
 
 

 
 

คู่มือการสมัครสมาชิก 

 ในการเข้าใช้งานระบบอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว(HSSS) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกค า
ขอของผู้ประกอบการที่เป็นการให้บริการอนุญาตวัตถุอันตรายแบบเบ็ดเสร็จ จ าเป็นต้องท าการสมัครสมาชิก
และยืนยันตัวตนผู้ใช้งานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยก่อนจะสมัครสมาชิก ควรตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่
ใช้งานว่า Block pop up หรือไม่ เนื่องจากหลังจากสมัครแล้ว จะมี pop up ใบยืนยันตัวตนขึ้นมาที่
หน้าจอเพียงครั้งเดียว หากมีการ Block ผู้ประกอบการจะไม่สามารถพิมพ์ใบยืนยันตัวตนได้ การสมัคร
สมาชิกมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.  ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 

 ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกเข้าไปที่เว็บไซต์ระบบอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (HSSS) โดยเปิด
โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ และเข้าไปที่ http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/login หน้าจอโปรแกรม
เว็บเบราเซอร์จะแสดงหน้าจอเพ่ือลงชื่อเข้าใช้งานระบบ HSSS ดังรูปที ่1 

 

รปูที ่1 หนา้จอลงชื่อเข้าใชง้านระบบ HSSS 

 ให้ผู้สมัครเลือกที่ไปข้อความ “สมัครสมาชิก” ที่อยู่ใต้ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ดังรูปที่ 2 เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ
การสมัครสมาชิก 

 

 

รปูที ่2 หนา้จอทางเขา้การสมัครสมาชกิใหม่ 

http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/login


 
 

 
 

 ในส่วนของหน้าจอสมัครสมาชิกใหม่ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยในส่วนแรกคือข้อมูลที่อยู่ของผู้ขอ 
ส่วนที่สองคือการก าหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ส่วนสุดท้ายคือการแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
สมาชิก มีการก าหนดให้การสมัครสมาชิก 1 ผู้ใช้งานต่อ 1 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี โดยในการบันทึกข้อมูลการ
สมัครสมาชิกแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1  ข้อมูลที่อยู่ผู้ขอ  

 คือข้อมูลที่อยู่ที่จะปรากฏอยู่ในใบส าคัญขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบแจ้งด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 หรือใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยในการสมัครสมาชิกจะแบ่งสมาชิกออกเป็น 2 
ประเภทคือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ดังนั้นในส่วนของที่อยู่ผู้ขอถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นที่อยู่ตาม
ส าเนาทะเบียนบ้าน และถ้าเป็นประเภทนิติบุคคลจะเป็นที่อยู่ที่เป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของนิติบุคคล  โดย
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลที่อยู่ผู้ขอมีรูปแบบดังรูปที่ 3 

 

รปูที ่3 หนา้จอบนัทกึข้อมลูทีอ่ยูผู่ข้อ 

 ในการบันทึกข้อมูลที่อยู่ผู้ขอสามารถบันทึกได้ 2 วิธี โดยวิธีแรกในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หรือเป็นบุคคล
ที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเดิม ผู้สมัครสามารถกรอกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
อากร และค้นหาจากระบบโดยกดปุ่มรูปแว่นขยายดังรูปที่ 4 

 



 
 

 
 

 

รปูที ่4 หนา้จอกรอกข้อมลูทีอ่ยูผู่ข้อโดยคน้หาจากระบบ 

 เมื่อกดปุ่มแว่นขยายเพ่ือค้นหาข้อมูลแล้ว ถ้าค้นพบข้อมูลที่อยู่ผู้ขอระบบจะแสดงข้อมูลดังรูปที่ 5  

 

รปูที ่5 หนา้จอแสดงผลการคน้หาข้อมลูทีอ่ยูผู่้ขอจากระบบ 

 

 ในกรณีไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้ผู้สมัครท าการบันทึกข้อมูลที่อยู่โดยตรง โดยผู้สม้คร
ต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ “*” สีแดงท้ายช่องบันทึกข้อมูลเป็นอย่างน้อย โดยถ้าไม่ได้บันทึกข้อมูลใน
ช่องดังกล่าวจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยอันดับแรกให้ผู้สมัครเลือกประเภทสมาชิกก่อนที่จะบันทึกข้อมูล
อ่ืน ๆ โดยสามารถด าเนินการดังรูปที่ 6 

 



 
 

 
 

 

รปูที ่6 หนา้จอแสดงผลการเลือกประเภทสมาชิก 

 หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยมีตัวอย่างการกรอกข้อมูลดังรูปที่ 7 

 

รปูที ่7 หนา้จอแสดงตวัอยา่งการบนัทกึข้อมลูทีอ่ยูผู่้ขอ 

1.2  การก าหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  

 เมื่อผู้สมัครสมาชิกกรอกข้อมูลที่อยู่เรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการก าหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน โดย
อันดับแรกให้เลือกชื่อผู้ใช้จ านวนไม่เกิน 25 ตัวอักษร ซึ่งถ้าชื่อผู้ใช้สามารถใช้งานได้เมื่อเลือกมาที่ช่องรหัสผ่าน 
ระบบจะแสดงข้อความว่า “สามารถใช้งานชื่อผู้ใช้นี้ได้” ซึ่งถ้าไม่มีข้อความนี้แสดงว่าไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้นี้ได้
และจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยมีข้อความดังรูปที่ 8 

 



 
 

 
 

 

รปูที ่8 หนา้จอแสดงข้อความตรวจสอบชื่อผูใ้ชง้าน 

 หลังจากนั้นให้ผู้สมัครท าการเลือกรหัสผ่านโดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และท าการยืนยัน
รหัสผ่าน ซึ่งเมื่อการยืนยันรหัสผ่านถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 9 แต่ถ้าการยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 10 ซึ่งผู้สมัครต้องแก้ไขให้ถูกต้อง โดยถ้าไม่ถูกต้องระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึก
ข้อมูล 

 

รปูที ่9 หนา้จอแสดงการยนืยนัรหสัผา่นถูกต้อง 

 

 

รปูที ่10 หนา้จอแสดงการยนืยนัรหสัผา่นไมถู่กต้อง 

1.3  การแนบเอกสารหลักฐานส าหรับการสมัคร 

 ให้ผู้สมัครท าการแนบเอกสารหลักฐานการสมัครสมาชิกโดยในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) หรือส าเนาใบอนุญาตท างาน(Work Permit) อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือในกรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารดังนี้ 

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีอายุไม่เกิน 6 เดือนพร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับ
สารเคมี หรือประกอบการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาหนังสือเดินทาง (passport) ของกรรมการผู้มีอ านาจ 
 กรณีมีการมอบอ านาจ ต้องแนบหนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 



 
 

 
 

 โดยในการแนบเอกสารให้ท ากดปุ่ม  เพ่ือท าการเลือกไฟล์เอกสารโดยใน 1 หัวข้อจะ
สามารถแนบเอกสารได้ 1 ไฟล์ ซึ่งสามารถแนบเอกสารเป็นประเภท PDF ได้เท่านั้น ในกรณีที่เอกสารมีหลาย
หน้า หรือใน 1 หัวข้อมีเอกสารมากกว่า 1 เรื่องให้ผู้สมัครท าการรวมเอกสาร PDF เป็นไฟล์เดียว โดยส่วนการ
แนบเอกสารหลักฐานมีหน้าจอดังรูปที่ 11 

 

รปูที ่11 หนา้จอแสดงสว่นการแนบเอกสารหลักฐาน 

 เมื่อผู้สมัครท าการกรอกข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 ส่วนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม   
เพ่ือบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิก และเม่ือระบบท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
ให้ผู้สมคัรทราบว่าการสมัครเรียบร้อยแล้วดังรูปที่ 12 และในขณะเดียวกันระบบจะแสดงเอกสารยืนยันตัวตน
เพ่ือให้ผู้สมัครสมาชิกท าการพิมพ์ และให้ผู้มีอ านาจลงนามท าการลงนามและประทับตรา โดยเอกสารยืนยัน
ตัวตนมีตัวอย่างดังรูปที่ 13 

 

รปูที ่12 หนา้จอแสดงข้อความเสรจ็สิน้ขัน้ตอนการสมัครสมาชกิ 



 
 

 
 

 

 

รปูที ่13 หนา้จอแสดงเอกสารยนืยันตวัตน 

 

2.  ขั้นตอนการยืนยันตัวตน 

 ๒.๑ ยืนยันตัวตนในนามนิติบุคคล 
ให้ผู้ประกอบการน าเอกสารยืนยันตัวตนที่มีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราพร้อมกับ 

เอกสารหนังสือรับรองบริษัท และส าเนาบัตรกรรมการผู้ลงนาม ที่มีการลงนามรับรองส าเนาแล้ว  มายื่นกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจมาด าเนินการแทนได้ โดยต้องมีการยื่นหนังสือ
มอบอ านาจและติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการพิจารณาข้อมูลการสมัครและ
เอกสารหลักฐาน โดยถ้ามีการอนุมัติให้ใช้งานระบบได้ ระบบจะแจ้งผู้สมัครทางอีเมลที่ได้กรอกไว้ในข้อมูลการ
สมัครสมาชิก 
 ๒.๒ ยืนยันตัวตนในนามบุคคลธรรมดา 

ให้ผู้สมัครน าเอกสารยืนยันตัวตนที่มีลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับส าเนาบัตรประชาชนของ
ผู้สมัครที่มีการลงนามรับรองส าเนาแล้ว   มายื่นกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการ
พิจารณาข้อมูลการสมัครและเอกสารหลักฐาน โดยถ้ามีการอนุมัติให้ใช้งานระบบได้ ระบบจะแจ้งผู้สมัครทาง
อีเมลที่ได้กรอกไว้ในข้อมูลการสมัครสมาชิก 
 
๓.  หากระบบไม่แสดงเอกสารยืนยันตัวตน 

 ให้ผู้สมัครส่ง E-mail ไปที่ hsssregist@diw.mail.go.th แจ้งความประสงค์ขอให้ส่งเอกสารยืนยัน
ตัวตนไปท่ี E-mail ของท่านโดยแจ้งชื่อบริษัทและเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 

mailto:hsssregist@diw.mail.go.th


 
 

 
 

 
๔.  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019  

ให้ผู้ประกอบการส่งเอกสารยนืยันตัวตนพร้อมกับเอกสารแนบทาง E-mail ไปที่ hsssregist@diw.mail.go.th 
โดยหากสถานการณ์สิ้นสดุลง ให้ผู้ประกอบการน าส่งเอกสารฉบับจริงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป 

๕.  การมอบอ านาจ 

 เมื่อผู้ประกอบการเข้าใช้ระบบโดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน (user) และ รหัสผ่าน (password) จากการ

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ตาม URL : http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/index.html#/login  และ

เลือกท าธุรกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการท างานดังรูปที่  ๑๔ ให้

ผู้ประกอบการ คลิกเลือกหัวข้อ มอบอ านาจ   

 

รูปที่ ๑๔ หน้าจอการท างานหลักของระบบอนุญาตวัตถุอันตรายแบบเบ็ดเสร็จ 

เมื่อผู้ประกอบการคลิกท่ีมอบอ านาจ ซึ่งเป็นหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับการมอบอ านาจให้สิทธิบุคคลอื่นที่

ได้ท าการลงทะเบียนไว้กับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สามารถท าธุรกรรมต่างๆ แทนผู้มอบอ านาจได้ ดัง

รูปที่ ๑๕  

 

รูปที่ ๑๕ หน้าจอแสดงรายละเอียดการมอบอ านาจ 

mailto:hsssregist@diw.mail.go.th
http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/index.html#/login


 
 

 
 

จากรปูที่ ๑๕ จะเห็นหน้าจอรายการแสดงการมอบอ านาจ ซึ่งจะประกอบด้วย ชื่อ-สกุล  หมายเลข
ประจ าตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์  และ e-mail   โดยผู้มอบอ านาจสามารถเพ่ิมหรือลบผู้รับมอบอ านาจ
ได้ตามต้องการ ดังนี้ 

๕.๑ เพ่ิมผู้รับมอบอ านาจ  ให้ผู้มอบอ านาจท าการคลิกที่ปุ่ม   ของหน้าจอรายการ

แสดงการมอบอ านาจ ดังรูปที่ ๑๖ 

 

รูปที่ ๑๖ การเพิ่มผู้รับมอบอ านาจ 

  เมือ่ท าการคลิกท่ีปุ่ม     แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ ๑๗ จากนั้นให้ผู้มอบอ านาจ
ค้นหาหมายเลขประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจที่ต้องการจะเพ่ิม เมื่อได้ผู้รับมอบอ านาจตามที่ต้องการ

แล้วให้กดปุ่ม      เพ่ือท าการบันทึกและเพ่ิมชื่อผู้รับมอบอ านาจ 

 

 รูปที่ ๑๗ ค้นหาชื่อผู้รับมอบอ านาจจากเลขประจ าตัวประชาชน 

๕.๒ การลบหรือยกเลิกการมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจ ผู้มอบอ านาจสามารถลบหรือยกเลิก

ผู้รับมอบอ านาจในแต่ละรายได้ โดยผู้มอบอ านาจสามารถคลิกที่ปุ่ม  หลังรายชื่อผู้ที่รับมอบอ านาจ ใน

หน้าจอรายการแสดงการมอบอ านาจ  เมื่อคลิกท่ีปุ่ม  แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ ๑๘ 

 

รูปที ่๑๘ หน้าจอยืนยันการยกเลิกการมอบอ านาจ 



 
 

 
 

 หากต้องการยืนยันที่จะยกเลิกการมอบอ านาจของผู้รับมอบอ านาจให้กดท่ีปุ่ม  

 หากต้องการยกเลิกหรือกลับไปที่หน้าจอเดิมให้กดที่ปุ่ม  

๕.  ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการท าธุรกรรม 

 ในกรณีที่ผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งผ่านการลงทะเบียนแล้วในระบบอนุญาตวัตถุอันตรายแบบเบ็ดเสร็จใน

ฐานะบุคคลธรรมดา ผู้รับมอบอ านาจสามารถยื่นท าธุรกรรมที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบการได้หลายราย  

โดยในการท าธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็น การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การขออนุญาตด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุ

อันตราย การขอแจ้งด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  ในช่องข้อมูลทั่วไปจะมีฟิลด์เพ่ิมข้ึนมาคือ “เป็นตัวแทน

ผู้ประกอบการของ” เมื่อกดเลือก จะเห็นชื่อผู้ประกอบการที่มอบอ านาจให้ด าเนินการท าธุรกรรม  (ในตัวอย่าง

นี้ชื่อผู้มอบอ านาจคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม)  ดังรูปที่ ๑๙ 

 

รูปที่ ๑๙ หน้าจอการเลือกผู้มอบอ านาจเพื่อท าธุรกรรม 

 เมื่อผู้รับมอบอ านาจเลือกท าธุรกรรมให้กับผู้มอบอ านาจแล้ว (เลือกที่ชื่อ ดังรูปที่ ๑๙) สถานที่ติดต่อ  

ที่อยู่ จะแสดงของผู้มอบอ านาจขึ้นมาแทนที่  หลังจากนั้นผู้รับมอบอ านาจสามารถด าเนินการท าธุรกรรมต่างๆ 

ตามหัวข้อค าขอที่ต้องการท าธุรกรรม  

 


