FAQ ... Frequency Asked Questions
ถาม การรับสมัครและการสอบจะดําเนินการอย่างไร
ตอบ ให้ ผ้ ตู ้ องการสมัครสอบอ่านรายละเอียดการดําเนินการจัดสอบทังหมดที
้
่ได้ อธิบายไว้ ใน
Website : http://nsers.diw.go.th เพื่อทําความเข้ าใจก่อนการสมัครสอบ
ถาม ขันตอนการสมั
้
ครสอบมีอย่างไรบ้ าง
ตอบ 1) กรอกข้ อมูลการสมัครตามแบบฟอร์ มใน Website ที่เมนู “กรอกแบบฟอร์ มสมัครสอบ”
แล้ วคลิก “ลงทะเบียน” ก็จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ที่มีใบสมัครสอบและใบชําระเงินขึ ้นมา โดย
คอมพิวเตอร์ ของผู้สมัครสอบจะต้ องมีโปรแกรม Adobe Acrobat ซึ่งมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิอยู่ใน Website
ในขัน้ ตอนการกรอก เลขประจําตัวประชน ไม่ ต้องมี การเว้ นวรรค ตัวอย่ าง
3 1201 010885 320 <<< ผิด หรื อ
3-1201-010885-320 <<< ผิด หรื อ
3120101885320 <<< ถูก
ระหว่างชื่อและนามสกุลให้ ใช้ การเว้ นวรรคแทน การแบ่งด้ วยขีด (-) ตัวอย่าง
นายมลพิษ-อากาศ <<< ผิด
นายมลพิษ อากาศ <<< ถูก

เมนู “กรอกแบบฟอร์ มสมัครสอบ”

ตัวอย่าง “ใบสมัครสอบ”

2) ถ้ าไม่สามารถ Print ใบสมัครและใบชําระเงินออกมาได้ ให้ ดทู ี่ขนตอนการแก้
ั้
ไขปั ญหาพิมพ์ใบสมัครสอบ
ไม่ได้ วิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2

3) ชําระเงินผ่านทางธนาคาร โดยชําระตามจํานวนวิชาที่สอบดังนี ้

ค่าสมัครสอบประเภทละ 800 บาท
สอบ 1 ประเภท
สอบ 2 ประเภท
สอบ 3 ประเภท

ชําระเงิน 800 บาท
ชําระเงิน 1,600 บาท
ชําระเงิน 2,400 บาท

4) ส่งเอกสารการสมัครสอบหลักฐานและสําเนาเอกสารการชําระเงิน
ทางไปรษณีย์ มาที่ ตู้ ปณ. 101 ที่ทาํ การไปณีย์จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
5) หน่วยจัดสอบจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และประกาศเป็ นรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ซึ่ง
จะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
ถาม ผู้สมัครสอบต้ องมีคุณสมบัตอิ ย่ างไร
ตอบ ผู้สมัครสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
ผู้สมัครสอบต้ องจบการศึกษาขันตํ
้ ่าปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรื อ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และ
ต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้ อใดข้ องหนึง่ ดังนี ้
1) สําเร็ จการศึกษาขันตํ
้ ่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม หรื อ วิศวกรรมสุขาภิบาล
หรื อวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

2) สําเร็ จการศึกษาขันตํ
้ ่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรื อ วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาอื่นๆ ที่มีวิชาเรี ยนทางด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
3) สําเร็ จการศึกษาขันตํ
้ ่า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรื อ วิทยาศาสตรบัณฑิต และผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตร
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถาม หากผู้สมัครไม่เข้ าข่ายหลักเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึง่ ที่กําหนดไว้ 3 ข้ อ ในคูม่ ือการสอบจะมีสิทธิ์สมัครสอบหรื อไม่
ตอบ ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้ องเข้ าข่ายข้ อใดข้ อหนึง่ ที่กําหนดไว้ 3 ข้ อ ในคูม่ ือการสอบเท่านันจึ
้ งจะมีสิทธิ์สอบ
ตัวอย่างการพิจารณา
- เช่น จบการศึกษาปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท หรื อ ปริ ญญาเอก วิศวกรรมโยธา, Civil Engineering และมี
วิชาเรี ยนด้ านสิ่งแวดล้ อม 18 หน่อยกิต มีสิทธิ์สอบตามคุณสมบัตขิ ้ อ 2)
- จบการศึกษาขันตํ
้ ่าปริ ญญาตรี ในสาขาที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติข้อ 1) และเรี ยนวิชาทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
ไม่ถึง 18 หน่วยกิต ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ผ่า นการฝึ กอบรม (Training) ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ ไ ด้ จัดโดยหน่ ว ยงานที่ รั บ รองโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ไม่มีสิทธิ์สอบ
ถาม ผู้สมัครที่จบการศึกษาปริ ญญาตรี ที่ไม่ตรงกับสาขาสิ่งแวดล้ อม และมีวิชาเรี ยนด้ านสิ่งแวดล้ อมรวมแล้ วน้ อย
กว่า 18 หน่วยกิต ซึง่ กําลังศึกษาปริ ญญาโทด้ านสิ่งแวดล้ อมและไม่ยงั ไม่จบหลักสูตรปริญญาโท (นับถึงวันส่ง
ใบสมัครสอบวันสุดท้ าย) มีสิทธิ์สอบหรื อไม่
ตอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรมถือว่าหากยังไม่จบการศึกษาในหลักสูตรใด ไม่สามารถนําหน่วยกิตที่ผ่านการสอบ
มานับรวมจึงไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
ถาม ผู้สมัครที่สอบผ่านการอบรมบางท่าน ทําไม่ถึงไม่ผา่ นการพิจารณา
ตอบ เนื่องจากสถาบันหรื อหน่วยงานฝึ กอบรมนัน้ ไม่ได้ รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถาม ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดการฝึ กอบรมหรื อไม่
ตอบ ไม่มี เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นหน่วยงานจัดสอบแล้ ว ไม่มีสิทธิ์ในการจัดฝึ กอบรมอื่นๆ
ถาม ผู้ขึ ้นทะเบียนไว้ กบั กรมโรงงานอุตสาหกรรมอยูแ่ ล้ วจําเป็ นต้ องสมัครสอบด้ วยหรื อไม่
ตอบ จําเป็ นต้ องสอบด้ วย อ้ างตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่ อง กําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนด
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรื อสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม กําหนดคุณสมบัติของผู้
ควบคุม ดูแ ล ผู้ป ฏิ บัติง านประจํ า และหลัก เกณฑ์ ก ารขึ น้ ทะเบี ย นผู้ ค วบคุม ดูแ ลสํ า หรั บ ระบบป้ องกัน
สิ่งแวดล้ อมเป็ นพิษ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป
เล่ม 119 ตอนที่ 37 ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2545)

ถาม เมื่อผ่านการสอบและขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ควบคุมดูแลแล้ ว ใบทะเบียนมีอายุกี่ปี
ตอบ มีอายุ 3 ปี โดยดูจากผลงานการควบคุมระบบบําบัดมลพิษ และจะต้ องต่ออายุทกุ ๆ 3 ปี
ถาม ถ้ าสมัครสอบผู้ควบคุมมลพิษมากกว่า 1 ประเภท ต้ องใช้ หลักฐานในการสมัครสอบตามจํานวนประเภท
ที่สอบหรื อไม่
ตอบ ไม่ต้อง เช่น ถ้ าสมัคร 3 ประเภท ก็ใช้ หลักฐานในการสมัครสอบ 1 ชุด แต่ต้องส่งใบสมัครติดรูปถ่ายมา
3 ใบ โดยการสัง่ พิมพ์ใบสมัคร 3 ใบ ตอนลงทะเบียนแล้ ว หรื อถ่ายเอกสารส่งมาก็ได้ โดยต้ องติดรู ปถ่ายที่ใบ
สมัครทุกใบ
ถาม ต้ องการทราบว่าใบเสร็ จในการชําระเงินนันจะแยกให้
้
ตามประเภทในการสมัครสอบด้ วยหรื อไม่
ตอบ ใบเสร็ จจะแยกให้ ตามประเภทการสมัครสอบทัง้ 3 ประเภท

ถาม ปริญญาวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึง่ มีหน่วยกิตด้ านสิ่งแวดล้ อมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
สามารถเข้ าสอบได้ หรื อไม่
ตอบ สามารถเข้ าสอบได้
ถาม ผู้ที่เรี ยนจบปริ ญญาใดบ้ างที่สามารถเข้ าสอบผู้ควบคุมมลพิษได้
ตอบ ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานกําหนดให้ ผ้ ทู ี่มีคณ
ุ สมบัติ สามารถเข้ าสอบ
ได้ มี 2 ปริ ญญาบัตร ที่สามารถเข้ าสอบได้ คือ
1. ปริ ญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
2. ปริ ญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

