
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ  การแจง้มีบคุลากรเฉพาะรบัผิดชอบ 

และการรายงานความปลอดภัยการเกบ็รักษาวตัถุอนัตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผดิชอบ 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดให้สถานประกอบการวตัถุอันตราย 
มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือก าหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายบางลักษณะต้องมีบุคลากรเฉพาะ 
ประจ าสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย  และต่อมาได้มีการออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง   
หลัก เกณฑ์และวิธีการแจ้ งมีบุคลากรเฉพาะ   การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ 
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  และการรายงาน 
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องดังกล่าว
ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะและผู้ประกอบการวัตถุอันตราย  นั้น 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการแจ้ง
มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ  และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศัยอ านาจตามความใน  ๕.๑)  และ  ๕.๕)  ของข้อ  ๕  
และ  ๖.๖)  ของข้อ  ๖  แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การก าหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตราย
มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง 

มีบุคลากรเฉพาะ  การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“การทดสอบวัดความรู้”  หมายความว่า  การสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความปลอดภัย 

การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด   
“หนังสือรับรองการจดทะเบียน”  หมายความว่า  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ 

รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕



หมวด  ๑ 
บุคลากรเฉพาะและการจดทะเบียนเปน็บุคลากรเฉพาะ 

 
 

ข้อ ๔ บุคคลที่จะเป็นบุคลากรเฉพาะต้องจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
ข้อ ๕ บุคคลที่จะจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามข้อ   ๔  ต้องมีคุณสมบัติ 

ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรก าหนดให้เรียนวิชาเคมี 

ไม่น้อยกว่าแปดหน่วยกิต  หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า    
ที่มีประสบการณ์หน้าที่ประจ ารับผิดชอบการเก็บรักษาสารเคมีหรือวัตถุอันตรายรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี 

 ๕.๒) ผ่านการทดสอบวัดความรู้  และผลการทดสอบวัดความรู้ยังไม่สิ้นระยะเวลา
ตาม  ๖.๗) 

ข้อ ๖ การทดสอบวัดความรู้ตาม  ๕.๒)  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑) ผู้ขอทดสอบวัดความรู้ต้องยื่นค าขอ  ตามแบบ  บฉ.๑  ท้ายประกาศนี้    

ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องรับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม  ๕.๑)   

 ๖.๒) ผู้ยื่นค าขอตาม  ๖.๑)  ต้องช าระค่าธรรมเนียมการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด   

 ๖.๓) หลังจากที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมตาม  ๖.๒)  แล้ว  ผู้ยื่นค าขอตาม  ๖.๒)   
ต้องเลือกวัน  เวลา  และสถานที่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม   

 ๖.๔) กรณีผู้เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้แล้ว  แต่ยังคงเหลือ 
รอบการเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ตามที่เลือกไว้อยู่อีก   กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ 
ในการยกเลิกรอบการทดสอบวัดความรู้ที่ยังไม่ได้เข้าทดสอบวัดความรู้   โดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม 
ตาม  ๖.๒) 

 ๖.๕) ผู้เข้ารับการทดสอบวดัความรู้จะต้องน าบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือเอกสาร
ที่แสดงรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้มาแสดงในวันเข้ารับการทดสอบ  
วัดความรู้ 

 ๖.๖) ภายในสี่สิบห้าวันหลังจากที่ได้มีการทดสอบวัดความรู้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม   

 ๖.๗) ผลการทดสอบวัดความรู้ที่ประกาศตาม  ๖.๖)  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศ   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๗ การขอจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะตามข้อ  ๔  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  บฉ.๒   
ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารประกอบต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรณีที่ผู้ยื่นค าขอต้องแสดง 
ประสบการณ์หน้าที่ประจ ารับผิดชอบการเก็บรักษาสารเคมีหรือวัตถุอันตรายรวมกันไม่น้อยกว่า 
สามปีตาม  ๕.๑)  ให้ยื่นแบบ  บฉ.๓  ท้ายประกาศนี้ด้วย 

ข้อ ๘ เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบค าขอ  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ  ๗  แล้ว  
กรณีที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน  และผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  ๕  ให้อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณารับจดทะเบียน   

ในการพิจารณารับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนตามแบบ   บฉ.๔   
ท้ายประกาศนี้  ให้กับผู้ยื่นค าขอ 

กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน  หรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  กรณีที่ผู้ยื่น 
ค าขอส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนหรือได้แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว   ให้พิจารณา 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต่อไป   

กรณีที่ผู้ยื่นค าขอได้รับแจ้งตามวรรคสามแล้ว  ไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมหรือไม่แก้ไข
เพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจ าหน่ายเรื่องออกจาก 
สารบบต่อไป 

ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  หากพบว่าผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๕   
ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนและให้มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นค าขอต่อไป 

ข้อ ๙ กรณีที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจยกเลิกหนังสือรับรองการจดทะเบียนได้ 

 ๙.๑) ภายหลังการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน  พบว่าผู้ได้รับการจดทะเบียน
เป็นบุคลากรเฉพาะขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๕ 

 ๙.๒) ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
วัตถุอันตรายในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ 
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ   

หมวด  ๒ 
การแจ้งมบีุคลากรเฉพาะ  และการรายงานความปลอดภัยการเกบ็รักษาวตัถุอนัตราย 

 
 

ข้อ ๑๐ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบของผู้ประกอบการวัตถุอันตรายให้ใช้แบบ  บฉ.๕  ท้ายประกาศนี้ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕



ข้อ ๑๑ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะตามข้อ  ๑๐  ให้แจ้งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยตนเอง  
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   

ข้อ ๑๒ เมื่อผู้ประกอบการวัตถุอันตรายได้แจ้งแบบ  บฉ.๕  ตามข้อ  ๑๑  แล้ว  กรณีที่มี
เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดในแบบ  บฉ.๕  ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณา 
รับแจ้งให้กับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 

กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน  หรือต้องแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐาน  ให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมแจ้งให้ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
กรณีที่ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐาน
เรียบร้อยแล้วให้พิจารณาตามวรรคหนึ่งต่อไป   

กรณีที่ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว  ไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม
หรือไม่แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจ าหน่าย
เรื่องออกจากสารบบต่อไป 

ข้อ ๑๓ กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงอื่นเกี่ยวกับการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ  ที่มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรเฉพาะ  ให้มีหนังสือแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ   

ข้อ ๑๔ กรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับแจ้งการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ
วัตถุอันตรายแล้ว  หากผู้ประกอบการวัตถุอันตรายประสงค์จะเพ่ิมเติมบุคลากรเฉพาะ  ให้ด าเนินการ 
แจ้งมีบุคลากรเฉพาะตามข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  ใหม่ทุกครั้ง 

ข้อ ๑๕ เมื่อพ้นวันสิ้นปีปฏิทินในแต่ละปี  บุคลากรเฉพาะต้องจัดท ารายงานความปลอดภัย
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจ าปีตามแบบ  บฉ.๖  ท้ายประกาศนี้   ให้แล้วเสร็จภายในวันที่    
๓๑  มีนาคมของปีถัดไป 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายรับรองรายงานที่บุคลากรเฉพาะได้จัดท าขึ้นตามข้อ  ๑๕   
ข้อ ๑๗ ให้ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายส่งรายงานตามข้อ   ๑๕  ที่ตนเองได้รับรอง 

ตามข้อ  ๑๖  แล้ว  ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ภายในก าหนดเวลาตามข้อ  ๑๕ 

ข้อ ๑๘ การใดที่จะต้องด าเนินการตามประกาศนี้และมิได้ก าหนดให้กระท าผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  การนั้นจะด าเนินการให้สามารถกระท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ ๑๙ ผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้   หรือผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ   
หรือผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่ได้แจ้งมีบุคลากรเฉพาะ  หรือการส่งรายงานความปลอดภัย 
การเก็บรักษาวัตถุอันตราย  ที่มีอยู่หรือได้ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามประกาศนี้โดยอนุโลม 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕



การด าเนินการเกี่ยวกับการทดสอบวัดความรู้  หรือการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ   
หรือการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ  หรือการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ยังพิจารณา
หรือยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้    
เว้นแต่การส่งรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจ าปี   ๒๕๖๔  ที่ด าเนินการ 
ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ  การจดทะเบียน
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  
และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วันชัย  พนมชัย 
อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๕



บฉ.๑ 
 หนา 1/๒ 

คําขอทดสอบวัดความรู 
หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

 

กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาไทยใหครบถวนและสมบูรณ 

เรียน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ขาพเจามีความประสงคขอเขารับการทดสอบวัดความรูหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คํานําหนาชื่อ   นาย    นาง    นางสาว    อ่ืน ๆ   

    ชื่อ   นามสกุล   

2. เลขประจําตัวประชาชน   

วัน / เดือน / ป (พ.ศ.) เกิด    

3. ท่ีอยูตามบัตรประชาชน   

  

  ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได (ไมใชท่ีอยูบริษัท)   

  

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส   

คุณสมบัติผูขอทดสอบวัดความรู 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีหลักสูตรกําหนดใหเรียนวิชาเคมีไมนอยกวาแปดหนวยกิต     หรือ  

 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ท่ีมีประสบการณหนาท่ีประจํา
รับผิดชอบการเก็บรักษาสารเคมีหรือวัตถุอันตรายรวมกันไมนอยกวาสามป 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
และขอเท็จจริงตามคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 ลงชื่อ   

         ( ) 

  ผูขอทดสอบวัดความรู 

 วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 

เม่ือย่ืนคําขอแลว โปรดชําระคาธรรมเนียม และเลือกรอบการเขาทดสอบตามรายละเอียดทายคําขอนี้ 

พลิก 



บฉ.๑ 
 หนา 2/๒ 

การชําระคาธรรมเนียม 

เม่ือทานยื่นแบบคําขอทดสอบวัดความรูหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ี 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแลว ใหพิมพใบแจงการชําระเงิน
คาธรรมเนียมการทดสอบ เพ่ือนําไปชําระเงินผานระบบการชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-payment) 

การเลือกรอบเขาทดสอบ 

หลังจากท่ีไดชําระคาธรรมเนียมแลว ผูยื่นคําขอตองเลือกวัน เวลา และสถานท่ีเขารับการทดสอบ 
วัดความรูในระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ   ๑. การแจงขอมูลอันเปนเท็จถือวามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ๒. หากชําระเงินแลวจะไมสามารถคืนเงินได ไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม 

 
 



บฉ.2 
หนา 1 / 2 

 

แบบคําขอจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

เรียน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ (ระบุ)   

เลขประจําตัวประชาชน  

ท่ีอยูตามบัตรประชาชน   

ท่ีอยูท่ีติดตอได   

ท่ีอยูในการจัดสงเอกสาร   

โทรศัพทเคลื่อนท่ี   ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

ขาพเจามีความประสงคขอจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ โดยขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กําหนด และพรอมนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานท่ีรับรองสําเนาถูกตองมาดังนี้ 

1.  บัตรประชาชน (กรณีท่ีมายื่นดวยตนเอง)   สําเนาบัตรประชาชน (กรณีท่ีไมไดมายื่นดวยตนเอง) 

2. หลักฐานการศึกษา  

2.1 กรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีหลักสูตรกําหนดใหเรียนเคมีไมนอยกวา 8 หนวยกิต  

  สําเนาผลการศึกษา (Transcript) และ  

  สําเนาปริญญาบัตร 

2.2 กรณีสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

 สําเนาผลการศึกษา (Transcript) และ  

 หนังสือรับรองประสบการณหนาท่ีประจํารับผิดชอบการเก็บรักษาสารเคมีหรือวัตถุอันตรายรวมกัน 

 ไมนอยกวา ๓ ป 

 
 

                                                                ลงชือ่   

    ( ) 

     ผูขอจดทะเบียน 

       วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 

  



บฉ.2 
หนา 2 / 2 

 
สําหรับเจาหนาท่ี 

1. การตรวจสอบคุณสมบัติ  

1.1  คุณวุฒิ   ผานการศึกษาวิชาเคมี   หนวยกิต  หรือ 

1.2  สําเร็จการศึกษาระดับ   ออกโดย   

และมีหนังสือรับรองประสบการณหนาท่ีประจํารับผิดชอบการเก็บรักษาสารเคมีหรือวัตถุอันตราย   ป 

1.3  ผลการทดสอบวัดความรูสอบไดรอยละ    

2. การตรวจสอบเอกสาร   ครบถวน   
 ไมครบถวน (ระบุในตารางดานลาง) 

วันท่ีแจงผูยื่นขอ 
กําหนดวันสง 

เอกสารเพ่ิมเติม 
รายละเอียดเอกสารท่ีใหสงเพ่ิมเติม 

วันท่ีไดรับ 
เอกสารเพ่ิมเติม 

    

    

    

    

    

    

    

3. ผลการพิจารณา  

 คุณสมบัติและเอกสารถูกตองครบถวน เห็นควรรับจดทะเบียนพรอมออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน (บฉ.4) 

ใหกับผูขอจดทะเบียน 

 คุณสมบัติและ/หรือเอกสารไมถูกตอง และ/หรือไมครบถวน แจงผูขอจดทะเบียนแลว แตไมดําเนินการ  

ไมสมควรรับจดทะเบียน เนื่องจาก   
 

                                                                       ลงชื่อ   

     ( ) 

   ผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

      วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 



บฉ.๓ 

หนังสือรับรองประสบการณหนาที่ประจํารับผิดชอบการเก็บรักษาสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
 

เรื่อง  การรับรองประสบการณหนาท่ีประจํารับผิดชอบการเก็บรักษาสารเคมีหรือวัตถุอันตราย 

        นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ   

เรียน  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

สิ่งท่ีสงมาดวย   
กรณีผูรับรองเปนนิติบุคคล 

๑. สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือน) 
๒. สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม (กรณีท่ีไมไดมายื่นดวยตนเอง) 
๓. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

กรณีผูรับรองเปนบุคคลธรรมดา  สําเนาบัตรประชาชน (กรณีท่ีไมไดมายื่นดวตนเอง) 

ขาพเจา  ในฐานะผูประกอบการวัตถุอันตราย  

บริษัท / หางหุนสวนจํากัด   

ขอรับรองวา นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ   

เปนพนักงานของขาพเจาในตําแหนง   

โดยมีหนาท่ีประจํารับผิดชอบการเก็บรักษาสารเคมีหรือวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย   

ตั้งแต   จนถึง    

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ 

 

     

                   ลงชื่อ ……………….....………………………………………...…. 

 (……………….....………………………………………….)   

            ผูประกอบการวัตถุอันตราย 

วันท่ี ………… เดือน ……………… พ.ศ. ………… 

 

 

 

หมายเหตุ  ผูประกอบการวัตถุอันตราย - ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคล) 
 - เจาของ (กรณีเปนบุคคลธรรมดา) 



 
    

  
หนังสือรับรองการจดทะเบียน 

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ขอรับรองวา 

  
 

.......................................... 
เลขท่ี บฉXX-XXXX 

เปนผูท่ีไดรับการจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย 
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

 
 
 
 

 

(………………………………………….) 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

วันท่ี ......... เดือน ......................  พ.ศ. ............ 
 
 

 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนฉบับน้ีอาจถูกยกเลิกไดตามเง่ือนไขของขอ ๙ แหงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจงมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ และการรายงาน  
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

บฉ.๔ 
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แบบการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนัตราย 

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

สำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 
๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้าพเจ้า / บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด............................................................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ................................................................................................ 
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ / ที่ติดต่อ …..…………………………………………………………………………............................…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
โทรศัพท์ ..................................................................ต่อ.................. โทรสาร.....................…...............ต่อ........................ 
๒. ข้อมูลสถานที่เก็บวัตถุอันตราย 

2.1 ที่อยู่สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ………………………………………………………………............................…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………............................…………….… 
โทรศัพท์ ..................................................................ต่อ.................. โทรสาร.....................…...............ต่อ........................ 

2.2 สถานะ  เป็นของตนเอง    
 คลังสินค้า / รับฝากเก็บ  
 โรงงาน ทะเบียนโรงงาน ...................................................................................................... 

 เช่า ........................................................................................................................ ........................ 
 คลังสินค้า / รับฝากเก็บ  
 โรงงาน ทะเบียนโรงงาน ...................................................................................................... 

๓. การรับรองและการส่งรายงาน บฉ.๖ ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ……………………...................................... 

4. ข้อมูลการเข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ 

 4.๑ เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓  
ปริมาณรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป โปรดระบุรายละเอียดตามหัวข้อในตาราง (สามารถแนบท้ายได)้ 

ลำดับที่ 
วัตถุอันตราย 

ชื่อ 
วัตถุอันตราย 

เลขทะเบียน 
ซีเอเอส  

(CAS No.) 

วัตถุอันตราย
ชนิดที่ 

เลขที่
ใบอนุญาต 

ปริมาณ 
(เมตริกตัน) 

ชนิด /  
ขนาดภาชนะบรรจุ 

       
       

 

                                                                   ลงชื่อ.............................................................................  

 (...........................................................................)  
ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 

 วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
 

ประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) 
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 ๔.๒ เป็นผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายท่ีมีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

โปรดระบุขนาดของห้อง / อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตราย และแนบแผนผังสถานที่เก็บวัตถุอันตราย (สามารถแนบท้ายได้) 
ห้อง / อาคารที่ ๑ กว้าง ............................. เมตร ยาว ............................. เมตร พื้นที่ .............................. ตารางเมตร 
ห้อง / อาคารที่ ๒ กว้าง ............................. เมตร ยาว ............................. เมตร พ้ืนท่ี .............................. ตารางเมตร 

 ๔.๓ เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีคุณสมบัติไวไฟ หรือออกซิไดซ์ 
และเปอรอ์อกไซด ์โปรดระบุรายละเอียด :  

๔.๓.๑ รายชื่อวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มี คุณสมบัติไวไฟ หรือ
ออกซิไดซ์ และเปอรอ์อกไซด์ (สามารถแนบท้ายได้) 

ลำดับที่ 
วัตถุอันตราย 

รายชื่อ 
วัตถุอันตราย 

เลขทะเบียน  
ซีเอเอส (CAS No.) 

ร้อยละ คุณสมบัติ H-Code 

      

      

      

๔.๓.๒  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) (สามารถแนบท้ายได้) 
 

ข้าพเจ้าขอแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ คือ นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ  (ระบุ) ..................................................................................... 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเลขท่ี ...................................... โดยข้าพเจ้ามีความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
หมวด ๒ ขอ ๕ ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบและการรายงาน ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรม โรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้าพเจ้าทราบและยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานและ
รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับมาดังนี้ 
๑. กรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา - บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีที่มายื่นด้วยตนเอง) หรือ 

- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง) 
๒. กรณผีู้แจ้งเป็นนิติบุคคล  - บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง ผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่มายื่นด้วยตนเอง) หรือ 

- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีท่ีไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง) 
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน ๖ เดือน) 

๓. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้ลงนามเอง) 

                                                                   ลงชื่อ............................................................................. 

 (...........................................................................) 
ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 

วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

ประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) 
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สำหรับบุคลากรเฉพาะ 
 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ  .................................................................................................. 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเลขที่ ........................................ มีความยินยอมทำหน้าที่บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายของ (บริษัท) ................................................................................................... 
ต้ังแตว่ันที่ ................................................................... เป็นต้นไป  

 ข้าพเจ้าทราบและมีความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบตามหมวด ๓ ขอ ๖ ในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื ่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย 
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบและการรายงาน 
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว 

 
                                                                   ลงชื่อ............................................................................. 

 (...........................................................................)  

บุคลากรเฉพาะ 

วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. .............  
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สำหรับเจ้าหน้าที่ 

1. การตรวจสอบเอกสาร   ครบถ้วน / ถูกต้อง  
 ไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง (ระบใุนตารางด้านล่าง) 

วันที่แจ้งผู้ยื่นขอ 
กำหนดวันส่ง 

เอกสารเพ่ิมเติม 
รายละเอียดเอกสารที่ให้ส่งเพ่ิมเติม 

วันที่ได้รับ 
เอกสารเพ่ิมเติม 

    

    

    

    

    

    

    

2. ผลการพิจารณา  
 เอกสารถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับแจ้งให้กับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 
 เอกสารไมถู่กต้อง และ/หรือไม่ครบถ้วน แจ้งผู้ประกอบการวัตถุอันตรายแล้ว แต่ไม่ดำเนินการ ไม่สมควรรับแจ้ง 

           

ลงชื่อ   

  ( ) 

  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

      วันที่   เดือน   พ.ศ.   
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