แนวปฏิบัตกิ ารจดทะเบียนและการแจ้ งมีบุคลากรเฉพาะฯ
ทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
STEP 1

STEP 2

STEP 3

ทดสอบวัดความรู้

การจดทะเบียน
เป็ นบุคลากรเฉพาะฯ

การแจ้ งมีบุคลากรเฉพาะฯ

ความรู้ ท่ ใี ช้ ในการทดสอบ

คุณสมบัตขิ องผู้ขอจดทะเบียน

 กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
 คู่มือการเก็บรั กษาสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 2550
 บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
(e-learning)

 ดาวน์โหลด ความรู้ที่ใช้ ในการทดสอบ
http://hazexam.diw.go.th/
knowledge.asp

 สามารถซื ้อคูม่ ือการเก็บรักษาสารเคมี
และวัตถุอนั ตรายได้ ที่ กรอ. ชัน้ 1 ห้ อง 104

 สาเร็จการศึกษา
 ปริ ญญาตรี
วิชาเคมี ≥8 หน่วยกิต หรื อ
 ไม่ต่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและ
มีประสบการณ์การเก็บรักษา
วัตถุอนั ตราย ≥ 3 ปี
 ผ่ านการทดสอบวัดความรู้
คะแนนในการทดสอบ ≥ ร้ อยละ 80
 รายละเอียดการยื่นจดทะเบียน (บฉ. 2)

(สาหรั บผู้ประกอบการวัตถุอันตราย)

เกณฑ์ การพิจารณาการเข้ าข่ าย
ต้ องมีบุคลากรเฉพาะฯ (ข้ อใดข้ อหนึ่ง)
 เฉพาะวัตถุอันตรายในบัญชีรายชื่อ
ที่ 5.1 - 5.5 เท่ านัน้
1. ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า หรื อผู้สง่ ออกวัตถุอนั ตราย
ที่มีวตั ถุอนั ตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรื อชนิดที่ 3
ปริ มาณรวมตังแต่
้ 1,000 เมตริ กตัน/ปี ขึ ้นไป
2. ผู้มีไว้ ในครอบครองวัตถุอนั ตรายที่มีพื ้นที่
เก็บรักษาวัตถุอนั ตรายตังแต่
้ 300 ตรม. ขึ ้นไป
3. ผู้ผลิต ผู้นาเข้ า ผู้สง่ ออก หรื อมีไว้ ใน
ครอบครองวัตถุอนั ตรายที่เป็ นวัตถุไวไฟ
หรื อวัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ ออกไซด์

http://opms3.diw.go.th/hazexam2565/jsp/login.jsp

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการก ากับวัตถุอนั ตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 02-430-6308 ต่ อ 1710 Email : hazspecialist@diw.mail.go.th

7 ขั้นตอน
การสมัครสอบ บฉ.

1
2
3
4
5
6

7

สมัครสมาชิก

http://opms3.diw.go.th/hazexam2565/jsp/
regismember.jsp

สมัครสอบ

http://opms3.diw.go.th/hazexam2565/jsp/
login.jsp

ตรวจสอบและชาระเงิน

ตรวจสอบรายละเอียดและเลขบัตรประชาชน
ชาระเงินภายใน 30 วัน นั บจากวันสมัครสอบ

รอรับผลสถานะการชาระเงิน

รอรบผลทางอีเมล (ภายใน 1 ชวโมง หลังชาระเงิน)
หรือตรวจสอบที่ ระบบสมัครสอบ บฉ.
> เมนูประวัติการสมัครสอบ
> ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน

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

เข้าทดสอบ
• ณ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หลังจากทดสอบ

่ คาขอฯ (บฉ.2)
7.1 กรณี สอบผ่าน เตรียมเอกสารและยืน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ต่อไป
7.2 กรณี สอบไม่ผา่ นให้กลับไปดาเนิ นการตามขัน
้ ตอน 2-6

ขั้นตอนการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ (บฉ.2)
แบบออนไลน์
1

3

ตรวจสอบการ
ประกาศผลสอบ
อย่างเป็นทางการ

5

เลือกเมนูจดทะเบียน
บุคลากรเฉพาะ

2

เจ้าหน้าที่
พิ จารณาเรื่อง
4

6
@

เข้าสู่ระบบสมัครสอบและ
จดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ

กรอกข้อมูลแล้ว
กดยื่นคาขอ

ระบบจะแจ้งผลและออก
หนังสือรับรอง (บฉ.4) ใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้
ทางอีเมล

การแจ้ งมีบุคลากรเฉพาะฯ
ตรวจสอบ

 ร้ไู ด้อย่างไรว่าต้องมี บฉ.
http://hazexam.diw.go.th/SupportingDocument2/H_specialist_support5.pdf
พิจารณาจาก
- บัญชีรายชือ� วัตถุอันตรายบัญชีที� 5.1 - 5.5 (ฉบับที� 1 - 6)
- เกณฑ์การเข้าข่ายทีส� ถานประกอบการต้องมี บฉ.

(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื�อง การกําหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะฯ พ.ศ. 2551)

ขัน้ ตอนปฏิบัติ
หากเข้ าข่ ายต้ องมี บฉ.

1
เตรียมเอกสาร

2

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการแจ้งมี บฉ. (บฉ.5)
http://hazexam.diw.go.th/SupportingDocument2/
H_specialist_Form5.pdf

ยื่นแบบ บฉ. 5

 กรอ. ห้องสารพันทันใจ
 ไปรษณีย ์ (EMS, ลงทะเบียน)
หมายเหตุ หากเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่รับพิจารณา

3
รับผลการพิจารณา
• ส่งหนังสือแจ้งไปยังผ้ยู น�ื คําขอ บฉ. 5
(ทางไปรษณียล์ งทะเบียน)
• แจ้งรหัสผ่านสํ าหรับรับรองรายงาน บฉ. 6
(ทางอีเมลทีแ� จ้งไว้ในแบบ บฉ. 5)
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