
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้มบีคุลำกรเฉพำะส ำหรบัสถำนประกอบกำร ทีเ่ขำ้ขำ่ยตอ้งมี

บคุลำกรเฉพำะ(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

1. ผูป้ระสงคแ์จง้มบีคุลากรเฉพาะส าหรับสถานประกอบการใหย้ืน่ค าขอตามแบบ บฉ.1 พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบให ้

ถกูตอ้งและครบถว้น เมือ่เจา้หนา้ทีล่งรับค าขอแลว้จะพจิารณาและท าหนังสอืแจง้ตอบภายในเวลา 8 วนัท าการ 

 

2. ผูป้ระกอบการวตัถอุนัตรายทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งมบีคุลากรเฉพาะ ตอ้งมลีกัษณะเป็นไปตามตามขอ้ใดขอ้หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

 

  2.1 ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ หรอืผูส้ง่ออกวตัถอุนัตราย ทีม่วีตัถอุนัตรายชนดิที ่1 ชนดิที ่2 หรอืชนดิที ่3 ปรมิาณรวมตัง้แต ่1,000 

เมตรกิตนั/ปี ขึน้ไป 

 

  2.2 ผูม้ไีวใ้นครอบครองวตัถอุนัตรายทีม่พีืน้ทีก่ารเก็บรักษาวตัถอุนัตรายตัง้แต ่300 ตารางเมตรขึน้ไป 

 

  2.3 ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออก หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองวตัถอุนัตรายทีเ่ป็นวตัถไุวไฟ หรอืวตัถอุอกซไิดซ ์และวตัถเุปอรอ์อกไซด ์

 

หมายเหต ุ

 

** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะยืน่ค าขอ

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ศนูยบ์รกิารสารพันทันใจ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพฯ  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองบรหิารจัดการวตัถอุนัตราย กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพฯ  
/ไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 8 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของค าขอและเอกสาร 

1 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบลกัษณะของสถานประกอบการ 
(หมายเหต:ุ -)  

6 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เสนอผูม้อี านาจลงนาม และแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ข้อทราบ
ทางไปรษณีย ์
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบกำรแจง้มบีคุลำกรเฉพำะรบัผดิชอบกำรเก็บรกัษำวตัถุ
อนัตรำยทีก่รมโรงงำนอตุสำหกรรมรบัผดิชอบ (แบบ บฉ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนามโดยผูม้อี านาจตามทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองนติบิคุคล 
หรอืผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจตำมทีร่ะบใุนหนงัสอืรบัรอง
นติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณียืน่เอกสารทางไปรษณียใ์หแ้นบส าเนา และรับรอง
ส าเนาโดยเจา้ของบตัร) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่เอกสารในนามนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทนผูข้ออนญุำต (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูม้อบอ านาจ และผูรั้บมอบอ านาจทีม่กีารลงนามรับรองโดยเจา้ของ
บตัร ) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

5) 
 

ขอ้มลูสถำนประกอบกำรวตัถอุนัตรำยทีเ่ขำ้ขำ่ยตอ้งมบีคุลำกร
เฉพำะฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจตามทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองนติิ
บคุคล หรอืผูรั้บมอบอ านาจ หรอืบคุลากรเฉพาะ ) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองบคุลำกรเฉพำะ (แบบ บฉ.3) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนามรับรองส าเนาโดยบคุลากรเฉพาะ) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

7) 
 

หลกัฐำนกำรเป็นโรงงำนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงงำน หรอืตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนคิมอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจตามทีร่ะบใุนหนังสอื
รับรองนติบิคุคล หรอืผูรั้บมอบอ านาจ ) 

- 

8) 
 

บญัชรีำยชือ่วตัถอุนัตรำยทีเ่ก็บรกัษำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ตอ้งระบรุายละเอยีด ดงันี ้ชือ่ทางการคา้, ชือ่ทางเคม,ี 
ล าดบัทีข่องวตัถอุนัตรายในบญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย 5.1-5.5, CAS 
Number, รอ้ยละขององคป์ระกอบ และคณุสมบตัขิองวตัถอุนัตราย  โดย
เอกสารตอ้งรับรองโดยผูม้อี านาจตามทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองนติบิคุคล 
หรอืผูรั้บมอบอ านาจ หรอืบคุลากรเฉพาะ) 

9) 
 

เอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภยั (SDS) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจตามทีร่ะบใุนหนังสอื
รับรองนติบิคุคล หรอืผูรั้บมอบอ านาจ หรอืบคุลากรเฉพาะ) 

- 

10) 
 

แผนผงักำรจดัเก็บวตัถอุนัตรำยภำยในหรอืนอกอำคำร ทีใ่ชเ้ป็น
สถำนทีเ่ก็บรกัษำวตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(การจัดเก็บตอ้งเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
เรือ่ง คูม่อืการเก็บรักษาสารเคมแีละวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2550  โดยแสดง
รายละเอยีด  ดงันี ้
- แผนผังรวมของสถานประกอบการทีแ่สดงอาคารทัง้หมด และ
จดุทีเ่ป็นหอ้งเก็บ  
- แผนผังหอ้งเก็บทีร่ะบขุนาด ความกวา้ง ความยาว ระบตุ าแหน่ง
ทีจั่ดเก็บทัง้ในและนอกอาคาร ประตเูขา้-ออก อปุกรณ์ไฟฟ้า และอปุกรณ์
ดา้นความปลอดภยั   
โดยเอกสารตอ้งรับรองโดยผูม้อี านาจตามทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองนติิ
บคุคล หรอืผูรั้บมอบอ านาจ หรอืบคุลากรเฉพาะ  
) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
(หมายเหต:ุ (หมายเหต:ุ 75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400, 
อเีมล pr@diw.mail.go.th, โทรศพัท ์02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390 
))  

2) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนยีบรัฐบาล /ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ (หมายเหต:ุ จดุบรกิารรว่ม 1111 / ตู ้ปณ. 1111 ปณ.ท าเนยีบรัฐบาล กรงุเทพฯ 10300 / สายดว่น 
1111 / www.1111.go.th/ PSC 1111 (Mobile Application))  

3) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
(หมายเหต:ุ (Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ บฉ.1 สามารถดาวนโ์หลดไดท้ีเ่ว็บไซตก์ารสอบบคุลากรเฉพาะ 
(หมายเหต:ุ (http://hazexam.diw.go.th/form_new.asp))  

2) ตวัอยา่งการกรอกแบบ บฉ.1 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ขอ้มลูสถานประกอบการ 
(หมายเหต:ุ -)  

4) หนังสอืมอบอ านาจ 
(หมายเหต:ุ (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm)))  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การแจง้มบีคุลากรเฉพาะส าหรับสถานประกอบการ ทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งมบีคุลากรเฉพาะ(N)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1) ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแจง้มบีคุลากรเฉพาะ การจดทะเบยีนบคุลากรเฉพาะ
รับผดิชอบความปลอดภยัการเก็บรักษาวตัถอุนัตรายทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมรับผดิชอบ และการรายงานความปลอดภยัการ
เก็บรักษาวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2551  
  
2)กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 
2535  
  
3)ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง การก าหนดใหส้ถานประกอบการวตัถอุนัตรายมบีคุลากรเฉพาะรับผดิชอบความ
ปลอดภยัการเก็บรักษาวตัถอุนัตรายทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมรับผดิชอบ พ.ศ. 2551  
  
4)ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย ออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิ
วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535  
  
5)พระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562  
  
6)ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง การเก็บรักษาวตัถอุนัตรายทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมรับผดิชอบ พ.ศ. 2551  
  
7)ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง คูม่อืการเก็บรักษาสารเคมแีละวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2550  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 8.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การแจง้มบีคุลากรเฉพาะส าหรับสถานประกอบการ ทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งมี

บคุลากรเฉพาะ  1122456 ป่ินรัตน ์16/08/2562 13:57 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


