
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        วันทีจั่ดท ำ  : ๖ ต.ค. ๕๗ 

 

เป็นไปตาม หมวด 1 ข้อ 4 (4.1 - 4.3)  
ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดให้สถานประกอบการ 

วัตถุอนัตรายมีบคุลากรเฉพาะฯ (ข้อใดข้อหนึ่ง) 

๑. ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ หรือผู้สง่ออกวตัถุอนัตรำย ที่มีวัตถุอนัตรำยชนิดที่ ๑ 
ชนิดที ่๒ หรอืชนิดที่ ๓ ปรมิำณรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ เมตรกิตัน/ปี ขึ้นไป 

     * ทุกกิจกรรม ทกุชนิดวัตถอุันตรำย 
 
๒. ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถอุันตรำยทีม่ีพื้นที่กำรเก็บรกัษำวัตถอุันตรำย

ตั้งแต่ ๓๐๐ ตำรำงเมตรขึน้ไป 
     * คิดจำกพืน้ทีท่ั้งหมดของอำคำรเก็บฯ (ไม่เฉพำะส่วนทีเ่ก็บ 

วัตถุอนัตรำยเท่ำนั้น เว้นแต่มกีำรกัน้ตัดตอน/ห้องเก็บแย กชัดเจน) 
 
๓. ผู้ผลิต ผู้น ำเข้ำ ผู้ส่งออก หรอืผู้มีไว้ในครอบครองวัตถอุนัตรำยทีเ่ป็น

วัตถุไวไฟ หรือวัตถอุอกซิไดซ์และวัตถุเปอรอ์อกไซด์ 
     * พจิำรณำ 2 ข้อ คือ 
พิจำรณำวำ่เป็นวตัถุอนัตรำยที่กรมโรงงำนฯ รับผิดชอบ 
(ตำมประกำศกระทรวงฯ เรือ่ง  บัญชีรำยชือ่วัตถอุันตรำย พ.ศ. 2556) 

และมีคุณสมบัติดังกล่ำว 
พิจำรณำจำกลกัษณะกำรเก็บรักษำวัตถุอนัตรำย 
    - มีห้องเก็บชัดเจน ไม่รวมกำรเก็บรกัษำในห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ 
    - ไม่จ ำกัดปริมำณ 
    - ภำชนะบรรจขุนำดไมเ่กนิ ๔๕๐ ลิตร 
 
 

             *********************** 

เกณฑก์ารพิจารณาการเข้าข่ายต้องมี 
บุคลากรเฉพาะของสถานประกอบการ 

หน้ำ ๖ 

แนวปฏิบัติ 
การจดทะเบียนเป็นบคุลากรเฉพาะ 

และการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ 

ส าหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย 

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กลุ่มก ากบัดูแลผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ 
ส านักควบคุมวตัถุอันตราย 

75/6 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี  
กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศัพท์ 0 2202 4248 
โทรสำร 0 2202 4089 

E-mail : hazspecialist@diw.mail.go.th  

หน้ำ ๕ 

ขั้นตอนการแจ้งมบีุคลากรเฉพาะ 
ส าหรับสถานประกอบการที่เขา้ข่ายต้องมี 

บุคลากรเฉพาะ 

 กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่ำงๆ      ผู้ประกอบกำรท ำหนังสือแจ้ง 
ควำมประสงค์เป็นลำยลักษณ์อักษร 

 กรณีเปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมบุคลำกรเฉพำะ       ผู้ประกอบกำรท ำหนังสือ 
แจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดท ำแบบ บฉ. ๑ พร้อมเอกสำร
หลักฐำนที่ก ำหนด 

 กรณียกเลิกบุคลำกรเฉพำะ       ผู้ประกอบกำรต้องจัดหำบุคลำกรเฉพำะใหม่
แทนคนเดิม ภำยใน ๙๐ วัน 

ยื่นแบบ บฉ. 1 พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
(http://hazexam.diw.go.th/form.asp) 

ไปรษณีย์ กรมโรงงำนฯ 
(ห้อง ๕๐๘ ช้ัน ๕) 

ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๐  วันท าการ 

ไม่ครบถ้วน 
(ไปรษณีย์) 

ตรวจสอบเอกสำร 

ไม่ครบถ้วน 
(กรมโรงงำนฯ) 

แจ้งขอเอกสำร 
ทำงอีเมล/ โทรศัพท ์ เจ้ำหน้ำที ่

พิจำรณำ 

เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย 

ท ำหนังสือแจ้งไปยัง 
ผู้ยื่นค ำขอ บฉ. ๑ 

ส่งคืนค ำขอ บฉ. ๑ 
พร้อมหลกัฐำน 

คืนค ำขอ บฉ. ๑ 
พร้อมหลกัฐำน 

เอกสำรไม่ครบ 
ตำมระยะเวลำก ำหนด 

เอกสำรครบ 
ตำมที่แจ้งขอ 

ครบถ้วน 
(ไปรษณีย์/กรมโรงงำนฯ) 



                                วันทีจั่ดท ำ  : ๖ ต.ค. ๕๗ หน้ำ ๒ หน้ำ ๓ 

ความรู้ที่ใช้ในการทดสอบวัดความรู้ฯ 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม เรือ่ง กำรเกบ็รกัษำวตัถอุนัตรำยที่

กรมโรงงำนอตุสำหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑
2. ประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม เรือ่ง กำรก ำหนดใหส้ถำนประกอบกำร

วตัถอุนัตรำยมีบคุลำกรเฉพำะรบัผดิชอบควำมปลอดภยักำรเกบ็รกัษำวตัถอุนัตรำย
ทีก่รมโรงงำนอตุสำหกรรมรับผดิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑

3. ประกำศกรมโรงงำนอตุสำหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีำรแจ้งมีบคุลำกรเฉพำะ
กำรจดทะเบยีนบคุลำกรเฉพำะรบัผดิชอบควำมปลอดภยักำรเกบ็รกัษำวตัถอุนัตรำย
ทีก่รมโรงงำนอตุสำหกรรมรับผิดชอบและกำรรำยงำนควำมปลอดภัย
กำรเก็บรักษำวัตถุอันตรำย พ.ศ. ๒๕๕๑

4. ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง คู่มือกำรเก็บรักษำสำรเคมีและ
วัตถุอันตรำย พ.ศ. ๒๕๕๐
* สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ http://hazexam.diw.go.th/index.asp *

- บทเรียนอิเล็กทรอนกิส์ (e-learning)
 ดำวน์โหลดทำงเวบ็ไซต ์http://hazexam.diw.go.th/index.asp
 ขอรบัซดี ีe-learning ไดท้ี ่กรมโรงงำนฯ ช้ัน 5 หอ้ง 508
 สำมำรถซือ้คูมื่อกำรเกบ็รกัษำสำรเคมีและวตัถอุนัตรำยไดท้ีก่รมโรงงำนฯ

        ช้ัน 1 หอ้ง 104 

เปน็ไปตาม หมวด ๒ ขอ้ ๗ (๗.1 - ๗.๒) ของประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม  
เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแจง้มีบคุลากรเฉพาะฯ  
ผู้ประสงค์จดทะเบียนเป็นบุคลำกรเฉพำะตอ้งมีคุณสมบัติ ดังนี ้
๑. ส ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรทีีห่ลกัสตูรก ำหนดให้เรยีนวชิำเคมไีมน่อ้ยกวำ่
    ๘ หนว่ยกติ หรือส ำเร็จกำรศกึษำไม่ต่ ำกวำ่ระดับมัธยมศกึษำตอนปลำยและ 
   มีประสบกำรณ์หน้ำที่ประจ ำรับผิดชอบกำรเก็บรักษำวัตถอุันตรำยรวมกนั 
   ไม่นอ้ยกว่ำ ๓ ปี 

* ดำวนโ์หลดแบบฟอรม์หนงัสอืรบัรองประสบกำรณไ์ด้ที ่http://hazexam.diw.go.th/form.asp *
และ

๒. ผำ่นกำรทดสอบวดัควำมรูต้ำมหลกัสตูรควำมปลอดภยักำรเกบ็รกัษำวตัถอุนัตรำยที่ 
    กรมโรงงำนอตุสำหกรรมก ำหนด โดยไดค้ะแนนในกำรทดสอบไมต่่ ำกวำ่รอ้ยละ ๘๐ 

คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ 

หน้ำ ๔ 

ขั้นตอนการทดสอบวัดความรู้  
หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

 กรณีผู้เข้ำทดสอบประสงค์จะขอรับใบรับเงินค่ำสมัครสอบ
ให้น ำใบน ำฝำกเงิน (pay in slip) ที่ได้จำก ธ. กรุงไทย มำเปลี่ยนเป็น
ใบรับเงินได้ที่ กองคลัง กรมโรงงำนฯ

 ผู้ที่เลือกรอบทดสอบแล้ว  ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้

พิมพ์ใบช ำระเงิน (ค่ำสมัครสอบ ๒๐๐ บำท) 
ช ำระผ่ำนทำง ธ. กรุงไทย (ค่ำธรรมเนียม 25 บำท รอ 2 วันท ำกำร) 

หรือ กรมโรงงำนฯ (ไม่มีค่ำธรรมเนียม/เลือกรอบสอบได้ทันที) 

เลือกรอบทดสอบทำงเว็บไซต์ 
http://hazexam.diw.go.th/reserve.asp 

สมัครสอบทำงเว็บไซต์  
http://hazexam.diw.go.th/index.asp 

เข้ำทดสอบตำมวัน เวลำ และรอบที่เลือก 
ที่ห้อง ๒๐๔ ชั้น ๒ อำคำรกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

(หลักฐำน : ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรท่ีออกให้โดยรำชกำร)

ไม่ผ่ำน ผ่าน 
แจ้งผลการสอบ 

อย่างไม่เป็นทางการทันที 

ส่งหนังสือแจ้งผลกำรทดสอบ 
อย่ำงเป็นทำงกำรให้ผู้ผ่านการทดสอบ 

ตำมที่อยู่ที่สมัครสอบ 

ขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ 

 กรณีไม่ประสงค์จะประจ ำสถำนประกอบกำรที่ใดที่หนึ่ง      บุคลำกรเฉพำะ
ต้องแจ้งให้กรมโรงงำนฯ ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่ำ
๑๕ วัน ก่อนวันที่จะไม่ด ำเนินกำรดังกล่ำว

ระยะเวลาด าเนินการ  ๑๔  วันท าการ 

ยื่นแบบค ำขอ บฉ. 2  พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
(http://hazexam.diw.go.th.form.asp) 

ตรวจสอบเอกสำร 

คืนค ำขอ บฉ. ๒ 
พร้อมหลกัฐำน 

เจ้ำหน้ำที ่
พิจำรณำ 

หนังสือรับรอง 
กำรจดทะเบียน 

เป็นบุคลำกรเฉพำะ  
(แบบ บฉ. ๓) 

ส่งไปตำมที่อยู่ทีร่ะบ ุ
ไว้ในแบบ บฉ.๒ 

แจ้งขอเอกสำรทำง
อีเมล/ โทรศัพท ์

ส่งคืนค ำขอ บฉ. ๒ 
พร้อมหลกัฐำน 

เอกสำรไม่ครบ 
ตำมระยะเวลำก ำหนด 

เอกสำรครบ 
ตำมที่แจ้งขอ 

ไม่ครบถ้วน 
(ไปรษณีย์) 

ครบถ้วน 
(ไปรษณีย์/กรมโรงงำนฯ) 

ไม่ครบถ้วน 
(กรมโรงงำนฯ) 

ไปรษณีย์ กรมโรงงำนฯ 
(ห้อง ๕๐๘ ช้ัน ๕) 

http://hazexam.diw.go.th/knowledge.asp

http://hazexam.diw.go.th/knowledge.asp




