เรื่อง การสอบมาตรฐานเพือ่ ขึน้ ทะเบียนผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ
1. กําหนดการจัดสอบ
• วันปิ ดรั บสมัครสอบ ***เป็ นวันสุ ดท้ ายของการสมัครสอบและการส่ งเอกสาร
สมัครสอบ ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์ การพิจารณาคุณสมบัติของผูเ้ ข้าสอบ
ต้องได้ตามเกณฑ์ (Qualify) ของการรับสมัครสอบในคราวนั้น
• หากผูส้ มัครสอบ สมัครไม่ทนั ในวันที่ปิดรั บสมัครควรจะทําการสมัครสอบใน
ครั้งต่อไป
• รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบจะประกาศให้ทราบตามปฎิทินการจัดสอบสามารถดูได้ที่เมนู
“ปฏิทินการจัดสอบ”
• “เลขที่ผู้สมัครสอบ” ที่อยู่เหนื อรู ปถ่ าย สํ าหรั บเจ้ าหน้ าที่กรอก สามารถดู เลขที่
ผูส้ มัครสอบได้ตามวันเวลาทีจ่ ะประกาศ
2. คุณสมบัติของผู้เข้ าสอบ ต้องเป็ นตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดให้
• สําเร็ จการศึกษาขั้นตํ่า ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิต หรื อ
วิทยาศาสตร์ บัณฑิต เท่ านั้น และมีคุณสมบัติตามข้อได้ขอ้ หนึ่งดังนี้
1) สํา เร็ จ การศึ ก ษาสาขาวิศ วกรรมสิ่ ง แวดล้อ ม วิศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล หรื อ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2) มีวชิ าที่เรี ยนทางด้านสิ่ งแวดล้อม ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
3) ผ่านการอบรมหลักสู ตร "ผูค้ วบคุมระบบบําบัดมลพิษ" จากสถาบันที่ กรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับรอง
มลพิษทางนํ้า
มลพิษทางอากาศ
มลพิษกากอุตสาหกรรม
ั ฑิต
• หากผู ส้ มัค รสอบได้ร ับ ปริ ญ ญาด้า นอื ่น เช่ น อุต สาหกรรมศาสตร์ บ ณ
(อส.บ.), ครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมบัณ ฑิต (คอ.บ.) หรื อ สาธารณสุ ข ศาสตร์
บัณ ฑิต (สส.บ) เป็ นต้น ไม่มีสิ ท ธิ์ สมัค ร จึง ขอให้ห น่ ว ยงานที ่จ ดั ฝึ ก อบรม
ตรวจสอบคุณสมบัติด ว้ ย หากผ่า นการฝึ ก อบรม แต่ข าดคุณ สมบัติ สถาบัน จัด
สอบไม่สามารถรับสมัครได้

3. ขั้นตอนการสมัครสอบ
เน้นให้ผสู ้ มัครสอบ ต้ องสมัคร ผ่าน Internet เพื่อเป็ นฐานข้อมูลของการจัดสอบ
และส่ งเอกสารการสมัครสอบก่อนวันปิ ดรับสมัคร ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. ผูส้ มัครต้องสมัครสอบที่ http://nsers.diw.go.th/Nsers/ ที่เมนู “กรอกแบบฟอร์ม
สมัครสอบ” แล้วคลิกลงทะบียน รอประมาณ 30 วินาที จะมีไฟล์ .pdf แสดงใบ
สมัครสอบและใบชําระเงิน ขึ้นมาให้พริ้ นต์
2. นําใบชําระเงินไปชําระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และส่ งเอกสารการ
สมัครสอบมาที่ ตู ้ ปณ.101 ที่ทาํ การไปรษณี ยจ์ ตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โดยมี
หลักฐานที่ตอ้ งส่ งดังต่อไปนี้
- ใบสมัครสอบตามจํานวนที่สมัคร (ติดรู ปถ่ายที่ใบสมัครทุกใบ)
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (ที่มีวนั อนุมตั ิจบ) และใบปริ ญญาบัตร
- สําเนาใบชําระเงิน
- สําเนาการอบรมหลักสู ตร “ผูค้ วบคุมระบบบําบัดมลพิษ” สําหรับผูท้ ี่ไม่ได้จบ
ทางด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม หรื อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สําเนาการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
หมายเหตุ
1. ผูท้ ี่สมัครสอบมากกว่า 1 ประเภท กรุ ณาถ่ายเอกสารใบสมัครมาให้ครบตามจํานวน
ประเภทที่สมัครด้วย พร้อมติดรู ปถ่ายที่ใบสมัครทุกใบ
2. ส่ งเอกสารการสมัครอื่นๆ ตามระเบียบการสมัครมาเพียง 1 ชุดเท่านั้น
3. ผูท้ ี่มีวชิ าที่เรี ยนทางด้านสิ่ งแวดล้อม ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต ให้ขีดระบุวชิ า มาด้วย
4. สําหรับผูท้ ี่ไม่ได้จบทางด้านสิ่ งแวดล้อม แล้วต้องอบรม ต้องทําการอบรมให้เสร็ จสิ้ น
ก่อนการปิ ดรับสมัครสอบผูค้ วบคุมมลพิษ
5. ก่อนจะทําการส่ งหลักฐานการสมัครต่างๆ ให้ตรวจทานให้เรี ยบร้อยก่อนส่ ง
6. ค่าสมัครสอบรายวิชาละ 800 บาท
7. หากผูส้ มัครทําการสมัครสอบแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

