ตัวอย่าง

แบบ สก. 3

ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
สําหรับผูก้ ่อกําเนิดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ 2552
ข้าพเจ้า
บริ ษทั วาสนาพารวย จํากัด
ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
สํานักงานเลขที่ 99/99 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย เจริ ญสุ ข ถนน
แสนสิ ริ
ตําบล/แขวง พาเพลิน อําเภอ/เขต ลํ่าซํา จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์

02-9559995

โทรสาร

02-5566979

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 – 64(1) – 2/29

โรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 99/99 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย เจริ ญสุ ข ถนน แสนสิ ริ
ตําบล/แขวง พาเพลิน อําเภอ/เขต ลํ่าซํา จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์

02-9559995

โทรสาร

02-5566979

หมายเลขประจําตัว ……DIW-G -099999999…….
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังรายการต่อไปนี้
ข้อ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีกาํ จัด

แสดงไว้ในเอกสารลําดับที่ 1

ข้อ 2 แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของสิ่ ง
ปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

แสดงไว้ในเอกสารลําดับที่ 2

ข้อ 3 แผนผังแสดงสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน

แสดงไว้ในเอกสารลําดับที่ 3

ข้อ 4 ความเปลี่ยนแปลงในปริ มาณและความเป็ นพิษของสิ่ งปฏิกลู
หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นเปรี ยบเทียบกับข้อมูลของปี ที่
ผ่านมา

แสดงไว้ในเอกสารลําดับที่ 4

ข้อ 5 รายละเอียดของผูด้ าํ เนินการรวบรวม ขนส่ง บําบัดและกําจัด
สิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

แสดงไว้ในเอกสารลําดับที่ 5

ข้อ 6 แผนการป้ องกันอุบตั ิภยั เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิ น
ในกรณี เกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภยั การระเบิดของสิ่ งปฏิกลู หรื อ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรื อเหตุที่คาดไม่ถึง

แสดงไว้ในเอกสารลําดับที่ 6

ข้อ 7 รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

แสดงไว้ในเอกสารลําดับที่ 7

เอกสารลําดับที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีกาํ จัด ประจําปี 2551
ลําดับที่

รหัส

ชื่อและคําบรรยาย

ปริ มาณ
(ระบุหน่วย)

วิธีการกําจัด

1

150202

Oil & Chemical
Contaminated Garbage

1.67 ตัน

041

2

160215

หลอดไฟฟ้ า

0.13 ตัน

073

3

110111

2.50 ตัน

076

4

130206

3.78 ตัน

042

5

150202

0.47 ตัน

041

นํ้ามันล้าง Steel sheet
นํ้ามันหล่อลื่นเครื่ องจักร
ผ้าเปื้ อนนํ้ามันจากการซ่อม
บํารุ งเครื่ องจักร

ผูข้ นส่ ง/จัดการ
บจ.เคลีนเนอร์
3-106-5/48รย
บจ.เคลีนเนอร์
3-106-5/48รย
บจ.ไทยทํา
3-106-11/39สป
บจ.ไทยทํา
3-106-11/39สป
บจ.ไทยทํา
3-106-11/39สป

หมายเหตุ : เอกสารลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 และ ลําดับที่ 4 ต้องสอดคล้องกัน
(ของเสียชนิ ดเดียวกัน ขอให้ใช้ชื่อเดียวกัน)

ลงชื่อ สิ ริ มงคล ผูจ้ ดั เตรี ยมเอกสาร
( นางสาวสิ ริ มงคล )
ตําแหน่ง พนักงานบุคคล

ลงชื่อ รุ่ งโรจน์ โชติช่วง ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
( นายรุ่ งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลําดับที่ 2
แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตัวอย่ างที่ 1

ตัวอย่างผังการไหลของกระบวนการผลิต
02 07 05 กากตะกอนชีวภาพ
02 07 02
ตะกอนหอกลัน่

15 01 01
กล่องกระดาษ

ระบบบําบัดนํ้าเสี ย

02 01 01
กากหมัก

วัตถุดิบ

ถังหมัก

เครื่ องกรอง

หอกลัน่

ผลิตภัณฑ์

เครื่ องบรรจุ
ลงกล่อง

ตรวจสอบ
QC

เครื่ องบรรจุขวด

02 07 04
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ

เครื่ องล้างขวด

การซ่อมบํารุ ง

เศษเครื่ องจักรที่เป็ นเหล็ก 17 04 05

15 01 07
เศษขวดแก้ว

นํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว 13 02 06
ผ้าปนเปื้ อนนํ้ามัน 15 02 02
การรื้ อถอน/
ต่อเติมอาคาร

เศษอิฐ หิ น ปูน 17 01 01
ซากโครงสร้างที่เป็ นเหล็ก 17 04 05
ซากที่เป็ นไม้ 17 02 01

ลงชื่อชื่อ สิ ริ มงคล ผูจ้ ดั เตรี ยมเอกสาร
( นางสาวสิ ริ มงคล )
ตําแหน่ง พนักงานบุคคล

ลงชื่อ รุ่ งโรจน์ โชติช่วง ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
( นายรุ่ งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลําดับที่ 2
แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตัวอย่ างที่ 2

ขั้นตอนการผลิต

สิ่ งปฏิกลู /วัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ ว

แผ่ นเหล็ก

- นํ้าล้างนํ้ามันเคลือบแผ่นเหล็ก
12 03 01
- เศษแผ่นเหล็ก

เข้ าเครื่องตัดชิ้นงาน

12 01 01
- นํ้ามันหล่อลื่นเครื่ องจักรใช้แล้ว
13 02 06

เข้ าเครื่องปั้มขึน้ รู ป

เชื่อมประกอบ

ลงชื่อชื่อ สิ ริ มงคล ผูจ้ ดั เตรี ยมเอกสาร
( นางสาวสิ ริ มงคล )
ตําแหน่ง พนักงานบุคคล

- ผ้าเปื้ อนนํ้ามันจากการซ่อม
บํารุ งรักษาเครื่ องจักร
15 02 02

จุกเหล็ก

ลงชื่อ รุ่ งโรจน์ โชติช่วง ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
( นายรุ่ งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลําดับที่ 3
แผนผังแสดงสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน

จุดรวบรวม

ของเสี ย
อันตราย

Production Line
#1

Production Line
#2

ขยะ
รี ไซเคิล
ขยะทัว่ ไป

สํานักงาน

ที่จอดรถ

ถนนสุ ขีศรี สโมสร

ลงชื่อ สิ ริ มงคล ผูจ้ ดั เตรี ยมเอกสาร
( นางสาวสิ ริ มงคล )
ตําแหน่ง พนักงานบุคคล

ลงชื่อ รุ่ งโรจน์ โชติช่วง ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
( นายรุ่ งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลําดับที่ 4
รายงานการเปลี่ยนแปลงในปริ มาณและความเป็ นพิษของสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นเปรี ยบเทียบกับข้อมูลของปี ที่ผา่ นมา
ลําดับที่

รหัส

1

150202

2
3
4
5

160215
110111
130206
150202

ชื่อและคําบรรยาย
Oil & Chemical
Contaminated Garbage
หลอดไฟฟ้ า
นํ้ามันล้าง Steel sheet
นํ้ามันหล่อลื่นเครื่ องจักร
ผ้าเปื้ อนนํ้ามันจากการซ่อม
บํารุ งเครื่ องจักร

ปี /ช่วงเวลา 2008
ปี /ช่วงเวลา 2007
ปี /ช่วงเวลา 2006
ปริ มาณ ความเข้มข้น ปริ มาณ ความเข้มข้น ปริ มาณ ความเข้มข้น

ปี /ช่วงเวลา 2005
ปริ มาณ ความเข้มข้น

1.67 ตัน

-

3.84 ตัน

-

11.57 ตัน

-

3.88 ตัน

-

0.13 ตัน
2.50 ตัน
3.78 ตัน

-

2.20 ตัน
4.50 ตัน

-

0.17 ตัน
1.59 ตัน
2.30 ตัน

-

0.33 ตัน
3.26 ตัน
3.69 ตัน

-

0.47 ตัน

-

1.25 ตัน

-

1.50 ตัน

-

2.20 ตัน

-

หมายเหตุ : เอกสารลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 และ ลําดับที่ 4 ต้องสอดคล้องกัน
(ของเสียชนิ ดเดียวกัน ขอให้ใช้ชื่อเดียวกัน)

หมายเหตุ ถ้ามี ให้แนบผลการตรวจวิเคราะห์สิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาด้วย
สิ ริ มงคล ผูจ้ ดั เตรี ยมเอกสาร
( นางสาวสิ ริ มงคล )
ตําแหน่ง พนักงานบุคคล

ลงชื่อ

ลงชื่อ รุ่ งโรจน์ โชติช่วง ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
( นายรุ่ งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลําดับที่ 5
รายละเอียดของผูด้ าํ เนินการรวบรวม ขนส่ง บําบัดและกําจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ชื่อผูป้ ระกอบกิจการรายที่ 1 บริ ษทั คลีนเซอร์ จํากัด
หมายเลขประจําตัว DIW - D - *********
เลขที่ 8 ถ. เลียบเมือง ต.ห้วยผาง อ.เมือง จ.ระยอง
ที่อยู่
โทรศัพท์
038-123456-59 โทรสาร 038-789456
วิธีจดั การ/ขนส่ ง
ทําเชื้อเพลิงผสม

□ ผูก้ ่อกําเนิด
□ ผูร้ วบรวมและขนส่ ง
× ผูบ้ าํ บัดและกําจัด

ชื่อผูป้ ระกอบกิจการรายที่ 2
บริ ษทั ไทยทํา จํากัด
หมายเลขประจําตัว
DIW - D - *********
ที่อยู่
เลขที่ 12/85 หมู่ 8 ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
02 -1478523
โทรศัพท์
02-8523695-9 โทรสาร
วิธีจดั การ/ขนส่ ง
ทําเชื้อเพลิงทดแทน

□ ผูก้ ่อกําเนิด
□ ผูร้ วบรวมและขนส่ ง
× ผูบ้ าํ บัดและกําจัด

หมายเลขประจําตัว 13 หลัก
ชื่อผูป้ ระกอบกิจการรายที่ 3 เลขทะเบียนโรงงาน
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
หมายเลขประจําตัว

ที่อยู่
…………………………………………………………………………
โทรศัพท์
โทรสาร
วิธีจดั การ/ขนส่ ง……………………………………………………………..

□ ผูก้ ่อกําเนิด
□ ผูร้ วบรวมและขนส่ ง
□ ผูบ้ าํ บัดและกําจัด

ชื่อผูป้ ระกอบกิจการรายที่ 4 ……………………………………………….. □ ผูก้ ่อกําเนิด
หมายเลขประจําตัว ………………………………………………………… □ ผูร้ วบรวมและขนส่ ง
ที่อยู่ ………………………………………………………………………… □ ผูบ้ าํ บัดและกําจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท์…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจดั การ/ขนส่ ง……………………………………………………………..
หมายเหตุ ระบุประเภทผูป้ ระกอบกิจการตามที่รับดําเนินการจัดการกับสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากสถาน
ประกอบการของท่าน หากผูร้ ับจัดการนําการนําสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นไปใช้เป็ นวัตถุดิบเพื่อ
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อื่น ให้ระบุเป็ นผูก้ ่อกําเนิด และให้ระบุกระบวนการที่ใช้ หากผูร้ ับจัดการเป็ นบุคคล
ธรรมดาที่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการ ให้ระบุวธิ ี การขนส่ งและการนําสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วนั้นไปใช้

เอกสารลําดับที่ 6
ตัวอย่างที่ 1 แผนการป้ องกันอุบตั ิภยั เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ขั้นตอนการควบคุมกากอุตสาหกรรมรั่วไหล และเกิดเพลิงไหม้ กรณี สามารถระงับเหตุเบื้องตันได้ดว้ ย
ตัวเอง
กรณีกากอุตสาหกรรมรั่วไหล

กรณีกากอุตสาหกรรมเกิดเพลิง

โทรแจ้งหน่วยงานฝ่ ายขนส่ ง
038-333222-5 ext . 28

สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่ วนบุคคล เช่น หน้ากาก,แว่นตา

ใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วน

ใส่ อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีที่รั่วไหล
เช่น ขี้เลื่อยหรื อทราย ล้อมรอบ

ทําการดูดซับสารเคมีที่รั่วไหล
จนหมดบริ เวณที่รั่วไหล

ตักทรายหรื อขี้เลื่อยใส่ ถุงหรื อ
ภาชนะ เช่น ถัง 200 ลิตร

ใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงที่ประจํารถ
ทําการดับเพลิงเบื้องต้น

โทรแจ้งหน่วยงานฝ่ ายขนส่ ง
038-333222-5 ext . 28

ใช้ทรายกลบกากส่ วนที่เกิดเพลิงไหม้
และเฝ้ าระวังจนแน่ใจว่าไม่ติดขึ้นอีก

ขณะขับรถมาที่โรงงานให้จอดรถเป็ นระยะ
เพื่อตรวจสอบกากว่าไม่เกิดเพลิงไหม้อีก

ลงชื่อ รุ่ งโรจน์ โชติช่วง ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน
( นายรุ่ งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลําดับที่ 6
ตัวอย่างที่ 2 แผนการป้ องกันอุบตั ิภยั เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิ น
ขั้นตอนการดําเนินการกรณี กากอุตสาหกรรมรั่วไหล และเกิดเพลิงไหม้รุนแรง ( ระดับ 2 )
กรณี กากอุตสาหกรรมรั่วไหลปริ มาณมากและเกิดเพลิงไหม้ หลังจาก
ระงับเหตุเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิงประจํารถและไม่สามารถควบคุม

โทรแจ้งหน่วยงานฝ่ ายขนส่ ง
038-333222-5 ext . 28

ฝ่ ายความปลอดภัย – ทีมฉุกเฉิน
038-687010, M.081-3697896

ติดต่อประสานงานทุกระยะจนกว่า
ทีมฉุกเฉิ นจะถึง

ร่ วมระงับเหตุจนสถานะการณ์
สงบ

การอํานวยความสะดวกในการจราจร
และการเคลียร์พ้นื ที่ทาํ ความสะอาด

สอบสวนอุบตั ิเหตุและการ
ป้ องกัน

ลงชื่อ รุ่ งโรจน์ โชติช่วง

ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน

( นายรุ่ งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลําดับที่ 6
ตัวอย่างที่ 3 แผนการป้ องกันอุบตั ิภยั เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิ น
การตอบสนองและการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดส้อมจาก
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นให้ดาํ เนินการทุกกรณี ทุกระดับ ดังนี้

จัดตั้งคณะทํางานทันทีหลังรับทราบเหตุโดย
ประสานงานกับฝ่ ายความปลอดภัย

จัดชุดตรวจสอบพื้นที่จากคณะทํางานเข้า
สํารวจพื้นที่ร่วมกับฝ่ ายความปลอดภัย

ให้คาํ ปรึ กษาทีมฉุกเฉิ นและทีมเก็บกูส้ ารเคมีใน
พื้นที่ที่เกิดเหตุและเก็บข้อมูลสาเหตุการเกิดเหตุ

การตรวจสอบพื้นที่ซ้ าํ และ
การเก็บกูถ้ า้ พบการตกค้าง

ประชุมและรายงานการเกิดเหตุเพื่อหามาตรการ
ป้ องกันการเกิดซํ้าและส่ งผลกระทบต่อ
่
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการ
ส่ งรายงานต่อภาครัฐและการบริ หารส่ วนท้องถิ่น

ลงชื่อ รุ่ งโรจน์ โชติช่วง

ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน

( นายรุ่ งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลําดับที่ 7
รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากเหตุฉุกเฉิ นที่เกิดขึ้น

---- ในรอบปี ที่ผา่ นมาไม่มีเหตุฉุกเฉิ นเกิดขึ้น ----

ลงชื่อ รุ่ งโรจน์ โชติช่วง

ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน

( นายรุ่ งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

