เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๒ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ เมษายน ๒๕๕๑

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๕๑
อนุ ส นธิ จ ากประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การกํ า หนดให ส ถานประกอบการ
วัตถุ อัน ตรายมีบุ คลากรเฉพาะรั บผิ ดชอบความปลอดภั ยการเก็ บรั กษาวั ตถุอั น ตรายที่ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๒ หนาที่แ ละความรับผิดชอบของผูประกอบการ
วัตถุอันตราย ขอ ๕.๑ และขอ ๕.๕ และหมวด ๓ หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากรเฉพาะ
ขอ ๖.๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็น สมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ
การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะและการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายเพื่อเปนหลักปฏิบัติ
ดังนี้
ขอ ๑ เวนแตจะมีขอความเปนอยางอื่น ในประกาศนี้
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูรับผิดชอบ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูประกอบการวั ตถุ อัน ตราย” หมายความวา ผูผ ลิ ต ผู นําเข า ผูส งออก หรือผูมี ไว ใ น
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
“สถานที่เก็บรักษา” หมายความวา อาคารคลังสินคาที่ใชสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
“บุคลากรเฉพาะ” หมายความวา ผูมีหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยในเรื่องการเก็บรักษา
วั ตถุ อั น ตรายที่ สอบผ านการทดสอบวั ด ความรู หลั กสู ตรความปลอดภั ยการเก็ บรั กษาวั ต ถุ อั น ตราย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
“การทดสอบวัดความรู” หมายความวา การสอบวัดความรูตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๒ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ เมษายน ๒๕๕๑

“หนังสือรับรองการจดทะเบียน” หมายความวา เอกสารรับรองการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ
ที่กรมโรงงานอุ ตสาหกรรมออกให กั บบุ คคลที่ ยื่ น แบบคําขอจดทะเบี ยนบุ คลากรเฉพาะรั บผิ ดชอบ
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
“รายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย” หมายความวา รายงานที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ตองแจงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับในวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลา ๓ ป นับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ
ขอ ๓ ผูประกอบการวัตถุอันตรายตามหมวด ๑ ขอ ๔ แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตองแจงการมีบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบตามแบบ บฉ.๑
ทายประกาศนี้
ขอ ๔ การแจงมีบุคลากรเฉพาะตามขอ ๓ ใหยื่นแจงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือยื่น
ทางอื่นตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
ขอ ๕ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกรหัสผาน (password) ใหแกผูแจงตามขอ ๓ เพื่อใช
สงรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายโดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหมวด ๓
ขอ ๖ กรณี ผู ประกอบการวั ตถุ อั น ตรายที่ แจ งการมี บุ คลากรเฉพาะตามข อ ๓ ประสงค
จะแก ไขเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดใด ๆ ในแบบการแจ งมีบุ คลากรเฉพาะใหดํ าเนิ นการตามหมวดนี้
โดยอนุโลมและใหถือวาการแจงเดิมกอนหนานี้เปนอันยกเลิกทันทีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับทราบ
การแจงแกไขเปลี่ยนแปลงตามขอนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๒ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ เมษายน ๒๕๕๑

หมวด ๒
การจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะ
ขอ ๗ ผูประสงคจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๗.๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรกําหนดใหเรียนวิชาเคมีไมนอยกวา
๘ หนวยกิต หรือสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณหนาที่ประจํา
รับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายรวมกันไมนอยกวา ๓ ป
๗.๒) ผานการทดสอบวัดความรูตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด โดยไดคะแนนในการทดสอบไมต่ํากวารอยละ ๘๐
ขอ ๘ การขอจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะใหยื่นแบบคําขอจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบตามแบบ บฉ.๒
ทายประกาศนี้โดยยื่นพรอมหลักฐาน ดังนี้
๘.๑) สําเนาบัตรประชาชน
๘.๒) สําเนาทะเบียนบาน
๘.๓) สําเนาปริญญาบัตรและผลการศึกษา (Transcript) หรือสําเนาหลักฐานการศึกษา
ไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหนังสือรับรองประสบการณหนาที่ประจํารับผิดชอบการเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายรวมกันไมนอยกวา ๓ ป ซึ่งรับรองโดยผูประกอบการวัตถุอันตรายภายในระยะเวลา
๓ ปดังกลาว
๘.๔) หลักฐานการสอบผานการทดสอบวัดความรูตามขอ ๗.๒
ขอ ๙ การยื่นแบบคําขอตามขอ ๘ ใหยื่นไดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะออกหนังสื อรับรองการจดทะเบียนตามแบบ บฉ.๓ ทายประกาศนี้ให แกผูยื่ นคําขอ
ภายหลังเมื่อตรวจสอบแลวพบว าผูยื่น คําขอมีคุ ณสมบัติแ ละเอกสารครบถวนตามขอ ๗ และข อ ๘
ในการนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกรหัสผาน (password) ใหแกผูขอจดทะเบียนเพื่อนําไปดําเนินการ
ตามหมวด ๓
ขอ ๑๐ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะยกเลิกหนังสือรับรองการจดทะเบียนหากพบวาผูไดรับการ
จดทะเบียนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามขอ ๗ หรือบกพรองตอหนาที่และความรับผิดชอบ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๒ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ เมษายน ๒๕๕๑

หมวด ๓
การสงรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ขอ ๑๑ ผูประกอบการวัตถุอันตรายตองสงรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ตามแบบ บฉ.๔ ปละ ๑ ครั้งทุกสิ้นปปฏิทินโดยใหสงผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น
กรณีระบบสัญญาณคอมพิวเตอรขัดของไมสามารถกระทําไดใหดําเนินการโดยตรงที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
ขอ ๑๒ การสงรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายใหปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ
ดังนี้
๑๒.๑) บุคลากรเฉพาะ เขาระบบโดยการกรอกชื่อผูใช (Login name) และรหัสผาน
(password) ของบุคลากรเฉพาะ
๑๒.๒) นํ า เข า ข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ในแบบ บฉ.๔ ตามรายการที่ ป รากฏ
หนาจอคอมพิวเตอร
๑๒.๓) ตรวจสอบยืนยันและรับรองความถูกตองของการนําเขาขอมูล ตามขอ ๑๒.๒
แลวแจงผูประกอบการวัตถุอันตรายเพื่อรับรองขอมูล
๑๒.๔) ผูประกอบการวัตถุอันตราย กรอกชื่อผูใช (Login name) และรหัสผาน
(password) ของตนเองเพื่อใหการรับรองขอมูลดังกลาวภายหลังจากไดรับแจงตามขอ ๑๒.๓
ขอ ๑๓ ใหจัดพิ มพรายงานตามข อ ๑๒ เก็บไว ในสถานประกอบการวั ตถุอัน ตรายเพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดตลอดเวลา
ขอ ๑๔ การรับรองในขอ ๑๒.๓ และขอ ๑๒.๔ ถือวาเปนการรับรองรายงานความปลอดภัย
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายของบุคลากรเฉพาะและผูประกอบการวัตถุอันตราย
ขอ ๑๕ การแกไขขอมูลใด ๆ หลังการรับรองรายงานตามหมวดนี้ใหยื่นขอแกไขที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเทานั้น
หมวด ๔
ทั่วไป
ขอ ๑๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสงรายงานตามหมวด ๓ โดยผาน
ระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหากพบวา

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๒ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ เมษายน ๒๕๕๑

การดําเนินการดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือประเทศชาติหรือขัดตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไมวาทางตรงหรือทางออม
ขอ ๑๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการใด ๆ
ที่ตองปฏิบัติตามประกาศนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนประโยชนตอทาง
ราชการหรือผูประกอบการวัตถุอันตรายหรือบุคลากรเฉพาะ หากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิ ด
ความเสียหายใด ๆ กรมโรงงานอุตสาหกรรมไมตองรับผิดชอบใด ๆ ไมวาจะเปนความรับผิดทางแพง
ทางอาญาหรือทางปกครองก็ตาม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
รัชดา สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บฉ. 1
หนา 1

แบบการแจงมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
สําหรับผูประกอบการวัตถุอันตราย
ขาพเจา...................................................................................อายุ.....................ปสัญชาติ...........................
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ที่อยู(ตาม ภ.พ. 20 ……………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................................................
( ชื่ออาคาร หองเลขที่ ชั้นที่ เลขที่ ตรอก/ซอย หมูที่ ถนน ตําบล/แขวง เขต/อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย )

โทรศัพท...............................................โทรสาร..................... …………E-Mail address……………………………………
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
.................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(เลขที่ ตรอก/ซอย หมูที่ ถนน ตําบล/แขวง เขต/อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย )

โทรศัพท................................................โทรสาร............................... E-Mail address...........................................................
ขาพเจาขอแจงมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบคือ นาย/นาง/นางสาว................................................................หนังสือรับรองการจดทะเบียนเลขที่....................
โดยขาพเจามีความเขาใจหนาที่และความรับผิดชอบตามหมวด 2 ขอ 5 ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงมี
บุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2551 ขาพเจาพรอมยินยอม
ปฏิบัติตามทุกประการและจะไมเรียกรองใดๆ หากกรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินตามหมวด 4 แหงประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ขางตน

ลงชื่อ..........................................................
(....................................................)
ผูประกอบการวัตถุอันตราย

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

บฉ. 1
หนา 2
สําหรับบุคลากรเฉพาะ
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................หนังสือรับรองการจดทะเบียนเลขที่.............................
มีความยินยอมทําหนาที่บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายของ
......................................................................................................................ตั้งแต.................................................เปนตนไป
ขาพเจาทราบและมีความเขาใจหนาที่และความรับผิดชอบตามหมวด 3 ขอ 6 ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอนั ตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจง
มีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2551 อีกทั้งขาพเจาพรอม
ยินยอมปฏิบัติตามประกาศดังกลาวขางตนทุกประการโดยไมโตแยงใดๆ และหากขาพเจาปฏิบัติบกพรองตอหนาที่และ
ความรับผิดชอบหรือขาดคุณสมบัติ ตามขอ 10 แหงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมขางตน หรือกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดดําเนินการตามหมวด 4 แหงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมขางตน ขาพเจาจะไมเรียกรองใดๆในการที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมยกเลิกหนังสือรับรองการจดทะเบียนของขาพเจาหรือดําเนินการตามหมวด 4 แลวแตกรณี

ลงชื่อ..........................................................

(.......................................................)
บุคลากรเฉพาะ
วันที่ ...........เดือน.........................พ.ศ.............

สําหรับเจาหนาที่
รับแจงการมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบหมายเลขรับแจง........................

ลงชื่อ...........................................................
(....................................................)
ผูรับแจง
วันที่ ........เดือน..............................พศ............

บฉ. 2

แบบคําขอจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
สําหรับผูสมัคร
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..................................................อายุ...............ป สัญชาติ............... เชื้อชาติ..............
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
ที่อยูเลขที่...................ถนน........................................................... หมู..................ซอย...........................................................
แขวง/ตําบล......................................... เขต/อําเภอ.................................................จังหวัด....................................................
โทรศัพท............................................โทรสาร........................................E-mail address …………………….………..........
ขาพเจามีความประสงคขอจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ โดยขาพเจามีคุณสมบัติตามที่กําหนด และแนบสําเนาเอกสารหลักฐานพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง ดังนี้
1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบาน
3. ปริญญาบัตรและผลการศึกษา (Transcript)
หรือ 3. หลักฐานการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหนังสือรับรองประสบการณการเก็บรักษา
วัตถุอันตราย และ
4. เอกสารการสอบผานการทดสอบวัดความรู
ลงชื่อ....................................................
(.................................................... )
ผูสมัคร
วัน...........เดือน.............................พ.ศ.............
สําหรับเจาหนาที่

1. การตรวจสอบเอกสาร

ครบถูกตองตามเอกสารจริง

ไมครบ/ไมตรงตามเอกสารจริง ระบุ…………………..

2. คุณสมบัติ
2.1 คุณวุฒิ.........................................ผานการศึกษาวิชาเคมี..............หนวยกิต หรือ
สําเร็จการศึกษาชั้น...............และหนังสือรับรองประสบการณการเก็บรักษาวัตถุอันตราย.......ป
ออกโดย ..............................................................................................................................................................
2.2 ผลการทดสอบวัดความรู............%
3. การพิจารณา
เห็นควรใหหนังสือรับรองการจดทะเบียน เลขที่........................
ไมสมควรใหหนังสือรับรองการจดทะเบียน เนื่องจาก.....................
ลงชื่อ.................................................................
(...........................................................)
พนักงานเจาหนาที่

บฉ. 3

หนังสือรับรองการจดทะเบียน
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ขอรับรองวา
.............................................
เลขที่ทะเบียน ..................
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนของการเปนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

(....................................................)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ…………
หนังสือรับรองการจดทะเบียนฉบับนี้อาจถูกยกเลิกไดหากพบวาบุคลากรเฉพาะขาดคุณสมบัติ หรือบกพรองตอหนาที่และความรับผิดชอบ
ตามหมวด 2 ขอ 10 หรือมีการดําเนินการตามหมวด 4 แหงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะ
การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความ
ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2551

บฉ. 4
หนา 1

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

ผูประกอบการ.......................................................................... เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

บุคลากรเฉพาะชื่อ....................................................................เลขที่ใบทะเบียน
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย เลขที่..................................หมูที่.............ซอย..............………..…… ถนน.......….......……............
แขวง/ตําบล..........…….………...เขต/อําเภอ........…………................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย......................
โทรศัพท.............................โทรสาร.......................... E-Mail address...................................................................................................
กรณีเปนโรงงาน ประเภทหรือชนิดโรงงานลําดับที่..................................ประกอบกิจการ................................................................
ทะเบียนโรงงานเลขที่.....................................................
เครื่องจักร...........................แรงมา คนงาน..............................คน

1. ทําเลที่ตั้ง
ทิศเหนือจรด....................................................................................ถัดไปเปน........................................................................
ทิศใตจรด.........................................................................................ถัดไปเปน.......................................................................
ทิศตะวันออกจรด............................................................................ถัดไปเปน.......................................................................
ทิศตะวันตกเหนือจรด.......................................................... ..........ถัดไปเปน........................................................................
2. การจัดแบงอาณาบริเวณ พื้นที่ทั้งหมด ................ตารางเมตร
3. วัตถุอันตรายที่เก็บรักษา ปริมาณรวม .............................เมตริกตัน แยกตามประเภทการจัดเก็บดังนี้
ประเภทวัตถุอันตราย
.........

เลขที่ใบอนุญาต
.......................

ปริมาณเฉลี่ย (เมตริกตัน) สถานะ
..............

ชนิด/ขนาดภาชนะบรรจุ

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

4. อาคารเก็บวัตถุอันตราย มีการกอสรางและติดตั้งโครงสรางตางๆใหมีความปลอดภัย ดังนี้
4.1 ลักษณะอาคาร
4.2 พื้น
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

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

บฉ. 4
หนา 2
5. ระบบสัญญาณเตือนภัยและการระงับอัคคีภัย
5.1 การติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
5.2 การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย
5.3 อุปกรณดับเพลิง
5.4 ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
5.5 ติดตั้งระบบหัวรับน้ําดับเพลิงสายน้ําดับเพลิง
5.6 ระบบปมน้ําดับเพลิงมีระบบสํารองกําลังไฟฟาฉุกเฉิน
5.7 ตรวจสอบความพรอมใชงานของอุปกรณตรวจจับ และระบบสัญญาณเตือนภัย
5.8 การสํารองน้ําดับเพลิงเพียงพอและใชงานได
5.9 ระบบกักเก็บน้ําที่ผานการดับเพลิง
5.10 การประสานงานกับหนวยดับเพลิงทองถิ่นและ/หรือหนวยงานอื่นเพื่อการระงับภัย
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 พื้นที่………ตารางเมตร
ประเภทวัตถุอันตราย เลขที่ใบอนุญาต

........

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

ปริมาณเฉลี่ย
(เมตริกตัน)

สถานะ

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

......

ชนิด/ขนาด
ภาชนะบรรจุ

การจัดวาง

ระยะหาง
ระหวางกอง

...........

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

...........

-------------------------------------------------------------------

