
 

คูมือการปฏิบัติงาน  :  การแจงมีบุคลากรเฉพาะสําหรับสถานประกอบการ 

                            ท่ีเขาขายตองมีบุคลากรเฉพาะ 

กอง/กลุม : กองบริหารจดัการวัตถุอันตราย/กลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-RT-01[01] หนาท่ี : ๑/๖ 

วันท่ีเริ่มใช : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แกไขครั้งท่ี : ๑ 

 

๑. วัตถุประสงค  

 เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานการแจงมีบุคลากรเฉพาะสําหรับสถานประกอบการท่ีเขาขายตองมี

บุคลากรเฉพาะ ของเจาหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมาย รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม 

๒. ขอบเขต  

- ครอบคลุมการแจงมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับผิดชอบ (แบบ บฉ.๑) การตรวจความถูกตอง ครบถวน ของขอมูล/เอกสาร การพิจารณาตรวจสอบลักษณะ

การประกอบการใหเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุ

อันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๕๑   

- บันทึกขอมูลลงในระบบการแจงสถานประกอบการมีบุคลากรเฉพาะฯ จัดพิมพหนังสือการแจง

มีบุคลากรเฉพาะฯ เสนอผูอํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตรายลงนามในหนังสือแจงสถานประกอบการ  

- จัดสงหนังสือเรื่อง การแจงมีบุคลากรเฉพาะฯใหแกผูยื่นคําขอทางไปรษณียลงทะเบียน  

- ข้ันตอนการขอเอกสารเพ่ิมและจําหนายเรื่อง 

๓. คํานิยาม 

๓.๑  ผูประกอบการวัตถุอันตราย หมายความวา ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน

ครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย  

๓.๒  บุคลากรเฉพาะ หมายความวา ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการเก็บรักษา 

วัตถุอันตรายท่ีสอบผานการทดสอบวัดความรูหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  

๓.๓  สถานท่ีเก็บรักษา หมายความวา อาคารคลังสินคาท่ีใชสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  

๓.๔  การเก็บรักษา หมายความวา การเก็บรักษาวัตถุอันตรายท้ังในและนอกสถานท่ีเก็บรักษา 

ท้ังนี้ไมรวมถึง การเก็บรักษาในแท็งก (Tank)  ไซโล (Silo) และภาชนะบรรจุกาซเหลวเย็นจัด (Portable/Bulk 

Container Cryogenic liquefied gas or Refrigerated liquefied gas)  

๓.๕  รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย หมายความวา รายงานท่ีแสดงขอมูล

เก่ียวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีผูประกอบการวัตถุอันตรายตองแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน  :  การแจงมีบุคลากรเฉพาะสําหรับสถานประกอบการ 

                            ท่ีเขาขายตองมีบุคลากรเฉพาะ 

กอง/กลุม : กองบริหารจดัการวัตถุอันตราย/กลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-RT-01[01] หนาท่ี : 2/๖ 

วันท่ีเริ่มใช : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๔. ความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ผูอํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เปนผูลงนามในหนังสือแจงผูประกอบการ 

 ๔.๒  เจาหนาท่ีประจํากลุมพัฒนามาตรฐานกํากับวัตถุอันตราย พิจารณาตรวจความถูกตอง

ของขอมูล/เอกสาร การพิจารณาตรวจสอบลักษณะการประกอบการใหเปนไปตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย

การเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ และบันทึกขอมูลลงในระบบการแจง

สถานประกอบการมีบุคลากรเฉพาะฯ รวมถึงจัดพิมพหนังสือการแจงมีบุคลากรเฉพาะฯ 

 ๔.๓  เจาหนาท่ีประจําฝายบริหารท่ัวไป รับเรื่อง 

๕. ระเบียบปฏิบัต ิ

๕.๑  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตราย

มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

๕.๒  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ การ

จดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการดําเนินการ “การแจงมีบุคลากรเฉพาะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัตงิาน  :  การแจงมีบุคลากรเฉพาะสําหรับสถานประกอบการ 

                            ท่ีเขาขายตองมีบุคลากรเฉพาะ 

กอง/กลุม : กองบริหารจดัการวัตถุอันตราย/กลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-RT-01[01] หนาท่ี : 3/๖ 

วันท่ีเริ่มใช : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แกไขครั้งท่ี : ๑ 

บันทึกขอมูลลงในระบบ

 

พิมพหนังสือรับแจง   

สถานประกอบการมบีุคลากรเฉพาะ 

เสนอ ผอ. ลงนาม 

แจงผูขอฯ 

๒ วัน 

ถกูต้อง 

ยื่นคําขอแจงมบีุคลากรเฉพาะ 

(แบบ บฉ.๑) 

 

คืนคําขอฯ 

ออกเลขที่รับเรื่อง 

ตรวจสอบความถูกตอง 

ของเอกสาร 

ตรวจสอบเอกสาร 

แจงผูยื่นคําขอฯ ขอเอกสารเพ่ิมเติม 

ภายใน ๕ วันทาํการ 

ไมครบ

 

ครบ 

ไม่ถูกต้อง 

ไมดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

๑ วัน 

๗ วัน 

รวมระยะเวลาดําเนินการ  ๑๐  วันทําการ 



 

คูมือการปฏิบัติงาน  :  การแจงมีบุคลากรเฉพาะสําหรับสถานประกอบการ 

                            ท่ีเขาขายตองมีบุคลากรเฉพาะ 

กอง/กลุม : กองบริหารจดัการวัตถุอันตราย/กลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-RT-01[01] หนาท่ี : 4/๖ 

วันท่ีเริ่มใช : ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แกไขครั้งท่ี : ๑ 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 ๖.๑  รับเรื่อง 

  ๖.๑.๑ กรณียื่นท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   ๖.๑.๑.๑  ผูประกอบการวัตถุอันตราย ยื่นแบบ บฉ.๑ พรอมหลักฐานท่ี 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด ตอฝายบริหาร 

   ๖.๑.๑.๒  เจาหนาท่ีฝายบริหารตรวจความครบถวนของเอกสารประกอบการ

ยื่นการแจง (แบบ บฉ.๑) 

   ๖.๑.๑.๓   ฝายบริหารท่ัวไปรับเรื่อง และใหเอกสารหลักฐานรับเรื่องแกผูยื่น 

การแจง (แบบ บฉ.๑) 

   ๖.๑.๑.๔  ฝายบริหารท่ัวไปบันทึกขอมูลลงระบบสารบรรณ และสงใหกลุมพัฒนาฯ 

   ๖.๑.๑.๕  เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาฯ บันทึกลงรายงานรับเรื่องและสงให

เจาหนาท่ีพิจารณา 

  ๖.๑.๒ กรณียื่นทางไปรษณีย 

   ๖.๑.๒.๑  ผูประกอบการวัตถุอันตราย ยื่นแบบ บฉ.๑ พรอมหลักฐานท่ี 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด ทางไปรษณียมาท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   ๖.๑.๒.๒ ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี ๖.๑.๑.๓ - ๖.๑.๑.๕ 

 ๖.๒  ตรวจรายละเอียดเอกสารและพิจารณา 

  ๖.๒.๑  ตรวจหลักฐานและเอกสารในการยื่นการแจง (แบบ บฉ.๑) ใหตรงตาม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากร

เฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการ

รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีระบุไวทายคําขอฯ ดังนี้ 

   ๖.๒.๑.๑  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับจริง หรือสําเนา

หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนาม กรณีสงเอกสารทางไปรษณีย 

   ๖.๒.๑.๒  บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจตามท่ีระบุในหนังสือรับรอง 

นิติบุคคล ฉบับจริง หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ีลงนามรับรองสําเนาโดยเจาของบัตร กรณีสงเอกสาร

ทางไปรษณีย 

   ๖.๒.๑.๒  หนังสือมอบอํานาจพรอมปดอากรแสตมป ๑๐ บาท 



   ๖.๒.๑.๓  ขอมูลสถานประกอบการท่ีเขาขายตองมีบุคลากรเฉพาะฯ 

   ๖.๒.๑.๔  สําเนาหนังสือรับรองการเปนบุคลากรเฉพาะ (แบบ บฉ.๓) 

   ๖.๒.๑.๕  อ่ืนๆ ไดแก สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แผนผัง

สถานท่ีเก็บวัตถุอันตราย บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท่ีเก็บรักษา และเอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS) 

  ๖.๒.๒  ตรวจสอบการกรอกรายละเอียดในแบบ บฉ.๑ ใหครบถวนถูกตองโดยตองลง

ชื่อกํากับทุกจุด กรณีมีการแกไข และตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูหนังสือรับรองนิติบุคคลจากเว็บไซตของกรม

พัฒนาธุรกิจการคา 

  ๖.๒.๓  การพิจารณา เม่ือเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบเอกสารตาม ๖.๒.๑ – ๖.๒.๒ แลว 

   ๖.๒.๓.๑ กรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจพบเอกสารไมครบ ไมสมบูรณ ใหดําเนินการ

ตามข้ันตอนท่ี ๖.๓ 

   ๖.๒.๓.๒ กรณีที่เอกสารถูกตองครบถวน เจาหนาที่ลงนามผลการพิจารณา 

สงใหเจาหนาที่จางเหมาบันทึกขอมูลลงในระบบการแจงสถานประกอบการมีบุคลากรเฉพาะฯ และจัดพิมพ

หนังสือรับแจงการมีบุคลากรเฉพาะฯ 

   ๖.๒.๓.๓ เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของหนังสือรับแจงสถานประกอบการ 

มีบุคลากรเฉพาะฯ และเสนอผูอํานวยการกอง ลงนามตอไป 

   ๖.๒.๓.๔  สงหนังสือรับแจงสถานประกอบการมีบุคลากรเฉพาะฯใหแกผูยื่น

คําขอทางไปรษณียลงทะเบียน 

 ๖.๓  ขอเอกสารเพ่ิมเติม / จําหนายเรื่อง 

  ๖.๓.๑  เอกสารไมครบ ไมสมบูรณ ใหเจาหนาท่ีผูพิจารณาแจงผูยื่นคําขอ โดยกําหนดให

จัดสงใหเจาหนาท่ีทางอีเมล hazspecialist@diw.mail.go.th หรือทางไปรษณีย ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแตวันท่ี

แจงขอเอกสาร 

  ๖.๓.๒  หากพนกําหนดแลวยังไมไดรับเอกสารเพ่ิมเติม  ถือวาไมประสงคจะดําเนินการ

ตอ ใหเจาหนาท่ีจัดพิมพหนังสือจําหนายเรื่อง และเสนอใหผูอํานวยการกองลงนามในหนังสือแจงผูยื่นคําขอ 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน  :  การแจงมีบุคลากรเฉพาะสําหรับสถานประกอบการ 

                            ท่ีเขาขายตองมีบุคลากรเฉพาะ 
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๗. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 ๗.๑  หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ๑๐ บาท กรณีผูมีอํานาจผูกพันบริษัทตามหนังสือ

รับรองนิติบุคคลไมไดลงนามในแบบการแจง บฉ.๑ 

 ๗.๒  หนังสือรับรองนิติบุคคล และบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจตามท่ีระบุใน

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

 ๗.๓  หนังสือรับรองบุคลากรเฉพาะ (แบบ บฉ.๓) 

 ๗.๔  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถามี) 

๘. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

 ๘.๑  แบบการแจงมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับผิดชอบ (แบบ บฉ.๑) 

 ๘.๒  ขอมูลสถานประกอบการท่ีเขาขายตองมีบุคลากรเฉพาะฯ 

๙. เอกสารบันทึก 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ 
ระยะเวลา

จัดเก็บ 
วิธีจัดเก็บ 

๑. แบบการแจงมีบุคลากร-

เฉพาะรับผิดชอบการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายท่ี   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับผิดชอบ (แบบ บฉ.๑) 

ฝายบริหารท่ัวไป/

กลุมพัฒนาฯ 

รวบรวมแลวนําไป

เก็บท่ีศูนยวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม

ภาคตะวันออก 

๑๐ ปข้ึนไป สแกนแบบการแจงฯ 

เอกสารประกอบการ

พิจารณาและจัดเก็บ

ตามรายชื่อ

ผูประกอบการ 

๒. หนังสือกองบริหารจัดการ

วัตถุอันตราย เรื่อง การ

แจงมีบุคลากรเฉพาะการ

เก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ี   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับผิดชอบ 

   กลุมพัฒนาฯ คอมพิวเตอร - สแกนและจัดเก็บ

ตามรายชื่อสถานท่ี

จัดเก็บ 
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