ตัวอย่าง

แบบ สก. 3

ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
สาหรับผู้ก่อกาเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ 2552
ข้าพเจ้า
บริษัท วาสนาพารวย จากัด
ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
สานักงานเลขที่ 99/99 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย เจริญสุข ถนน
แสนสิริ
ตาบล/แขวง พาเพลิน อาเภอ/เขต ล่าซา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์

02-9559995

โทรสาร

02-5566979

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 – 64(1) – 2/29

โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย เจริญสุข ถนน แสนสิริ
ตาบล/แขวง พาเพลิน อาเภอ/เขต ล่าซา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์

02-9559995

โทรสาร

02-5566979

หมายเลขประจาตัว ……DIW-G -099999999…….
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังรายการต่อไปนี้
ข้อ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธกี าจัด

แสดงไว้ในเอกสารลาดับที่ 1

ข้อ 2 แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

แสดงไว้ในเอกสารลาดับที่ 2

ข้อ 3 แผนผังแสดงสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน

แสดงไว้ในเอกสารลาดับที่ 3

ข้อ 4 ความเปลี่ยนแปลงในปริมาณและความเป็นพิษของสิ่งปฏิกลู
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่
ผ่านมา

แสดงไว้ในเอกสารลาดับที่ 4

ข้อ 5 รายละเอียดของผู้ดาเนินการรวบรวม ขนส่ง บาบัดและกาจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

แสดงไว้ในเอกสารลาดับที่ 5

ข้อ 6 แผนการป้องกันอุบัติภัยเพื่อตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน
ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือเหตุที่คาดไม่ถึง

แสดงไว้ในเอกสารลาดับที่ 6

ข้อ 7 รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากเหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึ้น

แสดงไว้ในเอกสารลาดับที่ 7

เอกสารลาดับที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธกี าจัด ประจาปี 2551
ลาดับที่

รหัส

ชื่อและคาบรรยาย

ปริมาณ
(ระบุหน่วย)

วิธีการกาจัด

1

150202

Oil & Chemical
Contaminated Garbage

1.67 ตัน

041

2

160215

หลอดไฟฟ้า

0.13 ตัน

073

3

110111

2.50 ตัน

076

4

130206

3.78 ตัน

042

5

150202

0.47 ตัน

041

น้ามันล้าง Steel sheet
น้ามันหล่อลื่นเครื่องจักร
ผ้าเปือ้ นน้ามันจากการซ่อม
บารุงเครื่องจักร

ผู้ขนส่ง/จัดการ
บจ.เคลีนเนอร์
3-106-5/48รย
บจ.เคลีนเนอร์
3-106-5/48รย
บจ.ไทยทา
3-106-11/39สป
บจ.ไทยทา
3-106-11/39สป
บจ.ไทยทา
3-106-11/39สป

หมายเหตุ : เอกสารลาดับที่ 1 ลาดับที่ 2 และ ลาดับที่ 4 ต้องสอดคล้องกัน
(ของเสียชนิดเดียวกัน ขอให้ใช้ชื่อเดียวกัน)

ลงชื่อ สิริ มงคล ผู้จัดเตรียมเอกสาร
( นางสาวสิริ มงคล )
ตาแหน่ง พนักงานบุคคล

ลงชื่อ รุ่งโรจน์ โชติชว่ ง ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
( นายรุ่งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลาดับที่ 2
แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างผังการไหลของกระบวนการผลิต
02 07 05 กากตะกอนชีวภาพ
02 07 02
ตะกอนหอกลั่น

15 01 01
กล่องกระดาษ

ระบบบาบัดน้าเสีย

02 01 01
กากหมัก

วัตถุดิบ

ถังหมัก

เครื่องกรอง

หอกลั่น

ผลิตภัณฑ์

เครื่องบรรจุ
ลงกล่อง

ตรวจสอบ
QC

เครื่องบรรจุขวด

02 07 04
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ

เครื่องล้างขวด

การซ่อมบารุง

เศษเครื่องจักรที่เป็นเหล็ก 17 04 05

15 01 07
เศษขวดแก้ว

น้ามันหล่อลื่นใช้แล้ว 13 02 06
ผ้าปนเปื้อนน้ามัน 15 02 02
การรื้อถอน/
ต่อเติมอาคาร

เศษอิฐ หิน ปูน 17 01 01
ซากโครงสร้างที่เป็นเหล็ก 17 04 05
ซากที่เป็นไม้ 17 02 01

ลงชื่อชื่อ สิริ มงคล ผู้จัดเตรียมเอกสาร
( นางสาวสิริ มงคล )
ตาแหน่ง พนักงานบุคคล

ลงชื่อ รุ่งโรจน์ โชติชว่ ง ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
( นายรุ่งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลาดับที่ 2
แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ตัวอย่างที่ 2

ขั้นตอนการผลิต

สิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

แผ่นเหล็ก

- น้าล้างน้ามันเคลือบแผ่นเหล็ก
12 03 01
- เศษแผ่นเหล็ก

เข้าเครื่องตัดชิ้นงาน

12 01 01
- น้ามันหล่อลื่นเครื่องจักรใช้แล้ว
13 02 06

เข้าเครื่องปั้มขึ้นรูป

เชื่อมประกอบ

ลงชื่อชื่อ สิริ มงคล ผู้จัดเตรียมเอกสาร
( นางสาวสิริ มงคล )
ตาแหน่ง พนักงานบุคคล

- ผ้าเปื้อนน้ามันจากการซ่อม
บารุงรักษาเครื่องจักร
15 02 02

จุกเหล็ก

ลงชื่อ รุ่งโรจน์ โชติชว่ ง ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
( นายรุ่งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลาดับที่ 3
แผนผังแสดงสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน

จุดรวบรวม

ของเสีย
อันตราย

Production Line
#1

Production Line
#2

ขยะ
ายรีไซเคิล
ขยะทั่วไป
าย
าย

สานักงาน

ที่จอดรถ

ถนนสุขีศรีสโมสร

ลงชื่อ สิริ มงคล ผู้จัดเตรียมเอกสาร
( นางสาวสิริ มงคล )
ตาแหน่ง พนักงานบุคคล

ลงชื่อ รุ่งโรจน์ โชติชว่ ง ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
( นายรุ่งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลาดับที่ 4
รายงานการเปลี่ยนแปลงในปริมาณและความเป็นพิษของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมา
ลาดับที่

รหัส

1

150202

2
3
4
5

160215
110111
130206
150202

ชื่อและคาบรรยาย
Oil & Chemical
Contaminated Garbage
หลอดไฟฟ้า
น้ามันล้าง Steel sheet
น้ามันหล่อลื่นเครื่องจักร
ผ้าเปือ้ นน้ามันจากการซ่อม
บารุงเครื่องจักร

ปี/ช่วงเวลา 2008
ปี/ช่วงเวลา 2007
ปี/ช่วงเวลา 2006
ปริมาณ ความเข้มข้น ปริมาณ ความเข้มข้น ปริมาณ ความเข้มข้น

ปี/ช่วงเวลา 2005
ปริมาณ 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 : เอกสารลาดับที่ 1 ลาดับที่ 2 และ ลาดับที่ 4 ต้องสอดคล้องกัน
(ของเสียชนิดเดียวกัน ขอให้ใช้ชื่อเดียวกัน)

หมายเหตุ ถ้ามี ให้แนบผลการตรวจวิเคราะห์สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาด้วย
ลงชื่อ

สิริ มงคล ผูจ้ ัดเตรียมเอกสาร
( นางสาวสิริ มงคล )
ตาแหน่ง พนักงานบุคคล

ลงชื่อ รุ่งโรจน์ โชติชว่ ง ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
( นายรุ่งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลาดับที่ 5
รายละเอียดของผู้ดาเนินการรวบรวม ขนส่ง บาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ชื่อผู้ประกอบกิจการรายที่ 1 บริษัท คลีนเซอร์ จากัด
หมายเลขประจาตัว DIW - D - *********
ที่อยู่
เลขที่ 8 ถ. เลียบเมือง ต.ห้วยผาง อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์
038-123456-59 โทรสาร 038-789456
วิธีจัดการ/ขนส่ง
ทาเชื้อเพลิงผสม

□ ผู้ก่อกาเนิด
□ ผู้รวบรวมและขนส่ง
× ผู้บาบัดและกาจัด

ชื่อผู้ประกอบกิจการรายที่ 2
บริษัท ไทยทา จากัด
หมายเลขประจาตัว
DIW - D - *********
ที่อยู่
เลขที่ 12/85 หมู่ 8 ต.ปากน้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์
02-8523695-9 โทรสาร
02 -1478523
วิธีจัดการ/ขนส่ง
ทาเชื้อเพลิงทดแทน

□ ผู้ก่อกาเนิด
□ ผู้รวบรวมและขนส่ง
× ผู้บาบัดและกาจัด

หมายเลขประจาตัว 13 หลัก
ชื่อผู้ประกอบกิจการรายที่ 3 เลขทะเบียนโรงงาน
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
หมายเลขประจาตัว

ที่อยู่
…………………………………………………………………………
โทรศัพท์
โทรสาร
วิธีจัดการ/ขนส่ง……………………………………………………………..

□ ผู้ก่อกาเนิด
□ ผู้รวบรวมและขนส่ง
□ ผู้บาบัดและกาจัด

ชื่อผู้ประกอบกิจการรายที่ 4 ……………………………………………….. □ ผู้ก่อกาเนิด
หมายเลขประจาตัว ………………………………………………………… □ ผู้รวบรวมและขนส่ง
ที่อยู่ ………………………………………………………………………… □ ผูบ้ าบัดและกาจัด
…………………………………………………………………………
โทรศัพท์…………………………….. โทรสาร ……………………………
วิธีจัดการ/ขนส่ง……………………………………………………………..
หมายเหตุ ระบุประเภทผู้ประกอบกิจการตามที่รับดาเนินการจัดการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากสถาน
ประกอบการของท่าน หากผู้รับจัดการนาการนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อ
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อื่น ให้ระบุเป็นผู้ก่อกาเนิด และให้ระบุกระบวนการที่ใช้ หากผู้รับ จัดการเป็นบุคคล
ธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการ ให้ระบุวิธีการขนส่งและการนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วนั้นไปใช้

เอกสารลาดับที่ 6
ตัวอย่างที่ 1 แผนการป้องกันอุบัตภิ ัยเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ขั้นตอนการควบคุมกากอุตสาหกรรมรัว่ ไหล และเกิดเพลิงไหม้ กรณีสามารถระงับเหตุเบื้องตันได้ด้วย
ตัวเอง
กรณีกากอุตสาหกรรมรั่วไหล

กรณีกากอุตสาหกรรมเกิดเพลิง
ไหม้

โทรแจ้งหน่วยงานฝ่ายขนส่ง
038-333222-5 ext . 28

สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก,แว่นตา

ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล
ใส่อุปกรณ์ป้องกันสารเคมีที่รวั่ ไหล
เช่น ขี้เลื่อยหรือทราย ล้อมรอบ

ทาการดูดซับสารเคมีที่รั่วไหล
จนหมดบริเวณที่รั่วไหล

ตักทรายหรือขี้เลื่อยใส่ถุงหรือ
ภาชนะ เช่น ถัง 200 ลิตร

ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ประจารถ
ทาการดับเพลิงเบื้องต้น

โทรแจ้งหน่วยงานฝ่ายขนส่ง
038-333222-5 ext . 28

ใช้ทรายกลบกากส่วนที่เกิดเพลิงไหม้
และเฝ้าระวังจนแน่ใจว่าไม่ติดขึ้นอีก

ขณะขับรถมาที่โรงงานให้จอดรถเป็นระยะ
เพื่อตรวจสอบกากว่าไม่เกิดเพลิงไหม้อีก

ลงชื่อ รุ่งโรจน์ โชติชว่ ง ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
( นายรุ่งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลาดับที่ 6
ตัวอย่างที่ 2 แผนการป้องกันอุบัตภิ ัยเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ขั้นตอนการดาเนินการกรณีกากอุตสาหกรรมรั่วไหล และเกิดเพลิงไหม้รุนแรง ( ระดับ 2 )
กรณีกากอุตสาหกรรมรัว่ ไหลปริมาณมากและเกิดเพลิงไหม้ หลังจาก
ระงับเหตุเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิงประจารถและไม่สามารถควบคุม
เพลิงไหม้ได้

โทรแจ้งหน่วยงานฝ่ายขนส่ง
038-333222-5 ext . 28

ฝ่ายความปลอดภัย – ทีมฉุกเฉิน
038-687010, M.081-3697896

ติดต่อประสานงานทุกระยะจนกว่า
ทีมฉุกเฉินจะถึง

ร่วมระงับเหตุจนสถานะการณ์
สงบ

การอานวยความสะดวกในการจราจร
และการเคลียร์พื้นที่ทาความสะอาด

สอบสวนอุบัติเหตุและการ
ป้องกัน

ลงชื่อ รุ่งโรจน์ โชติชว่ ง

ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน

( นายรุ่งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลาดับที่ 6
ตัวอย่างที่ 3 แผนการป้องกันอุบัตภิ ัยเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
การตอบสนองและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดส้อมจาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึน้ ให้ดาเนินการทุกกรณี ทุกระดับ ดังนี้

จัดตั้งคณะทางานทันทีหลังรับทราบเหตุโดย
ประสานงานกับฝ่ายความปลอดภัย

จัดชุดตรวจสอบพื้นที่จากคณะทางานเข้า
สารวจพื้นที่รว่ มกับฝ่ายความปลอดภัย

ให้คาปรึกษาทีมฉุกเฉินและทีมเก็บกู้สารเคมีใน
พื้นที่ที่เกิดเหตุและเก็บข้อมูลสาเหตุการเกิดเหตุ

การตรวจสอบพื้นที่ซ้า และ
การเก็บกู้ถ้าพบการตกค้าง

ประชุมและรายงานการเกิดเหตุเพื่อหามาตรการ
ป้องกันการเกิดซ้าและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการ
ส่งรายงานต่อภาครัฐและการบริหารส่วนท้องถิ่น

ลงชื่อ รุ่งโรจน์ โชติชว่ ง

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

( นายรุ่งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

เอกสารลาดับที่ 7
รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากเหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึ้น

---- ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีเหตุฉกุ เฉินเกิดขึ้น ----

ลงชื่อ รุ่งโรจน์ โชติชว่ ง

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

( นายรุ่งโรจน์ โชติช่วง )
วันที่ 1 มีนาคม 2552

