
 

คูมือการปฏิบัติงาน  :  การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจดัการวัตถุอันตราย/กลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-RT-02[01] หนาท่ี : ๑/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๑. วัตถุประสงค  

 เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภยัการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ของเจาหนาท่ีใหถูกตองตามกฎหมาย รวดเร็ว โปรงใส 

เปนธรรม 

๒. ขอบเขต  

ครอบคลุมการรับคําขอจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะฯ (แบบ บฉ.๒) การตรวจความ

ถูกตอง ครบถวน ของขอมูล/เอกสาร การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัต ิบันทึกขอมูลลงในระบบข้ึนทะเบียนบุคลากร

เฉพาะฯ จัดพิมพหนังสือรับรองการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะฯ (แบบ บฉ.๓) เสนออธิบดีลงนามในแบบ บฉ.๓ 

และจัดสง บฉ.๓ ใหแกผูยื่นคําขอทางไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังข้ันตอนการปฏิบัติงาน หากตองขอเอกสาร

เพ่ิมและจําหนายเรื่อง  

๓. คํานิยาม 

๓.๑  บุคลากรเฉพาะ หมายความวา ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายท่ีสอบผานการทดสอบวัดความรูหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  

๓.๒  การทดสอบวัดความรู หมายความวา การสอบวัดความรูตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  

๓.๓  หนังสือรับรองการจดทะเบียน (แบบ บฉ.๓) หมายความวา เอกสารรับรองการจด

ทะเบียนบุคลากรเฉพาะท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกใหกับผูยื่นคําขอจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความ

ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  

๔. ความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนผูลงนามใน แบบ บฉ.๓ 

 ๔.๒  ผูอํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย พิจารณาเสนอ อรอ. ลงนามในแบบ บฉ.๓ 

 ๔.๓  เจาหนาท่ีประจํากลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอันตราย พิจารณาตรวจความถูกตอง

ของขอมูล/เอกสาร การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ บันทึกขอมูลลงในระบบข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะฯ 

จัดพิมพหนังสือรับรองการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะฯ 

 ๔.๔  เจาหนาท่ีประจําฝายบริหารท่ัวไป รับเรื่อง 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน  :  การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจดัการวัตถุอันตราย/กลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-RT-02[01] หนาท่ี : ๒/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : 

 

๕. ระเบียบปฏิบัติ 

๕.๑  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตราย

มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

๕.๒  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ การจด

ทะเบียนบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน  :  การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจดัการวัตถุอันตราย/กลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-RT-02[01] หนาท่ี : ๓/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

ข้ันตอนการดําเนินการ “การข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ยื่นคําขอจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะ 

(แบบ บฉ.๒) 

 

คืนคําขอฯ 

ออกเลขท่ีรับเร่ือง 

ตรวจสอบความถูกตอง 

ครบถวนของเอกสาร 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

บันทึกขอมูลลงในระบบฯ 

พิมพหนังสือรับรองฯ   

(แบบ บฉ.๓) 

 

เสนอ อรอ. ลงนาม 

แจงผูขอฯ 

ตรวจสอบเอกสาร 

แจงผูยื่นคําขอฯ ขอเอกสาร

เพ่ิมเติม ภายใน ๑๐ วันทาํการ 

ไมม ี

ไมครบ 

ครบ 

ไมครบ 

ไมดําเนินการ

ภายใน

ระยะเวลา 

ท่ีกําหนด 

๑ วัน 

๑ วัน 

๒ วัน 

๑๐ วัน 

ครบ 

ครบ 

รวมระยะเวลาดําเนินการ  ๑๔  วันทําการ 



 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 ๖.๑  รับเรื่อง 

  ๖.๑.๑  ผูประสงคเปนบุคลากรเฉพาะฯ ยื่นแบบ บฉ.๒ พรอมหลักฐานท่ีกรมโรงงาน-

อุตสาหกรรมกําหนด ตอฝายบริหาร 

  ๖.๑.๒  เจาหนาท่ีตรวจความครบถวนของเอกสารประกอบการยื่นคําขอ (แบบ บฉ.๒) 

  ๖.๑.๓  ฝายบริหารรับเรื่อง และใหเอกสารหลักฐานรับเรื่องแกผูยื่นคําขอ (แบบ บฉ.๒) 

  ๖.๑.๔  ฝายบริหารบันทึกขอมูลลงระบบสารบรรณ และสงใหกลุมกํากับฯ 

  ๖.๑.๕  เจาหนาท่ีบันทึกลงรายงานรับเรื่องและสงใหเจาหนาท่ีพิจารณา 

 ๖.๒  ตรวจรายละเอียดเอกสารและพิจารณา 

  ๖.๒.๑  ตรวจหลักฐานและเอกสารในการยื่นคําขอ(แบบ บฉ.๒) ใหตรงตามประกาศ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ

รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงาน

ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีระบุไวทายคําขอฯ ดังนี้ 

   ๖.๒.๑.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

   ๖.๒.๑.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

   ๖.๒.๑.๓  สําเนาปริญญาบัตรและผลการศึกษา (Transcript) หรือสําเนา

หลักฐานการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหนังสือรับรองประสบการณหนาท่ีประจํารับผิดชอบ

การเก็บรักษาวัตถุอันตรายรวมกันไมนอยกวา ๓ ป ซ่ึงรับรองโดยผูประกอบการวัตถุอันตรายภายในระยะเวลา ๓ ป 

ดังกลาว 

   ๖.๒.๑.๔  หลักฐานการสอบผานการทดสอบวัดความรูตามหลกัสูตรความปลอดภัย

การเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

  ๖.๒.๒  ตรวจสอบการกรอกรายละเอียดในแบบ บฉ.๒ ใหครบถวนถูกตองและลงชื่อ

กํากับทุกจุด กรณีมีการแกไข 

  ๖.๒.๓  การพิจารณา เม่ือเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบเอกสารตาม ๖.๒.๑ – ๖.๒.๒ แลว 

 ๖.๒.๓.๑  กรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจพบเอกสารไมครบ ไมสมบูรณ ใหดําเนินการ

ตามข้ันตอนท่ี ๖.๓ 

 

คูมือการปฏิบัติงาน  :  การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-RT-02[01] หนาท่ี : ๔/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :  ๑ 



 

   ๖.๒.๓.๒  กรณีท่ีเอกสารถูกตองครบถวน เจาหนาท่ีลงนามผลการพิจารณา 

สงใหเจาหนาท่ีจางเหมาบันทึกขอมูลลงในระบบข้ึนทะเบียนบุคลากรเฉพาะฯ และจัดพิมพแบบ บฉ.๓ 

   ๖.๒.๓.๓  เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของ แบบ บฉ.๓  และเสนอ

ผูอํานวยการกอง เรียนอธิบดีลงนามตอไป 

   ๖.๒.๓.๔  สงแบบ บฉ.๓ ใหแกผูยื่นคําขอทางไปรษณียลงทะเบียน 

 ๖.๓  ขอเอกสารเพ่ิมเติม / จําหนายเรื่อง 

  ๖.๓.๑  เอกสารไมครบ ไมสมบูรณ ใหเจาหนาท่ีผูพิจารณาแจงผูยื่นคําขอ โดยกําหนดให

จัดสงใหเจาหนาท่ีทางอีเมล hazspecialist@diw.mail.go.th  ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีแจงขอเอกสาร 

  ๖.๓.๒  หากพนกําหนดแลวยังไมไดรับเอกสารเพ่ิมเติม ถือวาไมประสงคจะดําเนินการตอ 

ใหเจาหนาท่ีจัดพิมพหนังสือจําหนายเรื่อง และเสนอใหผูอํานวยการกองลงนามในหนังสือแจงผูยื่นคําขอ 

๗. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 ๗.๑  หนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีไมไดจบปริญญาตรีและเรียนเคมีไมถึง ๘ หนวยกิต 

 ๗.๒  หนังสือรับรองประสบการณหนาท่ีประจํารับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายรวมกัน

ไมนอยกวา ๓ ป ซ่ึงรับรองโดยผูประกอบการวัตถุอันตราย 

 ๗.๓  หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ๑๐ บาท กรณีผูมีอํานาจผูกพันบริษัทตามหนังสือ

รับรองนิติบุคคลไมไดลงนามในหนังสือรับรองประสบการณ 

๘. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

 ๘.๑  แบบคําขอจดทะเบยีนเปนบุคลากรเฉพาะฯ (แบบ บฉ.๒) 

 ๘.๒  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะฯ (แบบ บฉ.๓) 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน  :  การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-RT-02[01] หนาท่ี : ๕/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :  ๑ 



๙. เอกสารบันทึก 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ 
ระยะเวลา

จัดเก็บ 
วิธีจัดเก็บ 

๑. แบบคําขอจดทะเบียน

บุคลากรเฉพาะฯ     

(แบบ บฉ.๒) 

ฝายบริหารท่ัวไป/

กลุมพัฒนาฯ 

รวบรวมแลวนําไป

เก็บท่ีศูนยวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม

ภาคตะวันออก 

๑๐ ปข้ึนไป - 

๒. หนังสือรับรองการจด

ทะเบียนบุคลากรเฉพาะฯ 

(แบบ บฉ.๓) 

  กลุมพัฒนาฯ คอมพิวเตอร - สแกนและจัดเก็บ

ตามรายชื่อพรอม

รหัส บฉ. 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน  :  การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมพัฒนามาตรฐานการกํากับวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-RT-02[01] หนาท่ี : ๖/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 


