
 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ  การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ 

ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 
และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อนุสนธิจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เ ร่ือง  การกําหนดใหสถานประกอบการ 

วัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรมรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หมวด  ๒  หนาที่และความรับผิดชอบของผูประกอบการ 

วัตถุอันตราย  ขอ  ๕.๑  และขอ  ๕.๕  และหมวด  ๓  หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเฉพาะ 

ขอ  ๖.๖  กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ 

การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะและการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อเปนหลักปฏิบัติ

ดังนี้ 

ขอ ๑ เวนแตจะมีขอความเปนอยางอื่น  ในประกาศนี้ 

“วัตถุอันตราย”  หมายความวา  วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูรับผิดชอบ 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูประกอบการวัตถุอันตราย”  หมายความวา  ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไวใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

“สถานที่เกบ็รักษา”  หมายความวา  อาคารคลังสินคาที่ใชสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

“บุคลากรเฉพาะ”  หมายความวา  ผูมีหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยในเร่ืองการเก็บรักษา

วัตถุอันตรายที่สอบผานการทดสอบวัดความรูหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

“การทดสอบวัดความรู”  หมายความวา  การสอบวัดความรูตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

“หนังสือรับรองการจดทะเบียน”  หมายความวา  เอกสารรับรองการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ 

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกใหกับบุคคลที่ ย่ืนแบบคําขอจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ 

ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

“รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย”  หมายความวา  รายงานที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับ

การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ตองแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับในวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลา  ๓  ป  นับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

หมวด  ๑ 

หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ 
 

 

ขอ ๓ ผูประกอบการวัตถุอันตรายตามหมวด  ๑  ขอ  ๔  แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เร่ือง  การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ตองแจงการมีบุคลากรเฉพาะ

รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบตามแบบ  บฉ.๑  

ทายประกาศนี้ 

ขอ ๔ การแจงมีบุคลากรเฉพาะตามขอ  ๓  ใหย่ืนแจงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือย่ืน 

ทางอื่นตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 

ขอ ๕ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกรหัสผาน  (password)  ใหแกผูแจงตามขอ  ๓  เพื่อใช

สงรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายโดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหมวด  ๓ 

ขอ ๖ กรณีผูประกอบการวัตถุอันตรายที่แจงการมีบุคลากรเฉพาะตามขอ  ๓  ประสงค 

จะแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ  ในแบบการแจงมีบุคลากรเฉพาะใหดําเนินการตามหมวดนี้ 

โดยอนุโลมและใหถือวาการแจงเดิมกอนหนานี้เปนอันยกเลิกทันทีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับทราบ

การแจงแกไขเปลี่ยนแปลงตามขอนี้ 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หมวด  ๒ 

การจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะ 
 

 

ขอ ๗ ผูประสงคจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

  ๗.๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรกําหนดใหเรียนวิชาเคมีไมนอยกวา  

๘  หนวยกิต  หรือสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณหนาที่ประจํา

รับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายรวมกันไมนอยกวา  ๓  ป 

  ๗.๒) ผานการทดสอบวัดความรูตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  โดยไดคะแนนในการทดสอบไมตํ่ากวารอยละ  ๘๐ 

ขอ ๘ การขอจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะใหย่ืนแบบคําขอจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะ

รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบตามแบบ  บฉ.๒  

ทายประกาศนี้โดยย่ืนพรอมหลักฐาน  ดังนี้ 

  ๘.๑) สําเนาบัตรประชาชน 

  ๘.๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  ๘.๓) สําเนาปริญญาบัตรและผลการศึกษา  (Transcript)  หรือสําเนาหลักฐานการศึกษา 

ไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหนังสือรับรองประสบการณหนาที่ประจํารับผิดชอบการเก็บ

รักษาวัตถุอันตรายรวมกันไมนอยกวา  ๓  ป  ซ่ึงรับรองโดยผูประกอบการวัตถุอันตรายภายในระยะเวลา  

๓  ปดังกลาว 

  ๘.๔) หลักฐานการสอบผานการทดสอบวดัความรูตามขอ  ๗.๒ 

ขอ ๙ การย่ืนแบบคําขอตามขอ  ๘  ใหย่ืนไดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนตามแบบ  บฉ.๓  ทายประกาศนี้ใหแกผู ย่ืนคําขอ

ภายหลังเมื่อตรวจสอบแลวพบวาผูย่ืนคําขอมีคุณสมบัติและเอกสารครบถวนตามขอ  ๗  และขอ  ๘   

ในการนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกรหัสผาน  (password)  ใหแกผูขอจดทะเบียนเพื่อนําไปดําเนินการ

ตามหมวด  ๓ 

ขอ ๑๐ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะยกเลิกหนังสือรับรองการจดทะเบียนหากพบวาผูไดรับการ

จดทะเบียนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามขอ  ๗  หรือบกพรองตอหนาที่และความรับผิดชอบ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การสงรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

 

 

ขอ ๑๑ ผูประกอบการวัตถุอันตรายตองสงรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ตามแบบ  บฉ.๔  ปละ  ๑  คร้ังทุกส้ินปปฏิทินโดยใหสงผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น 

กรณีระบบสัญญาณคอมพิวเตอรขัดของไมสามารถกระทําไดใหดําเนินการโดยตรงที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ขอ ๑๒ การสงรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายใหปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการ
ดังนี้ 

  ๑๒.๑) บุคลากรเฉพาะ  เขาระบบโดยการกรอกชื่อผูใช  (Login  name)  และรหัสผาน
(password)  ของบุคลากรเฉพาะ 

  ๑๒.๒) นําเขาขอมูล   อิเล็กทรอนิกส   ในแบบ   บฉ .๔  ตามรายการที่ปรากฏ 
หนาจอคอมพิวเตอร 

  ๑๒.๓) ตรวจสอบยืนยันและรับรองความถูกตองของการนําเขาขอมูล  ตามขอ  ๑๒.๒  
แลวแจงผูประกอบการวัตถุอันตรายเพื่อรับรองขอมูล 

  ๑๒.๔) ผูประกอบการวัตถุอันตราย  กรอกชื่อผูใช  (Login name)  และรหัสผาน  
(password)  ของตนเองเพื่อใหการรับรองขอมูลดังกลาวภายหลังจากไดรับแจงตามขอ  ๑๒.๓ 

ขอ ๑๓ ใหจัดพิมพรายงานตามขอ  ๑๒  เก็บไวในสถานประกอบการวัตถุอันตรายเพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

ขอ ๑๔ การรับรองในขอ  ๑๒.๓  และขอ  ๑๒.๔  ถือวาเปนการรับรองรายงานความปลอดภัย
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายของบุคลากรเฉพาะและผูประกอบการวัตถุอันตราย 

ขอ ๑๕ การแกไขขอมูลใด ๆ  หลังการรับรองรายงานตามหมวดนี้ใหย่ืนขอแกไขที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเทานั้น 

 
หมวด  ๔ 
ทั่วไป 

 

 

ขอ ๑๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสงรายงานตามหมวด  ๓  โดยผาน
ระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหากพบวา 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

การดําเนินการดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือประเทศชาติหรือขัดตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไมวาทางตรงหรือทางออม 

ขอ ๑๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการใด ๆ   

ที่ตองปฏิบัติตามประกาศนี้  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนประโยชนตอทาง

ราชการหรือผูประกอบการวัตถุอันตรายหรือบุคลากรเฉพาะ  หากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิด 

ความเสียหายใด ๆ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมไมตองรับผิดชอบใด  ๆ ไมวาจะเปนความรับผิดทางแพง   

ทางอาญาหรือทางปกครองก็ตาม 

 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

รัชดา  สิงคาลวณิช 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



 
 

แบบการแจงมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

สําหรับผูประกอบการวัตถุอันตราย 

 ขาพเจา...................................................................................อายุ.....................ปสัญชาติ........................... 

เลขประจําตัวประชาชน                                                                เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร                                              
ท่ีอยู(ตาม ภ.พ. 20 …………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................................. 

โทรศัพท...............................................โทรสาร..................... …………E-Mail address…………………………………… 

สถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย  
................................................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
โทรศัพท................................................โทรสาร............................... E-Mail address........................................................... 
 

 ขาพเจาขอแจงมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบคือ นาย/นาง/นางสาว................................................................หนังสือรับรองการจดทะเบียนเลขท่ี.................... 
โดยขาพเจามีความเขาใจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามหมวด 2 ขอ 5 ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง      
การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ี          
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551  และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงมี
บุคลากรเฉพาะ  การจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภยัการเก็บรักษาวตัถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรบัผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนัตราย พ.ศ. 2551        ขาพเจาพรอมยินยอม          
ปฏิบัติตามทุกประการและจะไมเรียกรองใดๆ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินตามหมวด 4 แหงประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ขางตน 

  
 
             ลงช่ือ..........................................................    
                            (....................................................) 

                             ผูประกอบการวัตถอุันตราย              

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

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 

                 บฉ. 1 
                หนา 1 

( ชื่ออาคาร  หองเลขท่ี  ชั้นท่ี  เลขท่ี  ตรอก/ซอย  หมูท่ี  ถนน  ตําบล/แขวง  เขต/อําเภอ จังหวัด  รหัสไปรษณีย )  
 

)  
 (เลขท่ี  ตรอก/ซอย  หมูท่ี  ถนน  ตําบล/แขวง  เขต/อําเภอ จังหวัด  รหัสไปรษณีย )  
 



     
 
 

สําหรับบุคลากรเฉพาะ 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................หนังสือรับรองการจดทะเบียนเลขท่ี.............................   
มีความยินยอมทําหนาท่ีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายของ
......................................................................................................................ต้ังแต.................................................เปนตนไป 

 ขาพเจาทราบและมีความเขาใจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามหมวด 3 ขอ 6   ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอนัตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  พ.ศ. 2551     และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจง
มีบุคลากรเฉพาะ   การจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรบัผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนัตราย  พ.ศ. 2551     อีกท้ังขาพเจาพรอม
ยินยอมปฏิบัติตามประกาศดังกลาวขางตนทุกประการโดยไมโตแยงใดๆ  และหากขาพเจาปฏิบัติบกพรองตอหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบหรือขาดคุณสมบัติ ตามขอ 10  แหงประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรมขางตน หรือกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดดําเนินการตามหมวด 4  แหงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมขางตน  ขาพเจาจะไมเรียกรองใดๆในการท่ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมยกเลกิหนังสือรับรองการจดทะเบียนของขาพเจาหรือดําเนินการตามหมวด 4  แลวแตกรณี 
 

 
 

ลงช่ือ..........................................................  
                  (.......................................................) 

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

 

 

สําหรับเจาหนาที่ 

รับแจงการมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเกบ็รักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบหมายเลขรับแจง........................ 

 

 
 
 

 
 
 

 ลงช่ือ...........................................................                     
           (....................................................)   
                              ผูรับแจง                         
   วันท่ี ........เดือน..............................พศ............ 
 

                 บฉ. 1 
   หนา 2 



 
 

แบบคําขอจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

 
สําหรับผูสมัคร 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..................................................อายุ...............ป      สัญชาติ...............    เช้ือชาติ.............. 
 เลขประจําตัวประชาชน                                                                 เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  
 ท่ีอยูเลขท่ี...................ถนน........................................................... หมู..................ซอย...........................................................  
แขวง/ตําบล......................................... เขต/อําเภอ.................................................จังหวัด....................................................      
โทรศัพท............................................โทรสาร........................................E-mail address …………………….………..........    
 ขาพเจามีความประสงคขอจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเกบ็รักษาวัตถุอันตรายท่ี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ โดยขาพเจามีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด และแนบสําเนาเอกสารหลักฐานพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง  ดังน้ี   
                  1. บัตรประชาชน             2. ทะเบียนบาน             3. ปริญญาบัตรและผลการศึกษา (Transcript)     
  หรือ        3. หลักฐานการศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหนังสือรับรองประสบการณการเก็บรักษา 
                      วัตถุอันตราย   และ 
                 4.  เอกสารการสอบผานการทดสอบวัดความรู 
 

             ลงช่ือ.................................................... 
                       (.................................................... )                    

                           ผูสมัคร 

วัน...........เดือน.............................พ.ศ.............   

 
สําหรับเจาหนาท่ี 

1. การตรวจสอบเอกสาร            ครบถูกตองตามเอกสารจรงิ          ไมครบ/ไมตรงตามเอกสารจริง ระบุ………………….. 

2. คุณสมบัติ  
           2.1 คุณวุฒิ.........................................ผานการศึกษาวิชาเคมี..............หนวยกิต หรอื  
                 สําเร็จการศึกษาช้ัน...............และหนังสือรับรองประสบการณการเก็บรักษาวัตถอุันตราย.......ป  
                 ออกโดย .............................................................................................................................................................. 
          2.2  ผลการทดสอบวัดความรู............% 
3. การพิจารณา                       เห็นควรใหหนังสือรับรองการจดทะเบียน เลขท่ี........................      

  ไมสมควรใหหนังสือรับรองการจดทะเบียน เนื่องจาก..................... 

  
                                                                                                        ลงช่ือ.................................................................                                 

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

                                                                                                                                          พนักงานเจาหนาท่ี     

               บฉ. 2 
                



 
 
 
 
 
 

 
หนังสือรับรองการจดทะเบียน 

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม      กระทรวงอุตสาหกรรม 

ขอรับรองวา 
 

............................................. 

เลขที่ทะเบียน .................. 

เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนของการเปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย 
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

 
 

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

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

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

                       
            
 
 

 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนฉบับนี้อาจถูกยกเลิกไดหากพบวาบุคลากรเฉพาะขาดคุณสมบัติ หรือบกพรองตอหนาที่และความรับผิดชอบ 
ตามหมวด 2 ขอ 10  หรือมีการดําเนนิการตามหมวด 4  แหงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ  
การจดทะเบียนบคุลากรเฉพาะรับผดิชอบความปลอดภัยการเกบ็รักษาวตัถอุันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความ
ปลอดภัยการเกบ็รักษาวัตถุอนัตราย  พ.ศ. 2551 

 

               บฉ. 3 
                



       

 

 
รายงานความปลอดภยัการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

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

 
ผูประกอบการ.......................................................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร                                                                  

บุคลากรเฉพาะช่ือ....................................................................เลขท่ีใบทะเบียน 

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย       เลขท่ี..................................หมูที่.............ซอย..............………..…… ถนน.......….......……............ 
แขวง/ตําบล..........…….………...เขต/อําเภอ........…………................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย......................
โทรศัพท.............................โทรสาร.......................... E-Mail address................................................................................................... 
กรณีเปนโรงงาน    ประเภทหรือชนิดโรงงานลําดับที่..................................ประกอบกิจการ................................................................ 
ทะเบียนโรงงานเลขท่ี.....................................................          เครื่องจักร...........................แรงมา     คนงาน..............................คน 
 
 
1. ทําเลที่ต้ัง 
 ทิศเหนือจรด....................................................................................ถัดไปเปน........................................................................ 
  ทิศใตจรด.........................................................................................ถัดไปเปน....................................................................... 

    ทิศตะวันออกจรด............................................................................ถัดไปเปน....................................................................... 
    ทิศตะวันตกเหนือจรด.......................................................... ..........ถัดไปเปน........................................................................ 

 
2. การจัดแบงอาณาบริเวณ    พ้ืนที่ทั้งหมด ................ตารางเมตร 
                 
3. วัตถุอันตรายที่เก็บรักษา      ปริมาณรวม  .............................เมตริกตัน  แยกตามประเภทการจัดเก็บดังน้ี 
            
ประเภทวัตถุอันตราย                  เลขที่ใบอนุญาต            ปริมาณเฉล่ีย (เมตริกตัน)      สถานะ                 ชนิด/ขนาดภาชนะบรรจุ                         
                                                                                                
                .........                           .......................                          ..............                   ............      .............. 
 
 
4. อาคารเก็บวัตถุอันตราย      มีการกอสรางและติดต้ังโครงสรางตางๆใหมีความปลอดภัย ดังน้ี 

4.1 ลักษณะอาคาร     4.2 พ้ืน 
4.3 ผนังอาคารสรางจากวัสดุทนไฟ   4.4 หลังคา 
4.5 ประตูเขา-ออก ประตูขนสงสินคา                              4.6 ประตูฉุกเฉิน 

            4.7 กําแพงกันไฟและประตูกันไฟ                                            4.8 ระบบระบายอากาศ 
            4.9 การปองกันฟาผา                       4.10 ระบบไฟฟา และอุปกรณไฟฟา  
 
 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

               บฉ. 4 
               หนา 1 



 
 
 
5. ระบบสัญญาณเตือนภัยและการระงับอัคคีภัย          

 5.1 การติดต้ังอุปกรณตรวจจับ        
 5.2 การติดต้ังระบบสัญญาณเตือนภัย 
 5.3 อุปกรณดับเพลิง 
 5.4 ติดต้ังระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิง  
 5.5 ติดต้ังระบบหัวรับนํ้าดับเพลิงสายนํ้าดับเพลิง 
 5.6 ระบบปมนํ้าดับเพลิงมีระบบสํารองกําลังไฟฟาฉุกเฉิน 
 5.7 ตรวจสอบความพรอมใชงานของอุปกรณตรวจจับ และระบบสัญญาณเตือนภัย 
 5.8 การสาํรองนํ้าดับเพลิงเพียงพอและใชงานได 
 5.9 ระบบกักเก็บนํ้าที่ผานการดับเพลิง 
 5.10 การประสานงานกับหนวยดับเพลิงทองถ่ินและ/หรือหนวยงานอื่นเพ่ือการระงับภัย   
 5.11 การเตรียมขอมูลสําหรับหนวยกูภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม  

      
6. มาตรการความปลอดภัย                           

 6.1 สุขศาสตรและความปลอดภัยผูปฏิบัติงาน 
 6.2 เครื่องหมายความปลอดภัย 
 6.3 การกําหนดเสนทางการจราจร และบริเวณรับสงสินคา 
 6.4 การเคลื่อนยายวัตถุอันตราย   
 6.5 การจัดการเมื่อมีเหตุรั่วไหลของวัตถุอันตราย 
 6.6. รายงานการสรุปอุบัติเหตุในปที่ผานมา 
 6.7 การกําจัดของเสีย 
 6.8 โปรแกรมการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัยตางๆ    

      6.9  คําแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน  
    6.10 การฝกอบรม       
                               6.11 การจัดทําแผนฉุกเฉิน    
          
7.การจัดเก็บ 
                                                                                                                                                                     
8. การเก็บวัตถุอันตรายนอกอาคาร     พ้ืนที่………ตารางเมตร                                                

               
ประเภทวัตถุอันตราย      เลขท่ีใบอนุญาต            ปริมาณเฉล่ีย           สถานะ          ชนิด/ขนาด           การจัดวาง           ระยะหาง 
                      (เมตริกตัน)                                ภาชนะบรรจุ                                    ระหวางกอง 
 
            ........                 ........................                  ...................                ......               ...........         ............     ...........   
               
 
                                                 ------------------------------------------------------------------- 

               บฉ. 4 
              หนา 2 


