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ท่ีมาของระบบงานและความเช่ือมโยงของฐานขอมูลในกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ในปจจุบันวัตถุอันตรายถือเปนสินคายุทธศาสตรท่ีมีการนําเขา – สงออก เปนลําดับท่ี 5 ของ

ประเทศไทย โดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ท้ังหมด 6 หนวยงาน 

ประกอบดวย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมธุรกิจพลังงาน กรมวิชาการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กรมประมง และกรมปศุสัตว ซ่ึงแตละหนวยงานมีการจัดเก็บขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายของตนเอง 

ขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายจึงยังไมมีการรวบรวมอยูในระบบเดียวกัน ดังนั้น หากเกิดเหตุสาธารณภัยดาน

สารเคมีและวัตถุอันตรายอาจจัดการไดอยางลาชาหรือไมถูกวิธี เนื่องจากคุณสมบัติของสารเคมีและ           

วัตถุอันตรายแตละประเภทมีความแตกตางกัน สงผลใหการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายแตละประเภทตอง

มีการจัดการท่ีถูกตองดวย คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการสารเคมี จึงไดมีมติ

ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 วันศุกรท่ี 17 กุมภาพันธ 2560 มอบหมายใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน

หนวยงานหลักในการดําเนินการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลดานสารเคมีและวัตถุอันตรายใหเปนระบบ

ฐานขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ระบบงานสารสนเทศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีระบบงานท่ีเก่ียวของประกอบดวย 
ระบบงานสารสนเทศวัตถุอันตราย ระบบงานสารสนเทศการจัดการกากอุตสาหกรรม ระบบงานดานความ
ปลอดภัย ซ่ึงระบบงานสารสนเทศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีความจําเปนตองทําการบูรณาการฐานขอมูล 
เพ่ือใหรองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลจากหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือดําเนินการรวบรวม
ขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายจาก 6 หนวยงาน โดยจะดําเนินการรวบรวมขอมูลดานสารเคมีและ            
วัตถุอันตรายของหนวยงานภายในของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เชน กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัย
โรงงาน กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เปนตน ใหมีการเชื่อมโยงขอมูล
ภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือรวบรวมขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายใหเปนระบบหนึ่งเดียวกัน โดย
ศึกษาและรวบรวมความตองการดานขอมูลเพ่ือใชสําหรับออกแบบเปนระบบฐานขอมูลสารเคมีแหงชาติ และ
ดําเนินการศึกษาขอมูลและวิเคราะหออกแบบ เพ่ือเตรียมรองรับการเชื่อมโยงขอมูลวัตถุอันตรายจาก
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีขอมูล พรอมจัดหาอุปกรณสําหรับการจัดทําระบบฐานขอมูลใหกับหนวยงานภายในกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

  ท้ังนี้ การใชระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับสารเคมีและวัตถุอันตราย เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกผูใชงาน เนื่องจากปจจุบันผูใชงานระบบมีรหัสประจําตัวผูใชและรหัสผานหลายชุด เพ่ือเขาใชงาน
ระบบสารสนเทศวัตถุอันตรายหลายระบบ ทําใหเกิดความสับสนและไมสะดวกตอการใชงาน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงจําเปนตองจัดทําระบบ การเขาถึงการใชบริการของระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับสารเคมี 
และวัตถุอันตรายดวยการพิสูจนตัวตนเพียง ครั้งเดียว (Single Sign-On) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงาน
ระบบและอํานวยความสะดวกแกผูใชงาน 

ในการดําเนินการจัดทําศูนยขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแหงชาติ ไดเริ่มตนจากการบูรณาการ

ขอมูลภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยไดมีการสํารวจ ศึกษา และเชื่อมโยงขอมูลท่ีเก่ียวของกับระบบงาน

ตางๆ ไดขอสรุปดังตอไปนี้ 
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รายละเอียดเอกสารสําหรับแสดงผลขอมูลจากแตละฐานขอมูล  

มุมมองท่ีสามารถเชื่อมโยงกันไดระหวางฐานขอมูล 
1. มุมมองสถานท่ี ใชขอมูล บานเลขท่ี, หมู, ตําบล, อําเภอ, จังหวัด   

2. มุมมองผูประกอบการ ใชขอมูล เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขประจําตัวประชาชน เปนสําคัญ      

แตหากไมมีเลขนี้ จะใชชื่อผูประกอบการ + จังหวัด แทน 

3. มุมมองสารเคมี ใชขอมูล CAS No. เปนสําคัญ แตหากไมมีเลขนี้ จะใชชื่อสารเคมีแทน 

ท่ี ระบบงาน รหัสเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 

มุมมองท่ีเช่ือมโยง 

มุมมอ

ง

สถาน

ท่ี 

มุมมอ

งผู 

ประกอ

บการ 

มุมมอง

สารเค

ม ี

1 ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม 1. TCH-กร-01 ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม √ √  

2 
ขอมูลการปลดปลอยมลพิษสู

ดินและน้ําใตดิน 
2.TCH-SOIL 

ขอมูลการปลดปลอยมลพิษสูดิน

และนํ้าใตดินของโรงงาน

อุตสาหกรรม 
√ √  

3 

ระบบการรายงานชนิดและ

ปริมาณสารมลพิษท่ีระบาย

ออกจากโรงงาน (แบบ รว.1, 

รว.2, รว.3, รว.3/1) 

3.TCH-กทส-01 

ขอมูลรายงานสารมลพิษท่ี

ระบายออกจากโรงงาน

อุตสาหกรรม (ขอมูล รว.) 

√ √ √ 

4 

ระบบรายงานการปลดปลอย

และเคลื่อนยายมลพิษจาก

โรงงานท่ีมีการถือครอง

สารเคมีเปาหมาย (ระบบ 

PRTR-Pollutant Release 

and Transfer Registers) 

ไมมรีหัสเอกสาร 
ไฟลขอมลูสรุปปริมาณมลพิษท่ี

ปลดปลอยในแตละพ้ืนท่ี 
√  √ 

5 
ระบบรายงานการประเมิน

ความเสี่ยง(12 ประเภท) 
4.TCH-RISK 

ขอมูลรายงานการประเมินความ

เสี่ยงโรงงานอุตสาหกรรม 
√ √  

6 
ระบบงานสํารวจสารเคมีใน

โรงงานอุตสาหกรรม 
5.TCH-กปภ-01 

ขอมูลการสํารวจการใชและ

จัดเก็บสารเคมีในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

√ √ √ 

7 

ระบบการจําแนกวัตถุ

อันตราย ภาคอุตสาหกรรม

ตามระบบ GHS 

6.TCH-กวอ-GHS-01 
ขอมูลการจําแนกวัตถุอันตราย

ตามระบบ GHS 
  √ 
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ท่ี ระบบงาน รหัสเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 

มุมมองท่ีเช่ือมโยง 

มุมมอ

ง

สถาน

ท่ี 

มุมมอ

งผู 

ประกอ

บการ 

มุมมอง

สารเค

ม ี

8 

ทําเนียบสารเคมีท่ีมีอยูแลว

ของประเทศไทยฉบับ

เบื้องตน (Preliminary of 

Thailand Existing 

Chemicals Inventory) 

7.TCH-กวอ-02 

ขอมูลสารเคมีในระบบทําเนียบ

สารเคมีท่ีมีอยูแลวของประเทศ

ไทยฉบับเบ้ืองตน 

  √ 

9 ทําเนียบสารเคมีใหม 8.TCH-กวอ-EXIST-01 
ขอมูลสารเคมีในระบบทําเนียบ

สารเคมี (ระบบใหม) 
  √ 

10 
ระบบบุคลากรเฉพาะดาน

วัตถุอันตราย (บฉ.) 
9.TCH-กวอ-บฉ-01 

ขอมูลสถานประกอบการวัตถุ

อันตรายท่ีเขาขายตองมีบุคลากร

เฉพาะ 

√ √  

11 

ระบบหารือเคมีภัณฑและรับ

แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับ     

การผลิตหรือนําเขา ซ่ึง     

วัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 

 

10.TCH-กวอ-HAZ-01 
ขอมูลหารือสารเคมีฯ √ √ √ 

11.TCH-กวอ-HAZ-02 ขอมูลการแจง วอ./อก.20 √ √ √ 

12 

ระบบวัตถุอันตราย 

(HAZ2009) 

สําหรับบัญชี 5.1, 5.4, 5.5 

12.TCH-กวอ-HAZ-03 

ขอมูลการข้ึนทะเบียน         

วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2,3       

สําหรับบัญชี 5.1, 5.4, 5.5 

√ √ √ 

13.TCH-กวอ-HAZ-04-1 

ขอมูลการขออนุญาต           

วัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 

สําหรับบัญชี 5.1, 5.4, 5.5 

√ √ √ 

14.TCH-กวอ-HAZ-04-2 

ขอมูลการแจงดาํเนินการ     

วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 

สําหรับบัญชี 5.1, 5.4, 5.5 

√ √ √ 

15.TCH-กวอ-HAZ-05 

ขอมูลการแจงนําเขา/สงออก

วัตถุอันตราย (วอ./อก6) สําหรับ

บัญชี 5.1, 5.4, 5.5 

√ √ √ 

16.TCH-กวอ-HAZ-06 

ขอมูลการผลติ/นําเขา/สงออก/

ครอบครองวัตถุอันตราย (วอ./

อก.7) 

√ √ √ 
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ท่ี ระบบงาน รหัสเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 

มุมมองท่ีเช่ือมโยง 

มุมมอ

ง

สถาน

ท่ี 

มุมมอ

งผู 

ประกอ

บการ 

มุมมอง

สารเค

ม ี

13 

 

ระบบวัตถุอันตราย 

(HAZ_WASTE) 

สําหรับบัญชี 5.2, 5.3 

17.TCH-กกอ-HAZ-03 

ขอมูลการข้ึนทะเบียนวัตถุ

อันตรายชนิดท่ี 2,3 สําหรับ

บัญชี 5.2, 5.3 

 √ √ 

18.TCH-กกอ-HAZ-04-1 

ขอมูลการขออนุญาตวัตถุ

อันตรายชนิดท่ี 3 สําหรับบัญชี 

5.2, 5.3 

√ √ √ 

19.TCH-กกอ-HAZ-05 

ขอมูลการแจงนําเขา/สงออก

วัตถุอันตราย (วอ./อก6) สําหรับ

บัญชี 5.2, 5.3 

√ √ √ 

14 
ระบบการจัดการวัสดุ 

ท่ีไมใชแลวทางอิเล็กทรอนิกส 

20.TCH-กกอ-SK-01 

ขอมูลการแจงขอขยาย

ระยะเวลาในการกักเก็บสิ่ง

ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวใน

บริเวณโรงงาน (สก.1) 

√ √  

21.TCH-กกอ-SK-02 

ขอมูลการแจงขออนุญาตนําสิ่ง

ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวออก

นอกบริเวณโรงงาน (สก.2) 

√ √  

22.TCH-กกอ-SK-03 

ขอมูลการแจงเก่ียวกับ

รายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ี

ไมใชแลวสําหรับผูกอกําเนิดสิ่ง

ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว (สก.

3) 

√ √  

23.TCH-กกอ-SK-04 

ขอมูลการแจงสําหรับผูรวบรวม

และขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม

ใชแลว (สก.4) 

√ √  

24.TCH-กกอ-SK-05 

ขอมูลการแจงสําหรับผูบําบัด

และกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม

ใชแลว  

(สก.5) 

√ √  
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แหลงขอมูลดานสารเคมีและวัตถุอันตรายของแตละหนวยงานภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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การเขาใชระบบงาน  

     การเขาใชงานระบบศูนยขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแหงชาติ (Thai Chemical-Hazardous 
Substances Information Center (https://tch.diw.go.th) ซ่ึงจะพบหนาจอดังรูป 

 

กลุมผูใชงานในระบบประกอบไปดวย 3 กลุมคือ  

1. ผูดูแลระบบ (Admin) มีหนาท่ีในการตั้งคาการใชงานระบบ,จัดการ User, เพ่ิม/แกไขเอกสาร

แสดงผลในระบบ (DocType) และ เพ่ิมแบบฟอรม online เขาสูระบบ สามารถเรียกดูขอมูลเชิง

ลึกในระบบ ขอมูลรายงานได 

2. ผูใชงานระบบระดับสูง (SuperUser) สามารถเรียกดูขอมูลเชิงลึกในระบบ เรียกดูรายงาน และ
ออกแบบฟอรม online สําหรับเก็บขอมูลเพ่ิมเติมได 

3.   ผูใชงานระบบท่ัวไป (User) สามารถเรียกดูรายงานในระบบไดเทานั้น 

 

 

https://www.thaichemicalhazard.org/
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การลงทะเบียนเขาใชระบบงาน 

          ในการลงทะเบียนเขาใชงานระบบ ผูใชงานตองมีการลงทะเบียนเขาสูระบบดังรูป 

 

             1) กรอกชื่อผูใชงานสําหรับเขาสูระบบ และรหัสผาน เชน  U17  และ xxxxx  

             2) กดปุมเขาสูระบบ เพ่ือเขาสูระบบ 

             3) ปุมลงทะเบียน สําหรับผูใชงานท่ัวไป 

             4) ปุมเขาสูเว็บไซตจัดการระบบ สําหรับผูดูแลระบบ 
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          การลงทะเบียนผูใชงานท่ัวไป 

          สําหรับผูใชงานท่ัวไปท่ีตองการเขาใชงานระบบ สามารถลงทะเบียนได จากรูปตัวอยาง 

    
        1) กรอกขอมูลจําเปนใหครบ 

         2) กดท่ีปุมลงทะเบียน เพ่ือสงขอมูล 
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สิทธิ์ของผูใชงาน  

สิทธิ์ของผูใชงาน แบงออกเปน 2 ประเภท  

    1) สําหรับผูใชงานท่ัวไป  สําหรับผูใชงานท่ัวไป เม่ือเขาสูระบบสําหรับผูใชงานท่ัวไป จะสามารถดูไดเฉพาะ

ในสวนขอมูลรายงานเทานั้น ดังรูป 

 

 

      2) สําหรับผูใชงานระดับสูง (Super User) เม่ือเขาสูระบบผูใชงานจะสามารถคนหาขอมูลในระบบ 

และดูขอมูลรายงานตาง ๆ ได ดังรูป 
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1) ปุมออกจากระบบ 

2) กรอกขอมูลท่ีตองการคนหา  

3) ปุมคนหา สําหรับคนหาขอมูลภายในระบบ 

4) ปุมขอมูลรายงานของขอมูลแตละประเภท 
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การเรียกดูรายงาน  

เม่ือกดดูขอมูลรายงานจากหนาแรก ก็จะแสดงรายละเอียดของขอมูลรายงานดังรูป 
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การคนหาขอมูล  

   สามารถคนหาขอมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแหงชาติ ตามรูป 

 

1. สําหรับคนหาคําท่ีตองการ 

2. สําหรับเลือกตัวกรองตามเอกสารท่ีตองการ 

3. สามารถกดท่ีชื่อหลักของแตละผลลัพธเพ่ือเขาดูหนารายละเอียดของแตละเอกสาร 

4. สามารถดาวนโหลดผลลัพธเปนไฟล Excel ได 

 

5. สามารถคนหาดวยตัวเลือกข้ันสูงได 
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 การคนหาขอมูลสามารถดูรายละเอียดของหนามุมมองไดโดย 

 

           1. เลือกท้ังหมดเพ่ือดูหนามุมมองของทุกเอกสารท่ีอยูในหนาผลลัพธนี้ 

           2. เลือกแตละเอกสารตามตองการ โดยสามารถเลือกไดมากกวา 1 เอกสาร 

           3. โดยไมวาจะ เลือกท้ังหมด หรือเลือกแตละเอกสาร ก็สามารถเขาหนามุมมองตาง ๆ ไดโดยกดตาม

ไอคอนดานบนของแตละมุมมองท่ีตองการ ดังรูป 

           4. สามารถดูมุมมองเฉพาะเอกสารหนึ่งเอกสาร ก็สามารถกดท่ีไอคอนของเอกสารนั้น ๆ ไดเลย 
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การคนหาขอมูลข้ันสูง  

      ระบบสามารถกรองเอกสารไดโดยเลือกตําแหนงสถานท่ี (ซ่ึงตองกําหนดระยะรัศมีโดยรอบดวย) และป

รายงานของเอกสารเพ่ิมเติมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 

 
รายละเอียดเอกสาร  

     เอกสารแตละเอกสารก็จะมีรายเอียดท่ีสําคัญแตกตางกันออกไป 

 

1. สวนตารางนั้นจะสามารถเรียงลําดับตามหัวตารางของแตละคอลัมนได  

2. สามารถเปลี่ยนหนาของตารางเพ่ือแสดงขอมูลเพ่ิมเติมได 
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มุมมองตาง ๆ  

 

1. เม่ือเขามาสูหนามุมมองตาง ๆ จะแสดงขอมูลตัวกรองซ่ึงจะอยูดานบนสุด และเอกสารอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับมุมมองนั้น ๆ  

2. โดยจะดูขอมูลสรุปของเอกสารไดโดยกดท่ีแถบเอกสารนั้น ๆ  

3. สามารถกดดูรายละเอียดของเอกสารนั้น ๆ ไดโดยกดท่ีไอคอนของแตละแถวบนคอลัมน 
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การอัพโหลดเอกสารเพ่ิมเติม  

สําหรับเอกสารใดท่ีตองการเอกสารเพ่ิมเติม เชน รูป สามารถอัพโหลดไดโดยเขาไปท่ีหนาเอกสารท่ี
ตองการ จากนั้นกดท่ีปุมอัพโหลดเอกสาร ตามรูป

 

 

1. เพ่ิมเอกสารหรือรูปท่ีตองการอัพโหลด 

2. กดท่ีปุมอัพโหลด เพ่ือทําการอัพโหลดเอกสารดังกลาว 
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การเพ่ิมแบบฟอรมออนไลนสําหรับผูใชงานระดับสูง        

 ในกรณีท่ีตองการมีแบบฟอรม Online สําหรับเก็บขอมูลจากบุคคลภายนอก ผูใชงานระดับสูง

สามารถออกแบบ Form เองได โดยเขาใชงานระบบในสวนของ Back Office และคลิกท่ีเมนู Forms  

 
 

1.  กดปุมเพ่ิมเติม ของโฟลเดอร Forms 

2.  กดปุม Empty form เพ่ือสรางฟอรมใหม 
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3. กําหนดชื่อฟอรมใหม 

4. เลือก Untitled Page (optional) 

5. กดปุม Add question เพ่ือสรางคําถามใหม 
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6. กําหนดคําถามท่ีตองการ 

7. สามารถใสรายละเอียดเพ่ิมเติมได 

8. เลือกประเภทของคําตอบท่ีตองการ 
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- สามารถเลือกไดวาจะใหคําถามนี้จําเปนท่ีตองตอบกอนจะสงยืนยันคําตอบสําหรับฟอรมนี้หรือไม 

- สามารถสรางเง่ือนไขสําหรับคําถามนี้ได โดยสามารถเลือกไดวาจะแสดงหรือซอนคําถามนี้ ซ่ึงจะ

ข้ึนอยูกับคําตอบของคําถามกอนหนา 

 

 
ประเภทของคําตอบ 

• Short answer: คําตอบประเภทขอความแบบสั้น 

• Long answer: คําตอบประเภทขอความแบบยาว 

• Date: คําตอบประเภทวันท่ี 

• Checkbox: คําตอบประเภทเลือกตอบถูกหรือผิด 

• File Upload: คําตอบประเภทไฟล 

• Password: คําตอบประเภทรหัสผาน 

• Multiple choice: คําตอบประเภทเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

• Data Consent: คําตอบประเภทการขออนุญาตยินยอมใหขอมูล 

• Dropdown: คําตอบประเภทเลือกตอบจากรายการคําตอบ ในรูปแบบ Dropdown 

• Single choice: คําตอบประเภทเลือกตอบจากรายการคําตอบ ในรูปแบบ Radio Button 

• Title and description: คําตอบประเภทมีหัวขอและคําอธิบาย  
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• Recaptcha: คําตอบประเภทปองกันสแปม 

• Hidden: คําตอบประเภทซอนคําตอบไมใหเห็นบนหนา Html 

• Recaptcha2: คําตอบประเภทปองกันสแปมรูปแบบ 2 

 

 
กดปุม Submit เพ่ือเพ่ิมคําถามนี้ลงในฟอรม 
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11. แกไขคําถาม 

12. ลบคําถาม 

13. กดปุม Save เพ่ือบันทึก 

 

 
การจัดการฟอรม สามารถดูรายการท่ีถูกสงคําตอบมายังฟอรม 

14. กดท่ีปุมขางหนาชื่อฟอรม 

15. กดท่ีแถบ Entries 
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สามารถสงออกรายการท้ังหมด เพ่ือบันทึกไดโดยกดท่ีปุม Export 

 
 

สามารถเลือกไดวาตองการเปนไฟล Excel หรือขอมูลเพ่ิมเติมของฟอรม ซ่ึงไมสามารถจัดเก็บใน 

Excel ได เชน รูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


