
แบบ สก. 3 
ใบแจง้เก่ียวกบัรายละเอียดส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

สาํหรับผูก่้อกาํเนิดส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

 

วนัท่ี  1   เดือน  มีนาคม     พ.ศ 2552         

ขา้พเจา้    บริษทั วาสนาพารวย จาํกดั               ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 
สาํนกังานเลขท่ี     99/99       หมู่ท่ี     9      ตรอก/ซอย      เจริญสุข      ถนน          แสนสิริ              
ตาํบล/แขวง        พาเพลิน       อาํเภอ/เขต      ลํ่าซาํ        จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร             

โทรศพัท ์      02-9559995       โทรสาร       02-5566979       ทะเบียนโรงงานเลขท่ี   3 – 64(1) – 2/29  

โรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี    99/99    หมู่ท่ี    9    ตรอก/ซอย         เจริญสุข      ถนน         แสนสิริ              
ตาํบล/แขวง        พาเพลิน       อาํเภอ/เขต      ลํ่าซาํ         จงัหวดั          กรุงเทพมหานคร            

โทรศพัท ์      02-9559995       โทรสาร        02-5566979               

หมายเลขประจําตัว ……DIW-G -099999999……. 

ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ดงัรายการต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้และวธีิกาํจดั แสดงไวใ้นเอกสารลาํดบัท่ี 1 

ขอ้ 2 แผนผงัการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งท่ีมาของส่ิง
ปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ แสดงไวใ้นเอกสารลาํดบัท่ี 2 

ขอ้ 3 แผนผงัแสดงสถานท่ีเกบ็ คดัแยก และจดัการภายในโรงงาน แสดงไวใ้นเอกสารลาํดบัท่ี 3 

ขอ้ 4 ความเปล่ียนแปลงในปริมาณและความเป็นพิษของส่ิงปฏิกลู
หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีท่ี
ผา่นมา แสดงไวใ้นเอกสารลาํดบัท่ี 4 

ขอ้ 5 รายละเอียดของผูด้าํเนินการรวบรวม ขนส่ง บาํบดัและกาํจดั
ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ แสดงไวใ้นเอกสารลาํดบัท่ี 5 

ขอ้ 6 แผนการป้องกนัอุบติัภยัเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน                
ในกรณีเกิดเหตุร่ัวไหล  อคัคีภยั  การระเบิดของส่ิงปฏิกลูหรือ
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ หรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง แสดงไวใ้นเอกสารลาํดบัท่ี 6 

ขอ้ 7 รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบ                
ต่อส่ิงแวดลอ้มจากเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน แสดงไวใ้นเอกสารลาํดบัท่ี 7 

ตวัอย่าง 



เอกสารลาํดบัท่ี 1 

รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้และวธีิกาํจดั ประจาํปี   2551 

ลาํดบัท่ี รหสั ช่ือและคาํบรรยาย 
ปริมาณ  

(ระบุหน่วย) 
วิธีการกาํจดั ผูข้นส่ง/จดัการ 

1 150202  
Oil & Chemical 

Contaminated Garbage 
1.67   ตนั 041 

บจ.เคลีนเนอร์  
3-106-5/48รย 

2 160215  หลอดไฟฟ้า 0.13   ตนั 073 
บจ.เคลีนเนอร์ 
3-106-5/48รย 

3 110111 
นํ้ามนัลา้ง  Steel  sheet 

2.50   ตนั 076 
บจ.ไทยทาํ 

3-106-11/39สป 

4 130206 
นํ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองจกัร 

3.78  ตนั 042 
บจ.ไทยทาํ 

3-106-11/39สป 

5 150202 
ผา้เป้ือนนํ้ามนัจากการซ่อม

บาํรุงเคร่ืองจกัร 
0.47  ตนั 041 

บจ.ไทยทาํ 
3-106-11/39สป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
ลงช่ือ     สิริ  มงคล      ผูจ้ดัเตรียมเอกสาร ลงช่ือ    รุ่งโรจน์    โชติช่วง       ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 

    (  นางสาวสิริ     มงคล    )      (  นายรุ่งโรจน์     โชติช่วง   ) 
     ตาํแหน่ง       พนกังานบุคคล      วนัท่ี     1  มีนาคม  2552   

 
หมายเหต ุ: เอกสารลาํดบัท่ี 1  ลาํดบัท่ี 2  และ ลาํดบัท่ี 4 ต้องสอดคล้องกนั  

(ของเสียชนิดเดียวกนั ขอให้ใช้ช่ือเดียวกนั) 



 

      เอกสารลาํดบัท่ี 2 

แผนผงัการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งท่ีมาของส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

ตัวอย่างที ่1 

ตวัอย่างผงัการไหลของกระบวนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือช่ือ     สิริ  มงคล       ผูจ้ดัเตรียมเอกสาร ลงช่ือ   รุ่งโรจน์    โชติช่วง       ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 
    (  นางสาวสิริ     มงคล    ) (  นายรุ่งโรจน ์    โชติช่วง  ) 
ตาํแหน่ง     พนกังานบุคคล      วนัท่ี   1  มีนาคม  2552  

เคร่ืองกรอง ถงัหมกั 
 

เคร่ืองบรรจุขวด 

เคร่ืองลา้งขวด 

เคร่ืองบรรจุ
ลงกล่อง 

การซ่อมบาํรุง 

การร้ือถอน/
ต่อเติมอาคาร 

วตัถุดิบ 

ผลิตภณัฑ ์ ตรวจสอบ 
QC 

02 01 01 
กากหมกั 

02 07 02 
ตะกอนหอกลัน่ 

15 01 07 
เศษขวดแกว้ 

02 07 04 
ผลิตภณัฑไ์ม่ไดคุ้ณภาพ 

15 01 01  
กล่องกระดาษ 

02 07 05  กากตะกอนชีวภาพ 

เศษเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเหลก็  17 04 05 

นํ้ามนัหล่อล่ืนใชแ้ลว้ 13 02 06 

ผา้ปนเป้ือนนํ้ามนั 15 02 02 

เศษอิฐ หิน ปูน  17 01 01 

ซากโครงสร้างท่ีเป็นเหลก็  17 04 05 

ซากท่ีเป็นไม ้17 02 01 

ระบบบาํบดันํ้าเสีย 

หอกลัน่ 



      เอกสารลาํดบัท่ี 2 

แผนผงัการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งท่ีมาของส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

ตัวอย่างที ่ 2 
 

ขั้นตอนการผลติ                                                           ส่ิงปฏิกลู/วสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว  

 

- นํ้าลา้งนํ้ามนัเคลือบแผน่เหลก็ 

     12 03 01 

- เศษแผน่เหลก็ 

12 01 01 

 

- นํ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองจกัรใชแ้ลว้ 
13 02 06 

- ผา้เป้ือนนํ้ามนัจากการซ่อม
บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร  
15 02 02 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือช่ือ     สิริ  มงคล       ผูจ้ดัเตรียมเอกสาร ลงช่ือ   รุ่งโรจน์    โชติช่วง       ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 
    (  นางสาวสิริ     มงคล    ) (  นายรุ่งโรจน ์    โชติช่วง  ) 
ตาํแหน่ง     พนกังานบุคคล      วนัท่ี   1  มีนาคม  2552 

แผ่นเหลก็ 

เข้าเคร่ืองป้ัมขึน้รูป 

เช่ือมประกอบ 

เข้าเคร่ืองตดัช้ินงาน 

จุกเหลก็ 



เอกสารลาํดบัท่ี 3 

แผนผงัแสดงสถานท่ีเกบ็ คดัแยก และจดัการภายในโรงงาน 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ลงช่ือ      สิริ  มงคล         ผูจ้ดัเตรียมเอกสาร              ลงช่ือ   รุ่งโรจน์      โชติช่วง       ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 
         (  นางสาวสิริ     มงคล   )                 (     นายรุ่งโรจน์     โชติช่วง        ) 

         ตาํแหน่ง    พนกังานบุคคล                     วนัท่ี   1  มีนาคม  2552   

ถนนสุขีศรีสโมสร 

ท่ีจอดรถ สาํนกังาน 

จุดรวบรวม
ของเสีย
อนัตราย 

ขยะทัว่ไป 

 

ขยะ 
รีไซเคิล 

Production Line 

#1 

Production Line 

#2 



เอกสารลาํดบัที่ 4 
รายงานการเปลี่ยนแปลงในปริมาณและความเป็นพษิของสิ่งปฏิกลูหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของปีที่ผา่นมา 

ลาํดบัที่ รหสั ชื่อและคาํบรรยาย 
ปี/ช่วงเวลา  2008 ปี/ช่วงเวลา 2007 ปี/ช่วงเวลา 2006 ปี/ช่วงเวลา 2005 

ปริมาณ ความเขม้ขน้ ปริมาณ ความเขม้ขน้ ปริมาณ ความเขม้ขน้ ปริมาณ ความเขม้ขน้ 

1 150202  
Oil & Chemical 

Contaminated Garbage 
1.67  ตนั - 3.84  ตนั - 11.57  ตนั - 3.88 ตนั - 

2 160215  หลอดไฟฟ้า 0.13  ตนั - - - 0.17  ตนั - 0.33  ตนั - 
3 110111 นํ้ามนัลา้ง  Steel  sheet  2.50   ตนั -   2.20  ตนั - 1.59  ตนั - 3.26  ตนั - 
4 130206 นํ้ามนัหล่อลื่นเครื่องจกัร 3.78  ตนั - 4.50  ตนั - 2.30  ตนั - 3.69  ตนั - 
5 150202 ผา้เปื้อนนํ้ามนัจากการซ่อม

บาํรุงเครื่องจกัร 
0.47  ตนั - 1.25  ตนั - 1.50  ตนั - 2.20  ตนั - 

           
           
           
           
           

หมายเหตุ  ถา้มี ใหแ้นบผลการตรวจวิเคราะห์สิ่งปฏิกลูหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้มาดว้ย 

ลงชื่อ       สิริ  มงคล         ผูจ้ดัเตรียมเอกสาร ลงชื่อ      รุ่งโรจน์      โชติช่วง        ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 
                    (  นางสาวสิริ     มงคล   )                     (   นายรุ่งโรจน์     โชติช่วง    ) 

ตาํแหน่ง    พนกังานบุคคล     วนัที่   1  มีนาคม  2552 

 
หมายเหต ุ: เอกสารลาํดบัที่ 1  ลาํดบัที่ 2  และ ลาํดบัที่ 4 ต้องสอดคล้องกนั  

(ของเสียชนิดเดียวกนั ขอให้ใช้ชื่อเดียวกนั) 



เอกสารลาํดบัท่ี 5 
รายละเอียดของผูด้าํเนินการรวบรวม ขนส่ง บาํบดัและกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

ช่ือผูป้ระกอบกิจการรายท่ี 1     บริษทั คลีนเซอร์ จาํกดั                  □ ผูก่้อกาํเนิด 
หมายเลขประจาํตวั        DIW - D - *********                                                □ ผูร้วบรวมและขนส่ง 
ท่ีอยู ่          เลขท่ี  8    ถ.  เลียบเมือง   ต.หว้ยผาง   อ.เมือง        จ.ระยอง                         ×  ผูบ้าํบดัและกาํจดั 

โทรศพัท ์            038-123456-59         โทรสาร        038-789456                                                       
วิธีจดัการ/ขนส่ง                       ทาํเช้ือเพลิงผสม                                                      
 

ช่ือผูป้ระกอบกิจการรายท่ี 2          บริษทั ไทยทาํ จาํกดั                             □ ผูก่้อกาํเนิด 
หมายเลขประจาํตวั          DIW - D - *********                                              □ ผูร้วบรวมและขนส่ง 
ท่ีอยู ่         เลขท่ี  12/85   หมู่ 8    ต.ปากนํ้า    อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ                       ×  ผูบ้าํบดัและกาํจดั 
โทรศพัท ์            02-8523695-9         โทรสาร          02 -1478523              
วิธีจดัการ/ขนส่ง                    ทาํเช้ือเพลิงทดแทน                                             

 
ช่ือผูป้ระกอบกิจการรายท่ี 3                                                                           □ ผูก่้อกาํเนิด 
หมายเลขประจาํตวั                                                                                         □  ผูร้วบรวมและขนส่ง 
ท่ีอยู ่                                                                                                              □  ผูบ้าํบดัและกาํจดั 
       ………………………………………………………………………… 
โทรศพัท ์                                       โทรสาร                                                                
วิธีจดัการ/ขนส่ง…………………………………………………………….. 

ช่ือผูป้ระกอบกิจการรายท่ี 4 ……………………………………………….. □ ผูก่้อกาํเนิด 
หมายเลขประจาํตวั ………………………………………………………… □ ผูร้วบรวมและขนส่ง 
ท่ีอยู ่………………………………………………………………………… □ ผูบ้าํบดัและกาํจดั 

………………………………………………………………………… 
โทรศพัท…์………………………….. โทรสาร …………………………… 
วิธีจดัการ/ขนส่ง…………………………………………………………….. 

หมายเหตุ   ระบุประเภทผูป้ระกอบกิจการตามท่ีรับดาํเนินการจดัการกบัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้จากสถาน
ประกอบการของท่าน   หากผูรั้บจดัการนาํการนาํส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้นั้นไปใชเ้ป็นวตัถุดิบเพ่ือ
ก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑอ่ื์น ใหร้ะบุเป็นผูก่้อกาํเนิด และใหร้ะบุกระบวนการท่ีใช ้  หากผูรั้บจดัการเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนและไม่ไดป้ระกอบกิจการ ใหร้ะบุวธีิการขนส่งและการนาํส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่
ใชแ้ลว้นั้นไปใช ้

หมายเลขประจําตวั 13 หลกั 

เลขทะเบียนโรงงาน 

หมายเลขบัตรประจําตวัประชาชน 



เอกสารลาํดบัท่ี 6 

ตวัอยา่งท่ี 1 แผนการป้องกนัอุบติัภยัเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

ขั้นตอนการควบคุมกากอุตสาหกรรมร่ัวไหล และเกิดเพลิงไหม ้กรณีสามารถระงบัเหตุเบ้ืองตนัไดด้ว้ย 

ตวัเอง 
  

  

 

  
 

 

 
 
 
   

 
 

 

 ลงช่ือ     รุ่งโรจน์      โชติช่วง       ผูป้ระกอบกิจการโรงงาน 
      (  นายรุ่งโรจน์    โชติช่วง  ) 

   วนัท่ี   1  มีนาคม  2552  

ใส่อุปกรณ์ป้องกนัสารเคมีท่ีร่ัวไหล 

เช่น ข้ีเล่ือยหรือทราย ลอ้มรอบ โทรแจง้หน่วยงานฝ่ายขนส่ง 
038-333222-5 ext . 28 

ใชท้รายกลบกากส่วนท่ีเกิดเพลิงไหม้
และเฝ้าระวงัจนแน่ใจวา่ไม่ติดข้ึนอีก 

ทาํการดูดซบัสารเคมีท่ีร่ัวไหล 
จนหมดบริเวณท่ีร่ัวไหล 

ตกัทรายหรือข้ีเล่ือยใส่ถุงหรือ 

ภาชนะ เช่น ถงั 200 ลิตร 
ขณะขบัรถมาท่ีโรงงานใหจ้อดรถเป็นระยะ
เพื่อตรวจสอบกากวา่ไม่เกิดเพลิงไหมอี้ก 

กรณกีากอุตสาหกรรมร่ัวไหล กรณกีากอุตสาหกรรมเกดิเพลงิ

โทรแจง้หน่วยงานฝ่ายขนส่ง 
038-333222-5 ext . 28 

สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคล เช่น หนา้กาก,แวน่ตา 

ใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน ใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงท่ีประจาํรถ
ทาํการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
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ตวัอยา่งท่ี 2 แผนการป้องกนัอุบติัภยัเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

ขั้นตอนการดาํเนินการกรณีกากอุตสาหกรรมร่ัวไหล และเกิดเพลิงไหมรุ้นแรง ( ระดบั 2 ) 
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โทรแจง้หน่วยงานฝ่ายขนส่ง 
038-333222-5 ext . 28 

ฝ่ายความปลอดภยั – ทีมฉุกเฉิน 

038-687010, M.081-3697896 

ติดต่อประสานงานทุกระยะจนกวา่
ทีมฉุกเฉินจะถึง 

สอบสวนอุบติัเหตุและการ
ป้องกนั 

กรณีกากอุตสาหกรรมร่ัวไหลปริมาณมากและเกิดเพลิงไหม ้หลงัจาก
ระงบัเหตุเบ้ืองตน้ดว้ยถงัดบัเพลิงประจาํรถและไม่สามารถควบคุม

ร่วมระงบัเหตุจนสถานะการณ์
สงบ 

การอาํนวยความสะดวกในการจราจร
และการเคลียร์พื้นท่ีทาํความสะอาด 



       เอกสารลาํดบัท่ี 6 
 

ตวัอยา่งท่ี 3 แผนการป้องกนัอุบติัภยัเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 
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จดัชุดตรวจสอบพ้ืนท่ีจากคณะทาํงานเขา้
สาํรวจพื้นท่ีร่วมกบัฝ่ายความปลอดภยั 

ใหค้าํปรึกษาทีมฉุกเฉินและทีมเกบ็กูส้ารเคมีใน
พื้นท่ีท่ีเกิดเหตุและเกบ็ขอ้มูลสาเหตุการเกิดเหตุ 

การตรวจสอบพื้นท่ีซํ้ า และ 

การเกบ็กูถ้า้พบการตกคา้ง 

ประชุมและรายงานการเกิดเหตุเพื่อหามาตรการ
ป้องกนัการเกิดซํ้าและส่งผลกระทบต่อ

่

การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งการ
ส่งรายงานต่อภาครัฐและการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

การตอบสนองและการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดสอ้มจาก
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนใหด้าํเนินการทุกกรณี  ทุกระดบั ดงัน้ี 

จดัตั้งคณะทาํงานทนัทีหลงัรับทราบเหตุโดย
ประสานงานกบัฝ่ายความปลอดภยั 
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รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน 
 

 

---- ในรอบปีท่ีผา่นมาไม่มีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน ---- 
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