการศึกษาขั้นต่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรื อ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอื่นๆที่
มี วิชาที่ เรี ยนทางด้านสิ่ งแวดล้อมไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิ ต ตามที่กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม
เห็นชอบ
3) สาเร็ จการศึกษาขั้นต่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรื อ วิทยาศาสตรบัณฑิต และผ่านการ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1) ใบสมัค รสอบ (ดู รายละเอี ยดการสมัคร จาก (http://nsers.diw.go.th) ที่ กรอก
ข้อความชัดเจน และติดรู ป ถ่ ายขนาด 1 นิ้ ว จานวน 1 รู ป ถ่ ายไว้ไม่ เกิ น 6 เดื อนนับ
จนถึงวันสมัคร (1 ประเภทการสมัครสอบ : รู ปถ่าย 1 รู ป)
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3) สาเนาปริ ญญาบัตรและสาเนาใบระเบียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript)
4) ในกรณี ที่ ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ต รผูค้ วบคุ ม ระบบบาบัดมลพิ ษของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ต้องแนบสาเนาประกาศนียบัตรการฝึ กอบรม
5) สาเนาเอกสารการชาระเงินจากธนาคาร
5.1) Slip pay-in จากธนาคาร (ชาระที่ธนาคาร)
5.2) Slip pay-in จากธนาคาร (ชาระผ่านแอพพลิเคชัน่ )
6) หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส

หมายเหตุ :

วัตถุประสงค์ การจัดสอบ

คุณสมบัตขิ องผู้สมัครสอบ

หลักฐานทีใ่ ช้ ในการสมัครสอบ

หมายเหตุ :
1) การรับสมัคร จะดาเนินการผ่านทาง Web Site ของการจัดสอบมาตรฐานเท่านั้น
2) หลักฐานที่ใช้ในวันสอบให้ใช้บตั รประจาตัวประชาชนเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้
บัตรหมดอายุหรื อใบแทน)
3) เอกสารการสมัครต้องถึงผูจ้ ดั สอบภายในวันสุ ดท้ายของการรับสมัครสอบ

สถานที่สอบ :
➢

1) สถานที่ส่งเอกสารการสมัครสอบ
โครงการจัดสอบมาตรฐาน ฯ
ตู้ ปณ.101
ที่ทาการไปรษณีย์เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
2) ห้ ามใช้ รูปสติ๊กเกอร์หรื อรู ปสแกนในการสมัครสอบ
3) สาเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสาเนาถูกต้อง
4) ผูท้ ี่ส่งเอกสารไม่ครบจะไม่มีสิทธิ์สอบ
5) ผูท้ ี่ชาระค่าธรรมเนี ยมการสอบแล้วหากไม่ มีรายชื่ อในประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิทธิ์ สอบ
เนื่ องจากขาดคุ ณ สมบัติ ให้ ติ ด ต่อ ขอรั บ ค่าธรรมเนี ยมการสอบคื น ได้ที่ ภ าควิช าวิศ วกรรม
สิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังการจากสอบ อนึ่ง ผูท้ ี่มีสิทธิ์ สอบแต่ไม่มาเข้าสอบ
จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมการสอบ

ค่ าธรรมเนียมการสอบ
การจัด สอบมาตรฐานผูค้ วบคุ ม มลพิ ษ น้ าและอากาศในครั้ งนี้ ผูส้ มัค รจะต้อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมการจัดสอบโดยผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว
ชื่อบัญชี “โครงการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษ”
เลขที่บญั ชี 053-3-02850 - 1โดยชาระอัตราค่าบริ การดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสอบมลพิษน้ า
1,000 บาท
2) ค่าธรรมเนียมการสอบมลพิษอากาศ
1,000 บาท
3) ค่าธรรมเนียมการสอบมลพิษกาก
1,000 บาท
4) ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ผูส้ มัครสอบเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียม)

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนกทม.

1) หากสอบทั้ง 3 ประเภท ชาระค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
2) ส่ งหลักฐานใบชาระเงินของธนาคาร (Slip pay-in) มาพร้อมเอกสารการสมัคร

